
 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7 
Số: 39/LILAMA7/TC-KT 

“V/v:Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng 

năm 2016 so với năm ngoái” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------- o0o ---------- 

 

                Đà Nẵng, ngày 19  tháng 08 năm 2016 

 
 

  Kính gửi :  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

     - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

1. Tên công ty:  Công ty cổ phần Lilama 7 

2. Mã chứng khoán:   LM7 

3. Địa chỉ trụ sở:   332 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

4. Điện thoại:  05113.642666/621711.  Fax:  05113.621722. 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Thái Chức vụ: Phó Tổng giám đốc. 

6. Nội dung công bố thông tin:  

       6.2.  Nội dung giải trình: Lợi nhuận sau thuế quý 6 tháng đầu năm 2016 sau kiểm 

toán là 144.039.559 đồng giảm 92.943.288 đồng so với cùng kỳ năm ngoái tương đương 

giảm 39.22% do các nguyên nhân: 

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 là 43.759.111.460 đồng giảm 1.522.830.919 đồng 

so với cùng kỳ năm ngoái do chưa kết chuyển được doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp 6 

tháng đầu năm nay giảm 240.696.179 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.  

Chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm nay là 6.893.551.671 

đồng tăng 494.639.742 đồng so với năm ngoái. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay là 

111.915.665 đồng giảm 711.685.647 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận khác 6 tháng đầu năm nay là 68.133.784 tăng 494.475.716 đồng so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.lilama7.com.vn 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 
 

            NNGGƯƯỜỜII  TTHHỰỰCC  HHIIỆỆNN  CCBBTTTT  
Nơi nhận:  

- Như trên. 

- Lưu HĐQT 




