
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN 

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 

             Điện thoại:  (84-08) 62 555 660  Fax: (84-08) 38 190 463 

                     TP HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2011 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  

Kính thưa các quý vị cổ đông, 

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng MA SAN (MASAN CONSUMER) (tên cũ: 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San – MASAN FOOD) trân trọng báo cáo trước Đại hội Báo cáo 

của Ban kiểm soát năm 2010. 

 Các báo cáo tài chính của Công ty mẹ (MASAN CONSUMER) và các công ty con là các nhà máy 

đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG để bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh 

trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với 

các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo 

quy định của pháp luật. 

Báo cáo một số chỉ tiêu hợp nhất hoạt đông kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng MA SAN    

                                                                                                  Đơn vị tính: triệu đồng  

STT Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

1 Tài sản ngắn hạn  714.871 1.183.317 1.770.212 3.372.554 
 Tiền và các khỏan tương đương 17.777 96.975    759.331 2.299.221 

 Đầu tư ngắn hạn  5.485 308.900    480.000    490.000 

 Phải thu ngắn hạn  545.139 561.537    273.863    168.284 

 Hàng tồn kho  126.042 183.396    199.466    290.200 

 Tài sản ngắn hạn khác  20.428 32.509      57.552    124.849 

2 Tài sản dài hạn 307.594 526.652    655.436    999.695 
 Tài sản cố định  168.734 259.928    605.360    932.820 

 Đầu tư dài hạn  60.599 71.918   

 Tài sản dài hạn khác  78.261 194.806     50.076    66.875 

3 TỔNG TÀI SẢN  1.022.465 1.709.969 2.425.649 4.372.249 

4 Nợ phải trả  375.350 702.822 1.296.975 1.953.994 

 Nợ ngắn hạn  366.107 667.076 1.190.357 1.763.162 

 Nợ dài hạn  9.243 35.746    106.617    190.832 

5 Vốn chủ sở hữu 647.115 1.007.147 1.127.511 2.417.166 

 Vốn chủ sở hữu 612.418 1.006.131   

      Trong đó vốn điều lệ  138.395 257.191 630.000 1.300.000 

 Lợi ích cổ đông thiểu số 34.697 1.015      1.162        1.089 

6 TỔNG NGUỒN VỐN  1.022.465 1.709.969 2.425.649 4.372.249 



 

 

Báo cáo kết quả họat động kinh doanh các năm 2007, 2008, 2009 và 2010 

                                                                                                     Đơn vị tính: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2007 2008 2009   2010 

 Doanh thu thuần  660.106 1.922.088 3.957.813 5.586.287 

 Giá vốn hàng bán  (498.885) (1.324.167) (2.583.875) (3.194.616) 

1 Lợi nhuận gộp 161.221 597.921 1.373.938 2.391.671 

 Doanh thu họat động Tài chính 26.662 134.436 146.010 151.304 

 Chi phí họat đông Tài chính  (12.964) (60.820) (59.390) (107.519) 

 Chi phí bán hàng (42.363) (150.043) (636.750) (951.264) 

 Chi phí quản ly Doanh nghiệp (20.793) (90.319) (93.161) (118.108) 

2 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 111.764 431.175 730.646      

1.366.083 
 Thu nhập khác  4.029 9.292 14.184 12.027 

 Chi phí khác  (1.974) (5.684) (8.358) (22.769) 

 Kết quả HĐKD từ các Cty Liên kết   1.320   
3 Lợi nhuận trước thuế 115.139 434.783 722.061 1.369.752 

 Chi phí thuế TN- Hiện hành  (29.862) (58.930) (73.11) (140.637) 

 Chi phí thuế TN – Hõan lại 1.467 4.177 19.721 23.734 

4 Lợi nhuận thuần  86744 380.029 668.652 1.252.848 

 

Trong năm 2010, Công ty đã đưa ra thị trường 1 dòng hàng mới là Dầu ăn Chin su làm từ gạo. 

 Năm 2010 là năm thành công vượt bậc của Công ty MASANFOOD, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 

khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt Doanh thu tăng gần 1,5 lần nhưng Lợi nhuận sau thuế tăng gần 2 

lần so với năm 2009, EPS đạt 9.637 VNĐ/cổ phần. 

Năm 2010 HĐQT và ban điều hành đã có họat động tích cực và hiệu quả. HĐQT tham gia thường 

xuyên vào kinh doanh và phát triển của công ty. Cùng đồng hành với Ban lãnh đạo cao cấp của  

Công ty để  đưa ra các chiến lược cũng như định hướng đúng đắn và kip thời cho công ty, nắm bắt 

và tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để đạt được hiệu quả cao nhất. 

Tháng 9 năm 2010 công ty đã tiến hành chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu 

đúng như Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.   

Tháng 3 năm 2011 Công ty MASANFOOD đã được đồi tên thành MASAN CONSUMER để phù 

hợp với chiến lược mở rộng kinh doanh của công ty, phục vụ người tiêu dùng nhiều ngành hàng 

khác ngoài ngành hàng thực phẩm như trước đây. 

Ngày 6/4/2011, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường với tỷ lệ tham gia chiếm 

gần 97% vốn điều lệ để thông qua Nghi quyết “Chào bán riêng lẻ 10% Vốn điều lệ tương đương sau 

khi tăng cho các cổ đông ngoài, Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với đối tác và làm các thủ tục, giấy 

tờ liên quan theo quy định của Pháp luật”.  



 

 

Trong năm 2010, Ban kiểm soát có 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Vũ Thu Thủy là đại diện cho 

Quỹ đầu tư Vietnam Azalea Fund Limited xin từ nhiệm vì Quỹ này thoái vốn khỏi Công ty 

MASANFOOD từ tháng 11/2010. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết 

thông qua.  

 Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm về quản trị Công ty năm 2010 của Hội đồng quản trị và 

Tổng Giám đốc. 

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính chúc quý vị Đại biểu và Quý cổ đông sức khỏe, hạnh 

phúc và thành đạt.                                                                                             

TM. Ban kiểm soát 

Trưởng ban 

(Đã ký)  

                                                                                           

Nguyễn Thu Hiền  

 

 


