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MỤC LỤC

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2016, thị trường BĐS 
đã có bước phát triển vững 
chắc và ổn định hơn. Các 

phân khúc đều phát triển mạnh mẽ, 
đặc biệt là phân khúc nhà ở cao cấp 
và BĐS du lịch. Điều này khiến thị 
trường trở nên hấp dẫn hơn và do 
đó, lượng nhà đầu tư và doanh ng-
hiệp tham gia vào lĩnh vực này gia 
tăng. Theo số liệu của Cục Quản lý 
đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư), số lượng doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới trên cả nước 
năm nay trong lĩnh vực BĐS tăng 
83,9% so với năm 2015, đạt 3.126 
doanh nghiệp. Đó là một thách 
thức lớn đối với các doanh nghiêp 
hoạt động trong lĩnh vực bất động 
sản khi mà sự cạnh tranh càng ngày 
càng gay gắt.

Trong bối cảnh đó, năm 2016 
Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ 
công nhân viên LDG đã nỗ lực hết 
sức mình để hoàn thành vượt mức 
kế hoạch kinh doanh mà Đại hội 
đồng cổ đông thường niên đã giao 
phó. Gần 1.000 sản phẩm đất nền đã 
được kinh doanh thành công mang 
về 166.274 triệu đồng lợi nhuận sau 
thuế vượt 8% so với kế hoạch. Trong 
năm, LDG đã phát hành cổ phiếu 
thành công để tăng vốn điều lệ 
Công ty từ 750 tỷ đồng lên mức 885 
tỷ đồng. Đặc biệt, Hội đồng quản trị 
Công ty đã nhất trí thông qua việc 
tái cấu trúc doanh nghiệp tập trung 
vào 4 mảng chiến lược chính: 

1. Kinh doanh dịch vụ du lịch: 
Tiếp tục đầu tư và phát triển vào 
các khu du lịch hiện có. Đối với khu 
du lịch Giang Điền sẽ mời gọi các 
nhà đầu tư vào tham gia hợp tác 
đầu tư các loại hình giải trí. Phát 
triển thêm nhiều loại hình du lịch 
như nông trang xanh, dịch vụ du 

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

lịch nghỉ dưỡng… Đối với khu du 
lịch Suối Mơ năm 2017, LDG sẽ đầu 
tư mở rộng khu khách sạn lưu trú, 
nhà hàng để đáp ứng nhu cầu nghỉ 
ngơi, thư giãn của khách hàng.

2. Đầu tư phát triển bất động sản 
du lịch nghỉ dưỡng: LDG tiếp tục 
tìm kiếm các đối tác uy tín để hợp 
tác phát triển khu du lịch biệt thự 
nghỉ dưỡng cao cấp Grand World.

3. Đầu tư phát triển khu căn hộ 
chung cư theo đó, năm 2017 LDG 
sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới, sản 
phẩm căn hộ chung cư nhiều phân 
khúc đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
các đối tượng khách hàng. 

4. Đầu tư phát triển cụm nhà ở, 
khu dân cư, dự án đất nền: Tiếp tục 
đầu tư xây dựng tại dự án khu dân 
cư The Viva City giai đoạn hai và 
Trung tâm thương mại Viva Square. 
Phát triển các dự án khu đô thị mới 
tại khu vực đồng nai như Khu dân 
cư sinh thái Sakura Valley với diện 
tích lên tới 19ha, Khu dân cư Tân 
Thịnh diện tích 18.2ha.

Chúng tôi tin rằng, với sự tin 
tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông, với 

sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể 
cán bộ công nhân viên, với chiến 
lược đã được định hướng rõ ràng, 
với sự đồng hành của của các ngân 
hàng, đối tác chiến lược, năm 2017 
sẽ là một năm phát triển vượt bậc 
của LDG.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi 
trân trọng cám ơn sự đồng hành 
của Quý cổ đông, của các đối tác 
chiến lược cùng toàn thể cán bộ 
công nhân viên. Chúng tôi sẽ nỗ lực 
ở mức cao nhất để  Công ty ngày 
càng phát triển lớn mạnh, mang lại 
những giá trị bền vững cho cộng 
đồng và mang lại những lợi ích thiết 
thực nhất cho các cổ đông.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT 3

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin tổng quan 8

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Sơ đồ tổ chức 12

Công ty con - Công ty liên kết 13

Định hướng phát triển 14

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các dự án đã và đang thực hiện 20

Công ty con - Công ty liên kết 26

Tình hình tài chính 27

Các rủi ro 15

Rủi ro đặc thù 16

Danh sách ban điều hành 18

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá Hội đồng quản trị về 
các mặt hoạt động của Công ty

41

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 41

Hội đồng quản trị 43

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 
và Ban kiểm soát

47

Ban kiểm soát 46

Quá trình hình thành phát triển 9

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 10

Mô hình quản trị 11

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cơ cấu cổ đông,
Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

28

Báo cáo tác động liên quan đến 
môi trường và xã hội của công ty

30

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 36

Chính sách liên quan đến người lao động 32
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

LỢI NHUẬN

166
TỶ VND

SẢN PHẨM TIÊU THỤ

920
SẢN PHẨM

TỔNG TÀI SẢN

2.805
TỶ VND

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành một tập đoàn đầu tư bất động sản và dịch vụ du lịch hàng 
đầu Việt Nam

Là thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp tỷ đô

TẦM NHÌN

Luôn minh bạch trong chiến lược đầu tư

Luôn trung tín trong định hướng kinh doanh

Luôn tối ưu trong phương thức làm việc và phục vụ khách hàng

Luôn nỗ lực sáng tạo để phát triển không ngừng

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất và hoàn thiện cho 
khách hàng

Mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhân viên, cổ đông

Tạo động lực và môi trường thuận lợi nhất để nhân viên phát huy 
khả năng sáng tạo

SỨ MỆNH
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐẦU TƯ - KINH DOANH

DỊCH VỤ NH - KS
ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH

ĐẦU TƯ
DỰ ÁN BẤT 
ĐỘNG SẢN

ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
KHU DU LỊCH

THÔNG TIN CHUNG

6
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THÔNG TIN TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Địa chỉ:   Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền,  
   huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Mã số thuế:   3602 368 420 

Vốn điều lệ:   884.997.550.000 VNĐ

Số điện thoại:  (061) 8966 666

Số fax:   (061) 8966 668

Website:   www.ldggroup.vn

Mã cổ phiếu:  LDG

“LDG LUÔN 
KIÊN ĐỊNH 

ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG, 

TIỀM LỰC KINH 
TẾ - TÀI CHÍNH 
VỮNG MẠNH”

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 2010

Công ty Cổ phần Địa ốc Long 
Điền được thành lập với vốn 

điều lệ ban đầu là

 50.000.000.000 
VNĐ

NĂM 2013

Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 

50.000.000.000 VNĐ lên 

227.992.250.000 VNĐ

NĂM 2015

50
228

750

885

1.600

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CỦA LDG
ĐVT: TỶ

Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm 
yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

với mã chứng khoán là LDG. Cũng trong 
năm nay, Công ty đã chính thức đổi tên từ 
Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thành 

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

NĂM 2016

Công ty đã tăng vốn điều lệ lệ từ 

750.000.000.000 VNĐ lên 

884.997.550.000 VNĐ Trong năm, 
Công ty đã chính thức mở bán Dự án Khu 

du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 
Grand World.

NĂM 2014

Công ty đã tăng vốn điều lệ 2 

lần từ 227.992.250.000 

VNĐ lên 700.000.000.000 
VNĐ và từ 

700.000.000.000 VNĐ lên 

750.000.000.000 VNĐ

2010 2013 2014 2016 KH 2017
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề chủ lực và trọng tâm của LDG kể từ khi 
thành lập cho đến nay. Ban đầu là những sản phẩm đất nền, nhà phố tại Đồng 
Nai, tiếp đến là những sản phẩm condotel và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú 
Quốc và trong tương lai là các sản phẩn căn hộ chung cư và các sản phẩm khác 
phục vụ đa dạng nhu cầu của các đối tượng khách hàng.

Địa bàn kinh doanh

Hiện tại địa bàn kinh doanh chủ yếu 
của LDG là Đồng Nai và Phú Quốc. Từ 
năm 2016 LDG đã và đang quan tâm 
đến việc mở rộng địa bàn tại TP.HCM 
và một số tỉnh lân cận.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

KHỐI ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG

KHỐI KINH DOANH

TIẾP THỊ
KHỐI VẬN HÀNH

CÁC CÔNG TY CON/

CÔNG TY LIÊN KẾT/

CN / VP ĐẠI DIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

VĂN PHÒNG 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

KHỐI ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG

KHỐI KINH DOANH

TIẾP THỊ
KHỐI VẬN HÀNH

CÁC CÔNG TY CON/

CÔNG TY LIÊN KẾT/

CN / VP ĐẠI DIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

VĂN PHÒNG 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ

P. ĐẦU TƯ

P. PHÁP LÝ 
DỰ ÁN

P. QUẢN LÝ
THIẾT KẾ

P. QUẢN LÝ
XÂY DỰNG

CÁC BAN 
QUẢN LÝ DA

P. DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG

P. MARKETING

CÁC PHÒNG
KINH DOANH

CÁC SÀN
GIAO DỊCH

P. TÀI CHÍNH

P. NHÂN SỰ

P. CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

P. KẾ TOÁN

P. PHÁP CHẾ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CON - CÔNG TY LIÊN KẾT

STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ TỶ LỆ
SỞ HỮU

VỐN ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ
(NGÀN VNĐ)

1 Công ty Cổ phần đầu tư 
xây dựng Đại Thịnh Phát

57-59 Hồ Tùng Mậu, 
Quận 1, TP. HCM

Kinh doanh 
bất động sản

75.500
95,01
% (*)

2 Công ty Cổ phần du lịch 
Giang Điền

104/4 ấp Hòa Bình, 
xã Giang Điền, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Bất động sản, du lịch 
sinh thái, nhà hàng, 
khách sạn

319.129
87,68

%

3 Công ty TNHH MTV
Địa ốc Đảo Ngọc

27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Kinh doanh bất động 
sản, du lịch

48.000
87,68
% (**)

4 Công ty Cổ phần Đầu tư
Du lịch Suối Mơ

9 ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai

Kinh doanh bất động
sản, du lịch

150.000
93,99

% (***)

Ghi chú:

(*) Tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Phát gồm: Công ty sở hữu trực tiếp 60,20%, 
Công ty sở hữu gián tiếp 34,81% thông qua Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền.

(**) Tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc bao gồm: Công ty sở hữu gián tiếp 87,68% thông 
qua Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền.

(***) Tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ bao gồm: Công ty sở hữu trực tiếp 
58,30%, Công ty sở hữu gián tiếp 35,69% thông qua Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TRUNG VÀ DÀI HẠN
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TRUNG VÀ DÀI HẠN

 Tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững.

 Trở thành một trong các công ty bất động 
sản hàng đầu ở Việt Nam.

 Kinh doanh dịch vụ du lịch.

 Đầu tư phát triển bất động sản du lịch 
nghỉ dưỡng.

 Đầu tư phát triển khu căn hộ chung cư.

 Đầu tư phát triển cụm nhà ở, khu dân cư, 
dự án đất nền.

CÁC RỦI RO
RỦI RO VỀ KINH TẾ

RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

Trong năm 2016, kinh tế Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành 
tựu lớn, tăng trưởng GDP ước 
đạt 6,21%, cán cân thương mại 
đạt xuất siêu 2,68 tỷ USD, kinh 
tế vĩ mô ổn định, dự trữ ngoại 
hối đạt mức kỷ lục 41 tỷ USD. 

Trong năm 2017, mục tiêu 
tăng trưởng GDP chính phủ Việt 
Nam đề ra là 6,7%, kiểm soát 
lạm phát dưới 4%. Với việc hình 
thành 1 chính phủ kiến tạo, 
liêm khiết, môi trường đầu tư 
được cải thiện sẽ tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp mở rộng 
sản xuất kinh doanh, tạo động 
lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy 
nhiên, trong năm 2017 nền kinh 
tế sẽ gặp không ít thách thức và 
rủi ro như sau:

- Năm 2017 Mỹ sẽ rút lui khỏi 
hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) việc này gây 
ảnh hưởng đến thị trường xuất 
khẩu Việt Nam. Hiện tại Mỹ là 
thị trường xuất khẩu lớn nhất 
Việt Nam chiếm tới 18-20% xuất 

khẩu của Việt Nam. Động lực 
tăng trưởng hiện tại của Kinh tế 
Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào 
xuất khẩu của khu vực FDI, việc 
Mỹ rút khỏi hiệp định TPP sẽ 
có ảnh hưởng không nhỏ đến 
tăng trưởng  kinh tế của Việt 
Nam trong năm 2017. 

- Trong năm 2017, dự đoán 
lãi suất sẽ tăng từ 1% -2% việc 
này sẽ ảnh hưởng đến chi phí 
sử dụng vốn   để mở rộng sản 
xuất kinh doanh của doanh ng-
hiệp. Việc lãi suất tăng sẽ đến từ 
các nguyên nhân sau:

+ Muốn đạt mục tiêu tăng 
trưởng như đề ra, Chính phủ 
phải nới lỏng kinh tế vĩ mô. Việc 
nới lỏng này có thể dẫn đến 
nguy cơ không kiểm soát được 
mức lạm phát mục tiêu 4%. Khi 
lạm phát vượt 5%, lãi suất danh 
nghĩa phải điều chỉnh tăng 

+ Đồng USD có xu hướng 
mạnh lên và có khả năng FED sẽ 
tăng lãi suất đồng USD. Dự đoán 
tỷ giá VND/USD tăng trong năm 
2017. Vì vậy, để ổn định tỷ giá 
bắt buộc phải tăng lãi suất VND.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG là 
một công ty cổ phần có cổ phiếu 
niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM, mọi hoạt động 
của Công ty được điều chỉnh bởi 
Luật doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Luật Bất động sản, các 
thông tư và các văn bản hướng 
dẫn có liên quan. Việc ban hành 
hoặc thay đổi chính sách, quy 

định mới có thể ảnh hưởng tới 
hoạt động của  Công ty.

Mặc dù trong những năm 
qua, Việt Nam đã cố gắng xây 
dựng và đã hình thành nên một 
môi trường pháp lý được xem 
là khá cởi mở, nhưng hành lang 
pháp lý của nước ta chưa thật sự 
hoàn chỉnh và ổn định, do đó ảnh 
hưởng nhất định đến hiệu quả 
kinh doanh của Công ty.

Báo cáo thường niên năm 201614
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RỦI RO ĐẶC THÙ

RỦI RO KHÁC

Là doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản việc tìm kiếm dự án, 
công tác đền bù, giải tỏa liên 
quan đến các dự án sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến tiến độ của 
dự án, công trình và sẽ tác động 
đến tình hình hoạt động của 
Công ty. 

Thị trường bất động sản phải 
chịu một áp lực lớn do hàng 
loạt chính sách điều tiết của 
Nhà nước. Bên cạnh đó, công 

tác quản lý Nhà nước đối với 
thị trường này còn nhiều điều 
bất cập, một mặt có quá nhiều 
quy định phức tạp, mặt khác lại 
không kiểm soát và điều tiết nổi 
thị trường giao dịch ngầm. 

Trong hoạt động xây dựng 
cơ bản, thời gian thi công của 
các công trình thường kéo dài, 
việc nghiệm thu, bàn giao được 
thực hiện từng phần và tại Việt 
Nam hiện nay việc giải ngân 
vốn thường chậm, quá trình 

hoàn tất hồ sơ thi công cũng 
như thống nhất phê duyệt 
quyết toán giữa chủ đầu tư và 
nhà thầu thường mất rất nhiều 
thời gian. Do vậy, đã có những 
ảnh hưởng không nhỏ đến tình 
hình tài chính của các công ty 
xây dựng, đặc biệt là tình hình 
công nợ phải thu, phải trả và 
dòng tiền hoạt động. 

Bên cạnh đó, giá cả các yếu 
tố đầu vào của ngành xây dựng, 
đặc biệt là thép luôn biến động 
bất thường làm ảnh hưởng đến 
chi phí tác động đến việc đến 
tăng giá vốn của các sản phẩm 
kinh doanh của Công ty. Tuy 
nhiên, nền kinh tế đang tăng 
trưởng, nhu cầu về nhà ở, thuê 
cao ốc, văn phòng và đầu tư hạ 
tầng cơ sở đang tăng cao, Công 
ty đã có uy tín trong ngành, và 
có đội ngũ cán bộ công nhân 
viên giàu kinh nghiệm trong 
ngành nên việc đảm bảo được 
kế hoạch doanh thu và lợi 
nhuận đặt ra là khả thi.

Một số rủi ro mang tính bất 
khả kháng ít có khả năng xảy 
ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác 
động đến tình hình kinh doanh 
của Công ty. Đó là những hiện 
tượng thiên tai (hạn hán, bão 
lụt, động đất…), chiến tranh 
hay dịch bệnh hiểm nghèo trên 
quy mô lớn.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM



Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG18 19

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và Tên Chức vụ Kinh nghiệm công tác

1 Nguyễn Cao Cường Quyền Tổng Giám Đốc
Gia nhập LDG từ 2015. Ông Cường có gần 20 
năm kinh nghiệm công tác trong ngành bất 
động sản.

2 Nguyễn Phạm Anh Tài GĐ Tài Chính
Gia nhập LDG từ 2016. Ông Tài có hơn 12 năm 
kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính  tại 
ngân hàng, kiểm toán, công ty bất động sản.

3 Võ Đình Ban Kế Toán Trưởng
Gia nhập LDG từ năm 2014. Ông Ban có hơn 15 
năm  kinh nghiêm trong lĩnh vực kế toán tại các 
công ty xây dựng, bất động sản.

STT Họ và Tên Chức vụ Ngày thay đổi Lý do thay đổi

1 Nguyễn KHánh Hưng Tổng Giám Đốc 04/04/2016 Miễn nhiệm

2 Lê Thanh Vinh Tổng Giám đốc 04/04/2016 Bổ nhiệm

3 Vũ Kim Điền Phó Tổng Giám đốc 28/04/2016 Miễn nhiệm

4 Nguyễn Quang Đạt Giám đốc Tài chính 28/04/2016 Miễn nhiệm

5 Nguyễn Phạm Anh Tài Giám đốc Tài chính 28/04/2016 Bổ nhiệm

6 Lê Thanh Vinh Tổng Giám đốc 17/01/2017 Miễn nhiệm

7 Nguyễn Cao Cường Quyền Tổng Giám đốc 17/01/2017 Bổ nhiệm

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
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CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

KHU DU LỊCH VÀ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP GRAND WORLD

  Vị trí: Khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  Diện tích đất dự án:   85,3 ha
  Diện tích đất xây dựng:  35,8 ha
  Tổng mức đầu tư:   4.265 tỷ VND
  Thời gian đầu tư:   2014 - 2020
  Tình trạng pháp lý: Đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh, đã triển khai thi công từ đầu Quý 3/2014

Dự án Khu Du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World tại Bãi Dài nằm trong tổng thể khu Bãi 
Dài có tổng diện tích 567 ha với chiều dài bãi biển 15 km trên tuyến du lịch Bắc đảo hay dọc bờ biển 
Tây Bắc của đảo Phú Quốc từ Gành Dầu đến Cửa Cạn. Năm 2008 được mạng concierge.com (chuyên 
về du lịch, khách sạn của Australia) bình chọn đứng đầu trong số 13 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất 
thế giới; năm 2013, qua bình chọn trên internet của CNN Go, Bãi Dài ở Phú Quốc xếp vị trí thứ 93/100 
bãi biển đẹp nhất thế giới (bãi An Bằng Hội An) chiếm vị trí 86).

KHU ĐÔ THỊ DÀNH CHO CHUYÊN GIA SAKURA VALLEY

  Vị trí: Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
  Diện tích đất Dự án: 376.355 m2

  Quy mô: 752 nền đất liền kề và biệt thự
  Tổng mức đầu tư: 350 tỷ VND
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Giang 
Điền
  Hợp tác đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

  Diện tích công trình công cộng và cây xanh:  
           538.047 m2

  Tổng vốn đầu tư:   1.089 tỷ VND
  Ngày khởi công:   21/11/2010
  Thời gian đầu tư:  2010 – 2017
  Tình trạng pháp lý:  Đang triển khai thi công, 
cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bán hàng

Dự án Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc Khu du lịch sinh thái 
Thác Giang Điền, liền kề Khu đô thị thương mại  The Viva City, liền kề Khu công nghệ cao Giang Điền, 
nằm trong quy hoạch Khu dịch vụ thương mại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cách trung 
tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai 8 km, cách trung tâm thành phố Biên Hòa 15 km, cách trung tâm 
thành phố Hồ Chí Minh 40 km.
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  Vị trí:  Giang Điền – Trảng Bom – Đồng 
Nai.
  Tổng diện tích dự án:    42 ha
  Diện tích cây xanh đô thị:   59.847,1 m2

  Đất giao thông:    139.071,4 m2

  Đất công trình công cộng: 21.901,4 m2

  Đất công trình kỹ thuật:   2.219,8 m2

  Đất khu thương mại, trường học: 22.432,4 m2

  Tổng vốn đầu tư:     422 tỷ VND
  Chủ đầu tư:    Công ty Cổ phần Du lịch Giang  
Điền
  Hợp tác đầu tư:    Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Nằm trong Khu đô thị dịch vụ - du lịch – sinh thái Giang Điền, Khu biệt thự sinh thái Giang Điền sở 
hữu môi trường sống, nghỉ dưỡng lý tưởng. Dự án được quy hoạch trên diện tích đất đá có địa hình 
và cảnh quan độc đáo sông, thác, đồi, có thiên nhiên và khí hậu trong lành.

KHU BIỆT THỰ SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHƯỚC TÂN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN THỊNH

  Vị trí:     Xã Phước Tân – xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 Diện tích đất dự án:    178.737 m2

 Diện tích đất xây dựng:   110.717 m2

 Diện tích đất công cộng:   68.020 m2

 Quy mô: 
 Khu nhà liên kế:   52.792 m2

 Biệt thự:    57.925 m2

 Tổng mức đầu tư:    200 tỷ VND
 Thời gian đầu tư:   2015 – 2018

  Vị trí:  Tiến Thịnh, Đồi 61, Trảng Bom, 
Đồng Nai
 Diện tích đất dự án:   233.489 m2

 Diện tích đất xây dựng:   124.823  m2

 Diện tích đất công cộng: 108.666 m2

 Tổng mức đầu tư:   214 tỷ VND

Khu đất quy hoạch xây dựng Dự án Khu Dân 
cư Tân Thịnh nằm liền kề  Khu Du lịch sinh thái 
thác Giang Điền, nơi có sự phối hợp hài hòa 
giữa điều kiện tự nhiên với cải tạo, nâng cấp 
đã tạo nên một khu du lịch sinh thái có cảnh 
quan thuộc vào loại đẹp nhất vùng.
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DỰ ÁN PEARL ISLAND
  Vị trí:  Huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương
 Diện tích đất (GĐ1):   
 402.500 m2

 Diện tích đất xây dựng:   
 161.000 m2

 Diện tích đất công cộng:  
 241.500 m2

 Quy mô: 
Khu nhà liền kề - thương mại:  

 28.980 m2

Khu nhà liên kế vườn: 
 19.320 m2

Biệt thự đơn lập: 
 61.180 m2

Biệt thự song lập: 
 51.520 m2

 Tổng mức đầu tư:  
 580 tỷ VND
 Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Một 
thành viên Đảo Ngọc

DỰ ÁN MOON RIVER TOWER

 Vị trí:    Thị xã Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương
 Diện tích đất:   
 10.655 m2

 Diện tích đất xây dựng:  
 4.025 m2

 Diện tích đất công cộng: 
 6.630 m2

 Quy mô:   
Khu TTTM - DV: 

 7.359 m2 
Khu căn hộ (17 tầng): 

 68.187 m2 
 Tổng mức đầu tư:   
 653 tỷ VND
 Chủ đầu tư:    Công ty Cổ phần 
Đầu tư  Xây dựng Đại Thịnh Phát

KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN

KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI MƠ

Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền có quy mô 39 ha với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Tọa lạc tại xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km, Thác Giang 
Điền được quy hoạch lại thành khu du lịch sinh thái với diện tích khoảng 39 ha... Do là địa điểm có thác 
suối với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục nằm gần thành phố Hồ Chí Minh nhất nên thác Giang Điền 
thu  hút được khá đông khách du lịch trong và ngoài nước tham quan. Khu du lịch Thác Giang Điền 
chính thức mở cửa đón chào du khách trong và ngoài nước vào ngày 29/01/2006, cung cấp các dịch vụ 
tham quan, tổ chức sự kiện, nhà hàng, trò chơi, lưu trú ngắn hạn ...

Khu du lịch sinh thái Suối Mơ có quy mô 30ha với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Tọa lạc tại số 9, ấp 6, xã 
Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai với diện tích mặt hồ trên 150.000 m2, mặt nước trong xanh quanh 
năm chảy ra từ các mạch nước ngầm, Suối Mơ được quy hoạch thành một khu du lịch sinh thái nổi tiếng 
và đẹp vào bậc nhất ở Tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ.

Khu du lịch đã mở cửa đón khách và kinh doanh từ năm 2014.
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CÔNG TY CON - CÔNG TY LIÊN KẾT

STT TÊN CÔNG TY TỔNG TÀI SẢN
(NGÀN VNĐ)

QUỸ ĐẤT

1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát 1.1 ha

2 Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền 79.6 ha

3 Công ty TNHH MTV Địa ốc Đảo Ngọc 40.2 ha

4 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ 30.6 ha

75,650

901.877

45.520

152.270

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Đơn vị tính: triệu đồng

(*) Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2015 và 2016

(*)nguồn thu thập tại website http://www.cophieu68.vn/

STT Khoản mục Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số TB ngành 
BĐS 2016 (*)

I.

1

2

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán hiện hành

Hệ số thanh toán nhanh 

6.15

1.01

2.82

0.17

2.79

1.14

II.

1

2

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ / Tổng tài sản

Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 

0.57 

1.31

0.58 

1.38

0.45 

1.33

III.

1

2

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho bình quân

Doanh thu thuần /  Tổng tài sản 

0.18 

0.22

0.06 

0.20

0.11 

0.22

IV.

1

2

3

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)

Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)

0.18 

0.22

0.06 

0.20

0.11 

0.22

Chỉ số thanh toán hiện hành của LDG tương đối cao. Tuy nhiên, do tài sản ngắn hạn chủ yếu nằm ở hàng tồn kho và phải thu khách hàng 
cho nên hệ số thanh toán nhanh LDG ở mức thấp.

Hệ số sử dụng nợ  trên tổng tài sản của LDG là 0.55 và gấp 1.38 lần vốn chủ sở hữu, tương đối cao so với mức trung bình của ngành bất 
động sản. Tuy nhiên nợ vay ngân hàng của LDG rất thấp, nguồn nợ chủ yếu là khoản khách hàng trả tiền trước và chi phí phải trả trích 
trước tại các dự án của LDG.

Vòng quay hàng tồn kho trong năm 2016 của LDG rất thấp do tồn kho của LDG cao mà nằm chủ yếu tại chi phí sản xuất kinh doanh dở 
dang tại các dự án. Nguyên nhân do chưa bàn giao được nền để ghi nhận doanh thu nên các chi phí dở dang này chưa kết chuyển thành 
giá vốn các dự án.

Vòng quay tài sản LDG nằm ở mức tương đương với mức trung bình ngành bất động sản.

Hệ số sinh lời của LDG rất cao, tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt mức 15% khá cao so với mức trung bình của ngành Bất động sản. ROA và ROE 
đều đạt mức cao hơn so với trung bình ngành bất động sản.

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 (%) +/-
2016/2015

Tổng giá trị tài sản 2.275.248 2.805.536 23%

Doanh thu thuần 519.862 496.560 -4%

Lợi nhuận từ HĐKD 226.200 217.324 -4%

Lợi nhuận khác 874 (5.701) -752%

Lợi nhuận trước thuế 227.074 211.623 -7%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 174.930 166.274 -5%

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 165.224 158.740 -4%

Tỷ lệ cổ tức (%) (*) 0% 18%
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

CỔ PHẦN

Số lượng cổ phần đang lưu hành

88.499.755
cổ phần

Nhóm DXG

36.578.631
cổ phần

Khác

51.921.129
cổ phần

Đối tượng
Số lượng CP 

hạn chế chuyển 
nhượng 

Số lượng 
CP chuyển 

nhượng tự do
Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu 

(%)

I.    Người nội bộ - 14.545.862 14.545.862 16.43

II.   Cổ phiếu quỹ - - - -

III.  Công đoàn Công ty - - - -

IV.  Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi  (nếu có) - - - -

 V.   Cổ đông khác

       1.   Trong nước

             1.1   Cá nhân

             1.2   Tổ chức (Trong đó nhà nước)

       2.   Nước ngoài

             2.1   Cá nhân

             2.2   Tổ chức

-

-

-

-

-

-

-

73.953.893

71.939.492

45.712.398

26.227.094

2.014.401

134.702

1.879.699

73.953.893

71.939.492

45.712.398

26.227.094

2.014.401

134.702

1.879.699

83.57

81,29

51,65

29,64

2,28

0,15

2,13

Tổng cộng 88.499.755 88.499.755 100

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 04 tháng 01 năm 2017 số lượng cổ đông của Công ty như sau

2%

16%

52%

30%

Cổ đông nội bộ

Cổ đông cá nhân trong nước

Cổ đông tổ chức trong nước

Cổ đông nước ngoài

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LDG

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Trong năm Công ty có một đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ

Trong năm 2016, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ

Lên750.000.000.000
VND

884.997.550.000 
VND
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 
ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các dự án của LDG thực hiện đều cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường 
và tiết kiệm năng lượng với những hành động cụ thể như sau

Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế cho gạch đất sét nung truyền thống theo Quyết định 
số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng thông qua.

Khi lập thiết kế các dự án LDG đều tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng 
năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD; phát triển công trình xanh trong hoạt động xây dựng mới, các nhà 
thầu tư vấn thiết kế để giới thiệu về hiệu quả của các hệ thống đánh giá công trình xanh, hướng dẫn thực 
hiện quy chuẩn, thiết kế tích hợp, sử dụng các công cụ mô phỏng năng lượng và công cụ thẩm tra thiết kế.

Khi lập báo cáo kỹ thuật tiền khả thi các dự án đầu tư, LDG đều thuê những đơn vị tư vấn thực hiện việc 
đánh giá tác động đến môi trường tại địa bàn thực hiện dự án. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực 
nhằm giảm tác động đến môi trường, hệ sinh thái đến mức thấp nhất.

Đối với giai đoạn thực hiện dự án, LDG đều đưa ra những cam kết và hành động cụ thể nhằm giảm thiểu 
tác động đến môi trường.

Biện pháp quản lý
 Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp 

lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn 
thành sớm.

 Quy định cụ thể thời gian làm việc 
trong ngày (từ 7giờ đến 17giờ) không 
vận hành các phương tiện, máy móc 
thiết bị vào buổi trưa và ban đêm.

 Phương tiện tham gia vận tải phải 
có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu 
chuẩn lưu hành, lái xe phải có bằng lái, 
yêu cầu phải tuân thủ các quy định về 
an toàn khi tham gia giao thông.

Biện pháp kỹ thuật
Giảm thiểu bụi đất trong quá trình vận 
chuyển:

 Xe chở đất được che chắn cẩn thận 
bằng bạt.

 Không chở quá tải trọng cho phép 
nhằm hạn chế đất cát rơi vãi.

 Thường xuyên quét dọn đất cát 
rơi vãi tại khu vực cổng ra vào(dự án 

và QL1) và tưới nước trên tuyến đường 
vận chuyển gần khu vực thi công.

 Che chắn khu vực đang thi công 
xây dựng chiều cao tối thiểu 2m nhằm 
hạn chế cát, bụi bay.

Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:

 Sử dụng lao động tại địa phương 
nhằm tránh lưu trú qua đêm do đó 
giảm lượng nước thải và hạc chế tình 
trạng gây ô nhiễm môi trường.

 Xây dựng các công trình vệ sinh 
tạm tại công trường xây dựng.

 Các nguyên liệu hại như xăng, dầu, 
nhựa đường… được lưu giữ trong kho 
chứa nhằm tránh việc làm đổ các chất 
độc hại trên.

Quản lý nguồn chất thải rắn
Chất thải rắn xây dựng:

 Chất thải rắn xây dựng được thu 
gom hàng ngày, vệ sinh công trường 
gọn gàng sạch sẽ. Các loại chất thải rắn 
như sắt thép vụn, bao xi măng… được 

tận dụng hoặc bán phế liệu; đất đá 
tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ 
không thải ra môi trường.

Chất thải rắn sinh hoạt:

 Bố trí các thùng rác và thu gom về 
đúng nơi quy định, không vứt rác bừa 
bãi trong khu vực.

 Hợp đồng với công ty Môi trường 
đến thu gom và đưa đi xử lý.

Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí 
thải:

 Không vận chuyển, vận hành máy 
móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào 
giữa trưa và ban đêm gây ồn cho khu 
vực xung quanh.

 Không sử dụng máy móc quá cũ 
để giảm mức gây ồn và các khí độc hại 
trong khói thải.

 Trang bị đầy đủ các phương tiện 
bảo hộ lao động cho công nhân như 
khẩu trang chống bụi, nút tai chống 
ồn…
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Phân loại Số lượng
(Người)

Tỷ lệ
(%)

Phân loại theo trình độ

Trình độ Đại học và sau Đại học 110 61

Trình độ cao đẳng và trung cấp 47 26

Lao động phổ thông 24 13

Phân loại theo Phòng / Ban

A.   Khối gián tiếp 40

Bộ phận điều hành + hỗ trợ 4 2

Ban Kiểm Soát Nội Bộ 2 1

Ban Trợ Lý Thư Ký 3 2

Phòng Tài chính 4 2

Phòng Kế toán 8 4

Phòng Pháp chế 3 2

Phòng HC - NS 13 7

Phòng IT 3 2

B.  Khối xây dựng 37

Bộ phận điều hành + hỗ trợ 0 0

Phòng Xây dựng 4 2

Phòng Pháp lý dự án 2 1

Phòng Quản lý Thiết kế 4 2

Ban QLDA Phú Quốc 11 6

Ban QLDA Giang Điền 12 7

Phòng Đầu tư 4 2

C.  Khối kinh doanh trực tiếp 104

Bộ phận điều hành + hỗ trợ 4 2

Phòng MAKETING 5 3

Kinh Doanh Hậu Mãi 6 3

Sàn Giao Dịch TP.HCM 1 0 0

Sàn Giao Dịch TP.HCM 2 18 10

Sàn Giao Dịch TP.HCM 3 14 8

Sàn Giao Dịch TP.HCM 4 1 1

Sàn Giao Dịch Biên Hòa 20 11

Sàn Giao Dịch Trảng Bom 36 20

181 100

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bảng kê lao động của LDG

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bảng kê lao động của LDG

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Mức lương trung bình 11.000.000 12.300.000 17.672.000

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại LDG, chúng tôi coi nhân lực là nguồn tài nguyên quan trọng nhất để 
có thể phát triển bền vững vì vậy một trong nhưng mục tiêu hàng đầu 
của chúng tôi là xây dựng, duy trì được một đội ngũ cán bộ công nhân 
viên chuyên nghiệp, hết mình vì các mục tiêu chung của Công ty. Chính 
sách nhân sự luôn được Ban lãnh đạo quan tâm hàng đầu và thường 
xuyên đổi mới để thu hút, gắn bó được người lao động. Chúng tôi tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ít nhất mỗi năm một 
lần. Ngoài bảo hiểm y tế, LDG còn tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp 
dành cho cán bộ quản lý và các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho 
Công ty. Trong năm, LDG tổ chức nhiều hoạt động, chương trình gắn 
kết người lao động như hội thao, team building, The end party, chương 
trình chào mừng 8/3, 20/10,... và đều được các cán bộ công nhân viên 
tham gia tích cực.
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Với mục tiêu xây dựng được một đội 
ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giỏi về 
chuyên môn và nghiệp vụ, LDG luôn 
khuyến khích cán bộ nhân viên tham 
gia các khóa đào tạo ngắn hạn và dài 
hạn liên quan đến lĩnh vực mà mình 
công tác. Các khóa đào tạo nội bộ 
như đào tạo đội ngũ kế thừa, đào tạo 
nhân viên mới, đào tạo kỹ năng giao 
tiếp, đào tạo kỹ năng bán hàng,... 
được tổ chức định kỳ và đột xuất khi 
phát sinh nhu cầu.

Song hành với việc phát triển kinh 
doanh, LDG luôn chung tay cùng 
cộng đồng trong các hoạt động thiện 
nguyện.

Hình ảnh chuyến thiện nguyện hỗ trợ 
đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng 
lũ lụt trong năm 2016

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 35
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2016, kinh tế trong nước có sự phục hồi rõ nét, 
tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,21%, lạm phát được 
kiểm soát tốt, niềm tin của người dân vào sự ổn định 
kinh tế vĩ mô gia tăng, sức mua được cải thiện. Với 
ngành bất động sản đặc biệt phân khúc thị trường 
đất nền tại khu vực  Đồng Nai liền kề sân bay Long 
Thành, nhiều dự án mới được xây dựng, lượng giao 
dịch bất động sản đều tăng đáng kể. Kết thúc năm 
2016, LDG  đã bán thành công 920 sản phẩm bất 
động sản mang lại 496 tỷ đồng doanh thu  thuần 
166 tỷ lợi nhuận sau thuế vượt 7,7% so với kế hoạch, 
sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ấn 
tượng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng và nội 
lực để LDG có cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong tương 
lai với 4 mảng kinh doanh chính: Dịch vụ du lịch; Bất 
động sản nghỉ dưỡng; Căn hộ chung cư; Khu dân cư 
đất nền

920 sản phẩm

496 tỷ doanh thu

166 tỷ LNST
LNST vượt 7,7% kế hoạch đặt ra

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÂN ĐỐI TÀI SẢN – NGUỒN VỐN LDG GIAI ĐOẠN 2015 -2016

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chi tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tăng giảm
(%)

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN         1.487.852 1.875.454 26

Tiền và các khoản tương đương tiền 22.027 113.235 414

Các khoản phải thu ngắn hạn 211.080 672.209 218

Hàng tồn kho 1.238.372 1.080.300 -13

Tài sản ngắn hạn khác 16.372 9.709 -41

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 787.396 930.082 18

Các khoản phải thu dài hạn 43.825 54.517 24

Tài sản cố định 118.691 141.310 19

Bất động sản đầu tư - - -

Tài sản dở dang dài hạn 491.956 596.537 21

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 43.890 38.390 -13

Tài sản dài hạn khác 89.034 99.329 12

C. TỔNG TÀI SẢN 2.275.248 2.805.536 21

Đơn vị tính: triệu đồng
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2015 và 2016

STT Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016

Tổng số Quá hạn Tổng số Quá hạn

I Nợ ngắn hạn 256.389 - 664.160 -

1 Phải  trả người bán ngắn hạn 48.683 - 44.731 -

2 Người mua trả tiền trước 96.306 - 218.656 -

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 77.929 - 100.259 -

4 Phải trả công nhân viên 5.511 - 4.007 -

5 Chi phí phải trả 1.506 - 1.522 -

6 Doanh thu chưa thực hiện 5 - - -

7 Phải trả ngắn hạn khác 5.184 - 271.056 -

8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 14.400 - 14.700 -

9 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 6.865 - 9.230 -

II Nợ dài hạn 992.496 - 961.176 -

1 Phải trả dài hạn cho người bán 11 - - -

2 Người mua trả tiền trước dài hạn 100.587 - 56.454 -

3 Chi phí phải trả dài hạn 850.489 - 818.697 -

4 Phải trả dài hạn khác - - - -

5 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 41.408 - 86.025 -

Tổng cộng 1.248.885 1.625.336

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Với mục tiêu phát triển bền vững, trong năm LDG đã có những cải tiến về cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy 
theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, không chồng chéo phù hợp với định hướng phát triển. Các quy chế, 
quy trình dần được hoàn thiện và đưa vào áp dụng một cách triệt để. LDG đang tiến hành xây dựng phần 
mềm quản lý tiên tiến, đánh giá thực lực nhân sự dựa trên hiệu quả làm việc thực tế, đảm bảo công bằng 
trong công việc.

Với định hướng tập trung phát triển 4 mảng chiến 
lược chính: kinh doanh dịch vụ du lịch; đầu tư phát 
triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; đầu tư phát 
triển khu căn hộ chung cư; đầu tư phát triển cụm nhà 
ở, khu dân cư, dự án đất nền; trong năm 2017 ngoài 
việc tiếp tục triển khai cái Dự án hiện hữu, Ban lãnh 
đạo Công ty sẽ tích cực tìm kiếm, đầu tư các dự án 
mới, mở rộng địa bàn kinh doanh tại TP.HCM và các 

Để giảm thiểu các tác động đến 
môi trường tự nhiên, môi trường 
kinh tế-xã hội. Công ty Cổ phần 
LDG cam kết thực hiện đầy đủ 
tất cả các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn thi công 
cũng như trong giai đoạn  các dự 
án đi vào hoạt động. Cụ thể như 
sau:

tỉnh lân cận. Ban lãnh đạo Công ty đã và đang tìm 
kiếm, đàm phán một số dự án chung cư thuộc phân 
khúc trung bình dành cho đối tượng khách hàng là 
những người có thu nhập ổn định. Đây được coi là 
đối tượng khách hàng tiềm năng của LDG trong thời 
gian tới. Nền tảng và giá trị cốt lõi của LDG là phát 
triển dự án bất động sản xanh gắn liền với du lịch, 
dịch vụ giải trí.

• Thực hiện tất cả các biện pháp 
giảm thiểu tác động xấu và đảm 
bảo tốt các công trình đã đề xuất.
• Các công trình xử lý môi trường 
sẽ hoàn tất trước khi dự án đi vào 
hoạt động.
• Thực hiện tất cả các biện pháp, 
quy định chung về bảo vệ môi 
trường có liên quan đến quá trình 

triển khai thực hiện dự án.
• Cam kết thực hiện các biện 
pháp,cũng như vận hành các hệ 
thống xử lý nhằm khống chế đến 
mức thấp nhất các tác động của 
tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải 
đạt tiêu chuẩn môi trường Việt 
Nam
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2016, LDG đã tập trung đầu tư phát triển quỹ đất các dự án Khu dân cư tại Khu vực Đồng Nai. 
Hiện tại LDG đã tích lũy quỹ đất tại Đồng Nai đủ cho LDG triển khai thực hiện các dự án trong vòng 5 năm 
tới.

Ngoài ra, với sự sôi động từ thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp trong năm 2016 LDG đã tiến hành 
đầu tư vào Khu du lịch Biệt thự nghĩ dưỡng cao cấp Grand World tại Bãi Dài, Phú Quốc. Đây tạo tiền đề lớn 
để LDG có thể tiếp tục phát triển loại hình bất động sản nghĩ dưỡng trong thời gian tới.   

Song song với đó, để đón đầu nhu cầu căn hộ phân khúc trung bình, hiện tại có nhu cầu rất lớn để đáp ứng 
nhu cầu nhà ở. LDG đã tiến hành khảo sát nhằm thực hiện M&A và tiến hành triển khai các dự án Căn hộ 
chung cư.

Đối với hoạt động dịch vụ Du lịch LDG tiếp tục đầu tư và phát triển nhiều loại dịch vụ tại 2 khu du lịch Thác 
Giang Điền và Suối Mơ.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng Giám 
đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng 
quản trị đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc cũng 
thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, 
quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải 
pháp kịp thời và hiệu quả.

Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Với định hướng từ năm 2017 đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng, mở rộng địa bàn hoạt động, 
Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu Năm 2017 (Tỷ VND)

Doanh thu thuần 1.499

Lợi nhuận sau thuế 250
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ

1 Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT 118.000 0.13%

2 Vũ Kim Điền Thành viên HĐQT 29.500 0.03%

3 Nguyễn Cao Cường Thành viên HĐQT - -

4 Thạch Mạnh Sang Thành viên HĐQT độc lập - -

5 Nguyễn Phạm Anh Tài Thành viên HĐQT - -

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/2016/NQ-HĐQT 13/01/2016 Thông qua việc chuyển nhượng một số tài sản

2 02/2016/NQ-HĐQT 03/02/2016
Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 
26/11/2015 và thông qua việc tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2016

3 03/2016/NQ-HĐQT 21/03/2016
Thông qua việc vay và bảo lãnh 1.760 tỷ đồng tại 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt 
Nam – chi nhánh Kiên Giang

4 04/2016/NQ-HĐQT 04/04/2016 Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

không có

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã có 20 phiên họp để thông qua các nội dung quan trọng
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

5 05/2016/NQ-HĐQT 27/04/2016

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên 
Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Đắc Tuấn và bổ 
nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đổi với 
ông Nguyễn Phạm Anh Tài

6 06/2016/NQ-HĐQT 28/04/2016

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Kim Điền, miễn 
nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông 
Nguyễn Quang Đạt, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc 
Tài chính đối với ông Nguyễn Phạm Anh Tài.

7 07/2016/NQ-HĐQT 13/06/2016 Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

8 08/2016/NQ-HĐQT 21/06/2016
Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại 
Hà Nội

9 09/2016/NQ-HĐQT 19/07/2016
Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

10 10/2016/NQ-HĐQT 19/07/2016
Thông qua việc vay 50 tỷ của Công ty TNHH Du lịch 
Phú Lạc

11 11/2016/NQ-HĐQT 01/08/2016
Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

12 12/2016/NQ-HĐQT 05/08/2016
Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức

13 13/2016/NQ-HĐQT 26/08/2016
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ 
tức

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

14 14/2016/NQ-HĐQT 21/09/2016
Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, 
chỉnh sửa điều lệ, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm 
yết bổ sung

15 15/2016/NQ-HĐQT 23/09/2016
Thông qua việc cho CTCP Du lịch Giang Điền vay 3 
tỷ

16 16/2016/NQ-HĐQT 07/12/2016
Thông qua miễn nhiệm thành viên và chức vụ 
chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Kỳ Phùng, bổ nhiệm 
thành viên HĐQT Nguyễn Cao Cường

17 17/2016/NQ-HĐQT 07/12/2016 Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT

18 18/2016/NQ-HĐQT 14/12/2016
Thông qua việc tìm kiếm đối tác hợp tác triển khai 
Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 
Grand World.

19 19/2016/NQ-HĐQT 16/12/2016

Thông qua chiến lược kinh doanh mới, chủ trương 
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 
1.500 tỷ đồng, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017

20 20/2016/NQ-HĐQT 27/12/2016
Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ 
tại CTCP Du lịch Giang Điền

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Trong năm ông Thạch Mạnh Sang - thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp 
của Hội đồng quản trị và có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị 
cũng như các hoạt động của Công ty. Ông Sang đã hoàn thành vai trò người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm 
dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc 
biệt là các cổ đông nhỏ.
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STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ

1 Trần Văn Minh Trưởng BKS - -

2 Phạm Hồng Sơn Thành viên BKS 47.650 0.05%

3 Đặng Quang Hải Thành viên BKS - -

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016, được sự phối 
hợp chặt chẽ của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm 
soát đã hoàn thành các công việc 
đã được Đại hội đồng cổ đông 
giao phó. Ngoài việc tổ chức các 
cuộc họp định kỳ để phân công 
công việc, Ban Kiểm soát đã cử 
đại diện tham gia và đóng góp ý 
kiến tại tất cả các cuộc họp của 
Hội đồng quản trị. Các công việc 
cụ thể của Ban Kiểm soát trong 
năm 2016 như sau:

- Giám sát việc triển khai Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông 
năm 2016 và việc thực thi các 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát hoạt động của Hội 
đồng quản trị và Ban Điều hành;

- Kiểm tra báo cáo tài chính 
năm; báo cáo tài chính bán niên 
soát xét, báo cáo tài chính  quý 
trước khi công bố thông tin;

- Kiểm tra tính chính xác, trung 
thực và hợp pháp của chứng từ, 

sổ sách kế toán, báo cáo tài chính 
và hoạt động của hệ thống kiểm 
tra kiểm soát nội bộ

- Giám sát việc chấp hành các 
nghĩa vụ của Công ty theo quy 
định của pháp luật bao gồm: 
nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài 
chính khác.

Lương, thưởng, thù lao Số tiền (triệu đồng)

Hội đồng quản trị 300

Ban Kiểm soát 108

Ban Tổng Giám đốc 5.287

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT Người thực hiện
giao dịch

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ Lý do 

tăng, giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Công ty TNHH Du lịch Phú 
Lạc 12.598.006 16,80% 3 0% Bán

2 Công ty Cổ phần Xây dựng 
Địa ốc Long Kim Phát 7.000.000 9,33% 6.847.220 9.13% Bán

3 Lê Kỳ Phùng 9.410.980 12,54% 0 0% Bán

4 Vũ Kim Điền 50.000 0,067% 29.500 0.033% Bán 

5 Võ Đình Ban 20.000 0,027% 11.800 0,013% Bán

6 Đặng Quang Hải 20.000 0,027% 0 0% Bán

7 Phạm Hồng Sơn 0 0% 47.570 0,05% Mua
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2016
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 55

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 56

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 57-77
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo này cùng 
với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty và các công ty con (cùng với Công 
ty dưới đây gọi chung là “Tập đoàn”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và 
đến ngày lập báo cáo này gồm:

Ông Nguyễn Khánh Hưng  Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 07/12/2016)
Ông Lê Kỳ Phùng   Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm ngày 07/12/2016)
Ông Bùi Đắc Tuấn   Thành viên (từ nhiệm ngày 27/4/2016)
Ông Thạch Mạnh Sang  Thành viên
Ông Vũ Kim Điền   Thành viên/ Phó Tổng Giám đốc (từ nhiệm ngày 28/4/2016)
Ông Nguyễn Phạm Anh Tài  Thành viên/ Giám đốc Tài chính (bổ nhiệm ngày 27/4/2016)
Ông Lê Thanh Vinh   Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 4/4/2016)
Ông Nguyễn Cao Cường  Thành viên (bổ nhiệm ngày 07/12/2016)/Phó Tổng Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phản ánh một cách 
trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ của Tập đoàn trong năm phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế 
toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính. 
Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải: 

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất 
quán;
• Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
• Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng 
sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không; 
• Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập 
đoàn sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
• Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và 
trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận. 

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù 
hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn ở bất kỳ thời điểm nào và 
đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh 

nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tổng 
Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện 
pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tập đoàn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo 
cáo tài chính. 

PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này phản ánh trung thực và hợp 
lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày phù hợp với phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Hội đồng Quản trị,

Ngày 20 tháng 01 năm 2017  
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU B 01-DN

Đơn vị: VNĐ
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU B 01-DN

Đơn vị: VNĐ

Lê Thị Kim Tiến    Võ Đình Ban    
Người lập    Kế toán trưởng    

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

MẪU B 02-DN

Đơn vị: VNĐ

Lê Thị Kim Tiến    Võ Đình Ban   
Người lập    Kế toán trưởng   

Ngày 20 tháng 01 năm 2017



Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG56 57

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

MẪU B 03-DN

Đơn vị: VNĐ

Lê Thị Kim Tiến    Võ Đình Ban    
Người lập    Kế toán trưởng    

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

1. THÔNG TIN CHUNG

 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – tên cũ là Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền (gọi tắt là “Công ty”) 
được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã 
số doanh nghiệp 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010 và đăng ký sửa đổi lần thứ mười 
hai (12) ngày 12/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Trụ sở chính đặt tại số 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Chi nhánh Sàn Giao Dịch Bất Động Sản LDG tại số 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai.

Chi nhánh Sàn Giao dịch Bất Động Sản Biên Hòa tại số R98 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chi nhánh Phú Quốc tại số 29, đường Hùng Vương, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Văn phòng đại diện tại 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh bất động sản

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2016 là 361 nhân viên (01/01/2016: 491 nhân viên).

STT Tên công ty con Vốn điều lệ Tỷ lệ 
sở hữu Hoạt động chính

1 Công ty CP ĐT XD Đại Thịnh Phát 75.500.000.000 95,01% Kinh doanh bất động sản

2 Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền 272.760.000.000 87,68% Kinh doanh bất động sản

3 Công ty CP Đầu tư Du lịch Suối Mơ 150.000.000.000 93,99% Kinh doanh khu du lịch

4 Công ty TNHH Địa Ốc Đảo Ngọc 48.000.000.000 87,68% Kinh doanh bất động sản

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

 Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc 
giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.  

Công ty đã và đang ghi nhận giá vốn các nền thuộc Khu dân cư và dịch vụ The Viva (Khu A), Dự 
án Sakura Valley và Dự án Khu dân cư Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai. Giá vốn tạm tính dựa trên các chi phí ước tính để hoàn thành cơ sở hạ tầng, bao gồm: tiền 
thuê đất, chi phí đền bù giải tỏa, san lấp, hệ thống đường nội bộ, cầu, hệ thống cấp thoát nước, 
hệ thống chiếu sáng,... của các dự án tương ứng là 1.570.466 đồng/m2, 2.042.749 đồng/m2 và 
1.350.883 đồng/m2, đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí phải trả. Các thành viên Hội đồng 
Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tin rằng việc áp dụng đơn giá này sẽ phản ánh hợp lý giá vốn 
hàng bán của Công ty.

Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán 

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban 
Giám đốc Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo 
về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo 
tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù 
các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát 
sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của các 
công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 
Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt 
động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. 

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được 
trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày 
bán khoản đầu tư ở công ty con đó.

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính 
sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất 
báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định 
là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của 
cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp 
nhất kinh doanh ban đầu (chi tiết xem nội dung trình bày dưới đây) và phần lợi ích của cổ đông 
không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. 
Các khoản lỗ phát sinh tại công ty con phải được phân bổ tương ứng với phần sở hữu của cổ 
đông không kiểm soát, kể cả trường hợp số lỗ đó lớn hơn phần sở hữu của cổ đông không kiểm 
soát trong tài sản thuần của công ty con.

Hợp nhất kinh doanh

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày 
mua công ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được 
mua được ghi nhận là lợi thế thương mại. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá 
trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán 
phát sinh hoạt động mua công ty con. 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên 
cơ sở tỷ lệ của cổ đông không kiểm soát trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ 
tiềm tàng được ghi nhận.

Lợi thế thương mại

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất 
kinh doanh so với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công 
nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện 
nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 
năm.

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Lợi thế kinh doanh có được từ việc mua công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 
được tính vào giá trị ghi sổ của công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Lợi thế kinh 
doanh từ việc mua các công ty con được trình bày riêng như một loại tài sản có khác trên Bảng 
cân đối kế toán hợp nhất.

Khi bán công ty con, công ty liên kết hoặc đơn vị góp vốn liên doanh, giá trị còn lại của khoản lợi 
thế thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty 
tương ứng.

Bất lợi thương mại 

Bất lợi thương mại là phần phụ trội lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công 
nợ và công nợ tiềm tàng đánh giá được của công ty con, công ty liên kết, và cơ sở kinh doanh 
đồng kiểm soát tại ngày phát sinh nghiệp vụ mua công ty so với giá phí hợp nhất kinh doanh. 
Bất lợi kinh doanh được hạch toán ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 
phát sinh.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không 
kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền 
và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

Nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được 
trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán 
từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị 
thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư hạ tầng 
và các chi phí khác đầu tư vào dự án The Viva (khu A), Sakura Valley và Khu dân cư Giang Điền để 
có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định 
theo giá trị quyết toán. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính 
trừ các chi phí để hoàn thành. 
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Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá 
tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Tài sản cố định vô hình và khấu hao 

Bản quyền phần mềm được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được khấu hao theo phương 
pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính là 3 năm.

Các khoản trả trước dài hạn

Các khoản chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã 
xuất dùng, các chi phí khác và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho 
Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản 
trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương 
pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện hành.

Ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

Số năm

Nhà cửa, vật kiến trúc 05-20

Máy móc thiết bị 03-08

Phương tiện vận tải truyền dẫn  08

Thiết bị quản lý 03-10

Cây lâu năm 04-40

Tài sản khác 03-05

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm   
 hoặc hàng hóa cho người mua;

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc  
 quyền kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

(e) Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán; và

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung   
 cấp dịch vụ đó.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và 
lãi suất áp dụng.

Doanh thu bán bất động sản

Doanh thu bán bất động sản Công ty là chủ đầu tư được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 
năm (5) điều kiện sau:

(a) Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã   
 chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua;

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất   
 động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản;

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.
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Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi 
phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một 
thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên 
giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập 
phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. 
Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được 
vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn 
lại. Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu 
thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu 
nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ 
trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu 
không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế 
thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo 
phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất 
cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc 
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được 
thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các 
khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có 
quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành 
phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan 
tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định 
thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, 
những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh 
nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.
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4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

5. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN
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CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (tiếp theo)

(*) Đây là khoản phải thu liên quan đến việc Công ty CP ĐTXD Đại Thịnh Phát (Công ty con) chuyển 
nhượng khoản đầu tư vào Công ty TNHH ĐT&PT Du lịch Khang Hưng cho Công ty CP Vina Holdings 
theo Hợp đồng số 04/2016/HĐCN-KH ngày 07 tháng 03 năm 2016.

(**) Đây là khoản Công ty chi tạm ứng cho Công ty Cổ phẩn Bất động sản LINKGROUP theo Biên Bản 
Ghi Nhớ số 01/2016/BBGN/LDG-LG ngày 23 tháng 12 năm 2016.
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6. HÀNG TỒN KHO
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7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2016 là 
10.227.795.129 VNĐ (01/01/2016: 8.506.763.765 VNĐ).

Giá trị còn lại của TSCĐ đem đi thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng tại ngày 31/12/2016 là 
1.242.187.500 VNĐ (01/01/2016: 1.429.687.500 VNĐ.
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8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

9. CHI PHÍ SXKD DỞ DANG DÀI HẠN

10. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

11. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

14. VAY NGẮN HẠN

12. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

Đây là khoản thu tiền đặt cọc của khách hàng mua sản phẩm thuộc các Dự án: Khu Dân cư The 
Viva (Khu A), Sakura Valley và Khu Dân cư Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai.

13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ DÀI HẠN

16. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

Tại ngày 18/8/2016, Công ty đã ký hợp đồng vay dài hạn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam - Chi nhánh Kiên Giang với hạn mức là 900.000.000.000 đồng. Khoản vay này chịu lãi suất 
vay theo từng lần nhận nợ với thời hạn vay là 60 tháng kể từ ngày nhận giải ngân lần đầu tiên. 
Mục đích vay: thực hiện dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World tại Bãi 
Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Công ty sử dụng quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất của toàn bộ dự án Khu Du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World 
tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để đảm bảo cho khoản vay này.

Các khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu sau:

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

17. VỐN CHỦ SỞ HỮU

VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

VNĐ % VNĐ %
Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc                          -   0,00%   125.980.060.000 16,80%
Công ty CP DV và XD Địa ốc Đất Xanh   143.389.120.000 16,20%   121.516.210.000 16,20%
Ông Bùi Đắc Tuấn       1.769.995.100 0,20%       1.495.980.000 0,20%
Công ty CPXD Địa ốc Long Kim Phát   141.600.000.000 16,00%     70.000.000.000 9,33%
Công ty TNHH XDTMDV Hà Thuận Hùng     80.797.190.000 9,13%   120.000.000.000 16,00%
Ông Lê Kỳ Phùng                          -   0,00%     94.109.800.000 12,55%
Các cổ đông khác   517.441.244.900 58,47%   216.897.950.000 28,92%

  884.997.550.000 100%   750.000.000.000 100%

Vốn thực góp
31/12/2016 01/01/2016

31/12/2016 01/01/2016
Cổ phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                 88.499.755                 75.000.000 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                 88.499.755                 75.000.000 
 - Cổ phiếu phổ thông             88.499.755             75.000.000 
 - Cổ phiếu ưu đãi                               -                                 -   
Số lượng cổ phiếu đã mua lại                               -                                 -   
 - Cổ phiếu phổ thông                               -                                 -   
 - Cổ phiếu ưu đãi                               -                                 -   
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                 88.499.755                 75.000.000 
 - Cổ phiếu phổ thông             88.499.755             75.000.000 
 - Cổ phiếu ưu đãi                               -                                 -   

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

18. DOANH THU THUẦN

19. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

20. CHI PHÍ BÁN HÀNG

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

21. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

22. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

23. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

24. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

25. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, các đơn vị và các cá nhân sau đây được xem là 
các bên có liên quan với Công ty:

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:

Thu nhập của Ban Giám đốc:

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

26. ĐIỀU CHỈNH HỒI TỐ

Theo Biên bản Kiểm tra Thuế ngày 06 tháng 06 năm 2016 tại Công ty CP Du lịch Giang Điền, 
Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành tính toán và điều chỉnh lại giá vốn các Dự án Sakura Valley 
và Dự án Khu Dân cư Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai theo đơn 
giá thuê thực tế cho giai đoạn từ năm 2010 - 2015. Theo đó, đơn giá tiền sử dụng đất bình quân 
giảm lần lượt là 187.117 đồng/m2 và 203.384 đồng/m2.

Ảnh hưởng của các điều chỉnh hồi tố chi tiết như sau:

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 
Số 104/4, Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
MẪU B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 58 đến trang 78 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

27. BÁO CÁO BỘ PHẬN

Công ty không lập báo cáo bộ phận theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 28 vì lĩnh vực hoạt 
động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, ngoài ra các hàng 
hóa, dịch vụ khác chủ yếu là phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh chính.

Do đó Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng việc không lập báo cáo theo bộ phận là 
phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty và báo cáo tài chính của Công ty 
không thuộc phạm vi áp dụng yêu cầu trình bày như quy định của chuẩn mực.

28. THÔNG TIN KHÁC

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/2016/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2016, Hội 
đồng Quản trị thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 
1.500 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành thêm là 61.500.245 cổ phiếu. Thời gian 
thực hiện dự kiến là trong Quý I, II năm 2017.

Lê Thị Kim Tiến    Võ Đình Ban   
 
Người lập    Kế toán trưởng   
 

Ngày 20 tháng 01 năm 2017
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