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Kính gửi:    UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC. 

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI. 

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải 

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 8A đường Vạn  Mỹ , Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền 
, thành phố Hải phòng. 

3. Mã chứng khoán niêm yết: MAC. 

4. Nội dung thông tin công bố: Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính bán 
niên trước và sau soát xét kiểm toán. 

 Ngày 17/8 /2011, Công ty Cp cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải đã gửi báo 
cáo tài chính bán niên đã được soát xét kiểm toán cho Ủy ban chứng khoán nhà nước 
và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội. Số liệu giữa báo cáo tài chính Công ty 06 tháng 
đầu năm 2011 chưa soát xét và sau soát xét kiểm toán có sự chênh lệch số liệu, Công 
ty chúng tôi xin giải trình như sau: 

 

Chỉ tiêu 
 Số trước 
kiểm toán  

Số liệu sau 
kiểm tóan  

Chênh lệch 
tăng( giảm)  Nguyên nhân 

Doanh thu bán 
hàng 

  
53,104,765,562 

        
51,430,916,977 

      
(1,673,848,585)

Điều chỉnh doanh thu  nội 
bộ 

Giá vốn bán hàng 52,352,045,151 
        
50,691,799,242 

      
(1,660,245,909)

Điều chỉnh giá vốn nội bộ 
và giảm trích khấu hao 

Doanh thu hoạt 
động tài chính 748,313,630 

             
787,944,753  

           
39,631,123  

Bổ sung tiền lãi cho vay, 
trái phiếu 

Chi phí tài chính 969,907,338 
          
1,072,750,427  

          
102,843,089  Bổ sung lãi tiền vay 

Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 2,584,770,705 

          
2,604,893,324  

           
20,122,619  Bổ sung chi phí phải trả 

Thu nhập khác 732,818,182 
             
735,759,932  

             
2,941,750  

Thu tiền bồi thường do 
chấm dứt HĐLĐ 

Chi phí khác 9,916,566 
                
1,141,566  

            
(8,775,000) điều chỉnh vào giá vốn 

          

Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

  
40,628,598,921 

        
48,762,438,395 

       
8,133,839,474  

Điều chỉnh các khoản mục 
phải thu KH và trả trước 
cho người bán, giảm công 
nợ tăng hàng tồn đang đi 
trên đường 



Hàng tồn kho 15,345,486,790 
        
18,733,796,900 

       
3,388,310,110  

Điều chỉnh từ chi phí XDCB 
hạng mục chưa quyết toán 
với khách hàng về sản 
phẩm dở, bổ sung hàng đi 
trên đường 

Tài sản ngắn hạn 
khác 

      
295,197,234  

             
321,660,534  

           
26,463,300  

 Điều chỉnh thuế và các 
khoản phải thu  

Chi phí xây dựng 
cơ bản dở dang 4,529,530,381

          
2,174,918,563  

      
(2,354,611,818)

Điều chỉnh  chi phí XDCB 
hạng mục chưa quyết toán 
với khách hàng về sản 
phẩm dở 

Nợ ngắn hạn 
  
48,802,592,403 

        
58,075,736,034 

       
9,273,143,631  

Điều chỉnh khoản mục phải 
trả người bán và người 
mua trả tiền trước 

Vốn chủ sở hữu 67,491,440,236 
        
67,421,906,225 

          
(69,534,011) 

Điều chỉnh chi ở quĩ khác 
về chi phí SXKD 

          

Công ty Cp cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải kính báo cáo Ủy ban chứng khoán 
nhà nước và Sở GDCK hà nội được biết và công bố thông tin theo quy định. 

Trân trọng. 
                                                         CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ 
          Nơi nhận:                                                 KỸ THUẬT HÀNG HẢI 
                 - Như trên                                                       GIÁM ĐỐC 
                 - Lưu MAC                
  

 

 

                                                                          Nguyễn Văn Cường 

 

 
 


