
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và  

các công ty con 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 

nhất giả định giữa niên độ cho giai đoạn sáu 

tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 



 

 

 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các công ty con 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giả định 
(1) 

giữa niên độ cho giai đoạn 

sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 
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 Mã số 

Từ 1/1/2013 đến 

30/6/2013 

Từ 1/1/2012 đến 

30/6/2012 

  Triệu VND Triệu VND 

    

Tổng doanh thu 01 4.354.940 4.164.134 

    

Các khoản giảm trừ 02 84.861 102.259 

    

Doanh thu thuần (10 = 01 – 02) 10 4.270.079 4.061.875 

Giá vốn hàng bán 11 2.651.459 2.464.704 

Lợi nhuận gộp (20 = 10 – 11) 20 1.618.620 1.597.171 

Doanh thu hoạt động tài chính 21 227.117 556.138 

Chi phí tài chính 22 156.921 171.364 

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 115.195 160.593 

Chi phí bán hàng 24 732.045 526.559 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 296.413 223.079 

    

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 

{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 

30 660.358 1.232.307 

Thu nhập khác 31 123.675 100.223 

Chi phí khác 32 33.745 12.089 

    

Kết quả của các hoạt động khác  

(40 = 31 - 32) 
40 89.930 88.134 

Lợi nhuận từ các công ty liên kết 41 263.437 374.095 

Lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40 + 41) 

(mang sang trang sau) 
50 1.013.725  1.694.536  

    



 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các công ty con 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giả định 
(1) 

giữa niên độ cho giai đoạn 

sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) 
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 Mã số 

Từ 1/1/2013 đến 

30/6/2013 

Từ 1/1/2012 đến 

30/6/2012 

  Triệu VND Triệu VND 

    

Lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40 + 41) 

(mang từ trang trước sang) 
50 1.013.725  1.694.536 

Chi phí thuế thu nhập hiện hành 51 296.297 170.639 

(Lợi ích)/chi phí thuế thu nhập hoãn lại 52 (9.758) 35.447 

Lợi nhuận thuần sau thuế 

 (60 = 50 - 51 - 52) 
60 727.186 1.488.450 

Phân bổ cho:    

Cổ đông thiểu số  197.120 306.699 

Chủ sở hữu của Công ty  530.066 1.181.751 

Lãi trên cổ phiếu    

Lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng VND  726 1.708 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu bằng VND  635 1.569 

 

 

a) Cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại từ việc tái chuyển nhượng cổ phần của của Ngân 

hàng Techcombank trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 và 2012 và giả 

định Masan Tập đoàn đã sở hữu 30.44% lợi ích kinh tế trong Ngân hàng Techcombank kể từ 

ngày 1 tháng 1 năm 2012. 

 

b) Cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại tài sản cố định hữu hình và vô hình từ thương vụ 

mua lại Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa cho trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 

năm 2013 và 2012. 

 

c) Cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ giá mua từ thương vụ mua lại Công ty 

Cổ phần Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 

năm 2013. 

 

d) Cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ giá mua từ thương vụ mua lại Công ty 

Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013. 


