
BO GIAO THÔNG VAN  TAT 
TONG CONG TY BAO DAM 

AN TOAN HANG HAl MIEN NAM 

St: 260  /TCTBDATHHMN-TCKT 

V/v báo cáo dánh giá tInh hInh tài 
chInh 06 tháng dâu näm 2019 

KInh gài: 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dôc 1p  — Tir do — Hnh phüc 

Ba Ria - Ving Tàu, ngày 44 tháng 9 nãm 2019 

- B Giao thông v.n tâi; 
- B Tài chInh. 

Cäncü Nghj djnh s 87/2015/ND-CP ngày 06/10/2015 cüa ChInh phü v 
giám sat dâu tx von Nba nuc vâo doanh nghip; giám sat tài chInh, dánh giá hiu 
qua hoat dng và cong khai thông tin tài chInh cüa doanh nghip Nba nuâc và 
doanh nghip có von Nba nuc; 

Can cir Thông tiz so 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 cüa B Tài chInh 
ye vic hróng dan mt so ni dung ye giám sat dâu liz von Nba nisc vào doanh 
nghip, giám sat tài chInh, dánh giá hiu qua hot dng va cong khai thông tin tài 
chInh cUa doanh nghip Nba nuâc và doanh nghip có von Nhà nucc; 

Thrc hin van bàn s 7929/BGTVT-QLDN ngày 23/8/20 19 cüa Bô Giao 
thông 4n tâi v vic báo cáo giám sat tài chinh 6 tháng du nàm 2019, 

Tng cong ty Bào dam an toán hang hái min Nam báo cáo phân tIch, dánh 
giá thrc trang va hiu qua hot dng cüa doanh nghip nhu sau: 

1. TInh hInh bão toàn và phát triên vn the hin ti các chi tiêu: 

DVI': Triu dng 

STT Chi tieu h A So dau ky . So cuoi ky 

I Côngtymç 

1 VnchüsihQu 831.565 831.919 

1.1 VngópczaChisàhü'u 831.565 831.565 

1.2 Qu9 dcu titphát trié'n 0 354 

2 Tngtàisàn 1.366.542 1.125.797 

Lçi nhun sau thud 6 tháng d.0 
näm2019 

17 167 

T suât lai nhuân sau thuê trén 
von chü sâ hthi (ROE) = (Lci 
nhu.n sau thuê*  100)/VOn chü sâ 
hiru bInh quân 
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STT Chi tieu A So dau ky . So cuoi ky 

5 

II 

T suât lai nhuân sau thu trén 
Tong tài san (ROA) = (Lçii nhun 
sau thuê*  1 00)/Tài san bInh quân 

HçrpnhtTôngcôngty 

1,33% 

1 
Vnchüsàhthi(Mã410 
BCDKT) 848781 858 196 

2 Tng tài san (Ma 270 BCDKT) 1.457.834 1.221.963 

Lqi nhun sau thug 6 tháng dtu 
näm 2019 47 430 

T sut lai nhuân sau th trên 
vn chü sâ hthi (ROE) 5,56/o 

T suat lyi nhun sau thuê trên 
Tong tai san (ROA) 343% 

2. Vic quàn l, sr dirng von và tài san nhà rnróc tai  Tng cong ty 

a) TInh hInh ddu tu tài san: 

Can cü vâo nhu câu hoat dng san xut kinh doanh, trong näm Tong cong ty 
dã dâu tu các phxong tiên, may mOe thiêt b phiic vii cong tác vn hành, bão trI h 
thng den biên, luông hang hâi cOng cong; khão sat phc vii cong bô thông báo 
hang hãi và thiêt bj van phông phitc vi cOng tác quàn l. 

Tng cOng ty thirc hin vic mua sm tài san theo các quy djnh cüa pháp 
luât ye dau thâu, dam bão tiên d thirc hin so vri kê hoch. 

TInh hInh dâu tu tài san 06 tháng dâu näm 2019 cüa Tng cOng ty thwc 1p 
theo Biêu sO 2A kern theo. 

b) Tinh hInh dáu tu vó'n ra ngoài doanh nghip (chi tjlt tai biu s 02B). 

- Ti th?i dim 30/6/2019 tng giá trj du tu ra ngoài Cong ty mc là: 
371.205 triu dông. Trong do: 

+ 05 Cong ty TNHT-I mt thành viên do Cong ty mc nm gi 100% vn diu 
l hot dng trong 1mb virc hoa tiêu hang hái vâi sO von là: 322.280 triu dông. 

± 01,  Cong ty,  con do Cong ty mc nm quyn chi phi hoat dng trong linh 
viIc thiêt kê, san xuât, lap dt mdi, bào dixOng các thiêt bj báo hiu hang hái vâi so 

von là: 4.726 triu dông. 

+ 02 cong ty lien k& hoi dng trong linh vi:rc tr1ic vat ciru h, lai dt tàu; 
dOng m&i, sira chUa phwng tin tàu thüy, phao báo hiu hang hãi; vai tOng giá trj 
vOn dâu tu là: 44.199 triu dông. 

Cac cOng ty con và Cong ty lien kt du boat  dng trong các lTnh virc lien 
quan den ngành nghê san xuât kinh doanh chInh cüa Tong cong ty. 

c) TInh hInh huy a5ng van và th dyng vn huy d5ng: 
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Cong ty m - Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hãi min Nam không huy 
dng vOn. 

d) TInh hInh quán lj tài san, cong nciphái thu, cOng no'phái ira: 

* Vê quán 1 tài san: 

- Các tài san cüa Tong Cong ty duçc ma sO, the theo dOi, kiêm kê djnh k' 
theo quy djnh; Tài san cô djnh duçc hach  toán theo 03 chi tiêu: nguyen giá, khâu 
hao Icly ké và giá trj con 1i, khâu hao theo phixcng pháp khâu hao duang thing va 
thai gian khâu hao dugc tInh theo quy djnh tai  quy chê quàn I tài san cüa Tong 
cong ty và các quy djnh cüa Bô Tài chInh. 

- DOi vâi TSCD dã hu hOng, lac  hu k thut, không có nhu cu sir ding 
hoäc không sü dung thrçc. Tong cong ty chü dng thanh 1)2 de thu hOi von theo 
thâm quyên và phucmg thirc thanh 1)2 tài san cO djnh theo quy djnh. 

- Trong 06 tháng du näm 2018, Tng cong ty dã hra chpn Cong ty TNHH 
Kiêrn toán và Tu van MKF Vit Nam dê to chüc xác djnh lai  giá trj tài san két câu 
ha tang hang hái theo quy djnh tai  Nghj djnh so 43/2018/ND-CP ngày 12/03/2018 
cüa ChInh phü quy djnh ye vic quán 1)2, sr diing và khai thác tài san kêt câu ha 
tang hang hâi. Ngày 28/8/2019, Bô Giao thông vn tâi dã phê duyt diêu chinh 
tang von diêu l cüa Cong ty mc - TôngcOng ty khi xác djnh iai  giá trj tài san két 
câu ha tang hang hài tInh thành phân vOn nhà nuac tai  doanh nghip theo Quyêt 
djnh sO 1597/QD-BGTVT. 

* V quân 1)2 cong nçi phài thu, phãi trá: 

- Thirc hin các quy djnh tai  Nghj djnh 206/2013/ND-CP ngày 09/12/2013 
cüa ChInh phü ye quán 1)2 no cüa doanh nghip do Nha ni.ràc nãm giü 100% vOn 
diêu 1, Cong ty mc - Tong cOng ty dã ban hành quy chê quán 1)2 ng theo quyêt 
djnh 964/QD-TCTBDATHHMN ngày 16/5/2014, trong do chi dao  các dan vj, Ca 
nhân trong Tong cong ty nghiêm tiic thrc hin các quy djnh lien quan den cOng tác 
quán 1)2 ng phâi thu, phái trâ. 

- Ng phâi thu so dir tai  thai diem 30/6/2019 là: 171 t)2 dông bang 139% so 
vai cüng kS'  nãm 2018 (123 t)2 dOng). Trong do chüyêu là các khoàn tam  1rng cho 
cOng trInh nao  vet duy tu luông hang hài (68 t)2 dOng) và phái thu cüa các cong 
trinh diêu tiêt dam bào an toàn hang hâi (56 t)2 dOng), các dan v dang thrc hin 
thu tilc quyêt toán khOi hrçing hoàn thành. 

- N? phái trâ sO du t?i  thai diem 30/6/2019 là: 292 t)2 dOng bang 106% so 
vâi cilng k)2 näm 2018 (276 t)2 dOng). Trong do chü yêu là các khoàn tam  irng kinh 
phI tr Ciic HT-IVN (95 t'  dOng), phãi trâ nguai lao dng và qu khen thuang phOc 
igi (73 t)2 dOng) và phài trá cho các nhà thâu thi cong nao  vet duy tu luOng hang 
hãi, các khác hang khác (79 t)2 dOng). 

Các h s lien quan dn tinh hinh cOng no cüa COng ty mc: 

- H so khâ näng thanh toán no ngn han = Tài san ng h?nINg  ngn  han 

= 417.794.082.722 dng/290.057.066.000 dông 1,44> 1. 
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- H s nçi trên vén chü sâ hüu = Nç phãi trãlvôn chü sô hüu 

= 291.759.052.000 dng/834.037.529.28l dông 0,35 < 1. 

Qua các chi lieu trên cho thy Cong ty mc dã thanh toán kjp thñ các khoãn 
nçi, müc d rüi ro v vn cüa doanh nghip thâp. 

3. Tmnh hInh san xut kinh doanh và tInh hlnh tài chInh cüa Cong ty mc: 

a) KIt qua hoat dóng san xuá't kinh doanh cza Cong ty mc nám 2018 (chi 
tilt theo Bilu sl 02. c,). 

- Tong doanh 06 tháng dâu näm 2019 cüa Cong ty mc - Tong cong ty là: 
345.2 10 triu dông, trong do: 

+ Doanh thu ban hang và cung cp djch vu: 342.939 triu dông; 

+ Doanh thu hot dng tài chInh: 1.299 triu dng; 

+ Thu nhp khác: 972 triu dông. 

- Tng chi phi: 323 .916 triu dng; 

- Lgi nhun truOc thu: 21.294 triu dông; 

- Lqi nhi4n sau thu: 17.167 triu dông. 

- Hiu qua hot dng cüa Cong ty mc: 

+ T sut ipri nhun sau thu trên von chü s hthi (ROE): 2,06%; 

+ T suit lai nhun sau thuê trên tOng tài san (ROA): 1,33%. 

b) Tinh hInh thrc hin san phám dich vy cong Ich (chi tilt theo Biê'u sl 02.D,): 

Tong cong ty thirc hin nhim v cong Ich dam bâo yêu cu k' thuât, ch.t 
li.rçng và tuân thu các quy djnh quán 1 hin hành, ci the: 

- KMi luting vn hành, bâo trI h thông den biên: 52 den. 

- Khi krong vn hành, bâo trI h thông luông hang hâi cong cong: 779,03 
km (tang 4,72 km luông hang hâi so v6i nãm 2018). 

- Khi ]i.rçmg khào sat: 300,09 km2 (trong do luông hang hãi cong cong 
254,12 km2 và vj trI don trâ hoa tiêu 45,97 km2). 

- Kh& lucmg thirc hin nao  vet, duy tu 1ung hang hái: Hoàn thành thi cong 
thra vào sü ding no vet duy tu doan luông Biên, doan Kênh Tat, doan Kênh Quan 
Chánh Bô (Tü MC- 11 7dên MC-270) và xây drng, gia cô dê bao bãi chra cht nio 
vet KS, K8 thuc cong trInh no vet duy tu luOng hang hâi cho tàu biên trpng tâi 
1&n vào Song Htu nàm 2018 (gói 7) ngày 27/5/20 19. 

c) COng tác san xua't kinh doanh ngoài nhim vy cOng Ich 

TOng cOng ty tip tic thirc hin cong tác bâo dam an toàn hang hãi phiic vi 
thi cong câu BInh Khánh, Phthc Khánh, câu Thu Thiêm 02; Cng kim soát triu 
cuèng Phü Xuân; Dr an to hp hóa dâu Mien Narn; và các cOng trInh khào sat ra 
thông báo hang hãi ngoài cOng Ich. Trong suOt qua trInh thirc hin, dn nay không 
dê xãy ra sr cô hang hãi nào trong pharn vi diêu tiêt. 
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d) Phán tIch htu chuyn tin t trong /cj) báo cáo cza Cong ly 

Cong ty mc -Tng cong ty dam bão ngun tin dáp üng kp thyi các nhu cu 
phát sinh cho các boat dng trong kS',  cii the nhii sau: 

- Lru chuyn tin thun trong kS': 101.922.751.394 dông; 

- Tin và ti.rclng diicmg tiên dâu kS': 64.035.413.790 dOng; 

- Tién và tlsang di.rcmg tiên cuôi kS': 165.958.165.184 dông. 

4. TInh hInh thrc hin nghia vii vâi ngân sách nhà rnthc, tInh hInh phân 
phôi 1?i  nhuan, trIch 1p và sir dtng các qu5 (biêu so 2D) 

- Tng cOng ty thirc hin ké khai các loai thuê kjp thai, day dü và np dung 
thai han  theo quy djnh cüa Luat  quãn 1' thuê và các van bàn huàng dan. 

- Thirc hin phân phi, trIch 1p và sr diing các qu theo quy dnh tai  quy 
chê quàn l tài chInh do Bô Giao thông van  tâi ban hành t?i  Quyêt djnh so 
2303/QD-BGTVT ngày 26/7/20 16 và các quy djnh hin hành. 

- Vic sir diing các qu5 dam bào theo các quy djnh hin hành và các quy ch 
do Tong cOng ty ban hành. 

5. TInh hInh chip hành ch d, chInh sách và pháp luat ?LB 

TOng cOng ty luOn ch.p hành nghiêm tüc các quy djnh cüa pháp luat,  trin 
khai thrc hin mçi chi thj, chi dao  cüa co quan nhà nthc có thâm quyên và cci 
quan dai  din chü s hthi. 

Thrc hin 1p các báo cáo theo quy djnh và yêu cu cüa các ccc quan, cac 
báo cáo tài chmnh và các báo cáo khác &rçlc cung cap day dü, kjp thai khi có yeu 
câu cüa các Co quan Co thâm quyên. 

Chi trã tin luang, tlur&ng cho ngi.thi lao dng và ngthi quãn 1 doanh 
nghipkjp thai, dung han  theo quy ché dâ duçic ban hành. Trong nàm không có 
thãc mac khiêu kiên nào xày ra. 

Np các loai BHXH, BHYT, BHTN, mua bâo hiêm cho ngi.thi lao dng và 
ng1ri quân l doanh nghip day dü, dung quy djnh. 

6. Giái trInh cüa doanh nghip di vâi các kin dánh giá cüa doanh nghip 
kiêm toán dc lip,  kiên cüa Kiêm soát viên, cüa cci quan dai  din chá s& hru và 
co quan Nba nuâc có thârn quyên ye báo cáo tài chInh cüa doanh nghip 

Tng cOng ty chua nhan  ducrc các kiên dánh giá lien quan ye báo cáo tài 
chInh 6 tháng cüa Tong cong ty. 

7. TInh hInh thirc hin vic Co cu iai  vn nhà nuâc du tu tai  doanh nghip, 
co câu lai  vOn cüa doanh nghip dâu tu tai  cong ty con, cOng ty lien ket 

a) Tmnh hInh thz!c hién ca cu igi vn nhà nu'óc du tu- tqi doanh nghip: 

Thrc hin chi dao  cña B Giao thOng van  tài, Tng cOng ty dã xay dirng d 
an tái co câu TOng cong ty,giai doan 2017-2020 và duqc B Giao thông van  tài 
phê duyt t?i  Quyet djnh sO 273 5/QD-BGTVT ngày 25/9/20 17, trong do có yêu 
câu thoái vOn toàn b tai  Cong ty CP Trtic v9t ciru h Vit Nam. 
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Trin khai thirc hin d an tái Co d.u, Hi dông thành viên dã có van bàn xin 
chü trucing Bô Giao thông vn tài v phuong pháp thoái von tai  Cong ty CP Tric 
vat cati h Vit Nam. Ngày 07/02/2018, Bô Giao thông vn tái có van bàn s 
1411/BGTVT-QLDN dông chü truong thoái von và giao Hi dOng thành viên 
Tong cong ty to chüc trin khai thirc hin. 

Trong qua trInh thirc hin thoái von nhà nithc tai  Cong ty C phn Tric vat 
cru h Vit Nam, Tong cOng ty Báo dam an toàn hang hái mien Nam gp khó 
khän trong vic djnh giá c phn, do h so dt cüa COng ty chu'a duçic phê duyt 
thay di ten chü sâ hüu t1r Cong ty TNHH mt thành viên Tric vat ciru h Vit 
Nam sang Cong ty cO phân Triic vat cru hi Vit Nam. 

Tng cOng ty dã có cong van s 3006/TCTBDATHHN'IN-TCKT ngày 
03/10/20 18 báo cáo Bô Tài chInh ye vic vixâng mac trong qua trmnh thoái von tai 
Cong ty cO ph.n Tric vat ciru h Vit Nam. Ngày 27/11/2018, Bô Tài chInh dã có 
cOng van s6 14762/BTC-TCDN, dé nghj Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hái 
min Nam và Cong ty Co phân Tric vat ciru h Vit Nam lam vic vai UBND 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu, báo cáo Bô Giao thông vn tâi dé hoàn tt các thu tic 
lien quan theo dung quy djnh cüa pháp lut ye dat dai. 

Tng cong ty dâ chi do Nguai dai  din vn cüa Tng cong ty phi hcip vai 
HDQT Cong ty Triic vat Ciru h Vit Nam lam vic vai UBND tinh Ba Ria — 
Vüng Tàu dé thirc hin chuyên di ten các khu dt truàc khi thoái vn dam bào 
ding quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ngày 26/3/20 19, Sâ Tài nguyen MOi truang tinh Ba Ria — Vüng Tàu có van 
bàn so 1686/STNMT-CCQLDD g1ri Uy ban nhân dan tinh BRVT v vic lien 
quan den phuong an sir diing dat khi cO phân hóa doanh nghip dM vai cac 10 dt 
trên dja bàn tinh cüa Cong ty Co phân Triic vat ciru h Vit Nam. 

Ngây 04/5/20 19, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Táu có van bàn s 
41 12/UBND-VP gri Bô Giao thông 4n tái, B Tài chInh ye vic kin phê duyt 
phuong an sir dung dat khi cô phân hóa doanh nghip dôi vat các lô dt trén dja 
bàn tinh cüa COng ty cô phân Triic vat cau h Vit Nam. 

Ngày 15/8/2019, Bô Tài chInh dã có van bàn s 9461/BTC-TCDN gi:ri Bô 
Giao thông vn tâi ye vic phucing an si'r diing dat khi cO phân hóa di vat lô 
dt cüa Cong ty cô phân Tric vat cau h Vit Nam trên dja bàn tinh Ba Ria — 
Vüng Thu. Trong do: "Ba Tài chInh dé nghj B5 Giao thông vn tái báo cáo ChInh 
phz xem xét, quyèt dinh giao Bç5 Giao thông vn tái vn dyng quy djnh pháp luát 
v sp xép lai, xi' l thi san cong chi trI, phê duyt phwo'ng an sp xe'p lai, xi l 
nhà dat cia C'Ong ty cO phán Truc vót cthu h(3 Vit Nam dé hoàn tat các thz tyc cá 
phdn hóa tgi COng ty TNHH MTV Tryc v&t ciu ho Vit Nam theo thing quy dinh 
tgiNghj djnh sO 189/2013/ND-C'P ngày20/11/2013 cüa C'hInhphzi'. 

b) Tinh hInh giám sat tài chInh các cOng ty con 06 tháng dau nám 2019: 
Theo Phu luc 01 dInh kern. 
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Nii nhân: 
- Nhix trén; 
- Thành viên HDTV; 
- Kiêm soát viên Tcty; 
- Ban diéu hành TCty; 
- Phông KTKH, TCLD-TL; 
- Website Tong cty; 
- Ltru: VT-VP, TCKT. 

TM. HQI BONG THANH VIEN 
PHV TRACH HBTV 

YTONG 
CONG TV BAO DA 
ANTOAN HANG HA 

MIEN NAM 

Trén day là báo cáo dánh giá tInh hInh tài chInh 06 tháng dâu nãm 2019 ciia 
Tong cong ty Bào darn an toàn hang hài mien Nam. 

Trân trçng kInh trInh./. 
Th4((l ((&— 

Quách BInh Hung 

M 
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PHVLVCO1 
BAO CÁO GIAM SAT TAI CHNH CAC CONG TY CON 

6 THANG DAU NAM 2019 

(Kern theo van ban s 26/TCTBDA  THHMN- TCKT ngày ,11 / /2O19 cia Tang 
cong ly Báo darn an toàn hang hái mien Nam,) 

I. GL&M sAT TM CH!NH CAC CONG TV CON 

1. Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu viyc I 

1.1. Thông tin chung v Cong ty 

-Vôndiêu1: 215.871.703.425 dng. 

- Ngành ngh kinh doanh chInE: Cung cap djch v dn tàu ra vào các cáng 
trong vüng hoa tiêu hang hãi ho.c tuyên dan tàu di..rgc giao; Kinh doanh djch vii 
tàu lai; Kinh doanh khách s.n và du ljch; Cho thuê phucmg tin, may móc, thiêt bj; 
Huân 1uyn hoa tiêu; Cho thuê hoa tiêu, thuyên viên; Di 1 tàu biên và djch vii 
hang hâi... 

- Ngithi dai  din theo pháp 1ut: Ong Nguyn Hüu Lang — Phó Giám dc 
phi trách Cong ty; 

- Co cu quán trj doanh nghip: 

+ Chü tjch Cong ty: Ong Nguyn Thành To; 

+ Kim soát viên chuyên trách: Ong Doàn Hâi Au; 

+ Ban diêu hành: Ong Nguyn H&u Lang — Phó Giám doe ph trách Cong 
ty; Các Phó giám dôc: Ong Cao ChI Dao; Ba Lucmg Ngoc Huong. 

1.2. Chi tit dánh giá tInh hInh tài chInh theo báo cáo cüa don v 

a) Vic báo toàn, pith! trin vEn và tin/i hInh san xuikiniz doanh, tài 
chin/i: 

Mt s chi tiêu tài chInh chü yu cüa cong ty 6 tháng Mu näm 2019 nhu 
sau: 

STT Chi tiêu S du näm S cui k3' 

1 VnchUsihuu(tr.dng) 232.351 240.988 

1.1 Vn ddu tu' cüa Chü sà hQ'u 215.8 72 215.872 

1.2 Qu5Ydáutwphattrien 16.479 25.116 

2 Tng tài san (tr. Mng) 307.702 296.008 

3 He s bão toàn vn (H) 1,04 
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STT Chi tiêu S dan näm S cui k' 

Li.rçxt tàu thirc hiên 6 tháng dAu nä.m 
2019(1uçrttàu) 

7 195 

Tong doanh thu và thu nhp khác 6 
tháng dâu nãm 2019 (tr. dong) 

109 575 

6 Lçii nhu.n sau thu (triu dng) 28.738 

7 Np Ngãn sách Nhà nuâc (triu dng) 14.20 1 

8 
T' suit loi nhuân sau thu trên vn 
chü sâ hthi (ROE) 

12,22/s 

T suAt 1çi nhuân sau thu trên Tng 
tai san (ROA) 

9,46% 

10 
He s khá näng thanh toán nç ngàn 
han(lan) 

3 06 

He s nç phái trâ trén v6n chü sâ httu 
(lan) 0 19 

Trong 6 tháng du näm 2019, Cong ty dã bão toàn phát trin vn duçic giao, 
hoat dng san xuât kinh doanh Co lãi; khá näng thanh toán các khoân nç tot, h so 
ng phãi trã trên von chO s& hthi thâp. 

b) Tin/i hInh quân 1j, sü' dyng v6n và tài san: 

- Cong ty dang triên khai thirc hin các dr an: Trrn Hoa lieu Long An; 
Dóng mi tàu Hoa tiêu Hi.rng Long; Siira chüa, thi cOng ni that, thiêt bj VP Tôa 
nhà Pilot; Thay 02 may chInh Va may phát din tàu Ngân Long. 

- Tài san cô djnh cüa Cong ty thrcic quãn I, ma s theo dOi, hach toán, trIch 
khâu hao theo quy djnh. 

- Cong ty quán l cOng ng phãi thu, phâi trá theo quy djnh tai  quy ch quàn 
1 nq cüa Cong ty, trong nàm không phát sinh cong nç phâi trâ qua han  den  han 
thanh toán. 

c) T,nh hlnh chtp hành chêd3 chInh sách: 

- Cong ty thrc hin kê khai, quyt toán các lOai thu theo th?ii gian quy djnh 
và np thuê day dü. 

- Chp hành t& các quy djnh v an toàn, an ninh hang hâi, bão v mOi 
tnr&ng biên, an toàn lao dng, cong tác bâo h lao dng,... 

- Cong ty dã xây drng và ban hành các quy ch, ni quy theo quy djnh, 
chap hành tot các quy dnh và ché d chInh sách cüa Nba nuâc dOi vói nguäi lao 
dng. 

d) TInh hIn/, t/,rc hin nghTa vy cong Ic/i: 
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- Khi lixgng san phm thrc hin 6 tháng du näm 2019: 7.195 h.rçt tàu 
bang 53,3% so vOi kê hoch (KH: 13.500 lucit); 

- Cong ty dã xây drng h thng quân 1 chit 1ucng djch viii hoa tiêu dam 
bão uy tin và chat luqng djch vii. 

- Vic thirc hin dn dAt tâu bin ra vào các cng trên tuyên dn tàu di.rcic 
giao dam báo an toàn, không dé xáy ra sr cô nào do lôi cüa hoa tiêu. 

2. Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hal khu vrc V 

2.1. Thông tin chung v Cong ty 

- Von diêu 1: 32.044.000.000 dng. 

- Ngành ngh kinh doanh chInh: Cung cAp djch v dn dAt tàu bin trong va 
ngoài nijâc ra, vào cãng, di chuyên trong các câng biên thuc phm vi trách nhim 
thr?c giao; H trg, lai dat tàu biên ra, vào cáng; Djch vii dai  1 tàu biên và dua don 
thuyên viên; Cho thuê van phOng;... 

- Ngi.thi dai  din theo pháp 1ut: Ong Pham Minh Tranh - Giám dc; 

- Co cAu quân trj doanh nghip: 

+ Chü tch Cong ty: Ong VO Ut Hiên; 

+ Kim soát viên không chuyên trách: Ong Ha Thành Công; 

+ Ban diêu hành: Ong Phrn Minh Tranh - Giám dc; Ong Truong Quc K 
- Phó Giám dOc. 

2.2. Chi tit dánh giá tInh hInh tài chInh theo báo cáo cüa don vj 

a) Vic bão toàn, phál trThn v6n và tlnh hInl, san xut kinh doanh, tài 
chInh: 

Mt s chi tiêu tài chInh chü yu cüa cong ty 6 tháng dâu näm 2019 nhu 
sau: 

TT Chi tiêu So dâu 11am So cui nãm 

1 Vn chü so httu (tr. dng) 3 0.467 32.044 

1.1 30.467 32.044 

1.2 Qu9 ddu titphát trien - - 

2 Tngtàisãn(tr.dng) 32.817 34.362 

3 He s báo toàn vn (H) 1,05 

Lixct tàu thirc hin 6 tháng du nãm 2019 
(luat tau) 

3.53 8 
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TT Chi tiêu So du nãm S cui 11am 

Tng doanh thu và thu nhp khác 6 tháng 
dâu näm 2019 (tr. dong) 13 134 

6 Lçi nhun sau thu (triu dng) 742 

7 Np Ngán sách Nhà nuàc (triu dng) 1.260 

8 
T' su.t lth nhuân sau thu trên vn chü sâ 
hthi (ROE) 2 39°/ ' 

T' sut lqi nhun sau thu trên lông tài san 
(ROA) 2 23°/ ' 

10 H s khá nang thanh toán n ng.n han  (1.n) 5,29 

11 He s n phãi trã trên vn chü s hUu (thn) 0,07 

Trong 6 tháng dAu nãm 2019, Cong ty dã báo toân phát triên von drçic giao, 
hoat dtng san xuât kinh doanh có läi; khá näng thanh toán các khoán nç tOt, h so 
nq phái trâ trén von chü sà hfru thâp. 

b) Tin/i Izmnh quán 1j9, sü' ding v6n và tài sán. 

- Cong ty dang thirc hin di:r an dóng miii tàu Hoa tiêu. 

- Tài san c djnh cüa Cong ty duçc quãn 12, mx s theo dOi, bach  toán, trIch 
khâu hao theo quy djnh. 

- Cong ty dã ban hành quy ch quán l ng theo quy djnh d quân 1 nq phái 
thu, phâi trâ. Trong näm, cong ty không phát sinh khoãn nçi phâi thu khó dôi, cOng 
nç phái trâ qua han  den  han  thanh toán. 

c) Tlnh hln/z chap han/i c/il d3 chIn/i sách: 

- Chip hành tht các quy djnh v an toàn, an ninh hang hâi, bão v môi 
tru6ng biën, an toàn lao dng, cong tác bão h lao dng,... 

- Chip hành tot các ch d chInh sách pháp 1ut cüa Nha nrnfc, các quy 
djnh, quy ché cüa Tong cong ty. Trong näm Cong ty thirc hin day dü các nghia vi 
dOi vài ngân sách Nhà nuâc. 

- Cong ty dã xây dirng và ban hành, thirc hin các Quy ch, ni quy theo 
quy djnh cUa pháp 1ut, chap hành tot chê d, chfnh sách cüa Nhà nuóc di vOl 
ngi.ri lao dng. 

d) Tin/i hlnh t/ztc /iin nghia vi cong Ic/i: 

- Khi lucing san phm thrc hin 6 tháng d.0 näm 2019: 3.538 1uçt tàu 
bang 64,33% so vOi ké hoach (KH: 5.500 luqt); 
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- Cong ty thirc hin dn dt tàu bin ra vâo các cãng, trên tuyn 1ung dam 
bão an toàn, cung cap djch v11 dn tâu kjp thii, không dê xãy ra sr cô nào do 1i 
chü quan cüa hoa tiêu. 

3. Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hal khu vrc \Tfl 

3.1. Thông tin chung v Cong ty 

-V6ndiu1: 18.971.000.000 dông. 

- Ngành ngh kinh doanh chInh: Cung cp djch vçi dn dt tàu bin trong và 
ngoài nithc ra, vào câng, di chuyên trong các cãng bién thuc pham vi trách nhim 
&rcic giao; Ho trçl, lai dat tàu biên ra, vào cáng; Djch v1i dai 1 tàu biên và &ra don 
thuyên viên;Cho thuê van phOng;... 

- Ngui dai  din theo pháp 1ut: Ong Lê Van Xêp - Giám dc; 

- Ca c.0 quán trj doanh nghip: 

+ Chü tjch Cong ty: Ong Nguyn Hthi Nghiém; 

+ Kiêm soát viên không chuyên trách: Ong Vu Thành Dat; 

+ Ban diu hành: Ong Lê Van Xêp - Giám dc 

3.2. Chi tit dánh giá tlnh hlnh tài chmnh theo báo cáo cüa do'n vl 

a) Vic báo bàn, pliáb trkn v6n và tin/i hInh san xut kin/i doanh, tài 
c/umn/i: 

Mt s chi tiêu tài chInh chü yu cOa cong ty 6 tháng d.0 näm 2019 nhu 
sau: 

TT Chi tiêu So dan nãm S cuôi nãm 

1 Vn chü si htiu (tr. dng) 18.564 18.693 

1.1 VánddutucüaChzs&hiu 18.564 18.564 

1.2 Qu9 ddu tzt phát trien - 129 

2 Tng tài san (tr. dng) 20.735 20.0 17 

3 He s bâo toàn vn (H) 1,01 

Luçit tàu thirc hin 6 thang u näm 2019 
(Iixçit tàu) 

1 020 

Tng doanh thu và thu nhp khác 6 tháng 
dâu nãm 2019 (tr. dong) 

5 943 

6 Lgi nhun sau thus (triu dng) 860 

Ot 
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TT Chi tiêu S dâu nãm S cui nãm 

7 Np Ngàn sách Nhà nuàc (triu dng) 562 

8 
suât 1cm nhuán sau thu trên v6n chü 

sâ hthi (ROE) 
4 62% 

T' su.t 1i nhu.n sau thud trén lông tài 
san (ROA) 

4 20% 

10 
H s khá näng thanh toán ng ng.n han 
(lan) 7 76 

H s no phãi trã trén vn chñ s& huu 
(lan) 0 07 

Trong 6 tháng du nãm 2019, Cong ty dã bâo toàn phát trin vn ducic giao, 
hoit dng san xuât kinh doanh có lãi; khâ näng thanh toán các khoãn nç tot, h so 
nçi phãi trâ trên von chü s& htru thâp. 

b. flnh hlnh quán 1j, sü' d4fng von Va tài san: 

- Cong ty không thrc hin các di:r an du til, xây dirng. 

- Tài san c djnh cüa Cong ty quán 1, hch toán, ma s theo dôi, trIch kh.0 
hao theo quy djnh tai  Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cüa B Tài 
chInh ye huang dan chê d quân 1, sir diing Va trIch khâu hao tài san cO djnh và 
các chuân muc kê toán hiên hành. 

- Vic quãn 1 nq cüa Cong ty ducic to chirc theo dôi thRmg xuyên, kjp 
thai, cht chë cho các dôi tuçlng phãi thu, phái trá theo quy chê quãn 1 nçi cüa 
Cong ty dã ducc ban hành. Trong nãm, cong ty không phát sinh khoán no phái thu 
kho dôi. 

c. flnh Iilnh cli ip han/i c/il dç3 chIn/i sách: 

- Chip hành t& các ch d chInh sách pháp lut cüa Nba nuac, các quy 
djnh, quy ché cüa Tong cong ty. Trong näm Cong ty thrc hin day dü các nghia vi 
dOi vâi ngân sách Nba nuâc. 

- Cong ty dã xây drng và ban hành, thirc hin các Quy ch, nôi quy theo 
quy djnh cüa pháp 1u.t, chap hânh tot chê d, chInh sách cüa Nhâ nuâc dOi vâi 
nguai lao dng. 

- Chip hành t& các quy djnh v an toàn, an ninh hang hâi, bão ye mOi 
truang biên, an toàn lao dng, cong tác bão h lao dng,... 

d. flnh kIn/i thzrc /z&n  ng/iTa vy cong Ich: 

- KhOi lucmg san phâm thrc hin 6 tháng dâu nãm 2019: 1.020 krqt tàu 
bang 52% so vai ké hoach (KH: 1.950 1i.rçt); 
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- Cung ctp djch vi boa tiêu kjp thyi, bâo dam an toàn, an ninh hang hâi, 
phông ngira ô nhim môi tru&ng dam bâo chat luqng djch vi boa tiêu theo tiêu 
chuân quy djnh, không xáy ra sr Co nào do 1i cüa hoa tiêu. 

4. Cong ty TNTIH MTV Hoa tiêu hang hal khu vyc VIII 

4.1. Thông tin chung v Cong ty 

- Vn diu 1: 22.286.000.000 dông. 

- Ngành ngh kinh doanh chInh: Cung cp djch vii dn dt tàu biên trong và 
ngoài nu9c ra, vào cãng, di chuyên trong các cãng biên thuc phm vi trách nhim 
thrçc giao; Ho trçY, lai dat tàu biên ra, vao cãng; Djch vi d.i 12 tàu biên và dua don 
thuyên viên;Cho thuê van phOng;... 

- Ngriii dai  din theo pháp 1u.t: Ong Nguyn Hoài Anh - Giám dc; 

- Co câu quân trj doanh nghip: 

+ Chü tjch Cong ty: Ong Vu Hoài Nam; 

+ Kirn soát viên chuyên trách: Ong Vu Thành Dat; 

+ Ban diu hành: Ong Nguyn Hoài Anh - Giám dc; Ong Nguyn Thành 
Thai — Phó Giám dôc. 

4.2. Chi tit dánh giá tInh hInh tài chInh theo báo cáo cüa don vl 
a. Vic bdo bàn, phát brkn van và tlnh hlnh san xuiJt kinh doanh, tà 

chmnh: 

Mt s chi tiéu tài chInh chü yu cüa cong ty 6 tháng d.0 näm 2019 nhix 
sau: 

TT Chi tiêu So du nãm S dui nãm 

1 Vn chü sx hüu (tr. dng) 20.950 20.964 

1.1 VondcutwczaChzs&hitu 20.860 20.860 

1.2 QujY dau twphát trie2n 90 104 

2 Tng tài san (tr. dng) 24.642 24.093 

3 H s bão toàn vn (H) 1,00 

Luçit tàu thirc hin 6 tháng du näm 2019 
(hrçttàu) 

1 374 

Tng doanh thu và thu nhp khác 6 tháng 
dâu nm 2019 (tr. dông) 

7 465 

6 Lqi nhun sau thu (triu dng) 254 

4LIT 
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TT Chi tiêu So dâu nãm S6 cui nám 

7 Np Ngan sách Nhà nuàc (triu dng) 608 

8 
T' su.t loi nhuân sau thu trên vn chU sâ 
hthi (ROE) 1 21°/ ' 

T' suit lçri nhun sau thu trén Ting tài 
san (ROA) 1 04% 

10 
He s khanangthanhtoánnangânhn 
(lan) 251 

11 H s6 nç phâi trà trén vn chü sâ hthi (lan) 0,15 

Trong 6 tháng dâu nãm 2019, Cong ty dã báo toàn phát trin vn thrçic giao, 
hoit dng san xuât kinh doanh có lãi; khâ nang thanh toán các khoân nç tot, he so 
nq phãi trá trên von chü sâ hUu thâp. 

b. Tin/i kIn/i quãn 1j, sü dyng v6n và tài san: 

- Cong ty không thirc hin các dir an du tu. 

- Tài san cô djnh cüa Cong ty dixçc ma so theo dOi, quán l, hch toán, trIch 
khâu hao theo quy djnh t?i  Thông tu sO 45/201 3/TT-BTC ngày 25/4/2013 cüa B 
Tài chInh ye huOng dn chê d quân l, sir diing và trIch khâu hao tài san cô dinh 
và các chuân muc kê toán. 

- COng ty dã ban hành quy ch quán l nq theo quy djnh tai  Nghj djnh 
206/2013/ND-CP, qua do vic quân 1y nc phãi thu, phâi trâ cüa Cong ty duqc to 
chtrc theo dOi thithng xuyên, kjp thOi, cht chë cho trng dOi tuçing. Trong nãm, 
cong ty không phát sinh khoán ng phâi thu khó dOi, cOng nç phâi trã qua hn. 

c. Tin/i kIn/i ckip han/i chê d3 chInk sad,: 

- Chap hành t các ché d chInh sách pháp lut cüa Nba ni.rac, các quy djnh 
cüa Tong cong ty. 

- Chp hành t& các quy djnh v an toàn, an ninh hang hãi, bâo v môi 
tri.thng bién, an toàn lao dng, cong tác bâo h lao dng,. 

- Cong ty dã xây dirng và ban hành các Quy ch& quy djnh ni b d ap 
ding, thrc hin trong Cong ty. 

d. Tin/i hInh thy'c h4n nghia vy cong Ic/i: 

- KMi 1rçmg san phm thrc hin 6 tháng du näm 2019: 1.374 1uct tâu 
bang 52% so vâi kê hoach (KH: 2.637 luat); 

- Cung dtp djch vii hoa tiêu kp thñ, bão dam an toàn, an ninh hang hãi, 
phông ngi'ra 0 nhiêm mOi tru&ngdãm bâo chat lt.rcing djch vii hoa tiêu theo quy 
djnh, không xây ra sir CO não do lOi cüa hoa tieu. 

5. Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hal khu vi'c IX 
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5.1. Thông tin chung v Cong iy 

- Vn diu 1: 37.828.672.422 dông. 

- Ngành nghê kinh doanh chInh: Cung cp djch vi dn dt tàu biên trong và 
ngoài niiâc ra, vào cãng, di chuyên trong các cãng biên thuc pham vi trách nhim 
thrcyc giao; Ho trq, lai dat tàu bién ra, vào cãng; Djch vi dai  1 tàu biên và dua don 
thuyên viên;Cho thuê van phOng;... 

- Ngi.thi dai  din theo pháp 1u.t: Ong Phan Minh Tun - Giám dc; 

- Co cu quán trj doanh nghip: 

+ Chü tjch Cong ty: Ong Vu Tiên Vit; 

+ Kim soát viên chuyên trách: Ong Ha Thành Công; 

+ Ban diêu hành: Ong Phan Minh Tun - Giám dc; Ba Lê Thj Thu Hang — 
Phó Giám dôc. 

5.2. Chi tit dánh giá tInh hInh tài chInh theo báo cáo cüa don vj 

a. Viêc bão toàn, pithi trin v6n và tlnh hlnh san xutt kinh doanh, tài 
chIn/i: 

Mt so chi tiêu tài chInh chü yêu cüa cong ty 6 tháng du nàm 2019 nhu 
sau: 

TT Chi tiêu S du nãm S cui nãm 

1 VnchUsâhUu(tr.dng) 38.347 38.629 

1.1 VdnddutwciaChásàhfru 37.829 37.829 

1.2 Qu9dutztpháttrie2n 518 800 

2 Tng täi san (tr. dng) 41821 41.490 

3 He s bào toàn vn (H) 1,01 

Lixçt tàu thrc hin 6 tháng dAu näm 2019 
(hrqt tâu) 

279 

Tng doanh thu vâ thu nhp khác 6 thang 
dâu näm 2019 (tr. dong) 

6 49 

6 Li thun sau thu (triu dng) 705 

7 Np Ngân sách Nhã nuàc (trieu ding) 454 

8 
T'sut lçii nhun sau thus trên vn chü sô 
hthi (ROE) 

1 83% 
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TT Chi tiêu S du nãm S cui nãm 

T' suit lçci nhun sau thu trên Tng tài 
san (ROA) 

1 64% 

10 
He s khã nng thanh toán nci ngn hn 
(lan) 

4,84 

11 He s na phâi trâ trén vn chñ sO hthi (Ian) 0,07 

Trong 6 tháng dâu nãm 2019, Cong ty dã bâo toàn phát triên von duçc giao, 
hoat d,ng san xuât kinh doanh có lài; khã näng thanh toán các khoàn nci tot, h so 
nçi phái trâ trên von chü si h1ru thâp. 

b. Tinh hInh quán Ij, sü dyng vJn và tài san: 

- Cong ty không thrc hin các dr an du tu. 

- Tài san co djnh cüa Cong ty duqc ma so theo dOi, quãn l, hch toán, trIch 
khâu hao theo quy djnh tai  Thông tu so 45/201 3/TT-BTC ngày 25/4/2013 cüa Bô 
Tài chInh ye hi.râng dan chê d quàn l, sü diing và trIch khâu hao tài san cô djnh 
và các chuãn mi.rc kê toán hiên hành. 

- Vic quàn l nç' cüa Cong ty ducrc t chirc theo dOi thuông xuyên, lien ti1c, 
cho ti1rng dôi tuçmg phãi thu, phâi trà; cong nç phãi thu, cong nçi phái duqc thu hOi 
và thanh toán theo quy chê ni b cña &m vi. 

- Cong ty dã ban hành quy ch quán l nq dê áp ding thirc hin tai  dcm vi. 

c. Tin/i /zInh chap han/i chEd3 chInh sac/i: 

- Cong ty dã thirc hin thu giá djch v cong jch hoa tiêu hang hái theo van 
bàn kê khai giá cüa Cong ty. 

- Chip hành t& các quy djnh v an toàn, an ninh hang hãi, bão v môi 
trithng biên, an toàn lao dng, cong tác bâo h lao dng,... 

- Cong ty dã xây dimg và ban hành các Quy chê, ni quy theo quy djnh, 
chap hành tOt các quy dnh và chê d cüa Nhà nrnc dOi vai ngu&i lao dng. 

d. Tin/i hlnh thy'c hin nghia vy cong Ic/i: 

- Khi Iuçmg san phm thrc hin 6 tháng du nãm 2019: 279 lucrt tàu b.ng 
52,05% so vói kê hoach (KR: 536 luct); 

- Cong ty dã cung cap djch vii hoa tiêu kjp thñ, bão dam an toàn, an ninh 
hang hâi, phông ngüa 0 nhiêm rnôi truang darn bâo chat luvng djch vi hoa tiêu 
theo quy djnh, không xây ra sir cO nào do lôi cüa hoa tiêu. 

. . . . ,. .; 6. Cong ty CP Thiet b! bao hiçu hang hai mien Nam 
6.1 Thông tin chung ye Côngty 
- Von diêu l: 5.050.000.000 dông (Näm ti', không tram nãm miioi triu 

dong). 
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- Ngành nghê kinh doanh chInh cüa doanh nghip: Thiêt kê, ché t.o, san 
xut, 1p dat mOi, bâo duông các thit bj báo hiu hang hãi; Sira chüa các phucing 
tin, thit bj bão dam an toàn hang hãi và cong nghip khác; Thiêt kê, chê tao, san 
xuât, lap dt mâi, báo duO'ng h thông thông tin lien 1c, h thông chông set phic 
vi cong tác vn hà.nh các báo hiu den biên và các báo hiu hang hãi luOng tàu 
biên; Tham gia xây drng h thông ho trçl an toàn hang hâi AIS, VTS, 
DGPS.. Nghiên ciru cãi tiên, dôi m&i he thông k' thut bâo dam an toàn hang hãi; 
Mua ban vt tu, thiêt bj ngành hang hâi... 

- Ngithi di din theo pháp 1ut: Ong Nguyn Van Hung — Giám dc; 

* Cc cu t chirc 

- Hi dng quân trj: 03 nguèi - Chü tjch HDQT: Ong Ngô Van Hông: 
Thành viên HDQT: Ong Nguyen Van Hung, Ong Lê Van Tuân. 

- Ban Giám dOc: 01 nguô'i- Ong Nguyn Van Hung - Giám dôc. 

- Ban Kim soát: 03 ngithi (Tru&ng ban và 02 thành viên) 

6.2. Thông tin v ngtrôi diii din: 

- So lucmg ngui di din: 02 nguôi; 

- Danh sách ngu'i dai  din: Ong Ngô Van Hông, Ong Nguyn Van Hung; 

- Ngui di din phii trách chung: Ong Ngô Van Hông. 

6.3. TInh hInh hoit dng cüa Cong ty trong 6 tháng du nãm 2019: 

TT Chi tiêu S dãu nãm S cui nãm 

1 Vn chü sâ hthi (triu dng) 5.186 5.186 

2 Tng tài san (triu dng) 5.154 7.859 

3 Vn diu l (triu dng) 5.050 

- 
Trong do: Vn gOp cza Cong ty mc - Tdng 
cOngiyBDATHHMN 4 725 7 

4 T' l n.m giü cüa Cong ty m 93,58% 

Doanh thu và thu nhâp khác (triéu 
dông) 1 082 

6 Lci nhun sau thu (triu dng) (548) 

7 Ng phãi trá (triu dng) 3.221 

8 Np NSNN (triu dng) 351 

9 H so bão toàn vOn (1n) 1,0 

10 H sO nçi phãi trã trén vOn chü sâ hUu 
(lan) 0,62 
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TT Clii tiêu S du nãm S dui nãm 

han(lãn) 23 ' 

12 T suit lçii nhun sau thus trên vn 
chü sâ hUu (ROE) 

13 
T su.t lçvi nhun sau thus trên Tng 
tài san (ROA) 

- Qua các chi tiéu tâi chInh 6 tháng du näm 2019, Cong ty dA bâo toãn vn; 
két qua hot dng san xuât kinh doanh 1, do Cong ty phãi thrc hin chi trã các 
khoãn chi phI quãn 1 trong khi doanh thu tir các hqp dông tp trung hoàn thành 
trong 6 tháng cuôi nãm. 

- Cong ty không thijc hin các dr an du tx. 

- Vic quãn 1 nçi phâi thu, phâi trâ cüa dan vj phü hcip vâi ch d k toán 
hin hành. 

- Theo Phtrcing an cc cu lai  Tng cong ty dâ duçic B GTVT phé duyt, 
Tong cong ty tiêp tic giia nguyen von gop tai  Cong ty CP thiêt bj báo hiu hang 
hái mien Nam den n.m 2020. 

- Trong 6 tháng du näin 2019, Cong ty dA t chirc Di hi dng c dông 
thtr?ing niên näm 2019 dê thông qua kêt qua hot ctng SXKD näm 2018; kê hoach 
SXKD nAm 2019 và thirc hin phãn phôi lçii thun nAm 2018.!. 
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TONG CTY BAO P/tM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM Biu 02A 

TINEI II1NH DAU Tti vA HUY DQNG VON DE DAU TIS vAo CAC DU AN IIINH THANII TSCD VA XDCB 6 THANG DAU NAM 2019 

(Ken: theo van bà,: so2cO.7CTBDA THHMN-TCKTngavA4' / 3/20/9 cüa Tang cOng ty BDA Till-I MN) 

TT TCndtrán 
Quyt dnh ph 

duyt tng dtn toán 

Tng giã tn vn dAu tir 
Th,i 

gian du 
ttl thco 
k hoach 

Ngun vn my dng Thtrc hi.n dn ngáy 30/6/2019 (Triti 
d?ing) 

Gili ngân dn ngày 30/6/2019 
(Trici dng) 

Giá tn tái san cia hlnh 
thành và dua vão sC.r 
dung (Triu ding) 

Tcng cong  Vtn ttr có % 
V 6n 
huy 
dng 

% 
Ben 

cho vay 
Thai 

hin vay 
Ui 

suãt (%) 

Ky truàc 
chuyen  

sang 

Thrc hin 
trong k' 

Thc hin 
den ht ngãy 

30/6/2019 

Ky truàc 
chuyn 

sang 

Thc hin 
trong k' 

Thuchin 
dn hét 
ngáy 

30/6/2019 

SL Thành tiên 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 // /2 /3 14 /5 /6 17 18 19 

A CácdánnhómA 

B Cäc d an nhóm B 

C Các d an khác 27.212 27.212 100 3.149 20.681 23.831 3.149 20.681 23.831 20.839 

I Phao ng phi 2.4m So 04/QD- 
TCTBDATHHMN 

ngày 29/01/2019 
8.264 8.264 100 60 ngày 

4.298 4.298 4.298 4.298 15 4.298 

2 Phao 6ng phi 2.0m 2.973 2.973 2.973 2.973 15 2.973 

3 
Mua sm 01 tàu thay thã phao 
BI-IHI-I cho Cong ty BaDATiII-I 
DôngNam B 

S838171QD- 
TCTBDATHHMN 
ngày 10/12/2018 

15.201 15.201 100 
270 
ngãy 

13.373 13.373 13.373 13.373 1 13.373 

Ca no composite dài 9m hiu 
Sealinc gn dcng c thtiy chy du 
dt trong S270S ( 270HP) Hiu 
Hyundai Seasall các thiét bj gAn 
trên ca no cho Cong ty BDATHH 
TâyNamBi 

So40/QD. 
TCTBDATHHMN 

ngãy 08/8/2018 
2.163 2.163 100 6ongay 1.183 22 1.205 1.183 22 1.205 I 22 

5 

Cano Composite dài 6M 58 gn 
dcng co gn ngoài hi4u Yamah Fit 
BETX các trang thi& bjgn trén ca 
no cho COng ty BDATHH Dông 
Nam B 

5644/QD- 
TCTBDATHHMN 

ngày 1219/2018 
1.584 1.584 100 60 ngãy 1.966 16 1.982 1.966 16 1.982 2 16 

6 Thi& bj, dvng  ci qu/nn i 157 

NGUth L,P BIEU 
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TONG CTY BAO DAM AN TOAN HANG HAL MIEN NAM BIEU 2B 

BAO cAo TIN!! HINH DAU TUVAO CONG TV CON, CONG TV LIEN KET vA DAU TUTAI CH!NH 6 THANC DAU NAM 2019 

'Kèm thea van bàn s2O3'TCTBDA THHMN-TCKTngày IA / /20/9 cüa Tong cOng 'y BOA THH MN) 

STT T6n cOng ty con, cOng ty Ii6n kt 

V6n gOp cüa doanh nghiép, giá trj dâu tu 

Vein Diu I 

V& chü 

S hthi cüa 
cOng ty 

con, cOng 
ty Han kt 

Doanh thu Li nhuân sau Ihué 
Co tuc 
hoc Ii 

nhuãn 
dtnc chia 
näm báo 

cáo 

T 14 Içn nhun 
ducnc cliia trén 
'4& d (%) 

11 s6 khã 

nng 
thanh 

toán 
dn han 

1-16 so 

,,.,. 

chu sà 
h&u 

Giá tn vn gOp T9 I v6n gOp (%) 

K hooch Nãrn triràc 

Tal th&i 

dim 
30/6/2019 

K hoach 
Nam 

1 truxàc 

Tai thai 
diem 

31/12/2018 

6 thang nAm 

2018 

6 thang 

nãin2Ol9 
6 thang 

nArn2018 
6 thang 

nthn2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) (13) (14) (15) (16)=(I5)/(5) (17) (18) 

I COng ty con 325.429 327.006 332.051 356.504 

Cong tyTNI-1I-1 MTV IIoatieu 
khu vi,rc I 

215.872 215.872 100 100 215.872 240.988 104.665 109.575 30.514 28.738 40 0,02% 3,06 0,19 

2 
COng tyTNHH MTV Hoa ticu 
khu vrc V 

30.467 32.044 100 100 32.044 32.044 9.849 13.134 330 742 - 0,00% 5,29 0,07 

COngtyTNIIH MTV Hoaticu 
khu vuc VII 

18.100 18.100 100 100 18.971 18.693 5.301 5.943 625 860 - 0,00% 7,76 0,07 

Cong tyTNHH MTV HoatiCu 
khu vtrc  VIII 

20.860 20.860 100 100 22.286 20.964 7.267 7.465 290 254 - 0,00% 2,51 0,15 

Cong ty TNHH MTV Hoa tieu 
khuvuclX 

35.404 35.404 100 100 37.828 38.629 10.789 6.349 2.666 705 - 0,00% 4.84 0,07 

6 
Cong ty CP Thit bj L3HHH mien 
Nam 

4.725,7 4.725,7 93,58 93,58 5.050 5.186 1.407 1.082 (459) (548) 36! 7,64% 2,37 0,62 

H COng ty lien kt 44.199 44.199 95.100 95.858 

COngtyCPlrpcvOlcuu hVi@ 
Nam 

40.719 40.719 49 49 83.100 83.445 44.460 35.837 1.458 407 - 0,00% 2,84 0,42 

2 
COng ty CP Ccr khi hang hal 

min Nam 
3.480 3.480 29 29 12.000 12.413 18.821 23.154 342 652 275 7,90% 1,31 2,12 

III Diu tw tai chInh x x x x x x x 

NGU1 LAP BIEU 
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TONG GrAM DOC 

TONG 

CONGP 8S 

AN TOAN HA 

MN NA 

•1 

Oi Th HOng 

TONG CTY BAO DAM AN lOAN HANG HI MIEN NAM Biu02C 

TINH HINH SAN XUAT KiNH DOANH VA TINH HINT! iAi CHfNH 6 THANG DAU NAM 2019 

(Kern theo van bàn sd 2C'TTCTBDATHHMNTCKT  ngày / i2O19 cia Tdng cong (y BDATHH M79 

DVL ddn 

Ni dung 

Cung ky nám 
2017 

Cung ky nàm 
2018 

Nm 2019 Bin dng so vói (ty I %) 

KE hoach 
Thwc hin 6 thang 

dau nãm 
COng kS'  

nAm 2017 
COng k' 

nám 2013 
K hoach 

2019 

[1) (2] [3) [4] [5][4]I[i) (6)=(4]I(2] [7J-(4]I[3) 

A. Chi tiêu sin xut kinh doanh 

I Sin Iucmg sin xut SP chO yu 

Yin hinh. bio i h th6ng din bin, däng 
tieu dc lap 52 din bi&n 52 din bin 52 den bi&n 52 din biEn 100% 100% 100% 

Vn hinh, bio tn h thbng lu6ng hing hil 
cong cong 

740,3 km 774,31 km 779,03 km 779,03 km 105,2% 100,6% 100% 

Khio sit phuc v,i cOng bb thông bio hing hii 
di vài Iung hing hil cOng cong (bao gm 
civj trfdOntrihoati6u) 

260,5 km2 242 1ori2 647,11 km2 300,09 km2 115,2% 124,0% 46,4% 

SCra ch0a, cii tao nang cAp cong trinh, tài sin 
bao dam an toan hang hai 

4 cOng trinh 4 cong trnnh 

Nao vet, duy tu luông hing hal d& dim bio 
chuAn tAc thit kê thrçnc c quan cO thAm 
quyAn phi duy6t 

01 tuyAn bAng 2 tuyAn luAng 4 tuyén luAng 01 tuyAn luAng 100% 50% 25°, 
- 

Nhirnvu dt xuAt khic dA dim bio an tom 
53 v 40 vi 33 v,i 62,26% 82,50% 

B. Chi tim tii chinh 

1. Doanh thu bin hang vi cung cAp d!ch  vi 231.537.234.409 237.779.773.039 1.148.122.000.000 342.939.394.849 148,1% 144,2% 
y 

29,9°, 

2. Cic khoin gum trir dothth thu 65.657.485 - - 

3. DT thuAn vA bin hing vi cuncAp djch vu 231.471.576.924 237.779.773.039 1.148.122.000.000 342.939.394.849 148,2% 144,2% 29,9°4 

4. Giiv6n hing bàn 173.705.144.728 176.623.463.346 1.000.372.000.000 279.172.659.037 160,7% 158,1% 27,9% 

5. LN gp vA bàn hang vi cung cAp djch vi 57.766.432.196 61.156.309.693 147.750.000.000 63.766.735.812 110,4% 104,3% 43,2% 

6. Doanh thu hoat dng tii chinh 845.802.532 417.831.503 17.538.000.000 1.299.306.374 

7. Chi phI tii chinh (195.694.669) 1293.308 - 

8. Chi phi bàn hang - - 

9. Chi phi 9uin I doanh nghi4p  41.037.086.456  41.585.761.576 103.000.000.000 44.517.082.463 108,5% 107,0% 43,2% 

10. Lqi nhuân thuAn tr hoat dng knh doanh 17.770.842.941 19.987.086.312 62.288.000.000 20.548.959.723 115,6% 102,8% 33,0% 

11. Thu nh5p khAc 594.793.060 1.403.894.58) 2.000.000.000 971.605.483 163,4% 69,2% 48,6% 

i.dhl ttkhAc 7,8% 11,3% 5.413.494 2.9i6.882.880 2.000.000.000 226071.108 .3,1% 

13. Lqi nhuân khic 1.379.566 (1 .512.988.299) - 745.528.375 

14. TAng Il nhuan kA tom tnrOc thuA 17.772.222.507 18.474.098.013 62.288.000.000 21.294.488.098 119,8% 115,3% 34,2% 

15.ChiphIthuETNDNhinhinh 3.610.168.719 3.751.845.493 9.290.000.000 4.127.513.130 114,3% 110,0% 44,4% 

16. Chi phi thuE TNDN hoin bai - - - - 

17. Lii nhun sau thuA thu nhâp DN 14.162.053.788 14.722.252.520 52.998.000.000 17.166.974.968 [21,2% 116,6% 32,4% 

icE TOAN TRIRING 
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TONG CTY BAO DAM AN TOAN HANG HAl MIEN NAM Biêu 02D 

T!NH HiNH THTC HIN SAN PHAM, DICH VJ CONG !CH 6 THANG IAU NAM 2019 

(Kern theo van ban SáO /TCTBDATHHMN-TCKT ngayifA , /2019 cüa Tdng cong BDATHH ) 

Chi tiêu Ké hoch Thyc hin 
T' i so vol 

KH (%) 

T i so vol 
cüng kj' näm 

trrOc (%) 

1. Khi li.rçing, san lircing san phâm djch vii 
cong Ich thi,rc hin trong näm 

Van hành, báo tn h tháng den biAn, a'ang tiêu 
dôc lap 

52 den biën 52 den biên 100% 100% 

Van hành, báo tn h thong luong hang hal 
côngcóng 

779,03 km 779,03 km 100% 100,6% 

Kháo sátphic vi cong ha thông báo hang hOi 
ddi vol 1ung hang hái cong cong  (bao grn cà 
vi trI dOn trO hoa lieu,,) 

647,1 1 km2 300,09 km2 46,4% 1 24,0% 

No vet, duy tu luáng hang hái dê dOm báo 
chudn tc thilt ki dircxc cci quan cO thdm 
quyn phé duyét 

4 tuyn Iung 01 tuyEn 1ung 25% 50%. 

Nhiêrn vu dt xuOt khác dê darn báo an toàn 
hang hOi 

33 vu 82,5% 

2. Kh6i Ii.rqng, san luqng san pham, djch vi,i 
cOng Ich bj 1i, khong dt yêu cu? 

KhongcO KhongcO - - 

3. S lircmg kin phãn hi v chAt li.rcmg san 
phAm, djch v cUa doanh nghip khOng dt yêu 
cAu? 

Khong cO Khong CO - - 

4. Chi phi phát sinh lien quan dn các san 
phAm, dch vi,i cong ich thi,rc hin trong ilAm 
(d*ng) 

1.018.455.000.000 270.003.724.174 26,5% 149,9% 

5. Doanh thu thi,rc hin các san phAm, djch vi 
cong ich trong nArn (dng) 

1.060.785.000.000 287.351.858.631 27,1% 144,4% 

KE TOAN TRIRING TONG GIAM DOC 
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TONG CTY BAO DAM AN TOAN HANG HAL MIEN NAM BIEU sO 20 

A. TINH HINH THIIC HIEN NGHA VJ Vfl NGAN SACH NHA NIXOC 6 THANG 
DAUNAM 2019 

(Kern theo van ban s 2O'/TCTBDATHHMN...TCKT ngay A,  / /2019 cza Tdng cong ty 

BDA THH MN) 

DVT. Triéudn 

So 
TT 

Chi tiêu 

So con Iai 
phãi np nám 
triroc chuyên 

qua 

So phát sinh 
phãi np trong 

nam 
trong nAm 

S con phãi 
np chuyn 
qua nam sau 

A B 1 2 3 4=(1+2-3) 

I Thus 

I ThuGTGThànghOanidja 8.710 62.080 65.104 5.686 

2 Thuthunhpdoanhnghip 3.137 4.127 5.899 1.365 

3 Thuthunhpcánhân 472 7.201 6.796 877 

4 Tin thuê dt - 

5 Các khoân thu khác - - - - 

II Các khoãn phãi np khác - 

I PhI,IéphI 3 3 - 

2 Các khoàn khác 

III 

Ntp Ngan sách nhà nucc (Qu9 
H trçl va phát trin doanh 
nghip) phn lqi nhun sau thus 
con Ii sau khi trich Ip các qu 
cüa doanh nghip theo quy djnh 

- - - - 

TONG CQNG 12.319 73.411 77.802 7.928 

B. TINH HINH TRICH LAP VA stY DIJNG CAC QUc' 6 THANG DAU NAM 2019 

FT Chi tiêu Dir dâu näm Tang trong k Giãm trong k Dir cu6i k' 

1 Qu9 Du ttr phát trin - 354 - 354 

2 Qu5' Khen thuâng, phic Içii 39.644 14.694 21.712 32.626 

3 Qu5 thuing NgRii QLDN 786 - 126 660 

4 Qu5' H trci sp xp DN - - 

5 Qu9 däc thi khác (nEu co) -  -  

NGUOI LAP BIEU 
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BANG TONG HP 
MQT SO CHI TIEU TAI CH!NH CHU YEU CUA CAC CONG TY TNHH MTV THUQC TONG CONG TV 6 THANG DAU NAM 2019 

(Kern theo van ban só2(0/TCTBDATHHMN-TcKT  ngày ,fJ / /2O19 cüa Tdng cong y BDATHH W'9 

Sri' 

1 

Chi tiêu 

HOA TIEU I HOA TIEU V HOA TIEU VII HOA TIEU VIII HOA TIEU ix 

Gin din s6 dAu 
näm 

S cu61 k5' 
So daU 

nam 
So cui kS' 

So 
nm 

S cu6i kS' 
.0 A So dau 
nãm 

... So cuoi ky S6 du 
nm 

So cuoi ky 

38.629 Von chü s& htu (tr. dng) 232.35 1 240.988 30.467 32.044 18.564 18.693 20.950 20.964 38.347 

1.1 VdnddutwcüaChüsàhuu 215.872 215.872 30.467 32.044 18.564 18.564 20.860 20.860 37.829 37.829 

1.2 Qu9&uiwphattriIn 16.479 25.116 - - - 129 90 104 518 800 

2 T6ng tài sAn (tr. d6ng) 307.702 296.008 32.817 34.362 20.735 20.017 24.642 24.093 43.82 1 41.490 

3 H s bào loAn vn (H) 1,04 1,05 1,01 1,00 1,01 

4 
Luqtàuthzchin6thángdunAm2019(1uqt 
tàu) 

7.195 3.538 1.020 1.374 279 

T.ng doath thu và thu nhâp khác 6 thAng du 
nAm 2019 (tr. dng) 

109.575 13.134 5.943 7.465 6.349 

6 Lqi nhuân sau thu6 (triu dng) 28.738 742 860 254 705 

7 

8 

Np Ngân sAch Nhà nuóc (triu dng) 14.20 1 1.260 562 608 454 

Ty sut içn nhuãn sau thu trAn v6n chü s htlu 
(ROE) 

12,22% 2,39% 4,62% 1,21% 1,83% 

T> suit lcii nhun sau thus trn Tang tài sAn 
(ROA) 

9,46% 2,23% 4,20% 1,04% 1,64% 

10 HskhAnangthanhtoánncingânhn(l.n) 3,06 5,29 7,76 2,51 4,84 

11 H s6 nçi phAi trA trn vn chü so hüu (1n) 0,19 0,07 0,07 0,15 0,07 

THANH VIEN 

TON IACH HDTV 

cONGTYBAoDAM' 
ANIOANHANGHAI . 

L-, MIEN NAM 

• .  A 

ach DInh LIi.ing 
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