
 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7 
Số: 33/LILAMA7/TC-KT 

“V/v:Giải trình chênh lệch LNST quý 2 
năm 2016 so với quý 2 năm ngoái” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- o0o ---------- 
 

                Đà Nẵng, ngày 20  tháng 07 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 2 năm 2016 là 121.408.136 đồng 
giảm 92.151.572 đồng so với cùng kỳ năm ngoái do các nguyên nhân: 

Doanh thu quý 2 năm 2016 là 34.135.194.867 đồng giảm 1.985.202.821 đồng so với 
cùng kỳ năm ngoái do chưa kết chuyển được doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp quý 2 năm 
nay giảm 424.199.399 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.  

Chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp quý 2 năm nay là 4.577.084.019 đồng tăng 
387.754.792 đồng so với năm ngoái. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 năm nay là 220.506.661 
đồng giảm 809.448.159 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chi phí khác năm quý 2 năm nay là 212.296.042 giảm 782.758.494 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 


