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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau khi hàng loạt các Tổng công ty nhà nước chuyển sang 

hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con thì đòi hỏi lập các 

Báo cáo tài chính hợp nhất để phục vụ cho việc ra quyết định của các 

nhà quản trị, các nhà đầu tư, và cung cấp thông tin cho những người 

quan tâm tới tình hình tài chính của các Tổng công ty  trở nên bức 

thiết. Bởi lẽ, đối với mô hình công ty mẹ - công ty con, để thấy được 

bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính, chúng ta không thể căn cứ 

vào báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ hoặc báo cáo tài chính 

của các công ty con mà phải thông qua báo cáo tài chính hợp nhất. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vận hành 

theo cơ chế thị trường, các thiết chế pháp luật, hành lang pháp lý dần 

được xác lập và hoàn chỉnh. Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay 

đang trong quá trình hội nhập và hoàn thiện, nhất là các chuẩn mực 

kế toán Việt Nam, trong đó có các chuẩn mực liên quan đến vấn đề 

lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các tập đoàn kinh tế 

và công ty mẹ - công ty con. Tuy những vấn đề này đã được ban 

hành dưới dạng các chuẩn mực kế toán và đã có các thông tư hướng 

dẫn thực hiện, nhưng đây là điều còn khá mới mẻ đối với các doanh 

nghiệp Việt Nam và việc vận dụng chúng vào trong thực tế còn gặp 

nhiều khó khăn. 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco được thành lập trên cơ 

sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty thiết bị y tế TW3) 

theo quyết định số 3596/QĐ – BYT ngày 12/10/2004 của Bộ trưởng 

Bộ Y Tế, tên giao dịch viết tắt là Danameco. Tổng công ty có 5 đơn 
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vị hạch toán phụ thuộc và 1 công ty con. Tuy chỉ có 1 công ty con 

nhưng việc hợp nhất báo cáo tài chính tại Tổng công ty cũng chỉ 

dừng lại ở việc cộng ngang các chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo tài 

chính của công ty mẹ và công ty con. Với cách làm đó, có thể thấy 

việc lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco còn mang tính hình thức, các chỉ tiêu trên báo cáo tài 

chính hợp nhất chưa phản ánh đúng tình hình chính của tổng công ty. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn 

thiện công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ 

phần y tế Danameco”. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Đề tài nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn mực kế 

toán, các thông tư hướng dẫn Việt Nam về lập báo cáo tài chính hợp 

nhất. Đồng thời tham khảo các hướng dẫn thực hành kế toán quốc tế 

để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam. 

Từ nghiên cứu thực tế, đề tài hoàn thiện công tác lập báo cáo tài 

chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. Báo cáo tài 

chính trung thực sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác và 

phản ánh đúng tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh 

doanh của toàn bộ Tổng công ty . 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là về báo cáo tài chính 

hợp nhất nói chung và báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ 

phần y tế Danameco nói riêng. 
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Phạm vi nghiên cứu của luận văn là các đơn vị trong Tổng 

công ty cổ phần y tế Danameco gồm: công ty mẹ và một công ty con 

mà tổng công ty có đầu tư vốn. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu trường 

hợp, mô tả lại thực tế công tác kế toán tại một đơn vị cụ thể. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận văn đã cập đến những vấn đề khái quát nhất về cơ cở lý 

luận của mô hình công ty mẹ - con và BCTC hợp nhất nhằm giúp cho 

người sử dụng hướng đến một trọng tâm là lập và trình bày BCTC hợp 

nhất theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Từ tình hình thực tế lập và 

trình bày BCTC hợp nhất của TCT cổ phần y tế Danameco, phát huy 

những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm; trên cơ sở các CMKT 

liên quan đến vấn đề BCTC hợp nhất và xu hướng phát triển của TCT, 

tác giả mạnh dạn đưa ra một số các kiến nghị nhằm hoàn thiện BCTC 

hợp nhất của TCT cổ phần y tế Danameco. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì nội dung chính của 

luận văn gồm 3 chương: 

+ Chương 1: Cơ sở lý thuyết về công tác lập báo cáo tài 

chính hợp nhất.  

+ Chương 2: Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.  

+ Chương 3: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp 

nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUY ẾT VỀ LẬP BÁO CÁO  

TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT 

1.1. Mô hình cấp trên – cấp dưới và mô hình công ty mẹ - công ty 

con 

Mô hình đơn vị cấp trên – cấp dưới là mô hình hoạt động 

của các công ty lớn, trong đó đơn vị cấp trên được phép thành lập 

nhiều đơn vị trực thuộc và có quyền kiểm soát trực tiếp các đơn vị 

trực thuộc do mình thành lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hoạt động của đơn vị trực thuộc mình.  

 Trong khi đó, mô hình công ty mẹ - công ty con là một hình 

thức tổ chức phổ biến của công ty cổ phần, ở đó một công ty thực 

hiện quyền kiểm soát, chi phối các công ty còn lại về tài chính, chiến 

lược hoạt động và phát triển kinh doanh. Các thành viên của công ty 

mẹ - công ty con đều hạch toán độc lập và bình đẳng với nhau về địa 

vị pháp lý, không mang tính chất cấp trên -  cấp dưới.  

1.2. Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất 

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu 

1.2.1.1. Báo cáo tài chính tổng hợp 

 Báo cáo tài chính tổng hợp là một trường hợp đặc biệt của 

báo cáo tài chính, được áp dụng với các doanh nghiệp có các đơn vị 

trực thuộc.  

1.2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 

Theo VAS 25, Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài 

chính của một thực thể kinh tế trình bày như báo cáo tài chính của 

một doanh nghiệp, được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty 

mẹ và các công ty con. 
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1.2.2. Phân biệt BCTC hợp nhất và BCTC tổng hợp 

Đối tượng áp dụng BCTC hợp nhất là Công ty mẹ hoặc Tổng 

công ty Nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty 

con. Còn đối tượng áp dụng BCTC tổng hợp là đơn vị kế toán cấp 

trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc tổng công ty Nhà nước 

thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con 

1.3. Thực thể và phạm vi của BCTC tổng hợp, hợp nhất 

1.3.1. Thực thể và phạm vi của báo cáo tài chính tổng hợp 

1.3.1.1. Nguyên tắc chung 

 Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, 

ngoài việc phải lập BCTC riêng cho hoạt động của mình, đơn vị kế 

toán cấp trên còn phải lập BCTC phản ảnh hoạt động của toàn đơn 

vị, tổng hợp các đơn vị trực thuộc 

1.3.1.2. Đối tượng lập báo cáo tài chính tổng hợp 

 Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình 

không có công ty con; đơn vị kế toán cấp trên khác – là những đơn vị 

kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc có lập báo cáo tài chính. 

1.3.2. Thực thể và phạm vi của báo cáo tài chính hợp nhất  

1.3.2.1. Nguyên tắc chung 

 Tất cả các DN bị kiểm soát (kiểm soát độc quyền hoặc kiểm 

soát liên kết) hay đặt dưới sự ảnh hưởng đáng kể cần phải được nằm 

trong phạm vi hợp nhất.  

1.3.2.2. Loại trừ khỏi phạm vi hợp nhất. 

Một công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất BCTC khi: 
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(a) Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con 

chỉ được mua và nắm giữ nhằm mục đích thanh lý trong tương lai 

gần (dưới 12 tháng). 

(b) Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian dài và 

không có khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ. 

1.4. Lý thuyết và kỹ thuật hợp nhất 

1.4.1. Lý thuyết hợp nhất báo cáo tài chính  

Hợp nhất báo cáo tài chính là việc thay thế một khoản mục 

đầu tư trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp bằng phần 

vốn chủ sỡ hữu của công ty hợp nhất. Theo bản chất của đơn vị hợp 

nhất và đơn vị bị hợp nhất, việc thay thế này có thể mang những thể 

thức khác nhau. 

Các thể thức hợp nhất trên tương ứng với ba phương pháp 

hợp nhất đó là: hợp nhất toàn bộ, hợp nhất theo tỷ lệ và hợp nhất 

tương đương. Tuy nhiên việc lựa chọn phương pháp hợp nhất còn 

tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận về vai trò của công ty mẹ trong 

thực thể hợp nhất. 

Việc lựa chọn quan điểm hợp nhất có thể gây ra những ảnh 

hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính hợp nhất khi công ty mẹ sở hữu 

dưới 100% vốn chủ sở hữu của công ty con. Nghiên cứu về các 

phương pháp hợp nhất, các nhà chuyên môn đã tranh luận và đã đưa 

ra một số quan điểm lý luận về hợp nhất như: 1 (a) Lý thuyết về sở 

hữu, (b) Lý thuyết về công ty mẹ, (c) Lý thuyết thực thể phân biệt. 

1.4.2. Nguyên tắc lập và kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính 

1.4.2.1. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất  

                                                 
1  Xem Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn (2009), “Bàn về phương pháp 
hợp nhất báo cáo tài chính”, Tạp chí kế toán, số 80, tháng 10/2009, tr.16-20 
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BCTC hợp nhất được lập và trình bày theo nguyên tắc kế 

toán và theo quy định của CMKT số 21 “Trình bày báo cáo tài 

chính”. Các chỉ tiêu trong Bảng CĐKT hợp nhất và Báo cáo KQKD 

hợp nhất được lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu thuộc BCĐKT và 

BCKQKD của công ty mẹ và các công ty con. Báo cáo LCTTHN 

được lập theo quy định của VAS 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.  

1.4.2.2  Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất  

a. Hợp nhất khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty đồng kiểm 

soát 

a.1. Đầu tư vào công ty liên kết 

* Phương pháp giá gốc 

* Phương pháp vốn chủ sở hữu 

a.2. Góp vốn liên doanh 

* Phương pháp vốn chủ sở hữu 

* Phương pháp giá gốc 

b. Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con 

Việc hợp nhất báo cáo tài chính không đơn thuần là việc 

cộng gộp tất cả các báo cáo tài chính của công ty mẹ với công ty con 

mà nó bao gồm các trình tự kĩ thuật sau: 

+ Bước 1: Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty 

con trong Tập đoàn.  

+ Bước 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Công ty 

mẹ trong từng Công ty con và phần vốn của Công ty mẹ trong vốn 

chủ sở hữu của Công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại (nếu có). 

+ Bước 3: Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có). 
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+ Bước 4: Tách lợi ích của cổ đông thiểu số. 

+ Bước 5: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong Tập đoàn. 

+ Bước 6: Lập các Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và Bảng 

tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. 

+ Bước 7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp 

các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ.  

b.1. Hợp nhất  Bảng cân đối kế toán 

 Bảng cân đối kế toán hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất 

các bảng cân đối kế toán của công ty mẹ và của các công ty con 

trong tập đoàn theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục 

tương đương của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu  

b.2. Hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập 

trên cơ sở hợp nhất các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty mẹ và của các công ty con trong tập đoàn theo từng khoản 

mục bằng cách cộng các khoản mục tương đương về doanh thu, thu 

nhập khác, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ, chi phí tài chính,… 

b.3. Hợp nhất  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập trên cơ sở hợp 

nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và của các công ty 

con theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tương 

đương trên các báo cáo này (phương pháp trực tiếp hoặc phương 

pháp gián tiếp). 

1.5. Tổ chức kế toán phục vụ hợp nhất báo cáo tài chính 

1.5.1. Tổ chức đồng bộ hệ thống kế toán 

 Trong tập đoàn, các thành viên có thể đến từ nhiều quốc gia, 

loại hình DN, lĩnh vực hoạt động khác nhau nên có thể đã sử dụng 
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những phương pháp kế toán riêng, để làm cho các BCTC dễ hiểu, có 

tính thích đáng cao, việc vô cùng quan trọng là phải điều chỉnh làm 

hòa tan sự khác nhau trong một tổng thể hợp nhất.  

1.5.2. Tổ chức theo dõi giao dịch nội bộ 

1.5.2.1.. Mua bán vật tư, hàng hóa 

Việc mua bán vật tư hàng hóa giữa CTM với các CTC 

thường theo giá thị trường, nên sẽ phát sinh lãi/lỗ chưa thực hiện 

trong trường hợp lượng vật tư, hàng hóa đó chưa được bán ra bên 

ngoài tập đoàn. Theo quy định, khi lập báo cáo tài chính hợp nhất thì 

phải loại trừ được doanh thu, giá vốn tiêu thụ nội bộ và toàn bộ lãi/lỗ 

trong hàng tồn kho cuối kỳ.  

1.5.2.2. Mua bán tài sản cố định 

Tương tự như trường hợp mua, bán vật tư hàng hóa, khi lập 

báo cáo tài chính hợp nhất thì phải loại trừ được doanh thu, giá vốn 

tiêu thụ nội bộ và toàn bộ lãi/lỗ chưa thực hiện. Lãi/lỗ chưa thực hiện 

trong trường hợp này được xác định dựa vào thời gian khấu hao còn 

lại của đơn vị mua. 

1.5.2.3. Các khoản vay nội bộ 

 Tùy theo tính chất khoản vay nội bộ giữa các đơn vị trong 

tập đoàn là ngắn hạn hay dài hạn mà việc hạch toán cụ thể bên cho 

vay và bên đi vay. 

1.5.3. Tổ chức sổ kế toán hợp nhất 

1.5.3.1. Quy định chung  

Kết thúc kỳ kế toán, Công ty mẹ có trách nhiệm lập 

BCTCHN để phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh 

doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của cả Tổng công ty. Công ty 

mẹ phải lập BTH các bút toán điều chỉnh và BTH các chỉ tiêu hợp 

nhất theo quy định của TT161/2007/TT-BTC. 
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1.5.3.2. Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh 
Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ 

tiêu nhằm tổng hợp các khoản điều chỉnh và loại trừ cho việc hợp 
nhất Báo cáo tài chính.  

1.5.3.3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất 

Để lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty mẹ phải lập 
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất nhằm tổng hợp các chỉ tiêu tài 
chính của Công ty mẹ và các Công ty con trong Tập đoàn. 

1.6. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 

 Lập báo cáo tài chính hợp nhất sao cho phản ánh đúng tình 
hình tài chính của các Tổng công ty đang thực sự là vấn đề quan tâm 
của các doanh nghiệp đang theo mô hình công ty mẹ công ty con. 
Cũng chính vì lý do đó đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng 
như trong nước đã trình bày về vấn đề này. Việc ban hành các chuẩn 
mực kế toán có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính thích hợp 
nhất đã đáp ứng được nhu cầu lập báo cáo tài chính hợp nhất trong 
các doanh nghiệp. Tuy nhiên những vướng mắc, tồn tại của thông tư 
23 trong việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất vẫn còn thiếu 
sót và chưa giải quyết triệt để, chưa bám sát tình hình thực tế của các 
doanh nghiệp. Từ đó có những nghiên cứu cho thấy sự tồn tại ba lý 
thuyết hợp nhất mà chế độ kế toán có liên quan không đề cập trực 
tiếp đến cơ sở lý thuyết này. “Bàn về phương pháp hợp nhất báo cáo 
tài chính”. (Nguyễn Công Phương – Ngô Hà Tấn, 2010). Hay là vận 
dụng chuẩn mực “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản 
đầu tư vào công ty con” và “chuẩn mực hợp nhất kinh doanh” trong 
công tác kế toán của tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty 
mẹ con – kỹ thuật lập Báo cáo tài chính hợp nhất. (Trương Thị Thủy, 
2006) và “Nội dung, phạm vi giao dịch nội bô trong doanh nghiệp 
hiện nay và những khác biệt trong kế toán các loại giao dịch nội bộ”. 
(Đoàn Vân Anh, 2009) 
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CHƯƠNG 2 

CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT TẠI 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

2.1. Khái quát chung về Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cổ phần y 

tế Danameco 

2.1.1.1. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh 

� Ở lĩnh vực sản xuất: Công ty sản xuất thuốc, thiết bị và vật tư y tế, 

sản xuất bông băng gạc y tế, các sản phẩm dùng một lần trong phẫu 

thuật, gói đẻ sạch và sản xuất các sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn 

thương, trang phục chống dịch, túi sơ cứu… 

� Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ: Công ty có dịch vụ tẩy trùng, tư 

vấn sửa chữa bảo trì thiết bi, dụng cụ y tế và thực hiện các dịch vụ tư 

vấn, thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang 

và các công trình chuyên ngành y tế.  

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh  

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco có số vốn điều lệ 

24.115.100.000 đồng trong đó tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Tổng công 

ty thiết bị y tế Việt Nam) là 8,91%. Công ty có mạng lưới kinh doanh 

rộng lớn, có chi nhánh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tam Kỳ. 

Công ty tổ chức nhiều điểm bán hàng trong thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam. 

 Tổng công ty có 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 1 công ty 

con với mạng lưới của công ty bao phủ trên cả nước, bao gồm: 

� Văn phòng chính của công ty: 105 Hùng Vương – Đà Nẵng với 

diện tích 300m2 
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� Các đơn vị trực thuộc: chi nhánh Hà Nội, chi nhánh thành phố Hồ 

Chí Minh, chi nhánh Quảng Nam, trung tâm dịch vụ kỹ thuật và 

chăm sóc khách hàng , xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y 

tế. 

� Công ty con: công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam. Công 

ty TNHH một thành viên Danameco Quảng Nam được thành lâp 

theo quyết định số 129/QĐ – DMC ngày 12/12/2006 của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Tổng công ty cô phần y tế Danameco. Quyền biểu 

quyết của Công ty mẹ: 100% 

2.1.2. Mối quan hệ giữa Tổng công ty cổ phần y tế Danameco với 

đơn vị trực thuộc và với công ty con 

� Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Thực hiện chế độ phân cấp hoạt 

động kinh doanh, hạch toán, tổ chức nhân sự theo quy định tại quy 

chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phụ thuộc do Tổng giám đốc 

xây dựng và trình Hội đông quản trị phê duyệt. 

� Công ty con: là công ty trách nhiệm hữu hạn mà Tổng công ty cổ 

phần y tế Danameco đầu tử 100% vốn trong tổng số vốn đầu tư của 

công ty con. Quan hệ quản lý điều hành của công ty mẹ đối với công 

ty con Danameco Quảng Nam thể hiện qua việc chi phối toàn bộ các 

chính sách tài chính và hoạt động của công ty con cũng như việc bổ 

nhiệm chức danh chủ chốt tại công ty con nhằm thu được lợi ích kinh 

tế từ kết quả của việc đầu tư vào công ty con. 

2.2. Công tác lập BCTC hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco 

2.2.1. Khái quát về công tác lập BCTC hợp nhất tại Tổng công ty  

 Kỹ thuật hợp nhất được sử dụng trong hợp nhất báo cáo tài 

chính của Tổng công ty là kỹ thuật “hợp nhất theo từng cấp”. Tại 

công ty đầu tiên là tổng hợp BCTC của công ty mẹ với các BCTC 
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của đơn vị thành viên, tiếp theo là hợp nhất BCTC vừa được tổng 

hợp đó với BCTC của công ty con.  

Về niên độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng ở các 

đơn vị thành viên và công ty con: Tổng công ty áp dụng thống nhất 

năm tài chính bắt đầu vào ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12. Quy 

định sử dụng cùng một chính sách kế toán đối với các giao dịch, sự 

kiện cùng loại phát sinh trong Tổng công ty. Vì vậy, không cần điều 

chỉnh các Báo cáo tài chính theo các sai lệch có thể phát sinh do các 

nguyên nhân nêu trên. 

Quy trình hợp nhất Báo cáo tài chính tại Tổng công ty có thể 

được khái quát như sau: 

+ Bước chuẩn bị các Báo cáo tài chính trước khi hợp nhất 

Báo cáo tài chính: 

Việc chuẩn bị Báo cáo tài chính của Công ty con tiến hành 

hợp nhất BCTC với Công ty mẹ, không chỉ đơn thuần là thu thập bộ 

báo cáo tài chính của công ty này về phòng Kế toán Tài chính Tổng 

công ty trước khi tiến hành hợp nhất Báo cáo tài chính. Mà đã bao 

gồm cả việc ra các quy định thống nhất trong toàn Tổng công ty về 

niên độ kế toán, chính sách kế toán áp dụng với cùng một loại giao 

dịch… Để những Báo cáo tài chính khi được tập hợp về có thể phục 

vụ cho việc Hợp nhất Báo cáo tài chính, mà ít phải điều chỉnh lại. 

+ Bước thực hiện hợp nhất các Báo cáo tài chính: 

Tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, bước này được chia thành 

hai công đoạn nhỏ là: 

   ● Tập hợp, cộng dồn số liệu của Công ty mẹ với Công ty con theo 

từng khoản mục trên các Báo cáo tài chính. 

   ● Điều chỉnh các khoản mục trên các Báo cáo tài chính theo 

nguyên tắc chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu được coi là “chỉ tiêu phải điều 
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chỉnh” theo phương pháp thích hợp. Các chỉ tiêu phải điều chỉnh này 

đã được nêu rõ trong hướng dẫn kế toán chuẩn mực số 25 cho từng 

Báo cáo tài chính. 

2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán phục vụ công tác tổng 

hợp và hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

 Việc mã hóa và chi tiết các tài khoản cho từng đối tượng cụ 

thể mà công ty xây dựng về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công 

tác kế toán, giúp cho việc loại trừ công nợ nội bộ trong công ty mẹ 

khi lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất 

được thực hiện tương đối dễ dàng 

2.2.3. Tổ chức sổ kế toán phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất 

 Tổng công ty cổ phần y tế Danameco sử dụng hình thức kế 

toán máy với phần mềm kế toán Bravo và được áp dụng thống nhất 

trong nội bộ công ty mẹ và công ty con. Hệ thống sổ kế toán tại Tổng 

công ty cổ phần y tế Danameco được mở khá đầy đủ, cơ bản đáp ứng 

được công tác lập báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất.  

2.2.4. Thực trạng lập báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất tại 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco  

2.2.4.1.  Báo cáo tài chính tổng hợp 

a. Bảng Cân đối kế toán tổng hợp  

 Nguyên tắc lập Bảng CĐKT tổng hợp tại Tổng công ty là 

tổng cộng theo từng khoản mục tương ứng trên Bảng CĐKT của văn 

phòng công ty và Bảng CĐKT của 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

Cuối năm tài chính, tổng công ty quy định các đơn vị phải thực hiện 

việc đối chiếu công nợ nội bộ giữa văn phòng công ty với các đơn vị 

hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với 

nhau. Trong đó có sự loại trừ các chỉ tiêu thanh toán nội bộ trong cả 

công ty.  
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b.  Báo cáo Kết quả kinh doanh tổng hợp  

            Bảng KQKD tổng hợp được lập trên cơ sở tổng cộng các chỉ 

tiêu tương ứng trên BCKQKD của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và 

văn phòng công ty, sau đó loại trừ doanh thu và giá vốn nội bộ.  

c. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 

Báo cáo LCTT tổng hợp tại Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco được lập theo phương pháp gián tiếp, việc lập báo cáo 

này chỉ đơn thuần là thực hiện phép cộng số học của các chỉ tiêu 

tương ứng trên báo cáo LCTT của Văn phòng công ty mẹ và báo cáo 

LCTT của 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc.  

2.2.4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 

a. Hợp nhất Bảng cân đối kế toán 

 Cộng ngang số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Tổng công 

ty cổ phần y tế Danameco với công ty con theo các chỉ tiêu tương 

ứng để ra số liệu trước khi điều chỉnh của Bảng cân đối kế toán hợp 

nhất. Các chỉ tiêu thực hiện điều chỉnh là: 

� Các khoản phải thu, phải trả nội bộ: Cần phải loại bỏ hoàn toàn 

các khoản phải thu và phải trả nội bộ vì hoạt động vay, nợ nội bộ làm 

tăng quy mô tài sản và nguồn vốn của cả công ty mẹ và công ty con 

trong Tổng công ty về mặt số liệu trên sổ sách.  

� Khoản “Đầu tư vào công ty con” của Công ty mẹ, và “Vốn đầu tư 

của chủ sở hữu” của Công ty con: Loại trừ các khoản mục này khi 

hợp nhất Bảng cân đối kế toán của Tổng công ty, có tác dụng loại bỏ 

tính trùng lặp khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con (Công 

ty con dùng khoản tiền do công ty mẹ đầu tư để mua tài sản).  

� Lợi ích của cổ đông thiểu số: Khi thực hiện hợp nhất Bảng cấn 

đối kế toán tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, “Lợi ích của Cổ 

đông thiểu số” được hiểu là toàn bộ phần Vốn góp của các “Cổ đông 

thiểu số” vào Công ty con, và những lợi ích sinh ra từ phần vốn góp 
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này trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con.  

Tuy nhiên tại công ty Danameco Quảng Nam thì chỉ được đầu tư vốn 

bởi mỗi Tổng công ty cổ phần y tế Danameco nên phần lợi ích của 

cổ đông thiểu số không có. 

� Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh: Tổng công ty Danameco 

không điều chỉnh các khoản lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh.  

b.  Hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Tổng công ty cộng dồn số liệu của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết 

quả kinh doanh của Công ty mẹ với công ty con để lập báo cáo kết 

quả kinh doanh hợp nhất. Tiếp theo loại trừ doanh thu hàng bán nội 

bộ và giá vốn hàng bán nội bộ khỏi doanh thu và giá vốn hàng bán 

của Tổng công ty để ra Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. 

c. Hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

       Tại TCT cổ phần y tế Danameco, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất được lập theo phương pháp gián tiếp và bằng cách cộng gộp các 

chỉ tiêu trên Báo cáo LCTT của công ty mẹ và công ty con. 

2.2.5. Đánh giá tổng hợp công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất 

tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

2.2.5.1. Những kết quả đạt được trong công tác lập báo cáo tài chính 

hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

         Qua tìm hiểu và nghiên cứu thực tế tại Tổng công ty cổ phần y 

tế Danameco, tác giả nhận thấy TCT có những ưu điểm nổi trội sau: 

- Hệ thống cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính tại Tổng công 

ty được tổ chức chặt chẽ, các công việc được phân công một cách rõ 

ràng và cụ thể, thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của chế độ 

hiện hành và chuẩn mực kế toán có liên quan. 

- TCT quy định hệ thống mẫu biểu báo cáo thống nhất cho các đơn vị 

phụ thuộc nên đã giúp cho công tác lập Báo cáo tài chính được thuận 

lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là quá trình xử lý số liệu tổng hợp. 
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- TCT đã chuẩn hoá mã số thành viên để hạn chế tối đa những sai sót 

do nhầm lẫn, sử dụng hệ thống tài khoản được lập chi tiết, kết hợp 

với tên mã đơn vị thành viên được lập một cách khoa học, sẽ hạn chế 

tối đa việc bỏ sót các giao dịch nội bộ, và việc loại bỏ chúng cũng trở 

nên nhanh, chính xác tới từng giao dịch, từng thành viên thực hiện 

giao dịch nội bộ. 

2.2.5.2. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác lập Báo cáo tài 

chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

- Mặc dù Tổng công ty  đã sử dụng phần mềm kế toán Bravo để hỗ 

trợ cho công tác kế toán nhưng chỉ dừng lại ở việc lập báo cáo tài 

chính riêng thông thường mà chưa phục vụ cho công tác lập báo cáo 

tài chính tổng hợp và hợp nhất vì vậy sẽ phải mất thời gian để 

chuyển đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của việc lập BCTC hợp nhất dẫn 

đến việc cung cấp thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Cụm từ “nội bộ” được sử dụng tại Tổng công ty chưa thực sự thống 

nhất dễ gây nhầm lẫn về phạm vi. Ở đây nên hiểu từ “nội bộ” trong 

một khối thống nhất gồm công ty mẹ và công ty con chứ không chỉ 

riêng nội bộ công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc. 

-  Thời gian lập báo cáo tài chính tổng hợp khi kết thúc niên độ là 

quá dài, dẫn đến các sai sót trong xử lý nghiệp vụ dễ xảy ra, kéo theo 

việc hợp nhất các báo cáo tài chính cũng bị ảnh hưởng về tính chính 

xác và chậm trễ. 

- Tổng công ty lập BCTC hợp nhất dựa vào các chuẩn mực và các 

thông tư hướng dẫn do Bộ Tài Chính ban hành chứ chưa thực sự 

được đào tạo một cách bài bản nên trong việc xử lý số liệu vẫn còn 

tồn tại những thiếu sót.  

 Những tồn tại trên chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân: do 

chế độ kế toán và do chính bản thân doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 3 

 HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO                    

TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN              

Y TẾ DANAMECO 

3.1. Yêu cầu cần hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính hợp 

nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

Tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, việc lập Báo cáo 

tài chính hợp nhất được thực hiện bằng cách cộng gộp tất cả các chỉ 

tiêu tương ứng trên các báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty 

con. Mặc dù tại TCT đã thực hiện các bút toán điều chỉnh như 

“khoản phải thu, phải trả nội bộ”, điều chỉnh “khoản đầu tư vào công 

ty con” của công ty mẹ và khoản “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” của 

công ty con nhưng công tác loại trừ vẫn chưa được thực hiện một 

cách triệt để. Với cách làm đó thì có thể thấy việc lập báo cáo tài 

chính hợp nhất ở Tổng công ty cổ phần y tế Danameco còn mang 

tính hình thức, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất chưa phản 

ánh đúng tình hình tài chính của toàn công ty. Qua thực trạng lập báo 

cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty như đã nên trên, tác giả xin 

đóng góp một vài kiến nghị để cho công tác lập báo cáo tài chính tại 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco được hoàn thiện hơn nữa. 

3.2. Hướng hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất 

tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 

3.2.1.  Về tổ chức chi tiết tài khoản và tổ chức sổ kế toán chi tiết 

3.2.1.1.  Tổ chức chi tiết tài khoản kế toán 

a. Chi tiết các tài khoản doanh thu và giá vốn 
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Hiện tại toàn bộ doanh thu tiêu thụ nội bộ trong Tổng công 

ty được hạch toán vào TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ”, nhưng không chi tiết phần doanh thu bán cho các thành 

viên trong Tổng công ty hay ngoài Tổng công ty. Để thực hiện việc 

này, yêu cầu hệ thống tài khoản có thể thêm vào các tài khoản cấp 3 

từ tài khoản cấp 2 đã được xây dựng trong hệ thống. Ví dụ, từ TK 

5112 “Doanh thu bán thành phẩm” có thể xây dựng hai tài khoản  

cấp 3:  

- TK 51121 “Doanh thu bán thành phẩm - Cho bên trong” 

- TK 51122 “Doanh thu bán thành phẩm – Cho bên ngoài” 

Tương tự như vậy với giá vốn hàng bán cũng phải chi tiết thêm các 

tài khoản cấp 2 và cấp 3 để hạch toán phần giá vốn hàng bán trong và 

ngoài Tổng công ty, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp thông tin 

b. Chi tiết các tài khoản doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài 

chính, thu nhập khác và chi phí khác 

 Đối với các khoản doanh thu hoạt động tài chính và chi phí 

tài chính, thu nhập khác và chi phí khác, hiện tại Tổng công ty chưa 

mở tài khoản chi tiết để theo dõi những phát sinh với các công ty 

trong và ngoài Tổng công ty thì nên mở thêm các tài khoản chi tiết.  

Tương tự đối với TK 635 “Chi phí tài chính”, TK 711 “Thu nhập 

khác”, TK 811 “Chi phí khác” cũng mở các tài khoản cấp 2 và cấp 3 

để theo dõi chi tiết các khoản thu nhập và chi phí phát sinh đối với 

các công ty trong và ngoài Tổng công ty.  

c. Chi tiết các khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn 

 Các khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn nên mở chi tiết tài 

khoản cấp 2 là các TK 3111 và TK 3112; TK 3411 và 3412 để hạch 

toán vào các khoản tiền vay ngắn hạn và dài hạn các ngân hàng, các 

công ty khác bên ngoài và bên trong nội bộ Tổng công ty. 
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3.2.1.2.  Tổ chức sổ kế toán chi tiết 

a. Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

 Đối với tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cần mở sổ chi tiết để 

theo dõi các khoản tiền thu, chi phát sinh trong các giao dịch mua – 

bán, vay – cho vay v.v với các công ty trong Tổng công ty. Cuối kỳ 

các sổ chi tiết này được sử dụng để xác định loại trừ các dòng tiền 

nội bộ khi lập báo cáo LCTT hợp nhất. 

b. Sổ theo dõi các giao dịch mua bán hàng hóa cho các công ty trong 

Tổng công ty 

 Để có được các số liệu về doanh thu và giá vốn hàng bán 

trong năm tài chính cho từng công ty mẹ và công ty con, việc mở sổ 

chi tiết theo dõi các nghiệp vụ bán hàng và ghi nhận doanh thu, giá 

vốn phát sinh một cách khoa học cũng như sổ theo dõi chi tiết về 

hàng mua của các công ty trong Tổng công ty là cần thiết. Các công 

ty trong Tổng công ty cần mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu hàng bán 

nội bộ, hàng mua cho từng công ty trong Tổng công ty theo thiết kế 

chung một mẫu sổ chi tiết thống nhất. 

3.2.2. Về việc theo dõi hàng tồn kho  

 Hiện nay, hàng hóa của các đơn vị trong Tổng công ty có thể 

được mua của các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty, cũng có thể 

được mua từ nguồn bên ngoài. Do đó, không thể xác định được lợi 

nhuận chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ. 

  Để làm được việc này cần phải theo dõi từ đầu khi nhập 

hàng, mã hàng hóa cũng cần quản lý riêng cho hàng hóa mua trong 

nội bộ, có như vậy thì cuối năm mới có thể xác định lượng hàng hóa 

mua trong nội bộ tồn kho, từ đó xác định được lợi nhuận hoặc lỗ 

chưa thực hiện. 
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3.2.3. Tổ chức đối chiếu các giao dịch nội bộ 

         Các công ty trong Tổng công ty nên thực hiện việc đối chiếu 

định kỳ và cuối năm tài chính về các giao dịch nội bộ về mua, bán 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ, đồng thời đối chiếu số dư công nợ. 

TCT cần xây dựng một số mẫu thư xác nhận.  

3.2.4. Về thời gian tổng hợp và hợp nhất các báo cáo tài chính  

 TCT nên quy định lập BCTC tổng hợp theo quý thì việc tổng 

hợp và xử lý số liệu sẽ nhanh gọn và chính xác hơn. Do chỉ có một 

công ty con nên việc hợp nhất không mất quá nhiều thời gian như 

khâu tổng hợp báo cáo tài chính. 

3.2.5. Kiến nghị về xử lý các khoản “Lãi l ỗ nội bộ chưa thực sự 

phát sinh”  

Tại TCT Danameco chỉ có một công ty con nên các giao 

dịch nội bộ phát sinh không nhiều nhưng Tổng công ty lại không ghi 

nhận bất cứ một khoản lãi/ lỗ nội bộ chưa thật sự phát sinh nào. 

Nguyên nhân này có thể lý giải do việc theo dõi các khoản lãi lỗ nội 

bộ chưa thật sự phát sinh là hết sức phức tạp. Để có thể kết luận một 

khoản “Lãi, lỗ nội bộ” đã thực sự phát sinh hay chưa thực sự phát 

sinh trong TCT, cần theo dõi thường xuyên tình hình biến động 

lượng hàng hoá trao đổi của giao dịch nội bộ đó. Đến cuối kỳ căn cứ 

vào lượng hàng hoá đã tiêu thụ và lượng hàng hoá còn lại để đưa ra 

kết luận về phần lãi/ lỗ nội bộ đã phát sinh hay chưa phát sinh.  

3.2.6. Kiến nghị về việc loại trừ khoản vay nội bộ  

 Trong kỳ, công ty mẹ có vay công ty con số tiền 

400.000.000 đồng trong thời gian 2,5 năm (bắt đầu từ ngày 

01/06/2010 đến ngày 30/11/2012) với lãi suất là 1,5%/tháng. 
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Vậy tính đến ngày 31/12/2010 (sau 7 tháng bắt đầu từ ngày 

phát sinh khoản vay) công ty mẹ đã trả lãi vay cho công ty con toàn 

bộ bẳng tiền mặt với số tiền: 

400.000.000 * 1,5% * 7 = 42.000.000 đồng 

3.2.7. Kiến nghị về việc điều chỉnh doanh thu hoạt động tài chính 

và chi phí tài chính  

 - Hằng năm công ty con tiến hành chi trả cổ tức từ lợi nhuận của 

mình, phần cổ tức công ty mẹ nhận được này được phản ánh ở khoản 

mục “Doanh thu hoạt động tài chính” trong Báo cáo kết quả kinh 

doanh của công ty mẹ. Vì vậy, khi hợp nhất cần phải loại trừ cổ tức, 

lợi nhuận mà công ty con đã trả trong kỳ cho công ty mẹ cũng như 

chi phí lãi vay phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ công ty mẹ - 

công ty con (đã trình bày ở mục 3.2.6).   

3.2.8. Kiến nghị về việc điều chỉnh luồng tiền liên quan đến khoản 

vay, cổ tức và lãi vay phải trả trên Báo cáo LCTT hợp nhất 

 Các bút toán điều chỉnh ở các mục trên đã làm ảnh hưởng 

đến Bảng CĐKT hợp nhất và Báo cáo KQHĐKD hợp nhất nên chắc 

chắn sẽ ảnh hưởng đến các luồng tiền trên Báo cáo LCTT hợp nhất. 

Những luồng tiền dịch chuyển giữa công ty mẹ và công ty con sẽ 

phải được loại trừ hoàn toàn. Báo cáo LCTT hợp nhất chỉ phản ánh 

sự dịch chuyển của những luồng tiền giữa Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco với các doanh nghiệp bên ngoài. 

3.2.9. Điều chỉnh các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco  

Từ các bút toán điều chỉnh ở mục 3.2.5 đến 3.2.8 ta lập “Bảng tổng 

hợp các chỉ tiêu hợp nhất”.  
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KẾT LUẬN 

Báo cáo tài chính hợp nhất là công cụ kế toán cung cấp 

thông tin tài chính tổng quát của Tổng công ty. Báo cáo tài chính ra 

đời đáp ứng nhu cầu thông tin và cung cấp thông tin cho các đối 

tượng sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, công việc lập báo cáo tài chính 

hợp nhất cho mô hình công ty mẹ - công ty con ở nước ta hiện nay 

còn khá mới mẻ. Hệ thống các quy định và hướng dẫn là cơ sở lý 

luận rất quan trọng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp 

nhất nhưng đến nay vẫn chưa cụ thể dẫn đến việc lập báo cáo tài 

chính hợp nhất tại các doanh nghiệp gặp khó khăn. Việc lập báo cáo 

tài chính hợp nhất cho Tổng công ty nói chung và Tổng công ty cổ 

phần y tế Danameco nói riêng là một công việc rất phức tạp, liên 

quan đến những giá trị khổng lồ, nhiều thông tin kế toán khác nhau 

của công ty mẹ, công ty con cùng với vô số những giao dịch nội bộ. 

Trước thực tế đó, luận văn nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn 

mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn để áp dụng vào 

công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco. 

Trước nhất, đề tài đã đưa ra những vấn đề lý thuyết cơ bản 

về lập Báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp. 

Tiếp theo, đề tài phản ánh thiết thực và đánh giá thực trạng 

công tác kế toán tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco một cách 

toàn diện, từ đó đưa ra được những đánh giá cụ thể về thực trạng 

công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại đơn vị. 

Cuối cùng, đề tài chỉ ra được sự cần thiết phải hoàn thiện 

công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế 

Danameco, đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện báo cáo tài 

chính hợp nhất tạo đơn vị, để đảm bảo thông tin về tình hình được 

cung cấp một cách chính xác hơn. 


