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TCT LAP MAY VIT NAM - CTCP CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VI*T  NAM 
CONG TY CO PHAN LILAMA 18 DOc lap - Tif do - Hanh phüc  

S:2I/LILAMA 18 
Tp H hI Minh, ngay 14 tháng 8 näm 2019 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN Ti] 
CUA UY BAN CH(ING KHOAN NHA NIJdC vA 

S$ GIAO DICH CHfNG KHOAN TP HO CHI MINH 

KInh]ii:  - UY BAN CH(JNG KHOAN NHA NIJOC 
- so GIAO DICH  CII(JNG KHOAN TP HO CHi MINH 

Cong ty: CO phn Lilama 18 
Ma chü'ng khoán: LM8 
Tru sà chmnh: S6 9-19 H Tüng Mu, Quan 1, Thành ph6 H ChI Minh 
Diên thoai: 028.38298490 Fax: 028.38210853 
Ngi1Ji thirc hin cOng b6 thông tin: Nguyn Phirccng Anh 
Dia chi: S69-19 HTüng Mâu, Quân 1, Thành ph6H ChI Minh 
Diên thoai: 08.38298490 Fax: 08.38210853 
Loai cong b6 thông tin: 24h D Yêu cuD Bt thuengD Dinh k5' 

NOi dung cong bO' thông tin: Cong ty c phAn Lilama 18 giái trinh chênh 
1ch lçii nhun sau thuê cüng kS'  báo cáo: 6 tháng dâu nAm 2019 so vài 6 thang dâu 
nAm 2018. 

Thông tin nay dâ duçc cong bO trên trang thông tin din tü cüa Cong ty vào 
ngày 14/8/2019 ti dja chi website: www.1i1ama18.com.vn  

Chüng tOi xin cam k& thông tin Cong b6 trên day là dung su' that và hoàn 
toàn chju trách nhiêm tru'dc pháp luât v ni dung thông tin dã cong b6 (Dinh 
kern van ban giãi trinh chênh loch lqi nhun sau thu s6: 20/LILAMA 18-2019). 

Nm nhán: 
- N/nt trên; 
- LU-U CBTT. 

Nguyn Phu'ng Anh 
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CONG TY Co PHAN LILAMA 18 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Ma cht?ng khoán: LM8 
s6: 20/LILAMAI8-2019 

"V/v giãi trinh chênh Itch Ipi nIzuln 
sau thul cang kj' bdo cáo: 6 tháng dh, 
nám 2019 so vói 6 tháng ã'âu ,,án, 2018" 

Dôc lap - Ttt do — Hanh phüc 

Tp. H ChI Minh, ngày 14 tháng 8 ndm 2019 

Kin/i gui:  Uy Ban Chtrng Khoán Nhà Ntnvc 
S giao dich Cht?ng khoán Tp Ho ChI Minh 

Can cr vào Thông ttr s6 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 näm 2015 cüa BO 
Tài chInh ye vic hntng dn Cong bô thông tin trên thj trung chfrng khoán. 

Cong ty cO phân Lilama 18 xin giâi trInh chênh 1ch Lqi nhun sau thuê cUng k' 
báo cáo: 6 tháng dâu nàm 2019 so vâi 6 tháng dâu näm 2018 ci the nhu sau: 

Can cir Báo cáo tài chInh giüa niên dO da thrçc soát xét: Kêt qua hoat dng san 
xuât kinh doanh 6 tháng dâu näm 2019 và Kët qua hoat dng san xuát kinh doanh 6 
thángdáunam2018. 

Lm nhun sau thuê 6 thang dâu nAm 2019 tang 7 8,20% so vii 6 tháng dâu nAm 
2018 theo chi tiêt sau: 

Dvt: N2hIn dn 

TT Chitiêu 6thangdau 
nam2019 

6thãngdãu 
nam2018 

ChênhIch /, 
Giatri Tyl. 

* 
A B 1 2 3=1-2 4=3', 
1 Doanhthuthun 905.328.544 842.728.936 62.599.608 7,43" 
2 Giavônhàngbán 841.225.023 787.861.230 
4 T 1 giá v6n/DT thuAn 92,92% 93,49% -0,57% -0,61% 
5 Lqi nhun gop 64.103.520 54.867.706 9.235.814 16,83% 
6 Lqi nhun khác 4.795.366 2.9 14.445 1.880.921 64,53% 
7 Lçiinhuntruàcthu 15.563.126 5.881.800 9.681.800 164,59% 
8 ThuTNDN 7.155.924 1.164.029 5.991.895 514,75% 
9 Lcri nhun sau thud 8.407.201 4.717.771 3.689.430 78,20% 

CONG 
CO PH 
•ll.AM 

Cong ty c phn Lilama 18 xin giâi trInh các nguyen nhân chinh lam tang 1i 
nhun nhu sau: 

Doanh thu thuân tang so vài cUng k' näm 2018 là: 7,43% tuong 1mg so tiên: 
62,599 t dong. L do: mOt  so dr an thi cong cüa näm tn.râc hoàn thành d1 diêu kiin 
nghim thu dê xác djnh doanh thu; 

T 1 giá vôn/DT thuân 6 tháng nAm 2019 giám so vâi cUng k' 2018 là: 0,61% 
tuclng 1mg so tiên: 5,160 t' dOng (do tiêt kim dixçic mOt  so khoãn chi phi nhu: chi phi di 
chuyên may moe thiêt bj thi công, van phong, lan trai, chi phi di chuyên cong nhân giàm 
so vth cüng ks') dan den Lçii nhun gOp  tang so vâi cUng k' näm 2018 là: 16,83% tuorng 
1mg sO tiên là: 9,235 t) dông; 

Lçi nhuân khác tAng so vài cüng k' là: 64,53% tucxng 1mg so tiên: 1,88 t dông, 
chü yêu do: Hoàn nh4p bão hành cac cOng trinh. 



HAN LIL  A  MA 18 

Tr các nguyen nhân chInh nêu trên dn dn Lqi nhun truôc thu cüng k' 6 tháng 
dâu näm 201?  tang so vâi cüng kS'  6 thang dâu näm 2018 là: 164,59% tuang mg so tiên 
là: 9,681 t' dông. Tuy nhiên do thuê TNDN phài np tang cao so vâi cUng k' là 514,75% 
tlwng img so tiên: 5,991 t5' dông dn den Lçii nhun sau thuê cing k' 6 tháng dâu nAm 
2019 chi tang so vâi cüng kS'  6 thang dâu nàm 2018 là: 78,20% ttrang i'rng so tiên là: 
3,689 t dong. 

Cong ty c phAn Lilama 18 cam k& tInh xác thiic v các nOi  dung giãi trInh trên. 

Trân trQng kinh chào! 

Nai nhán:  
- Nhtrên 
- LztuCB7T 

T6NG GIAM DÔC 

TRAN SY QUYNH 
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