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19. Vốn cổ phần và thặng dư vốn 

Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty là: 

 30/9/2012 31/12/2011 

 
Số lượng  

cổ phiếu Triệu VND 

Số lượng  

cổ phiếu Triệu VND 

     

Vốn cổ phần được duyệt 687.280.123 6.872.801 515.272.269 5.152.723 

     

Vốn cổ phần đã phát hành     

Cổ phiếu phổ thông 687.280.123 6.872.801  515.272.269 5.152.723 

     

Thặng dư vốn cổ phần - 7.999.167 - 2.166.136 

     

 

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND.  Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một phiếu 

biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty.  Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công bố 

vào từng thời điểm.  Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại 

của Công ty.  Các quyền lợi của các cổ phiếu đã được Công ty mua lại đều bị tạm ngừng cho tới khi 

chúng được phát hành lại. 

 

Thặng dư vốn cổ phần là phần chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá của các cổ phiếu được phát hành. 

 

Biến động vốn cổ phần trong kỳ/năm như sau: 

 

 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 31/12/2011 

 

Số lượng  

cổ phiếu 

Triệu 

VND 

Số lượng  

cổ phiếu 

Triệu 

VND  

     

Số dư đầu kỳ/năm 515.272.269 5.152.723 515.272.269 5.152.723 

Phát hành cổ phiếu mới thông qua việc 

chuyển đổi công cụ vốn chủ sở hữu 96.463.766 964.638 - - 

Phát hành cổ phiếu mới thông qua việc 

chuyển đổi công cụ nợ 34.444.088 344.440 - - 

Phát hành cổ phiếu mới bằng tiền 41.100.000 411.000 - - 

     

Số dư cuối kỳ/năm 687.280.123 6.872.801 515.272.269 5.152.723 
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20. Vốn khác của chủ sở hữu 

Vốn khác của chủ sở hữu phản ánh giá trị hợp lý của cổ phiếu của Công ty sẽ được phát hành như việc 

xem xét mua lại lợi ích liên quan đến công ty con và công ty liên kết.  Giá trị hợp lý của các cổ phiếu 

này đã được tính tại ngày mua.  

  

21. Tổng doanh thu 

Tổng doanh thu thể hiện tổng giá trị hàng bán và dịch vụ đã cung cấp được ghi trên hóa đơn không bao 

gồm thuế giá trị gia tăng. 

 

Doanh thu thuần bao gồm: 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Tổng doanh thu     

 Thành phẩm 6.865.258 4.332.878 - - 

 Dịch vụ và doanh thu khác - 9 - - 

     

Các khoản giảm trừ     

 Chiết khấu hàng bán (108.033) (39.509) - - 

 Hàng bán bị trả lại (22.221) (47.389) - - 

     

Doanh thu thuần 6.735.004 4.245.989 - - 

 

22. Giá vốn hàng bán 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011  

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Tổng giá vốn hàng      

 Thành phẩm đã bán 4.023.081 2.363.766 - - 

 Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho  30.181 78.750 - - 

     

 4.053.262 2.442.516 - - 
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23. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Lãi thu từ:     

 Tiền gửi 649.326 660.393 185.587 94.098 

 Cho công ty con vay - - 164.400 50.160 

 Cho công ty mẹ vay - 20.748 - 20.748 

 Thu lại từ công ty mẹ - 81.283 - 81.283 

 Đầu tư trái phiếu 28.524 57.942 28.524 57.942 

Phí duy trì hạn mức vay cho các công ty 

con - - 542.477 40.283 

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 4.724 49.229 68 40.676 

Doanh thu hoạt động tài chính khác 2.106 - - - 

     

 684.680 869.595 921.056 388.190 

 

24. Chi phí tài chính 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Chi phí lãi vay từ:     

 Ngân hàng 111.870 118.783 - - 

 Các trái chủ  114.585 121.036 287.315 121.036 

 Công ty con - - 416.950 220.285 

Phí duy trì hạn mức vay trả cho các công 

ty con - - 251.578 40.283 

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 2.395 64.018 2.271 59.527 

Chi phí tài chính khác 22.977 9.425 20.969 6.167 

     

 251.827 313.262 979.083 447.298 
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25. Thu nhập khác 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Thu hồi chi phí từ công ty mẹ  140.184 - 140.184 - 

Thu từ bán phế liệu 16.340 502 - - 

Thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản 

dài hạn 1.146 11.374 - - 

Thu nhập khác 26.303 3.224 - - 

     

 183.973 15.100 140.184 - 

 

26. Chi phí khác 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Chi phí bán phế liệu 12.232 14.021 - - 

Giá trị ghi sổ của tài sản cố định và tài sản 

dài hạn đã thanh lý 3.966 4.852 - - 

Chi phí khác 11.893 1.594 - 45 

     

 28.091 20.467 - 45 

 

27. Lợi nhuận từ công ty liên kết 

 Tập đoàn Công ty 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 

     

Lợi nhuận từ công ty liên kết 514.717 522.346 - - 

Phân bổ lợi thế thương mại (432.215) (432.215) - - 

     

 82.502 90.131 - - 
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28. Lãi trên cổ phiếu 

Việc tính lãi cơ bản trên cổ phiếu tại ngày 30 tháng 9 năm 2012 được dựa trên lợi nhuận trong kỳ phân 

bổ cho cổ đông phổ thông của Tập đoàn là 1.166.032 triệu VND (kỳ chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 

9 năm 2011: 1.075.009 triệu VND) và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành 

trong kỳ là 699.040.982 cổ phiếu (kỳ chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2011: 669.269.836 cổ 

phiếu), được tính như sau: 

 

(i) Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

 Triệu VND Triệu VND 
   

Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 1.166.032 1.075.009 
   

 

(ii) Số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 

 
Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 
   

Số cổ phiếu phổ thông đã phát hành đầu kỳ 515.272.269 515.272.269 

Ảnh hưởng của cổ phiếu phát hành bằng tiền mặt 17.550.000 - 

Ảnh hưởng của cổ phiếu phát hành để thanh toán cho trái phiếu và các 

khoản vay chuyển đổi 11.816.585 - 

Ảnh hưởng của cổ phiếu phát hành để thanh toán cho vốn khác  96.463.766 - 

Ảnh hưởng của việc mua lại công cụ vốn chủ sở hữu 24.313.661 - 

Ảnh hưởng của cổ phiếu đã phát hành riêng lẻ sau một thời gian 33.624.701 153.997.567 
   

Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông tại thời điểm 

cuối kỳ 
699.040.982 669.269.836 
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29. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan  

Cùng với số dư của bên liên quan và các giao dịch trình bày trong thuyết minh khác trong báo cáo tài 

chính này, Tập đoàn có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong kỳ như sau: 

 

Tập đoàn 

 

Bên liên quan Tính chất giao dịch Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

  Triệu VND Triệu VND 

Công ty mẹ    

Công ty Cổ phần Ma San Chi phí lãi vay và thuế nhà thầu được 

chia sẻ bởi công ty mẹ -  90.958  

 Chi phí được chia sẻ bởi công ty mẹ  140.184  1.801 

 Khoản cho công ty mẹ vay - 715.000 

 Thu nhập lãi vay từ công ty mẹ - 20.748 

    

Các bên liên quan khác   

Công ty Cổ phần Dịch     

vụ Toàn cầu Ma San Phí bảo trì  6.539   9.028  

    

Công ty Cổ phần  Phí dịch vụ và trích trước  11.077   11.656  

Bất động sản Masan Chi phí xây dựng ứng trước  750   4.340  

    

Thành viên Hội đồng 

Quản trị và Ban Giám 

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng 

Quản trị - -  

 Đốc Thù lao trả cho Ban Giám đốc 25.811  32.833  
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Công ty: 

Công ty liên quan Bản chất giao dịch Từ 1/1/2012 

đến 30/9/2012 

Từ 1/1/2011 

đến 30/9/2011 

  Triệu VND Triệu VND 

Công ty mẹ    

Công ty Cổ phần Ma San Chi phí lãi vay và thuế được chia sẻ bởi 

công ty mẹ -  90.958  

 Chi phí được chia sẻ bởi công ty mẹ  140.184  1.801 

 Khoản cho công ty mẹ vay - 715.000 

 Thu nhập lãi vay từ công ty mẹ - 20.748 

   

Công ty con   

Công ty Cổ phần Khoản vay nhận từ công ty con - 4.715.000 

Hàng Tiêu Dùng  Chi phí lãi vay    416.950   199.536  

Ma San Phí duy trì hạn mức vay  251.578   40.283  

    

Công ty Cổ Phần Tầm 

Nhìn Ma San Khoản cho công ty con vay - 136.840 

    

Công ty Cổ Phần Tài  

Thu nhập lãi từ khoản cho công ty  con 

vay  146.503   53.159  

Nguyên Ma San Thu nhập từ phí duy trì hạn mức vay  251.578   40.283  

    

Công ty TNHH Khai 

Thác Chế Biến Khoáng 

Sản Núi Pháo Thu nhập từ phí duy trì hạn mức vay  290.899  - 

    

Thành viên Hội đồng 

Quản trị và Ban Giám 

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng 

Quản trị - - 

 Đốc Thù lao trả cho Ban Giám đốc 4.431 3.708 
    

 

 

30. Sự kiện sau niên độ kế toán 

Trong tháng 10 năm 2012, Tập đoàn đã mua 40% cổ phần của Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất 

Thức ăn Gia súc với tổng giá trị thanh toán bằng tiền mặt là 2.011 tỷ VND. 

 

 

 

 

 

 

 






