
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 

 

Số:  329/2017/ LICOGI13-CBTT 

V/v:”Giải trình biến động lợi nhuận sau 

thuế thu nhập doanh nghiệp giữa niên độ 

năm 2017 so với cùng kỳ năm trước và Quí 

2/2017 so với bán niên năm 2017” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 

       Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

    - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 

2. Mã chứng khoán: LIG. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 

4. Điện thoại: (04) 3 8544 623   Fax: (04) 3 8544 107 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổng hợp 

 Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008 

6. Nội dung thông tin công bố: 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo tài chính hợp nhất Quý 

II/2017 của Công ty Cổ phần LICOGI 13, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã 

được soát xét bởi Công ty kiểm toán, chúng tôi xin được giải trình về việc biến động giảm lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

  

Nội dung 

Giữa niên độ 

năm2017 

(Tr.đồng) 

Giữa niên độ 

năm2017 

(Tr.đồng)  

Biến động giảm (Tr.đồng) 

1 2 3 = 2-1 4=(2-1)/1*100% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

(BCTC hợp nhất công ty, 

soát xét) 

1.612 1.523 89 5.5% 

 

Nội dung 

Giữa niên độ 

năm 2016 

(Tr.đồng) 

Giữa niên độ 

năm2017 

(Tr.đồng) 

Biến động giảm 

1 2 3=2-1 4=(2-1)/1*100% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

(BCTC hợp nhất soát xét) 
8.051 1.523 6.528 81% 

 

Nguyên nhân:  

1. Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại Báo cáo tài chính hợp nhất Quí  

2/2017 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét: 

Lợi nhuận giữa niên độ năm 2017 giảm do Công ty khử sót lợi thuế thương mại của Công ty 

con. 



2. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016:  

Lợi nhuận giảm do nguyên nhân: Theo thông tư 202/2014 hướng dẫn điều chỉnh thu nhập hoạt 

động tài chính (cổ tức/báo nợ khoản lãi vay vốn đầu tư các dự án) của các công ty con theo đó 

làm giảm lợi nhuận hợp nhất và giảm đầu tư xây dựng cơ bản, lợi nhuận chưa phân phối tại các 

công ty con nên trên báo cáo hợp nhất lợi nhuận giảm. 

 

 

 

Nơi nhận:        

- Như kính gửi; 

- HĐQT, BTGĐ; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu TH. 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 

 

Đã ký 

 

 

Trần Thị Vân Anh 

 

 

 


