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Hà Nội, ngày ... tháng ...  năm 2011 

       Kính gửi
    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

:    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

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: 

 Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 có soát xét của đơn vị kiểm toán của Công ty 
Kiểm toán và Định giá Việt Nam được lập ngày 25/07/2011 đối với Báo cáo tài chính 
Công ty và ngày 15/08/2011 đối với Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm:  BCĐKT, 
BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC (đã nộp). 

 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái): 

Theo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán thì  
lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2010 bị giảm, cụ thể: 

Nội dung 
6 tháng đầu 
năm 2011 

(đồng) 

6 tháng đầu 
năm 2010 

(đồng) 

Biến động giảm 
(%) 

Báo cáo tài chính Công ty. 12.044.846.696 16.896.022.688 28,71 

Báo cáo tài chính hợp nhất. 20.584.860.660 22.133.308.666 7,00 

Nguyên nhân: 

- Chi phí vốn trong kỳ tăng cao như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí lãi vay.  

- Do tín dụng bị thắt chặt nên việc giải ngân vốn cho các công trình trọng 
điểm: Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Bản Chát gặp nhiều khó khăn làm ảnh 
hưởng tới lợi nhuận. 



- Trong 6 tháng đầu năm 2010 đã có thêm lợi nhuận bất thường từ nhượng 
bán tài sản cố định  với giá trị 6.025.829.958 đồng  (bao gồm việc nhượng 
bán tài sản cố định của Công ty Mẹ và một số Công ty con). 

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.licogi13.com.vn. 

Chúng tôi xin 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. 

           NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu TH. 
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