
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM  

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM 

MST: 3500101379 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 BÁO CÁO  

Công bố thông tin Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 

tháng 6 năm 2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam  

theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP  
 

            Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải 

 Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam đã ban hành Quy chế công bố thông tin theo Quyết định 

số 830/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 30/6/2021. 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam báo cáo công bố thông 

tin về Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 

của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty như sau: 

- Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ gồm: Bảng cân đối kế toán - Mẫu 

số B01a-DN, Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02a-DN, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ - Mẫu số B03a-DN, Thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09a-

DN ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tài chính; 

- Báo cáo tài chính hợp nhất gồm: Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01a-

DN/HN, Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02a-DN/HN, Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ - Mẫu số B03a-DN/HN, Thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09a-

DN/HN ban hành kèm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 

Bộ Tài chính. 

(Chi tiết gửi kèm theo Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 

30 tháng 6 năm 2022 của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty).  

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trân trọng kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng thành viên (b/c); 

- Tổng giám đốc (b/c);  

- Kiểm soát viên (b/c); 

- Văn phòng, KTKH, HTQT&QLHT; 

- tPublic, Website Tổng công ty; 

- Lưu: VT-VP, TCKT. 
 

 KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thái Công 
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