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CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI 

= = = * * * = = =  

Số:……….. /MAC- BTT 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

                             ****o0o**** 
            Hải phòng, ngày 26  tháng 7  năm 2011 

 

BẢN GIẢI TRÌNH  SỐ LIỆU BÁO CÁO QUÝ II NĂM 2011 
Kính gửi:

CHỈ TIÊU 

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội. 

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

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

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200563063 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải do 
Sở Kế hoạch & Đầu tư phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2003 và cấp thay đổi lần cuối 
cùng vào ngày 14 tháng 6 năm 2011. 

 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải xin giải trình về số liệu  báo cáo tài chính  
quý II năm 2011 của Công ty  như  sau: 

 

Quý II/2011 Quý II/2010 Chênh lệch 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 4 / 3 

 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 20.201.733.517 12.497.717.425 7.704.016.092 61% 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu     

3. 
Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 20.201.733.517 12.497.717.425 7.704.016.092 61% 

4. Giá vốn hàng bán 18.341.432.813 10.935.394.669 7.406.038.144 67% 

5. 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 1.860.300.704 1.562.322.756 297.977.948 19% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 646.354.872 338.489.768 307.865.104 90% 
7. Chi phí tài chính 633.229.582 489.667.078 143.562.504 29% 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 633.229.582 489.667.078 143.562.504 29% 
8. Chi phí bán hàng 407.395.564 505.258.315 (97.862.751) -20% 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.440.286.243 1.164.847.737 275.438.506 23% 

10. 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 25.744.187 (258.960.606) 284.704.793 -109% 

11. Thu nhập khác 731.818.182 518.000 731.300.182 141.078% 
12. Chi phí khác 1.141.566 91.157.354 (90.015.788) -98% 
13. Lợi nhuận khác 730.676.616 (90.639.354) 821.315.970 -906% 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 756.420.803 (349.599.960) 1.106.020.763 -316% 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 189.105.201    
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại     

17. 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 567.315.602    
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1. Về doanh thu: Doạnh thu quý II năm 2011 tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương số 
tiền 7.704.016.092 đồng là do quí II năm 2011 sản lượng dịch vụ tăng cao, cụ thể doanh thu 
sửa chữa cont, lắp đặt cont treo, gia công cơ khí tăng 5.240.422.048 đồng.. 

-     Thu nhập khác tăng 731.300.182 đồng tương đương 141.078% là do thanh lý TSCĐ 

2. Về chi phí sản xuất: Tăng tương ứng với doanh thu 

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phi quản lý doanh nghiệp quý II năm 2011 tăng hơn quý  II 
năm 2010 là 275.438.506 đồng tăng hơn 23 % so với cùng kỳ năm 2010, là do mứ c lương trung 
bình tăng, chi phí điện nước, xăng dầu tăng cao, thuế đất tăng gấp 4 lần. 

4.Về Lợi nhuận kế toán tăng 1.106.020.763 tương đương 316% là do: sản lượng gia công lắp đặt 
cont treo tăng cao. 

Công ty đã chủ động điều chỉnh mô hình kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực như khai thác bãi, 
sửa chữa container, gia công lắp ráp container treo…là những lĩnh vực mang lại lợi nhuận tốt. Mặt 
khác giảm dần tỷ trọng của khu vực cơ khí đóng tàu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, xoay vòng vốn chậm 
và đang gặp nhiều khó khăn. 

Các vấn đề chính trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty là 567.315.602 đồng. Kết quả này 
tăng trưởng so với quý II /2010 là 1.106.020.763   đồng tương ứng 316 % 

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong bản giải trình này chính xác và cam kết tuân thủ các quy 
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Trân trọng cảm ơn! 
                                           

                                                                              CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ 

          Nơi nhận:                                                                      KỸ THUẬT HÀNG HẢI 

                     - Như trên                                                                      GIÁM ĐỐC 

                     - Lưu MAC                

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Văn Cường 

 

 

 
 


