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Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính đính 
kèm. 
  

1. Đơn vị báo cáo 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.  Hoạt 
động chính của Công ty là tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư.   
 
Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Công ty và các công ty con (được gọi chung là “Tập đoàn”) và lợi 
ích của Tập đoàn trong một công ty liên kết. 
 
Các hoạt động chính của các công ty con được mô tả như sau: 

Tên công ty Hoạt động chính Phần trăm lợi ích kinh tế tại 
  31/3/2015 31/12/2014 
    
Công ty TNHH Một Thành Viên 
MasanConsumerHoldings Tư vấn quản lý 100% 100% 
    
Công ty TNHH Một Thành viên Masan 
Brewery (trước đây là Công ty TNHH Một 
Thành Viên Tư vấn Hoa Phong Lan) Tư vấn quản lý 100% 100% 
    

Công ty TNHH Một Thành Viên Lamka 
Kinh doanh bia và 
nước giải khát 100% 100% 

    
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú 
Yên 

Sản xuất bia và 
nước giải khát 99,99% 99,99% 

    

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San 
Kinh doanh và phân 
phối 78,4% 78,4% 

    
Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm 
Ma San 

Kinh doanh Thực 
phẩm 78,4% 78,4% 

    
Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghiệp 
Ma San  

Sản xuất nước chấm 
và mì ăn liền 78,4% 78,4% 

    
Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghệ 
Thực phẩm Việt Tiến  Sản xuất nước chấm 78,4% 78,4% 
    
Công ty TNHH Một Thành Viên Ma San HD  Sản xuất mì ăn liền 78,4% 78,4% 
    
Công ty Cổ phần Ma San PQ Sản xuất nước chấm 74,0% 74,0% 
    
Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa Sản xuất đồ uống 41,7% 41,7% 
    
Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo  Sản xuất đồ uống 50,1% 50,1% 
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Tên công ty Hoạt động chính Phần trăm lợi ích kinh tế tại 
  31/3/2015 31/12/2014 
    
    
Tên công ty Hoạt động chính Phần trăm lợi ích kinh tế tại 
  31/3/2015 31/12/2014 
    
Công ty Cổ phần TM DV & SX Krôngpha  Sản xuất đồ uống 50,1% 50,1% 
    
Công ty TNHH Một thành viên Masan 
Beverage 

Kinh doanh và sản 
xuất nước giải khát 78,4% 78,4% 

    

Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN 

Sản xuất nước 
chấm, mì ăn liền và 
nước giải khát 78,4% 78,4% 

    

Công ty TNHH Một Thành viên Masan MB 
Sản xuất mì ăn liền 
và đồ uống 78,4% 78,4% 

    
Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Sài 
Gòn (*) 

Sản xuất thực phẩm 
dinh dưỡng 78,4% - 

    
Công ty Cổ Phần Tầm Nhìn Ma San Tư vấn quản lý 100% 100% 
    
Công ty Cổ Phần Tài Nguyên Ma San Tư vấn quản lý 74,3% 74,1% 
    
Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên  
Ma San Thái Nguyên Tư vấn quản lý 74,3% 74,1% 
    
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại 
và Đầu tư Thái Nguyên Tư vấn quản lý 74,3% 74,1% 
    
Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng 
Sản Núi Pháo 

Khai thác và chế 
biến quặng 74,3% 74,1% 

    

Công ty TNHH tinh luyện vôn-fram Núi Pháo 
- H.C. Starck LLC 

Chế biến kim loại 
mầu và kim loại qúy 
hiếm 37,9% 37,8% 

    
  

(*) Ngày 14 tháng 1 năm 2015, Tập đoàn đã hoàn tất việc mua 99,99% vốn sở hữu trong Công ty Cổ 
Phần Thực Phẩm Dinh dưỡng Sài Gòn (“SNF”) thông qua Công ty TNHH Một Thành Viên Thực 
phẩm Ma San (“MSF”) với khoản thanh toán là 200.000 triệu VND không bao gồm chi phí giao dịch. 
Do đó, SNF gián tiếp trở thành công ty con của Tập đoàn thông qua MSF. 
 

 Tất cả các công ty con được thành lập tại Việt Nam. 
 
Tỷ lệ lợi ích kinh tế phản ánh phần trăm thực tế các lợi ích kinh tế trực tiếp và gián tiếp của Tập đoàn 
trong các công ty con. 
 
 



 

 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các công ty con 
Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015 (tiếp theo) 

 
Mẫu B 09 – DN/HN 

15 

 
 
 

2. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu 
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tập đoàn và Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài 
chính này. 

(a) Cơ sở lập báo cáo tài chính 

(i) Cơ sở kế toán chung 
Báo cáo tài chính trình bày bằng Đồng Việt Nam làm tròn tới hàng triệu gần nhất (“Triệu VND”), được 
lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan.   
 
Báo cáo tài chính, ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc 
giá gốc.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp. 
 

(ii) Cơ sở hợp nhất 

Hợp nhất kinh doanh chịu sự kiểm soát chung 

Hợp nhất kinh doanh mà trong đó các công ty chịu sự kiểm soát chung bởi cùng một nhóm cổ đông 
(“Cổ đông Kiểm soát”) trước và sau khi hợp nhất phù hợp với định nghĩa hợp nhất kinh doanh chịu sự 
kiểm soát chung vì có sự nối tiếp rủi ro và quyền lợi của Cổ đông Kiểm soát.  Hợp nhất kinh doanh 
chịu sự kiểm soát chung này đặc biệt nằm ngoài phạm vi của Chuẩn mực kế toán số 11 Hợp nhất kinh 
doanh và trong sự chọn lựa chính sách kế toán liên quan đến các giao dịch này, Tập đoàn đã cân nhắc 
Chuẩn mực kế toán số 01 Chuẩn mực chung và Chuẩn mực kế toán số 21 Trình bày báo cáo tài chính. 
Dựa trên các chuẩn mực này, Tập đoàn đã áp dụng cơ sở kế toán sáp nhập (“nguyên tắc mang sang 
toàn bộ”).  Tài sản và nợ phải trả của các công ty được hợp nhất theo giá trị sổ sách hiện tại dưới khía 
cạnh nhìn nhận của Cổ đông Kiểm soát.  Bất kỳ chênh lệch giữa chi phí mua và giá trị thuần của tài sản 
được sáp nhập được xem như là sự phân bổ vốn hoặc góp vốn giả định từ các cổ đông và được ghi 
nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ hợp nhất bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty được hợp nhất như 
thể cấu trúc của Tập đoàn hiện tại đã tồn tại xuyên suốt toàn bộ giai đoạn đề cập trong báo cáo này 
dưới góc độ của Cổ đông Kiểm soát (hoặc từ lúc các công ty được hợp nhất vào ngày sau ngày bắt đầu 
của kỳ báo cáo gần nhất, cho kỳ từ ngày hợp nhất đến hết ngày kết thúc kỳ báo cáo tương ứng). 
 

Hợp nhất kinh doanh không chịu sự kiểm soát chung 

Tất cả các hợp nhất kinh doanh không chịu kiểm soát chung được hạch toán bằng cách áp dụng phương 
pháp mua tại ngày mua, là ngày mà sự kiểm soát đã được chuyển giao cho tập đoàn.  Sự kiểm soát là 
quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế 
từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.  Khi xem xét sự kiểm soát, Tập đoàn phải xem xét quyền biểu 
quyết tiềm tàng mà có thể thực hiện được ở hiện tại. 

 




































































