
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHÁT 

Cho kj' k toán tü ngày 01/10/2020 dn ngày 31/12/2020 

CONG TY CO PHAN T3P DOAN CONG NGHE CMC 



CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: TOa nhà CMC, s6 ii Duy Tan, phua'ng Djch Vng Hu, qun Cu Giy, thành ph Ha Ni 
BAO CÁO iAi CHINH H OP NFIAT CHO K' KE TOAN T1T NO ÀY 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Qu III cUa näm tài chInh kt thUc ngay 31 thang 03 näm 2021 

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT 
Tingày31 tháng12nm2020 

0cm vj tInh: VND 
Ma Thuyét 

TA! SAN s minh Ti 31/12/2020 Ti 01/04/2020 

A - TA! SAN NGAN HN 100 3.055.208.851.345 2.925.508.090.945 

I. Tin và các khoãn tuo'ng dirong tin 110 V.1 361.121.297.294 2 13.481.918.455 
1. Tiên 111 266.121.297.294 123 .04 1.9 18 .455 
2. Các khoàn ttwng dixcmg tin 112 95.000.000.000 90.440.000.000 

II. Du tir tài chinh ngn hn 120 V.2a 1.068.908.783.002 1.130.980.894.357 
1. Chüngkhoánkinhdoanh 121 - 
3. Dâu ti nam git den ngày dáo hn 123 1.068.908.783.002 1.130.980.894.357 

III. Các khoãn ,phãi thu ngn hn 130 1.263.668.562.716 1.233.579.861.084 
1. Phàithungänhnciiakháchhang 131 1.146.312.711.040 1.133.248.019.898 
2. Trãtruâcchongtri bánnganhan 132 62.492.915.417 65.362.211.586 
4. Phãi thu ngan hn khác 136 V.3a 129.889.858.3 15 108.727.694.844 
5. Dr phóng phâi thu ngàn han khó dôi 137 V.4 (75.026,922.056) (73.758.065.244) 

IV. Hàngtn kho 140 V.5 202.116.158.012 207.177.327.359 
1. Hângtonkho 141 203.041.326.226 210.618.687.283 
2. Dr phông giâm giá hang ton kho 149 (925.168.214) (3.441.359.924) 

V. Tãi san ngn hn khác 150 159.394.050.321 140.288.089.690 
1. Chihitrãtnrâcnganhn 151 V.6a 23.452.048.364 28.582.980.714 
2. Thuêgiátrj giatangdi.rcickhâutth 152 134.418.192.428 111.594.826.076 
3. Thuê và các khoân khác phãi thu Nhà nu'àc 153 1.523.809.529 110.282.900 

B - TA! SAN oAi HN 200 2.046.154.135.399 1.723.877.303.526 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 24.528.009.954 14.408.347.518 
1. Phãi thu dài han khác 216 V.3b 24.528.009.954 14.408.347.518 

II. Tài san c djnh 220 1.183.330.090.024 1.183.135.710.561 
1. Tài san cô djrih hthi hmnh 221 V.7 1.036.609.007.455 1.031.008.011.213 

Nguyen giá 222 1.946.822.120.613 1.803.621.998.298 
Giá trj hao mon lIy íê 223 (910.213.113.158) (772.613.987.085) 

2. Tài san cô djnh vô hinh 227 V.8 146.721.082.569 152.127.699.348 
Nguyen giá 228 270.433.542.585 257.981.280.281 
Giá tn hao mOn Wy Ice 229 (123.712.460.016) (105.853.580.933) 

IV. Tài san do dang dài hn 240 463.813.481.915 224.241.944.139 
1. Chi phi xây dmgcbând&dang 242 V.9 463.813.481.915 224.241,944.139 

V. Du tu tài chInh dài hn 250 123.190.648.547 96.726.133.547 
1. Dâuttrvãocongtyliêndoanh,Iiënkêt 252 V.2b 57.555.521.539 53.346.133.547 
2. Dâu ttr gop von vào dcxn vi khác 253 - 
3. Dâu tu näm gi0 den ngày dáo hn 255 65 .635.127.008 43.380.000.000 

VI. TM san dài hn khác 260 251.291.904.959 205.365.167.761 
1. ChiphItratnrocdàihan 261 V.6b 249.461.830.553 203.017.220.859 
2. Tài san thuê thu nhp hoän 1i 262 501.545.956 559.198.797 
4. LcIithêthuYngmi 269 1.328.528.450 1.788.748.105 

TONG CQNG TA! sAN 270 5.101.362.986.744  4.649.385.394.471 



IL Ngun kinh phi và qu khic 

TONG CONG  NGUON VON 

430 

440 5.101.362.986.744 4.649.385.394.471 

Lap, ngày 27 tháng 01 näm 2021 

K toán tru'öng Giám dc tài chInh t1ch Bieu hanh 

Qu III cüa nàm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 03 näm 2021 
. . Bang can doi ke toán hçrp nhat (tiep theo) 

Ma Thuyét 
NGUON VON s minh Ti 31/12/2020 Tai 01/04/2020 

C- NQPHAITRA 300 2.756.197.285.455 2.396.982.618.727 

I. Nç ngn han 310 2.008.379.586.466 1.663.814.076.265 
1. Phái trà ngtthi ban ng&n hn 311 698.742.611.210 60 1.772.206.435 
2. Ngui mua trâ tiên tnthc ngan han 312 39.114.531.680 30.956.389.724 
3. Thu và các khoán phái np Nhà nuâc 313 V.10 57.190.520.031 41.249.486.261 
4. Phãitrãngixäi lao dng 314 111.439.592.570 130.192.941.775 
5. Chi phi phái trâ ngàn han 315 V.11 296.403.075.463 199.458.207.378 
6. Doanh thu chtra th%rc hin ngan han 318 138.993.962.921 105.386.458.162 
7. PhàitràngAnhnkhac 319 V.12a 104.148.424.529 94.888.807.825 
8. Vay và ncrthuê tài chInh ngAn han 320 V.13a 554.100.681.802 444.333.244.559 
9. Dçr phông phãi trà ng.n han 321 2.640.022.875 3.193.909.52 1 
10. Qu5 khen thLthng, phic lcri 322 5.606.163.385 12.382.424.625 

H. NQ' dài han 330 747.817.698.989 733.168.542.462 
1. Doanh thu chtra thrc hin dài han 336 3 1.268.864.387 30.888.343.257 
2. Phãi trã dài han  khác 337 V.12b 10.999.992.433 6.879.998.177 
3. Vay va nçi thuê tài chinh dài han 338 V. 13b 689.270.701.428 672.419.097.400 
4. Thuthunhphoàn Ia1  phãitrâ 341 1.502.257.115 1.53 1.255.285 
5. Qu' phát trin khoa h9c và cong ngh 343 14.775.883.626 21.449.848.343 

D - NGUON VON CHU so HU 400 2.345.165.701.289 2.252.402.775.744 

I. Vn chü s& h&u 410 V.14 2.345.165.701.289 2.252.402.775.744 
1. Von gop cüa chü sâhthi 411 999.998.660.000 999.998.660.000 
- Cóphiêuphô thông có quyên biêu quyêt 411a 999.998.660.000 999.998.660.000 
- Côphiéuitudãi 411b - 
2. Thng dtivn cO phn 412 599.555.780.400 599.555.780.400 
3. Quyn ch9n chuyn ti trái phiu 413 
4. V6n khác cüa chi:i sc htru 414 134,807,600.821 134.807.600.821 
5. Cphiuqu$' 415 
6. Chênh 1ch dánh giá 'a  tãi san 416 
7. Chênh Ich t' giá hi doái 417 (1.380.817.299) 67.172.434 
8. Lçi nhun sauthuchLraphân phi 421 227.380.436.547 182.539.470.277 
- LNST chita phán phi lüy ké' den cudi k5' trzthc 421a 80,437,431.536 58.209.946.590 
- LNsTchztaphanphdi k nay 421b 146.943.005.011 124.329.523.687 
9. Lgi Ich cô dOng khOng kim soát 429 384.804.040.820 335.434.091.812 

Nguyn Hong Phuong Lê Thanh Son Nguyen Trung ChInh 



CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dia chi: Tha nhà CMC, s 11 Duy Tan, phixông Dch V9ng Hu, qun Cu Giy, tlnh ph Ha N0i 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT CHO K KE TOAN TIIFNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 
Qu' III cüa nãm tài chInh kt thüc ngây 31 tháng 3 näm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH HP NHAT 
Quy HI cüa näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 03 näm 2021 

CII! TLEU 

Ma 
s 

Thuy 
tminh 

Quy III 

Nam nay Näm tru*c 

Do'n vi tinh: VND 

- A • A Luy ke hr dau nm 
Tir 01/04/2020 Tir 01/04/2019 

dn 31/12/2020 dn 31/12/2019 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 VI.! 1.545.958.511.959 1. 493.866.514.245 3.849.753.135.163 3.790.047.580.910 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 VI.2 15.757.520 7.113.598.290 78.112.885 8.466.043.971 

3. Doanh thu thun v ban hang vã cung cp dch vi 10 VL3 1.545.942.754.439 486.752.915.955 3.849.675.022.278 3.781.581.536.939 

4. Giávnhàngbán 11 VL4 1.243.178.955.424 197.324.525.552 3.127.582.594.614 3.085.410.397.508 

5. Lçi nhun gp v ban hang và cung cap dlch vi 20 302.763.799.015 289.428.390.403 722.092.427.664 696.171.139.431 

6. Doanh thu hot doug tài chInh 21 VLS 22.144.737.385 20.185.234.854 70.287.637.491 36.485.370.722 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.6 20.269.700.804 19.532.086.887 63.203.987.947 52.619.392.651 
Trong do: chi phi Iäi vay 23 19.513.642.160 17.819.964.489 60.701.345.212 50.149.165.135 

8. Phn Iäi hoc l trong cong ty lien doanh, lien kt 24 6.135.823.917 7.047.815.890 15.979.633.492 19.997.773.185 

9. Chi phi ban hang 25 96.338.050.145 92.393.156.001 265.163.352.860 263.010.540.233 

10. Chi phi quãn l doanh nghiép 26 115.449.943.526 109.510.522.963 249.010.618.049 236.602.985.825 



Qu' III ciia näm tài chInh kêt thic ngày 31 tháng 3 nãm 2021 
Báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh hQp nht (tip theo) 

11. Loi nhuân thuãn tü• hoat dng kinh doanh 30 98.986.665.842 95.225.675.296 230.981.739.791 200.421.364.629 

12. Thu nhãp khác 31 2.621.767.044 5.562.930.867 4.144.271.170 13.063.541.811 

13. Chi phi khác 32 2.133.336.925 4.607.705.461 4.571.805.158 7.288.715.023 

14. LQI nhun khác 40 488.430.119 955.225.406 (427.533.988) 5.774.826.788 

15. Tng Iqi nhun k toán tnróc thuE 50 99.475.095.961 96.180.900.702 230.554.205.803 206.196.191.417 

16. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 51 11.386.739.486 13.044.970.926 34.212.597.116 37.845.263.594 

17. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoAn 131 52 19.217.612 3.828.048 28.654.668 28.654.668 

18. Lqi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip 60 88.069.138.863 83.132.101.728 196.312.954.019 168.322.273.155 

19. Lqi nhun sau thuê cüa cong ty mc 61 71.845.180.508 67.002.754.934 146.943.005.011 120.390.653.880 

20. Lçi nhun sau thuê cüa cô dOng không kiém soát 62 16.223.958.355 16.129.346.794 49.369.949.008 47.931.619.275 

21. Läicobántrêncôphiéu 70 VI.7 718 670 1.469 1.409 

22. Li suy giãm trên cô phiêu 71 V17 718 670 1.469 1.409 

LIp, ngày 27 thãng 01 näm 2021 
Ké toán trffông Clam doe tOi chInh Chü tich HDQT/Chu tich Diêu hành 

  

Nguyen Hông Phuong 

 

LCThanhSon rungChInh 



MA Thuyt 
CHI TIEU s6 minh 

I. Luu chuyn tin tir hoyt dng kinh doanh 

1. LØ nhuçin trwOc thuE 
2. Diu chlnh cho cdc khoãn: 

I 

- KhAu hao tài san c djnh vã bt dng san dAu Pr 2 
Cáckhoãnd%rphông 3 
LAi, 1 chênh 1ch t gia hi doái do dánh giá lai 
các khoãn mic tin t cO g6c ngoai t 4 
LAi, 1 tir boat dng dAu Pr 5 

- ChiphIlAivay 6 
- Các khoãn diu chinh khác 7 
3. Lçri ,z/zun tfr hoqt dng kinh doanh 

trzthc thay d61 van iwu i5ng 8 
Tang, giãm các khoàn phãi thu 9 
Tang, giàm hang tn kho 10 
Tang, giãm các khoàn phãi trã 11 
Tang, giãm chi phi trã tnràc 12 
Tang, giãm chüng khoán kinh doanh 13 
Tin 1Ai vay dA trã 14 
Thu thu nhp doanh nghip dA np 15 
Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 
Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 

Lwu chuyin tin thun lit hogl dng kinh doanh 20 

II. Lu'u chuyn tin tir hot dng du hr 

1. Tin chi d mua sm, xây dirng tài san c djnh và 
các tài san dài han  khác 21 

2. Tin thu tr thanh 1, nhung ban tài san c djnh và 
các tãi san dài han  khác 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cii nq cüa 
dan vj khác 23 

4. Tin thu hi cho vay, ban lai  các cong ci nç cüa 
dan vj khác 24 

5. Tin chi dAu Pr gOp vn vào dan vj khác 25 

6. Tin thu hM du Pr gOp vn vào &m vl khác 26 

7. Tin thu 1Ai cho vay, c tCrc và lcii nhun &rcic chia 27 

CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: Tôa nhà CMC, s 11 Duy Tan, phr&ng Djch V9ng Hu, qun Cu Gi&y, thành phó Ha NOi 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT CHO Ki' KE TOAN TUNG ÀY 01/10/2020 DEN NGÀY 31/12/2020 
Qu III cüa nAm tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 3 nam 2021 

BAO CÁO LUU CHUY EN TIEN T HQP NHAT 
(Theo phtroiig pháp gián tip) 

NAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 3 nAm 2021 

Ta 01/04/2020 
dn 31/12/2020 

Dan v tInh: VND 

Tü' 01/04/2019 
c1n 31/12/2019 

230.554.205.803 206.196.191.417 

158.487.171.464 135.912.243.142 
(1.801.221.544) (23.819.862.235) 

(72.189.964.503) (47.086.670.010) 
60.70 1 .345.2 12 50. 149. 165. 135 

375.751.536.432 321.351.067.449 
(65.714.113.861) (35.050.283.031) 

7.577.361.057 (93.453 .733 .8 16) 
176.783.703.076 13 8.97 1.200. 177 
(4 1.3 13 .677.344) (75.925.840.594) 

(54.111.958.003) (44.043.451.793) 
(42.202.115.446) (33.043.203.849) 

(13.450.225.957) (14.736.853.704) 

343.320.509.954 164.068.900.839 

(339.590.128.600) (277 .696 .668 .63 7) 

(863.460.291) 18 .608 

(1.168.107.250.001) (1.292.050.958.904) 

1.207.924.234.348 393 .668.398.23 8 

136.003.000.078 23.192.102.906 

Lwu c/:uyên lien lhun lit hoçzl dng du 1w 30 (164.633.604.466) (1.152.887.107.789)  



Quc' III cüa näm tài chlnh k& thüc ngày 31 thang 3 näm 2021 
Báo cáo Iuu chuyn tin t hçip nht (tip theo)  

Ta 01/04/2020 
a6n 31/12/2020 

Tfr 01/04/2019 
16n 3 1/12/2019 

850.000.000.000 

1.395.337.546.583 2.435.418.147.637 
(1.301.749.150.040) (2.353.482.366.434) 

(124.343 .258 .53 0) (105.870.582.160) 

CHI TIEU 

III Luu chuyn tin tfr hoot dng tài chinh 

1. Tin thu t phát hành c phiu, nhn vn gOp cüa 
chU sâ hQu 

2. Tin trã lai vn gOp cho các chü sâ hUu, mua Ii 
c phiu cUa doanh nghip cIA phát hAnh 

3. Tièn thu ttr di vay 
4. Tin trã nçi g& vay 
5. Tin trã nçi gc thuê tài chfnh 
6. c6 t1rc, 1çi nhun cIA trã cho chü si hOu 

MA Thuyt 
S6 minh 

31 

32 
33 
34 
35 
36 

Liru chuyén fun thuin ti hogi dng tài ch(nh 

A .A A Liru chuyen tien thuan trong ky 

Tin và tuong du0ng tin du näm 

Anh hung cüa thay d6i t giá hM doái quy dôi ngo 61 

Tin và tuong duong tin cu6i k5' 70 V.1 

(30.754.861.987) 826.065.199.043 

147.932.043.501 (162.753.007.907) 

213.481.918.455 432.733.780.074 

(292.664.66 1) 11.054.191 

361.121.297.295 269.991.826.358 

40 

50 

60 V.1 

Lp, ngáy 27 tháng 01 nAm 2021 
K6 toán tru*ng Giám d6c tài chinh Chü tjch HDQT/ChÜ tch Diu ii ành 

Nguyn Hong Phirong Lê Thanh Son Nguyn Trung ChInli 



CONG TV C5 PHAN TaP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Cu GiAy — Ha Ni 

BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT CR0 K'i' KE lOAN TUNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht cho k5' k toán tfr ngày 01/10/2020 dn ngày 31/12/2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 
CHO Kc  KE TOÁN TiY NGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 

Qu HI cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 3 näm 2021 

I. DIEM HOAT BONG 

1. HInhthfrcs&hüuvn 
Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC (sau day gçi tt là "Cong ty" hay "Cong ty mc") là cong 
tycôphn. 

2. Linh vtrc kinh doanh 
LTnh virc kinh doanh cüa Cong ty là san xut cong nghip, kinh doanh thinng mai  và djch vu. 

A. 3. Ngành nghe kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Cong ty là: 

Djch v1i thuê và cho thué nhà a, vAn phOng, nhà xxâng, kho bai; 
Kinh doanh, dAu tu, môi giài và quán l bt dng san; 
Di l2 mua, clai 1,2 ban, k gri hang hóa; 
Mua ban tis lieu san xut, ti.r lieu tiêu dung, thit bj, vt tix phiic vii trong san xuAt, khoa hçc k5' 
thut và chuyên giao cong ngh; 
San xuAt, mua ban trang thit bj y 
Djch vi hun 1uyn và dào tao  trong linh virc cong ngh thông tin; 
San xut, lAp rap, mua ban, báo hành, báo dng và cho thuê các san phm djch vit, thit bj phuc 
vi,i ngành cong ngh thông tin, din tfr và phát thanh truyên hinh, thiêt bj buu chInh viên thông, 
thiêt bj vAn phông; 
San xuAt phn mm, cung cp djch vi và giái pháp phAn mm và ni dung, xuAt bàn phAm mrn; 
djch vi xir l d Iiu và các hoat dng lien quan den ca sâ d 

lieu, gia cong và xuât khâu phân 
mém; 
TIch hçip h thng, tix vn dAu ftr, cung cp các giâi pháp tn th và djch viii ha tAng trong linh 
vi,rc cOng ngh thông tin, din tir vin thông và phát thanh truyOn hInh. 

A S 

4. Chu ky san xuat, kinh doanh thong thtro'ng 
Chu k' san xut kinh doanh thông thuOrng cüa Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Cu trüc Tap doàn 
Tp doàn bao gm Cong ty mc và 12 cong ty con chju sir kim soát cUa Cong ty mc. Toàn b các 
cong ty con dirçic hcip nhât trong Báo cáo tài chInh hcxp nhât cho kS'  kê toán 0 1/10/2020 den ngày 
3 1/12/2020 nay. 

5a. Danh sdch các Cong ty con dw9c h'p nhát 

Djachitri,is& 
TOn cong t' chinh  
Cong ty Co phan Ha tAng 
ViAn thông CMC Ha Ni 
Cong ty TNHH T6ng 
Cong ty Cong ngh và 
Giái pháp CMC Ha Ni  

Hoat dng kinh doanh 
chInh 
Cung cAp djch vu viAn 
thông 

Cung cAp cAc giãi pháp 
ye CNTT 

T l quyAn 
T' 1 lqi ich	 biêu quyOt  

só cu6i S6 dAu S6cu6i S6dAu 
kS' nm kS' nam 

54,6% 54,6% 54,6% 54,6% 

100% 100% 100% 100% 

Bàn thuylt minh nay là mç3t b5 ph4n  hqp thành và phái dttcrc dQc cüng Báo cáo tài chInh hqp nhdt cho Ic)) kE loan 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 



CONG TV' CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Cu Giáy — Ha Ni 
BAO cÁo TA! CHfNH HQP NHAT CHO K'i' KE TOAN TUNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chlnh hçrp nht cho k5' k toán tü ngày 01/10/2020 dn ngày 31/12/2020 

Têncôngty 
Dja chi trii sâ Hoat dng kinh doanh 
chfnh chinh 

 

T' l lcxi Ich  

S cui S du 
k' nàm 

T l quyn 
biêu quy&  

Scu6i S6dAu 
kS' näm 

    

Thành ph H 
ChlMinh 

HàNi 

Ha Ni 

HàNi 

Nht Ban 

HàNi 

Ha Ni 

HàNi 

HaNOi 

Cong hOa Pháp 

Cong ty TNHH Cong 
ngh và Giái pháp CMC 
Sãi GOn (1) 
Cong ty TNHH Giãi pháp 
phAn mm CMC (ii) 
COng ty TNHH An ninh 
An toãn Thông tin CMC 
(iii) 
COng ty TNHH CMC 
Global 
Cong ty C PhAn CMC 
Japan (iv) 

A X Cong ty Co Phan Lien 
doanh Ciber CMC 
Cong ty TNHH San xu& 
và djch vi CMC 
Vin nghiên ctru 0ng 
di,ing Cong ngh CMC 

Cong ty TNHH San xuAt 
vã Thwing mai  CMC 
Cong ty ThHH CMC 
Blue France (*) 

Cung cp các giãi pháp 
vCNTT 

Djchviphânmm 

Cung cap giãi pháp an 
toãn an ninh thông tin 

Xuátbãnphânmm 

Djch vi phan mm 

Djch vii phAn mm 
San xuat, 1p rap phân 
phôi, djch vi1i may tinh 
Nghien cCru, trin khai 
trng diving cong ngh cao, 
cong ngh mâi thuOc  các 
1TnhvircICT 
Phân phói các san pham 
CNTT 
Cung cap djch viii thuê 
ngoàiBPO, ITO 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

51% 51% 51% 51% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

(i) Cong ty nm giü 100% quyn biu quyt ti Cong ty TNHH Cong ngh và Giãi pháp CMC Sài Gôn 
thông qua Cong ty TNI-IH Tong Cong ty Cong ngh và Giãi pháp CMC. 

(ii) Cong ty nm gi 100% quyn biu quyt tai  Cong ty TNHH Giâi pháp phn mm CMC thông qua 
Cong ty TNHH Tng Cong ty Cong ngh và Giãi pháp CMC. 

(iii) Cong ty n&m giü 100% quyn biu quy& tai  Cong ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC thông 
qua Cong ty TNHH Tong Cong ty Cong ngh và Giái pháp CMC. 

(iv) Cong ty nm gi 100% quyn biu quyt t?i  Cong ty C Phn CMC Japan thông qua Cong ty TNHH 
CMC Global. 

(*) Cong ty TNI-ll-I CMC Blue France tam  drng hoat dng theo Quyt djnh s 01/201 1/QD-CTCT ngày 
14/07/20 1 1 nên không có s lieu Báo cáo két qua kinh doanh, Báo cáo kru chuyên tiên t cho näm 
ducic hcip nhât; sO lieu Bang can di k toán &rçc ly theo Báo cáo tài chInh cho näm tãi chInh kêt 
thüc ngày 31/03/2011 cüa Cong ty TNHFI CMC Blue France dê hcip nhât vào Báo cáo tài chInh hçxp 

A A A . A 
nhat cho ky ke toan 01/10/2020 den ngay 3 1/12/2020, Quy III cua nam ta! chinh ket thuc ngay 31 
tháng 3 näm 2021 cüa Cong ty Co phn Tp doàn Cong ngh CMC. 

Ban thuylt minh nàylà m5t bc5ph*1n hçp thành và phái ditcrc dQc cüng Báo cáo tài chInh hcip nhát cho k3) ki loan 01/10/2020 

den ngày 31/12/2020 
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Sb. Danh sách các Cong ty lien kit dw9c phdn an/i trong Bdo cáo tài chInh hçip nhát c/to kj) ki toán 
01/10/2020 din ngày 31/12/2020 theophiarngplzdp von chü s& hun 

T l 
phn sâ h0u  

S cui S du 
Dja chi trV sâ chmnh k' nAm 

41,14% 41,14% 

T l quyn biu 
quyêt  

Scui SdAu 
k' nm 

41,14% 41,14% 
Ten cong 
Cong ty Co phn Netnam Ha NQi 

II. NAM TA! CHINE!, DON VI TIEN T stY DIrJNG TRONG ICE TOAN 

1. Nàm tài chinh 
NAm tài chInh cüa Tp doàn bt du tr ngày 01 tháng 04 näm tnró'c và k& thi:ic vào ngày 31 tháng 
03 nAm sau. 

2. Don v tin t sir dyng trong k toán 
Dn vj tin si ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chü yu duc thrc 
hin bang dan vj tin t VND. 

III. CHUAN MVC  VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

1. Ch d k toán áp dyng 
Tp doàn áp dyng các Chun mvc  K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Narn duc 
ban hành theo Thông tr so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 htràng dan Chê d K 
toán doanh nghip, Thông tu sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 hiiong dan 1p và 
trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nht và các thông ttx khác hirng dan thc hin chuân rnrc kê toán 
cüa B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hcp nhât. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun misc k toán và ch d k toán 

Ban diu hành dam báo dã tuân thu yêu cu cUa các Chun mirc K toán Via Nam, Ch d K toán 
doanh nghip VietNam ducic ban hành theo Thông t.r s6 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 
2014, Thông t.r so 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 ciThg nhix các thông ttx khác hiró'ng 
dn thi,rc hin chuân mrc k toán cüa B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hccp 
nhât. 

iv. CAC cmrai SACH ICE TOAN AP DIJNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh hqp nht 
Báo cáo tài chInh hçip nht duqc 1p trên ca sâ k toán dn tIch (trr các thông tin lien quan dn các 
luông tiên). 

2. Co s& hop nht 
Báo cáo tài chInh hcp nhât bao gm Báo cáo tài chInh tng hçip cüa Cong ty mc và Báo cáo tài chInh 
cüa các cong ty con. Cong ty con là dan vj chju sir kiêm soát cüa COng ty mc. Sir kiêm soát ton tai 
khi Cong ty mc cO khá näng trirc tiêp hay gián tiêp chi phOi các chInh sách tài chInh và hot dng 
cüa cong ty con dê thu duçic các lçii Ich kinh té tr các hot dng nay. Khi xác djnh quyn kiOm soát 
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có tInh dn quyn biu cjuyt tim näng phát sinh tr các quyn chn mua hoc các cong cii nq vâ 
Cong cirl von có th chuyen d6i thành Co phiu phO thông ti ngày k& thüc iiäm tài chInh. 

K& qua hot dng kinh doanh cüa các cOng ty con &rcc mua 1i hoc ban di trong näm duçic trinh 
bay trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçp nht tir ngày mua hoc cho dn ngày ban khoãn 
dAu ttr a cong ty con do. 

Báo cáo tài chinh cüa Cong ty mc và các cong ty con sr ding dO hcip nhAt du'çc 1p cho ct'ing mt 
näm tài chinh và áp dicing các chInh sách kO toán thông nhât cho các giao djch và sr kin cüng loai 
trong nhihig hoàn cãnh tucxng tsr. Trong tnring hcip chInh sách kO toán cCia cong ty con khác vài 
chInh sách kO toán áp ding thOng nht trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cüa cOng ty con së có 
nhUng diOu chinh thIch hcrp truàc khi sü diving cho vic 1p Báo cáo tài chInh hcip nhât. 
SO du các tài khoán trén Bang can dOi kO toán gi1ra các cOng ty trong cüng Tp doàn, các giao djch 
ni b, các khoân lAi ni b chxa thirc hin phát sinh fir các giao djch nay phãi duçc loai tiir hoàn 
toàn. Các khoân lô chira thirc hin phát sinh tir các giao djch ni b cüng duçc loai bO trü khi clii phi 
tao nên khoãn to do khong the thu hôi &rc 

Lqi Ich cüa cO dông khong kiOm soát thO hin phn lAi hoc 10 trong kOt qua kinh doanh và tài san 
thuAn cUa Cong ty con không drqc nAm gi bâi Tp doàn và di.rc trInh bay khoãn rnic riêng trên 
Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh hqp nht vâ trên Bang can dôi ké toán hqp nhât (thuc phân 
vOn chü sâ hUu). Lçri Ich cüa cO dOng không kiêm soát bao gOm giá trj các lçii ich ccia cô dông không 
kiêm soát tai ngày hcrp nhât kinh doanh ban dâu vâ phAn lcii Ich cüa cô dông không kiêrn soát trong 
biên dng cüa vOn chü sa hfru kê fir ngày hcrp nhât kinh doanh. Các khoán to phát sinh ti cOng ty 
con thrcic phân bô lirong irng vâi phân sâ hiu cüa cO dOng khOng kiêm soát, kê Ca tnrông hçp sO 10 
do lan han phn s& h&u cüa cO dOng khOng kiêm soát trong tài san thuân cüa cong ty con. 

Khi Tp doàn dAu fir dO tang t' 1 lçri Ich nArn giif tai  cOng ty con, phn chênh 1ch gicia giá phi khoàn 
dâu tuthêm và giá trj ghi so cüa tài san thuân cüa cOng ty con mua them tai  ngày rnua dircc ghi nhin 
trirc tiêp vào khoân miic "Lqi nhun sau thuO chtra phân phôi" trên Bang can dOi kO toán hcrp nhât. 

Khi Tp doànthoái mt phAn vOn ti cOng ty con: 
• NOu sau khi thoái vOn Tp doàn vn giirquyOn kiOm soát: kOt qua cüa victhoái vOn dirçrc ghi 

nhn vào khoãn mic "Lcii nhun sau thué chua phân phôi" trên Bang can dôi kê toán hçxp nhât. 
• NOu sau khi thoái vOn Tp doàn mt quyOn kiOm soát và cOng ty con trâ thành cOng ty lien doanh, 

lien kêt: khoàn dâu fir con ti ducic trinh bay a khoân miic "Dâu fir vao cong ty lien doanh, lien 
két" trên Báo cáo tai chInh hcrp nhât theo phuang pháp vOn chü sa hiru và kêt qua ccia vic thoái 
vOn &rçlc ghi nhân vào Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçp nhât. 

• NOu sau khi thoái vOn Ip doan mOt quyOn kiOm soát và cOng ty con tr& thanh khoán du tir 
thOng thu&ng: khoan dAu fir cOn 'ai  dtrcic trInh bay theo giá trj ghi sO trên Báo cáo tai chInh hçp 
nht và kêt qua cüa vic thoái vOn dtrcrc ghi nhn vao Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh hçrp 
nhât. 

Tnrirng hcrp cOng ty con huy &)ng them vOn gop fir các chü sa hCiu, nOu t' 1 vOn gOp them cüa các 
ben khOng tucxng rng vai t' 1 hin hanh thI phân chenh 1ch gitia sO vOn gop thêni ctia Tp doan va 
phân sa hiru tang them trong tai san thuân etia cOng ty con di.rqc ghi nhn vào khoãn miic "Lgi nhuii 
sau thuO chua phân phôi" trên Bang can dOi kê toán hçrp nhât. 

Ban thuylt minh nàylà mc3t  b3phán hip thành và phài duc dQc cz'mg Báo cáo tài chInh hp nhá'i cho k) k toán 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 
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3. Các giao dlch  bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bng ngoai t duçic chuyn di theo t5' giá ti ngày phát sinh giao djch. s6 
dr các khoàn mic tin t có gôc ngoi t ti ngày két thüc k' kê toán dtxçc qui dôi theo t' giá t?i 
ngày nay. 

Chênh lch t' giá phát sinh trong kS'  tir các giao djch bang ngoai t &rcc ghi nhn vào doanh thu 
hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chinh. Chénh 1cli t' giá do dánh giá 1i các khoãn niic tiên t 
có g6c ngoai t ti ngày kêt thüc k' k toán sau khi bü trir chênh 1ch tang và chênh lcli giám &rçxc 
ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. 

T giá sCr ding ct qui di các giao djch phát sinh bang ngoai t là t giá giao djch thirc t tai  thài 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch th%rc t d61 vài các giao djch bang ngoi t &rcrc xác djnh 
nhtr sau: 
• Di vâi hçip dng mua ban ngoi t (hcxp dng mua ban ngoi t giao ngay, hçp dng k' han, 

hcip &ng tucing lai, hcxp ding quyn chQn, hçp dông hoán dôi): t giá k9 két trong hcip dông 
mua, ban ngoi t giüa Tp doàn và ngân hang. 

• Di vói các khoân gop vn hoc nhn vn gop: giá rnua ngoi t cüa ngãn hang nai Tp doãn 
ma tài khoàn d nhn vn cüa nhà dâu ti.r ti ngày gop von. 

• Di vâi nçi phái thu: t giá mua cüa ngân hang thixcng mai  ncii Tp doàn chi djnh khách hang 
thanh toán tai  thti diem giao djch phát sinh. 

• D6i vài nçi phài trã: t' giá ban cüa ngân hang thtxong mui nai Tp doàn dir kin giao djch tai  thai 
diem giao djch phát sinh. 

• Di vâi các giao djch mua sm tâi san hoc các khoán chi phi di.rçic thanh toán ngay bang ngoi 
t (khOng.qua các tài khoán phái trâ): t giá mua cüa ngân hang thirccng mti no'i Tp doàn thirc 
hin thanh toán. 

T' giá sCr d%lng cM dánh giá li s6 dis các khoán miic tin t cO gc ngoi t ti ngày kt thOc kS'  k 
toán drcic xác djnh theo nguyen täc sau: 
• D6i vài các khoân ngoi t gfri ngân hang: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang ni Tp doàn ma 

tài khoãn ngoai t. 
• Di vài các khoàn mic tin t có gc ngoi t dixçc phân loti là tài san khác: t' giá mua ngoii 

t cüa Ngân hang TMCP Du tix và Phát triên Vit Nam (Ngân hang Tap doàn thtrOng xuyên cO 
giao djch). 

• Di vai các khoân miic tin t cO gc ngoai t &rcic phân loai là nç phâi trâ: t' giá ban ngoi t 
cOa Ngân hang TMCP Dâu Ut và Phát triên Vit Nam (Ngân hang Tp doãn thuOng xuyên có 
giao djch). 

T' giá scr ding khi chuyn di Báo cáo tài chinh cüa cong ty con Ip bang ngoai t sang doii vj tiên 
t kê toán cüa Cong ty mc nhr sau: 

• Tài san và lçii th thucing mai  phát sinh khi mua cong ty con a nuâc ngoài diiçc qui d6i theo t' 
giá mua cüa ngân hang tai  ngày kêt thOc k' ké toán. 

• Nçi phãi trá &rçic qui di theo t5' giá ban cüa ngân hang tai  ngày kt thüc k5' k toán. 

• Giá trj tài san thun cüa cong ty con do COng ty mc nam giQ tai  ngày mua du9c qui cMi theo t' 
giá ghi so t?i  ngày mua. 

• Lqi nhun sau thus chua phân phi phát sinh sau ngày mua cOng ty con duc qui di bang cách 
tInh toán theo các khoân miic doanh thu, chi phi cüa Báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh. 

• C tCrc dã trã dixçc qui di theo t giá giao djch thirc t t?i  ngày trâ Co tcrc. 

• Các khoán miic thuc Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh và Báo cáo liru chuyn tin t duc 
qui cMi theo t' giá giao djch thrc tê tai  thai diem phát sinh giao djch. Nêu t' giá binh quân k' 
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báo cáo xp xi t' giá giao djch thc t tai  thài dim phát sinh giao djch (chênh 1ch khong qua 
2%) thI áp di1ng t' giá bInh quãn. Nu bin d giao thng cüa t giá gi0a thài diem dâu nAm và 
cuôi k' trén 20% thI áp diing theo t giá tai  ngày két thüc k' kê toán. 

Chénh lch t giá hi doái phát sinh khi chuyn di Báo cáo tài chInh cüa cong ty con duc phán 
ánh lu k trong phân vn chü so httu cüa Bang can dôi ké toán hcip nht theo nguyen tic: 
• Phn chénh Ich t giá hi doái phân b cho Cong ty mc dirge trInh bay tai  khoãn m1ic "Chênh 

1ch t giá hôi doái" thuc phân von chü sO hQu cüa Bang can dOi ké toán hçp nhât. 
• Phn chênh lch t giá h& doái phân b cho c dông không kim soát du'gc trInh bay t?i  khoán 

miic "Lgi Ich c dông không kiém soát". 

Chênh lch t' giá hi doái phát sinh lien quan dn vic qui d6i khoãn Igi th tliung mai  chiia phân 
b6 hêt tai  ngày k& thñc k' kê toán dirge tinh toàn b cho Cong ty mc và dirge ghi nhn vào khoán 
mic "Chênh leh t giá hôi doái" thue phân von ehü sO hu cüa Bang can dôi kê toán hgp nhât. 

4. Tin và các khoãn tirong throng tin 
Tin bao g6m tin mt, tiM g1r1 ngân hang không kS' han, tiM dang chuyM. Các khoân tuo'ng throng 
tiM là các khoàn dâu tir ngän han  eó th&i hn thu hôi không qua 3 tháng kê tir ngày du tt.r, cO khá 
näng ehuyM dM d dàng thành mt hrgng tiên xác djnh và không có rüi ro trong vic chuyên dOi 
thành tiên tai  thyi diem báo cáo. 

5. Các khoãn du tir tài chInh 

C'ác khodn du 1w nm gifr din ngày dáo hzn 
Khoãn du tir dirge phân Ioai là nm giU dn ngày dáo han  khi Tp doàn eó ' djnh và khã nàng gi0 
den ngày dáo han.  Các khoàn dâu tir näm gi dn ngày dáo han  bao gôrn: eáe khoãn tiên gCri ngân 
hang eó kS' han (bao gôm eâ eáe loai tin phiêu, k' phiêu), trái phiêu, cô phiêu tru däi ben phát hành 
bt buc phái mua lal  ti mt thai diem nhât djnh trong tuong lai và các khoãn cho vay nàm giü den 
ngày dáo han  vOi miie dIch thu lãi hang k5' và các khoân dâu tir nAm gic1 den ngày dáo han  khác. 

Các khoãn du tir nm giU dn ngày dáo han  dirge ghi nhân ban du theo giá gc bao gm giá mua 
và cáe ehi phi lien quan dM giao djch mua các khoàn dâu tir. Sau khi nhn ban dâu, các khoân dãu 
tir nay dirge ghi nhn theo giá trj eó the thu hôi. Thu nhp lãi tt'r eác khoân dâu tir näm gi0 den ngày 
dáo hn sau ngày mua dirge ghi nhn trén Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trén ccr sO dir thu. 
Lãi dirge hirOng trirOc khi Tp doàn näm gi& dirge ghi giam tr1r vào giá gOc tai  thai diem mua. 

Khi eó eác bang ehCrng ehAe ehn cho thy mt phan hoc toàn b khoàn du tir eó th khOng thu hi 
dirge và sO ton that dirge xáe djnh mt each dáng tin ey thi ton that dirge gui nhn vão clii phI tài 
chInh trong kS'  và giám trir trrc tiêp giá trj dâu tir. 

Các khoán cho vay 
Cáe khoan cho vay dirge xác djnh theo giá ge trr eác khoan dir phông phãi thu khó dôi. Dir phông 
phài thu khó dôi eüa cáe khoàn eho vay dirge 1p  can cir vào dir kien mi'rc tOn that có the xày ra. 

Các khoán du 1w vào cong ty lien doanlz, lien kit 
Cong ty lien doanh 
COng ty lien doanh là doanh nghip dirge thành 1p trén c sO thOa tIiun trén hgp dMg ma theo do 
Tp doàn và eáe ben tham gia thire hin hoat dng kinh té trén ca sO dOng kiêm soát. Dông kiêm 
soát dirge hiM là viie  diia ra eáe quyét djnh mang tInh chiên lugc liOn quan den eác chinh sách hoat 
dng và tài ehInh eüa cOng ty lien doanh phâi có sir dông thun cüa các ben tham gia lien doanh. 
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Tp doàn ghi nhn lçii Ich cUa mInh trong ca sà kinh doanh dng kim soát theo pinxcmg pháp v&i 
chU s hthi. Theo do khoán v6n gop trong lien doanh dU9C ghi nhn ban dâu theo giá gc, sau do 
dixcic diêu chinh theo nhng thay dôi cüa phân sO' bU'u cüa Tp doàn trong tài san thuân cüa co' sO' 
kinh doanh dng kim soát. Báo cáo két qua hot dng kinh doanh hcip nhât phán ánh phân sO' hQu 
cüa Tp doàn .trong kêt qua hoat dng kinh doanh cüa co' sO' kinh doanh dông kiêm soát. Tp doàn 
ngi'rng si'r ding phixo'ng pháp von chü sO' h&u kê tir ngày két thc quyên dông kiêrn soát hoc khOng 
cO ánh huO'ng dáng kê di vài cci sO' kinh doanh duc dông kiêm soát. 

Báo cáo tài chInh cüa cci sO' kinh doanh dng kim soát dixcc 1p cüng k' k toán vO'i Báo cáo tài 
chInh hcip nht cüa Tp doàn. Khi chInh sách ká toán cüa Ca sO' kinh doanh d6ng kim soát khác vO'i 
chInh sách k toán áp diing thng nht trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cüa Ca sO' kinh doanh 
dng kim soát sê cO nhüng diu chinh thIch hç'p trixO'c khi si'r diing cho vic ltp Báo cáo tài chInh 
hcip nhât. 

Các khoán lài, 1 chua thc hin phát sinh tr các giao djch vài các Ca sO' kinh doanh dng kim soát 
dixçxc loai trir tisclng frng vài phân thuc ye Ip  doàn khi 1p Báo cáo tài chInh hcip nhât. 

Cong ty lien kIt 
Cong ty lien kt là doanh nghip ma Tp doân cO ãnh htrO'ng dáng k nhu'ng không cO quyn kiêm 
soát dôi vO'i các chInh sách tài chInh và hoat dng. Anh htxO'ng dáng kê the hin O' quyên thani gia 
vao vic dixa ra các quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hot dng cüa doanh nghip nlin dâu tix 
nhisng không kim soát các chInh sách nay. 

Các khoãn dAu ftr vào các cong ty lien kt &rQrc ghi nhn theo phuang pháp vn chü sO' hCIu. Theo 
dO, khoan dâu tir vào cong ty lien kêt dw?c the hin trén Báo cáo tài chInh hcrp nhât theo clii phI dâu 
tu ban dâu và diêu chinh cho các thay dôi trong phân igi Ich trén tài san thuân cüa cOng ty lien ket 
sau ngày dâu tir. Nêu Icii Ich cüa Tp doàn trong khoân lô cüa Cong ty lien két lO'n han hoc bAng giá 
trj ghi s cüa khoân dâu tir thi giá frj khoán dâu ttr thrqc trInh bay trên Báo cáo tài chInh hcp nhât là 
bang không tth khi Tp doàn cO các nghTa vii tliirc hin thanh toán thay cho cOng ty lien kêt. 

Báo cáo tài chInh cüa cOng ty lien kt thrqc 1p cüng k' k toán vO'i Báo cáo tài chInh h9p nht cCia 
Tp doàn. Khi chInh sách ké toán cüa cong ty lien kêt khác vO'i chInh sách kê toán áp dçing thông 
nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cüa côngty lien kêt së có nhü'ng diêu chinh thich hp truO'c 
khi sCr diing cho vic 1p Báo cáo tài chInh hcxp nhât. 

Các khoàn lAi, l chi.ra thirc hin phát sinh tir các giao djch vO'i các cong ty lien kt du'Qc loui tri' 
ttxang 1rng vó'i phn thuc y Tp doàn khi 1p Báo cáo tài chinh hçp nhtjt. 

Cdc khoân du 1w vào cong c(I van cáa don vj khác 
DAu ttr yào cOng ciii v6n cüa dan vj khác bao gm các khoàn du tix cong ci vn nhi.rng Tp doãn 
không cO quyn kiem soát, dông kiem soát hoc có am huO'ng dáng kê dOi vO'i ben duc d.0 tir. 

Các khoàn dAu tu yào cong ci vn cUa dan vj khác du'çc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm 
giá mua hoc khoãn gOp vOn cong  các chi phi trrc tiêp lien quan den hot dng dâu tix. Co trc và li 
nhun cüa các kS'  tnrOc khi khoán dAu tii duçc mua dirc hach  toán giam giá trj ccia chInh khoan dau 
Ut do. Co tire và lçi nhun cüa các k' sau khi khoan dau Ut duc mua thrçc ghi nlin doanh thu. CO 
tirc dixçc nhii bang c phieu chi &rcic theo dOi sO lu'çng cô phiêu tAng them, khOng ghi nhn giá trj 
c phiu nhan duçic. 

7 
Bàn thuyt minh nay là mt b3phn hç.rp thành vàphâi dzzctc dQc cling Báo cáo tài chInh hcip nhát cho k$i k bàn 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 



CONG TY c6 PHAN TP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower — Quan C&u Giy — Ha Ni 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT CHO K KE TOAN TNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh hqp nht cho kj' k toán tir ngày 01/10/2020 dn ngãy 31/12/2020 

D phông t6nthAt cho các khoân dAu ttr vào cong ciii v6n cUa dan vj khác duct trIch 1p nhu sau: 
• Di vi khoãn du tir vào c phiu niëm yet hoc giá trj hcrp l khoàn du x &rçyc xác djnh tin 

cay, vic 1p dij phông di,ra trên giá tn thj tn0ng cüa CO phiêu. 
• Dei vài khoán dAu tt.r không xác djnh &rcrc giá trj hcxp l' tai  thôi diem báo cáo, vic 1p dir phông 

ducc thrc hin can cr vào khoán lô cüa bOn &rçYc dau tir vài müc trIch 1p bang chênh lch gi0a 
yen gop thc t cüa các ben tai  dan vj khác và von chü sO h0u thirc có nhân vài t)' l gop von 
cüa Tp doàn so vài tong se von gop thirc té cüa các ben t?i  dan vj khác. 

Tang, giãm s6 dr phông ten thAt dAu flr vào cong ciii v6n cOa dan vj khác cAn phái trIch 1p ti ngày 
kêt thüc k' ke toán dircic ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phãi thu 
Các khoãn ncr phãi thu &rçrc trinh bay theo giá trj ghi se tr& di các khoân dir phOng phãi thu khó dOi. 
Vic phân loai eác khoân phãi thu là phãi thu kháeh hang và phài thu khác duçc thijc hin theo 
nguyen täc sau: 
• Phài thu cüa khách hang phân ánh các khoán phài thu mang tinh chAt thuung mi p!iát sinh tü 

giao djch co tInh chat mua — ban gifla Tp doàn và ngui mua là dan vj dc 1p vó'i Tp doàn, 
bao gôm Ca CC khoân phái thu ye tiên ban hang xuât khâu üy thác cho dan vj khác. 

• Phài thu khác phãn ánh cáe khoán phãi thu không cO tInh thixang mi, không lien quan den giao 
djch mua— ban. 

Dir phông phãi thu khó dôi dirçic 1p eho tt'rng khoàn nci phãi thu khó dôi can ci.'r vào dtr kiCn mi'rc ton 
that co the xãy ra. 

Tang, giãm s du dir phOng ncr  phâi thu khó dôi cAn phãi trIch 1p t?i  ngày ket thüc k' ke toán di.rqc 
ghi nhn vào chi phi quàn l doanh nghip. 

A 7. Hang ton kho 
Hang ten kho duqc ghi nhn theo giá thAp han giUa giá gee và giá trj thuAn cO the thirc hin dirqc. 

Giá gee hang ten kho dixcre xác djnh nhi.r sau: 
• Nguyen 4t lieu, hang hóa: bao gem chi phi mua và các chi phi lien quan trirc tiep kháe phát sinh 

dé cO thrqc hang ton kho & dja diem và trang thai hin tai. 
• Thành phAm: bao gem chi phi nguyen yât lieu, nhân cong trirc tiep và clii phI san xuAt chung có 

lien quan tiêp &rcrc phân be dira trên mic d hoat dng bInh thtthng. 

• Chi phi san xuAt kinh doanh d& dang: dtxçc tp hp theo tüng cOng trinh chra hoàn thành hoc 
chi.ra ghi nhn doanh thu. 

Giá gee cüa hang ten kho dircrc tInh theo phirang pháp binh quân gia quyen và dixcrc bach  toán theo 
phirang pháp ké khai thi.rrng xuyên. 

Giá trj thuân eO the thre hin duc là giá ban ixàc tinh cüa hang ton kho trong kS'  san xuât, kinh 
doanh bInh thithng tth chi phi ixâe tInh dé hoàn thành và chi phI sàc tInh can thiêt cho vic tiêu thii 
ehüng. 

Dir phông giàm giá hang ten kho ducrc 1p chotirng nit hang ten kho cO giá gee iOn han giá trj thuAn 
có the thirc hin dixcie. Dôi v&i djch yii cung cap d& dang, vic 1p  dr phàng giàm giá duçre tinh theo 
tt'rng loi djch yu có mt'rc giá niêng bit. Tang, giám sO di.r dlj phông giâm giá hang ton kho can phâi 
trich 1p tai  ngày ket thüc k' ke toán dtrçc ghi nhn vào giá vOn hang ban. 
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8. Chi phi trã triró'c 
Các chi phi dA phát sinh lien quan den két qua hoat dng san xut kinh doanh cüa nhiu k' k toán 
dircc hach  toán vào chi phi trá fruâc dê phân bô dan vào kêt qua hoat dng kinh doanh trong các kS' 
ke toán sau. 

Vic tInh và phân b6 chi phi trá tnràc dài hn vào chi phi san xuAt kinh doanh trng kS'  k toán dtr9'c 
can cr vào tInh chit, mcrc d trn Ioi chi phi dê hra ch9n phuung pháp và tiêu thrc phân bô hcip l'. 
Chi phi trâ tnràc &rQrc phân bô dan vào chi phi san xuât kinh doanh theo phu'ang pháp thrà'ng thäng. 

Các dir an du Ur san phm phAn mm dA hoàn thành và không dAng k so h0u trI tu &rçic phân b 
vào chi phi theo phuang pháp thring thang vâi thri gian phân bô tt'r 03 den 10 närn. 

9. Tài san c djnh hfru hInh 
Tài san c djnh hUu hInh dtrçyc the hin theo nguyen giá trt'r hao mOn lUy ke. Nguyen giá tài san c 
djnh hUu hInh bao gôm toàn b các chi phi ma Tp doàn phâi bO ra dê có dtxçc tài san cô djnh tInh 
den thOi diem thra tài san do vào trng thai san san st:r diing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban 
dâu chi thrqc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi nay chäc chän lam tang lçi Ich kinh 
tá trong tucng lai do sCr ding tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man dieu kin trên duçc 
gui nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 

S - S .,'.,. S  
Khi tai san co dnh hru hinh thrcrc ban hay thanh ly, nguyen gia va gia trl hao mon luy ke dtr9c xoa 
so và läi, to phát sinh do thanh I &rçrc ghi nh.n vào thu nhp hay clii phI trong kS'. 

Tài san CO djnh hüu hinh thrçrc khAu hao theo phi.rcng pháp chrrng thAng dim tréii thai gian IiOu diving 
ithc tInh. So nãm khAu hao cüa các 1oi tài san cô djnh hQu hinh nhu sau: 
Loai tài san c dinh S nAm 
Nhà cra, 4t kien true 03 - 45 
May móc và thiet bj 03 - 20 
Phixang tin 4n tâi, truyen dn 
Thietbj,dingciquanl 
Tàisánc6djnhkhác 

06 - 10 
03-08 
05-07 

10. Tài san c djnh vô hInh 
Tài san cô djnh vô hInh dtxçc the hin theo nguyen giá trtr hao mOn lciy ke. 

Nguyen iá tài san c djnh vô hInh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phái bO ra de có &rqc 
tài san cO djnh tinh den thri diem dim tài san do vào trang thai san sang str diing. Clii phI lien quan 
den tài san c djnh vô hinh phát sinh sau khi ghi nlin ban dâu dl.rQc hi nhn là clii phI san xuât, 
kinh doanh trong k' trr khi cac chi phi nay gän lien vài mt tài san cO dlnh  vO hinh cii the và lam 
tang lçii Ich kinh te tr các tài san nay. 

Khi tài san c djnh vO hInh thrqc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lüy ke thrQc xóa so 

và Iài, 1 phát sinh do thanh l duçrc ghi nhn vào thu nhp hay clii phI trong ks'. 

Tài san c djnh vO hInh cia Tp doàn bao gOm: 

ci iroizg trinh phn mm 
Chi phi lien quan den cac chixang trInh phAn mem may tInh không phai là mt b phn gn ket voi 

phn ci'rng có lien quan diic von hoá. Nguyen giá cña phân mêm may tInh là toàn b cac chi phi ma 
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Tp doàn dã chi ra tInh dn th&i dim dua phn mrn vào sCr diving. Phn mrn may tInh duc khu 
hao theo phiwng pháp dixäng thAng trong thô'i gian tr 03 - 10 näm. 

Ban quyn, bing sang chi 
Nguyen giá cüa bàn quyn tác giá, bang sang ch mua Iai  tr ben thir ba bao grn giá mua, thus mua 
hang khong dixqc hoàn li và clii phi dang k. Bàn quyên tác giá, bang sang chê dirqc khâu hao theo 
phisang pháp thrông thing trong thi gian tr 03 - 10 näm. 

N/ian hiu hang hóa 
Nhän hiu hang hóa duxcrc khu hao theo phu'cmg pháp thrng thing trong thà'i gian ti'r 03 — 10 iiäm. 

Tài san c djnh vô hInh khdc 
Tài san c djnh vô hInh khác khu hao theo phrcing pháp dung thâng trong thai gian ti 03 — 07 
näm 

11. Chi phi xây dipig co' bàn d& dang 
Chi phi xây d%rng c bàn dâ dang phàn ánh các chi phi lien quan trijc tip (bao gôm cã clii phi lâi 
vay có lien quan phü hçrp vài chInh sách k toán cüa Tp doàn) den các tài san dang trong qua trInh 
xây d,rng, may móc thit bj dang lap dt dê phic vi cho mi,ic dIch san xuât, cho thuê và quàn l' cong 
nhi.r chi phi lion quan dn vic si'ra cha tài san cô djnh dang th%rc hin. Các tài san nay du'9c ghi 
nhn theo giá gc và khong dixçc tInh khu hao. 

12. Hqp nht kinh doanh và lqi th thtrong miii 
Vic hcip nht kinh doanh dircic k toán theo phuxcmg pháp mua. Giá phi hçp nhAt kinh doanh bao 
gôm: giá trj hçp 1 ti ngày diOn ra trao dôi cüa các tài san dem trao dôi, các khoãn nçi phài trã cia 
phát sinh hoc cia thira nhn và các cong ci von do Ttp doàn phát hành dê dôi lay quyOn kiém soát 
ben bj mua và các chi phi lien quan trirc tiOp den vic hcip nhât kinh doanh. Tài san cia mua, nç phái 
trà có th xác djnh duçic và nhing khoân nçi tim tang phãi gánh chju trong hqp nhât kinh doanh 
duçic ghi nhn theo giá tn hcip 1 ti ngày näm giU quyên kiOm soát. 

Di vOl giao djch hçip nht kinh doanh qua nhiu giai doan, gia phi hçip nht kinh doanh duc tInh 
là tOng cüa giá phi khoân dâu tu tai  ngày dt dixçc quyên kiêm soát cong ty con cong  vol giá phi 
khoân dAu ti.r cüa nh&ng lan trao dôi tnrót dä drn7c dánh giá lal theo giá trj hqp I' tai  ngày  dat  duc 
quyên kim soát cOng ty con. ChOnh loch  giUa giá dánh giá li và giá gOc khoàn dâu tu du'çc ghi 
nhn vào ket qua hot dng kinh doanh nêu tnthc ngày dt thrçc quyn kim soat Tp doãn không 
có ánh hirOng dang kO vOi cOng ty con và khoán dâu tu' duçc trInh bay theo phuo'ng pháp giá gOc. 
NOu truOc ngày dat  dircic quyOn kiOm soát, Tp doàn có ánh huOng dáng ke và khoãn dâu tt.r duc 
trInh bay theo phi.rong phápvôn chü sO hüu thi phân chenh lch giUa giá dánh giá li và giá trj khoãn 
du tu theo phurcng pháp von chü sO hUu duçc ghi nhn vào kOt qua hoat dng kinh doanh và phân 
chenh lch giia giá trj khoãn dAu tu' theo phirang phap vOn chü sO hüu và gia gôc khoân dâu tu' duc 
ghi nhn trrc tiOp vào khoân miic "Lçii nhun sau thuê chu'a phân phôi" trên Bang can dôi kê toán 
hcip nhât. 

Phn chênh lch cao han cüa giá phi hcip nht kinh doanh so vói phn sO hthi cUa Tp doàn trong giá 
tn hp l' thuAn cüa tài san, nq phái trã có the xac djnh duc và các khoàn ng tiêm tang cia ghi nhn 
ti ngày dat  dirqc quyn kim soat cOng ty con dirc ghi nhn là li the thtxang mai.  Neu phân sO 
hu cüa Tp doàn trong giá trj hp 1' thuân cüatài san, nc phãi trà có the xác djnh du'cc và nc tiêm 
tang du'qc ghi nhn t?i  ngày dt du'cc quyOn kiêm soát cOng ty con vu'ct qua giá phi hcp  nhât kinh 
doanh thI phñ chênh lch du'çc ghi nhn vào kt qua hoat dng kinh doanh. 
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Lçxi Ich cüa c dông không kim soát tai  ngày hcip nht kinh doanh ban du &rcic xác djnh trén ca so 
t' l cUa các c dOng không kim soát trong giá trj hcip l cüa tài san, nç phâi trâ và nçx tiêm tang 
&rcYc ghi nhn. 

13. Các khoän my phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoán nçi phài trã và chi phi phãi trá thrqc ghi nhn cho s tin phâi trã trong tuong lai lien quan 
den hang hóa và djch viii dA nhn duçic. Chi phi phãi trá duc ghi nhn dira trén các xóc tinh hçip 1' 
ye so tin phãi trã. 

Vic phân loai các khoân phâi trá là phãi trã nguài ban, chi phi phãi trà và phài trã khác di.rçc thirc 
hin theo nguyen täc sau: 
• Phãi trà ngir&i ban phán ánh các khoãn phái trâ mang tinh c1it thixang mi phát sinh tr giao dlch 

mua hang hóa, djch vi, tài san và ngixi ban là dan vj dc 1p vài Tp doàn, bao gôm Ca CáC 
khoán phái trà khi nhp khu thông qua ngix&i nhn üy thác. 

• Chi phi phài trà phãn ánh các khoàn phâi trá cho hang hóa, djch vi dã n1in dirçc t& ngu&i ban 
hoc dà cung cap cho ngithi mua nhirng chua chi trá do chixa có hóa dan hoc chua dü ho sa, tài 
lieu kê toán và các khoãn phâi trâ cho ngixi lao dng ye tiên luang nghi phép, các khoàn chi phI 
san xuât, kinh doanh phài trIch tnrO!c. 

• Phãi trà khác phan ánh các khoãn phâi trã khong có tInh thuang mii, không lien quali dn giao 
djch mua, ban, cung cp hang hóa djch viii. 

14. Các khoãn thr phông phãi trã 
Các khoán d phOng dircic ghi nhn khi Tp doàn có nghTa vi nç hin tai  (nghia vi1 pháp 1 hotc 
nhTa vi lien dâi) do kêt qua ti mt slrr kin dA xáy ra, vic thanh toán nghia vii nç nay có the se dan 
den sr giâm süt ye nhttng lcii Ich kinh tê và giá trj cUa nghia viii n do có the du9c rnt uóc tinh dáng 
tin cay. 

Nu anh hthng cüa thôi gian là trçng yu, dr phông së drcic xác djnh bng cách chit khLu so tiOn 
phài bO ra trong tixcmg lai de thanh toán nghTa vii nçx vài t' lchiêt khâu tri.róc thué Va phãn ánh 
nhng dánh giá trén thj trung hin tii ye giá frj thài gian cia tien và nhflng rüi ro ciii the cüa khoân 
nçi do. Khoán tAng len cüa so dr phOng do thi gian trôi qua disqc ghi nhn là chi phI tâi chinh. 

15. Vnchüs&hfru 
V6n gop cña chü so hfru 
V6n gop cOa thu s& hUu d.rçic ghi nh.n theo so vn thi,rc t dã gop cüa cac c dông cüa Cong ty. 

Thng dw van ciiphen 
Thng dir vn c phn dirçrc ghi nhn theo s6 chenh lch gi&a gia phat hành và ninIi giá c phiu 
khi phat hành ln du, phát hành b sung, chênh lch gita giá tái phát hanh và gia trj so sách cOa Co 
phiêu qu và cu phân vn cüa trái phieu chuyên dOi khi dáo hin. Chi phi tri,rc tiep lien quan den 
vic phát hành b sung cô phiêu và tái phát hành cO phiêu qu5 duc ghi giâm thng ckr vOn cô phân. 

Van khác cña chá sO hfru 
Vn khác thrcic hInh thành do b sung tr kt qua hoit dng kinh doanh, danh gia lai tài san va giá trj 
con lai  gi&a giá trj hp l cüa cac tài san duct tng, biéu, tài tr sau khi tr1 các khoan thiie phai np 
(neu co) lien quan den các tài san nay. 

Caphilu qu9 
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Khi mua 'ai c phiu do Cong ty phát hành, khoàn tin trã bao gm Ca CáC chi phi lien quan dn giao 
djch thrçc ghi nhn là Co phiu qu và ducic phãn ánh là mt khoãn giàm trr trong vOn chU sâ h0u. 
Khi tái phát hành, chénh 1ch gi&a giá tái phát hành và giá sO sách cüa cô phiêu qu5 duçic ghi vào 
khoán miic "Thng du vOn cO phân". 

16. Phân phOl lçri nhun 
Lqi nhun sau thus thu nhp doanh nghip dircc phân ph6i cho các cO dông sau khi dã trIch 1p các 
qu5 theo Diu 1 cüa Cong ty cUng nhr các qui djnh cüa pháp lust  và dä d.rcic Di hi dông cô dông 
phê duyt. 

Vic phân phOi lçii nhun cho các cO dông clixçic can nhc dn các khoán miic phi tiOn t nAm trong 
lci nhun sau thus chixa phân phOi có th ánh hiring den luông tiCn và khã näng chi trá cô tirc nhtr 
lài do dánh giá li tài san ma9 di gop vOn, lãi do dánh giá li các khoàn rni,ic tiên t, các cong cii tài 
chInh và các khoãn mic phi tien t khác. 

CO trc dxcic ghi nhn là nci phâi trá khi thrcic Di hi dOng cO dOng phé duyt. 

17. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang 
Doanh thu ban hang dtrçic ghi nhn khi dOng thii thôa man các diu kiin sau: 
• Tp doàn dã dã chuyn giao phAn lan rCii ro và lçii Ich gn liOn vó,i quyOn s& hrru san phOm hoc 

hang hóa cho ngrYi mua. 

• Tp doàn dA không con nm giU quyOn quân l hang hóa nhu ngti0i sâ hUu hang hóa hoc quyOn 
kiêm soát hang hóa. 

• Doanh thu duçic xác djnh tircmg dOi chic chn. Khi hcip dOng qui djnh ngiiOi mua di.rçic quyOn 
trâ 1i san phâm, hang hoá, dã mua theo nhUng diêu kin cu the, doanh thu chi thrqc ghi nhn 
khi nhüng diOu kin ci,i the do khong cOn ton t?i  và ngi mua khong dxqc quyên trã li san 
phâm, hang hoá (trir tnrng hqp khách hang có quyên trá 1i hang hóa dt.rài hinh thirc dôi l?i  dê 
ly hang hóa, djch vii khác). 

• Tp doàn dA dâ hoc sê thu duçrc lçri Ich kinh tO tir giao djch ban hang. 
• Xác djnh thrcc chi phi lien quan dOn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cap djch v 
Doanh thu cung cp djch vii ducrc ghi nhn khi dOng thri thOa man các diOu kin sau: 
• Doanh thu duc xác djnh ttrong dOi chic chin. Khi hQ'p dOng qui djnh nguäi mua dirçc quyOn 

trã iai djch vii dA mua theo nhüng diOu kin ci the, doanh thu chi thrçc ghi nhn khi nhUng dieu 
kiin ciii thO do không cOn ton t?i  và ngui mua không duqc quyên trã li djch vij da cung cap. 

• Tp doàn da dà hoc së thu duçic lcxi Ich kinh tO tr giao djch cung cp djch vii do. 

• Xác djnh dirçic phAn cOng vic da hoàn thành vào thai diOm báo cáo. 
• Xác djnh di.rçic chi phi phát sinh cho giao djch và clii phi dO hoàn thành giao djch cung cp djch 

viidO. 

TruOng hçrp djch vi,i dtrcrc thirc hin trong nhiOu kS'  thi doanh thu dirc ghi n1iin trong kS' duc can 
c vào kOt qua phAn cOng vic dà hoàn thành vào ngày két thic k5' ke toán. 

PhAn cong vic cung cp djch vii dA hoàn thành ducic xác djnh theo phtrcrng pháp dánh giá t l phOn 
tram (%) chi phi nhân cong dà phát sinh so vâi tOng chi phi nhãn cOng uóc tInh dé hoàn thãnh toàn 
b giao djch cung cap djch viii. 
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Di vi tin ctràc trã tnrâc lAn dAu djch viii FTTH và EOC cüa khách hang mi phát sinh trong nArn 
tài chInh, Cong ty ghi nh.n doanh thu cung cp djch vit là toàn b so tiàn cLroc trâ truóc cüa các 
khách hang nay, khong thirc hin phân bô doanh thu cho các k' crót tixang üng. 

Thn Idi 
Tin lai dircic ghi nhn trên cci sâ thi gian và li suAt tliirc t ti'rng ks'. 

CJ tk và 1ii nIzuin dwic chia 
C ti'rc và 1?i  nhun &rçlc chia dLrçlc ghi nhn khi Tp doàn dä dt.rcic quyn nlin c t(rc hoc 191 nhun 

A, A . A tis vice gop von. Co tire &rçic nhn bang co phieu chi duc theo doi so lixcing Co phieu tang them, 
không ghi nhn giá frj c phiêu nhn dirqc. 

18. Các khoãn giäm tru doanh thu 
Cáe khoãn giãm trir doanh thu bao gm chit khAu thxang mi, giãrn giá hang ban, hang ban bj trã 
1?i phát sinh cüng k' tiêu thi san phâm, hang hóa, djeh vii dtrcic diêu chinh giám doanh thu cüa kS' 
phát sinh. 

Trithng hçp san phAm, hang hoá, dch vi1 dã tiêu thii ttr các k' trwc, dn k' nay mi phát sinh ehit 
khâu thircing mai,  giám giá hang ban, frã li thi dixcie ghi giâm doanh thu theo nguyen tàc: 
• Nu khoán giâm giá, ehit khu thtrcrng mai,  trã Ii phát sinh tru& thô dim phát hành Báo cáo 

tài chInh hcip nht: ghi giãm doanh thu trên Báo cáo tài chInh hçip nhât cüa näm nay. 
• Nu khoán giám giá, chit khu thixong mai,  trã  iai  phát sinh sau thai diiii phát hành Báo cáo 

tai chinh hcip nhât: ghi giãm doanh thu trén Báo cáo tài chInh hcp nht cüa k' 

19. ChiphIdivay 
Chi phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trijc tip dn các khoãn 
vay. 

Chi phi di vay thrçic ghi nhn vao chi phi khi phát sinh. Tru?ng hcp clii phi di vay lien quan trirc tip 
den vice dâu Ut xây dirng hoc san xuât tài san d& dang can có mt thà'i gian dü dai (trên 12 tháng) 
dê có the dim vào si:r diing theo miic dich djnh triróc hoc ban thI clii phI di vay nay thrgc tInh vao 
giá trj cüa tài san do. Dôi vài khoãn vay riêng phiic vii vice  xay di.rng tai san cô djnh, bat dng san 
dâu tir, läi vay dircie vn hóa kê Ca khi th&i gian xay dirng dirói 12 tháng. Các khoán thu nlip phát 
sinh tr vic dAu Ut t?m  thii các khoàn vay thrcie ghi giám nguyen giá tai san có lien quan. 

Di vài các khoàn vn vay chung trong do cO sfr diing cho m1ic dich dAu Ut xây dirng hoc san xuât 
tai san d& dang thI chi phi di vay v6n hóa duc xác djnh theo t l von hóadôi vâi chi phi liy kê 
binh quân gia quyên phát sinh cho vic dAu Ut xây dirng co' ban hoc san xuât tài san do. T l von 
hóa &rçYc tInh theo t' l lâi suât binh quân gia quyen cüa các khoán vay chua trâ trong ks', ngo1i trr 
các khoàn vay riêng bit phiic vii cho m%Ic dIch hinh thành rnt tai san cii the. 

20. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nh&ng khoãn lam giâm lçxi ich kinh t dirçc ghi nhn tai  th&i dim giao djch phát sinh hotc 
khi cO khã nãng tixo'ng dôi chäc chän së phát sinh trong tuang lai khong phân bit dt chi tiên hay 
chira. 

Các khoàn chi phi và khoán doanh thu do no to ra phãi duc ghi nhn dng thè'i theo nguyen the 
phü h?p.  Trong tnrng hqp nguyen täc phü hp xung dt vó'i nguyen tác thii trçng, clii phi duc 
ghi nhn can cü vào ban chat và qui djnh cüa các chuân mijc kê toán d darn báo phãn ánh giao djch 
mt each trung thirc, hçip l'. 
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21. Thud thu nhp doanh nghip 
Chi phi thud thu nh4p  doanh nghip bao g6m thud thu nhp hin hành va thus thu nhp hoàn Iii. 

Thuithu nhçIp hin hành 
Thué thu nhâp hin hanh la khoan thus &rqc tinh dua trén thu nhâp tinh thué Thu nhap tinh thué 
chenh lech so vi lçi nhun ke toan la do dieu chinh cac khoan chenh Içch t?m  thai giva thue va ke 
toán, các chi phi không &tQrC trr cüng nhis diêu chinh các khoân thu nhp khong phái chju thuê và 
các khoãn l &rçic chuyén. 

Thuithu nhIp hodn 4ii 
Thus thu nhp hoãn lai  là khoán thu thu nhp doanh nghip së phái np hoc së thrcic hoàn tai  do 
chênh lch tarn than gifia giá frj hi s cüa tài san và nç phãi trà cho miic dich !p Báo cáo tài chinh 
và ca sâ tinh thus thu nhp. Thuê thu nh.p hoãn li phái trá dixçic ghi nhn cho tat cá các khoán chênh 
lch tam  th&i chju thug. Tài san thué thu nhp hoAn lai  chi duc ghi nhn khi chAc chän trong thong 
lai s có lçii nhun tInh thu dé sü dicing nhiThg chénh 1ch tam  thani dixçc khâu trtr nay. 

Giá trj ghi s cüa tài san thu thu nhp doanh nghip hoãn 1i diiçc xem xét !i vào ngày kt thüc k' 
k toán và së duçic ghi giám den müc dam bào chAc chän có dü lçi nhun tinh thu cho phép 1ci ich 
cüa mt phAn hoc toàn b tài san thuê thu nhp hoãn lai  duc scr ding. Các tài san thuê thu nhp 
doanh nghip hoän Iai  chiia dirçyc ghi nhn trixàc day dt.rçc xem xét li vào ngày kêt thi'ic k' kê toán 
và discic ghi nhn khi chäc chãn Co dü lçi nhun tInh thuê dê có the si'r dçing các tài san thuê thu nhp 
hoAn lai  chixa ghi nhn nay. 

Tài san thus thu nhp hoAn li và thus thu nhp hoän 1i phái trá thrçic xác djnh theo thus suAt dr tinh 
së áp ding cho nám tài san diiçc thu hi hay nçi phái trà duqc thanh toán dçra trên các rniic thuê suãt 
có hiu hrc tai  ngày kt thüc k' kê toán. Thué thu nhp hoän lai  duçxc ghi nhn vào Báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh và chi ghi trrc tip vào vn chü sâ htu khi khoán time do lien quan den các 
khoán mic &rcyc ghi thãng vào vOn chü s& hthi. 

Tài san thus thu nhp hoãn tai  và nq thus thu nhp hoän iai  phái trã &rçxc bü trir khi: 
• Tp doàn có quyn hçip pháp di.rçic bü tr& giva tài san thu thu nhp hin hành vâi thus thu nhp 

hin hành phài np; và 
• Các tài san thud thu nhp hoàn li và thud thu nhp hoãn lai  phài trá nay lien quan dn thu thu 

nhp doanh nghip dirçic quân l b&i cüng mt ca quan thuê: 
Di vâi cüng mt dan vj chju thu; hoc 
Tp doàn dr djnh thanh toán thuhhu nhp hin hành phâi trâ và tài san thu thu nhp hiii 
hành trên ca sâ thuân hoc thu hôi tài san dông thani vi vic thanh toán n phái trà trong 
tann k' tucmg lai khi các khoán trng yu cta thue thu nhp hoãn !ai  phài trá hotc tài san 
thue thu nhp hoân lal dxçc thanh toán hoc thu hôi. 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! 
KE TOAN HQP NHAT CHO K( KE TOAN 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 

1. Tin và các khoãn ttrong throng tin 
S cui k5' S &iu näm 

Tin mt 6.115.774.002 4.947.743.404 
TingCringânhàng 259.671.813.817 118.035.170.103 
Tin dang chuyn 333.709.475 59.004.948 
Các khoán ttrang throng tin 95.000.000.000 90.440.000.000 

Cng 361.121.297.294 213.481.918.455 

2. Các khoãn du tir tài chInh 
Cáo khoán dAu til tài chInh cCrn Tp doàn bao gm du tu nm giO dn ngày dáo han,  dâu tt.r vâo cong 
ty lien doanh, lien kt và dAu t.r gop von vào dan vj khác. Thông tin ye các khoãn dâu tu tài chInh 
cüa Tp doàn nhi.x sau: 

2a. Du 1w lài chInh ngn hçzn 

Ngtmn hqn 
Tiên g1ri cO kS' 
han 

Cong 

So cuOi k5' 
Giá gOc Giá tr ghi sO 

SO dAu nirn 
Cia gOc Cia tr ghi sO 

1.068.908.783.002 1.068.908.783.002 1.130.980.894.357 1.130.980.894.357 

1.068.908.783.002 1.068.908.783.002 1.130.980.894.357 1.130.980.894.357 

2b. Du 1w vào cong ty lien doanh, lien k1 

Cong ty CO phOn 
Netnani 

A Cia tr dau tir: 

SOdixdAuk5' 7.258.356.000 

SOdi.rcuOik' 
Phn Içri nhun luy kO trong cong ty lien kOt: 

S6dixdAuk' 
PhAn lçii nhun ttr cong ty lien kOt 

CO t(rc nhn dtrcrc trong k' 

So dii cuoi ky 
Giá trj cOn hi 

S6duduk' 
h. So dii cuol ky 
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3. Phãi thu ngn h3n/dài hn khác 

3a. Phâi thu ngn hçin khác 

S cui k' 
Giátrj Dirphông 

S6 diiu näm 
Giá frj Dtr phOng 

Tm (mg trin khai dir an 25.218.939.556 (4.000.000.000) 39.4 18.933.995 (4.000.000.000) 
K' ci.rçyc, k' qu 623.950.000 2.857.799.910 
Phãi thu tin doanh thu chua 
xuât hóa dcrn 61.688.061.068 - 11.653.416.514 
LAi dij thu tin g(mi eó kS'  han 23 .925 .854. 177 - 46.099.435.019 
Các khoán phài thu ngn 
han khác 18.433.053.5 14 (4,826.267.5 19) 8.698.109.406(4.826.267.519) 

Cong 129.889.858.315 (8.826.267.519) 108.727.694.844 (8.826.267.519) 

3b. Phdi thu dài hgn khdc 
So cuoi ky So du nám 

Giá tij Dtr phOng Giá trj Dir phOng 

K ciiçic, k qu 
Phâi thu dài han khác 

Cong 

16.530.961.494 
7.997.048.460 

- 14.408.347.518 

   

    

24.528.009.954 - 14.408.347.518 

     

4. Dir phOng phãi thu ngän han khó dôi 
h. So cuoi ky S dan näm 

Dir phOng phãi thu khách hang (66.200.654.537) (64,931,797,725) 

Dirphôngpháithukhác 
h . So cuot ky 

(8.826.267.519) (8,826,267,519) 

(75.026.922.056) (73,758,065,244) 

A 5. Hang ton kho 

Hang mua dang di trén thrOng 

L (. So cuoi ky 

Giág6c Dir phOng 

S diu nàrn 

Giá gc Dir phong 
6.687.311.816 

Nguyen 1iu, 4t 1iu 49.255.053.740 94.3 16.185 .415 

Cong cv, dvng ci 1.525.785.211 856.190.222 

Chi phi san xut, kinh doanh 
dàdang 

58.600.269.677 41.873.139.749 

Thành phm 1.022.168.109 - 538.563.974 

Hang hóa 69.98 1.689.754 (925.168.214) 65.551.893.380 (3.257.721.407) 

Hang g(ri di ban 22 .656.359.735 - 795.402.727 (183.638.517) 

Cong 203.041.326.226 (925.168.214) 210.618.687.283 (3.441.359.924) 

16 

Ban thuyil minh nàylà m3t bcph4n hQp thành và phái dztcrc dQc cang Báo cáo tat chInh hQp nhá't cho k) k tocin 01/1 0/2020 
den ngày 3 1/12/2020 



CONG TV C5 PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
X .h Da chi: CMC Tower — Quan Cau Giay — Ha Nçn 

BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT CHO K KE TOAN TONGAY 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht cho k' k toán tü ngày 01/10/2020 dn ngày 31/12/2020 

6. Chi phi trã trithc ngn han/dài  hin 

6a. Chi phi Ira Irwfrc ngtn hçrn 

Cong cii, d%lng ci ngn han 
Chi phI trâ trurc dirán 

A A. So cuoi ky S6 &iu 11am 

2.000.127.957 
123.327.664 

4.744.474.202 
3.755.214.390 

Chi phi thuê nhà, thuê c s& ha tng 3.095.411.347 9.693.279.247 
Chi phI cài dtphAn mm 1.935.488.606 4.514.130.079 
Chi phi sira chcra, báo trI - 1.422.596.568 
Chi phi trã tnrâc ngn han  khác 16.297.692.790 4.453.286.228 
Cong 23.452.048.364 28.582.980.714 

6b. Chi phi Ira lrithc dài hzn 
A A. So cuol ky S dAu nãm 

Chi phi câi tao,  1p  dat,  sra cha 4.874.015.131 2.496.318.347 
Chi phi nâng c&p phAn mm djnh k5' 1.807.961.211 2.410.614.945 
Chi phi rng ciru sir c& sCra chtra 2.276.779.599 3.814.118.899 
Chi phi thuê kênh và server 147.040.103.173 89.563.401.571 
Tin thuê dt 7.452.910.731 7.592.198.880 
Chi phi trin khai dir an 5.647.931.182 2.700.073.754 
Chi phi CCDC ch phân b 72.124.307.777 87.767.778.800 
Clii phi trâ tri.ràc dài han  khác 8.237.821.749 6.672.715.663 

Cong 249.461.830.553 203.017.220.859 

17 
Bàn thuyet minh nay là m3t b5 phán hcrp thành và phái dztcrc dQc cling Báo cáo tài chlnh hQp nhôt cho Içj) kl zoán 01/10/2020 
ã'ên ngày 31/12/2020 



CONG TV cö PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
DIa chi: CMC Tower — Qun Cu Giy — Ha Ni 
BAO CÁO TAL CHINH HOP  NHAT CHO K' KE TOAN Till NGAY 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tái chInh hQp nhât cho k' kê toán tO ngày 01/10/2020 dn ngày 31/12/2020 

7. Tài san c dinh hthi hInh 

Nhà c0a, vt 
kin trüc 

May méc và thit 
Phuong tin 

vn tãi, truyên 
dn 

Thit b, dung cy 
quánly 

Tài san c dnh 
khác Cong 

Nguyen giá 
So du näm 219.280.817.870 899.683.704.830 634.777.494.425 43.288.409.577 6.59 1.571.596 1.803.621.998.298 

Tang do mua sm mài trong k 1.644.148.314 14.594.561.400 3.493.069.566 19.731.779.280 

Tängdoxay dtrngcibãn 37.547.000 123.346.807.927 3.296.040.403 126.680.395.330 

Giãm do thanh I nhixcmg ban trong k' (31.526.000) (1.6 13 .230.755) (107.581. 13 1) (1.459.714.409) (3.212.052.295) 

Sócu6ik)' 219.286.838.870 1.023.061.430.316 637.965.953.697 56.797.206.568 9.710.691.162 1.946.822.120.613 

Giá tr hao mon 
s6 du näm 42.195.996.470 442.642.854.787 251.787.500.531 32.652.001.940 3.335.633.357 772.613.987.085 

Khâu hao trong kS' 1. 125.9 14.33 1 99.278.329.437 32.478.406.288 6.976.242.683 309.179.987 140.168.072.726 

Giãm do thanh I nhucmg ban (32.05 1.433) (1.610.017.755) (90.475) (926.786.990) (2.568.946.653) 

So cu61 k' 43.289.859.368 540.311.166.469 284.265.816.344 38.70 1.457.633 3.644.813.344 910.213. 113. 158 

Giá tn cOn Ii 

So du nAm 177.084.821.400 457.040.850.043 382.989.993.894 10.636.407.637 3.255.938.239 1.031.008.011.213 

S cuôi k' 175.996.979.502 482.750.263.847 353.700.137.353 17.721.798.935 6.439.827.818 1.036.609.007.455 

Ban /Jwyêt mm/i nay là m5t bph4n  hop ihành và phá/ duic dc chng vài Báo cáo tài chin/i hop n/ia! cho k5 k.A loan 01/10/2020 d/n ngày 31/12/2020 
18 



CONG TV C5  PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
Dia chi: CMC Tower — Qun Cu Giy — Ha Ni 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT CR0 KI' KE TOAN 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hQ'p nht cho k' k toän 01/10/2020 an ngày 31/12/2020 

8. Tài san c dinh vô hInh 

Nguyen giá 

Ban quyn, 
bang sang ch 

Nhan hiu, 
ten thuong 

mai 

Chu'oiig tr'inh 
phân mm 

Ta! san cO dlnh 
vô hlnh khác CIng 

Sódàunam 184.588.977.394 551.086.545 63.751.947.703 9.089.268.639 257.981.280.281 

Mua trong kS' 2.862.088.846 - 5.55 1.326.585 719.605.000 9.133.020.431 

Du tu XDCB 
hoàn thành 

2.228.274.873 - 1,090,967.000 3 .3 19.24 1. 873 

S cui k 189.679.341.113 551.086.545 70.394.241.288 9.808.873.639 270.433.542.585 

Giá trl hao mon 
St d&u n.m 62.826.545.637 551.086.545 37.448.207.592 5.027.741.159 105.853.580.933 

Khu hao trong k' 13.206.407.863 - 3.393.726.582 1.258.744.638 17.858.879.083 

S cui k' 76.032.953.500 551.086.545 40.841.934.174 6.286.485.797 123.712.460.016 

CIa tr cOn Ii 
Sdunam 121.762.431.758 - 26,303,740.111 4.061.527.480 152.127.699.348 

Scuik5' 113.646.387.613 - 29.552.307.114 3.522.387.842 146.721.082.569 

9. Chi phi xây ding co ban d& dang 
So duii k5' S dhi nam 

Drán trungtâm dt 1iu cho khách hang 167.373.000 22.080.578.653 
Drántôanhàkhông gian sángtoTPHCM 363.551.294.933 135.864.385.254 
Chi phi4ttuxây 1p mang  cápvâüng ciru si,r cô 19.690.031.671 6.065.791.099 
Khác 80.404.782.311 60.231.189.133 

Cing 463.813.481.915 224.241.944.139 

10. Thu và các khoãn phãi np Nhà nu*c 
S cui k Si du nam 

Thud GTGT hang ban nOi  dja 14.851.008.798 2.759.225.821 

Thus xut, nhp khu 126.466.683 119.272.612 

Thus thu nhp doanh nghip 21.965.429.422 31,314,156.832 

Thuthunhpcánhân 14.181.064.460 3.271.219.831 

Các !oaithukhac 6.066.550.668 3.785.611.165 

Cong 57.190.520.031 41.249.486.261 

Ban thuylt minh nay là mt5t bç5 ph4n hop thành và phái dwcrc dc cling vài Báo cáo tài chinh hp nha1 cho Iç  ke' loan 01/07/2020 

de!n ngày 30/09/2020 19 



CONG TV cö PHN TaP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower— Quân Cu Giáy — Ha Ni 
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT CHO K' KE TOAN TUNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçp nht cho k)' k toán tü' ngày 01/1 0/2020 an ngäy 3 1/12/2020 

11. Chi phi phãi trã ngn han 
S cui k' S diIu nám 

TrIchtnràcchi phi cho cácd%rán 99.413.091.710 56.424.273.727 
Chi phI thuê ngoài, mua ngoài lien quan dEn hoat 
c1ng viên thông 

150.272.733.767 108.945.910.155 

Trich trithc giá frj tài san dâ hoàn thành 7.667.800.189 11.763.466.332 
Chi phi dij an VMS5 8.473.811.644 
Chi phi phân chia djch viii EOC 6.765.569.675 69.197.894 
Phãi trâ tr hcip dng hcrp tác kinh doanh 12.379.000.970 8.362.742.941 
Lâi vay phái trâ 7.417.536.371 835.704.759 
Chi phi phãi trã khác 12.487.342.78 1 4.583.099.926 
Cong 296.403.075.463 199.458.207.378 

12. Phãi trã ngn han/dài  hin khác 

12a. Plzái trá ngehz hgn khác 

S6cuik' SEdiunäm 
Ctirc, lçii nhun phãi trã 16.123.444.614 33,912,260,397 
Kinh phi cong doàn 5.474.969.242 4,378,397,753 
Bão hiEm xA hi, y tE, that nghip 698.750.152 4,675,681,736 
Phái np Qu5' VTCI 3.322.594.730 3,804,390,180 
Nhn k qu5, k cixcic 1.126.553.826 4,509,849,634 
Phài trâ tin vay khong tinh lâî 55.924.874.076 28,675,176,985 
Các khoán phãi trãkhác 21.477.237.889 14.933.051.140 
Cong 104.148.424.529 94.888.807.825 

12b. Phái Ira dài hin khác 
1-,L L. o cuoi ky SE dâu näm 

Nhn kyqu5, k)2 cixçic 10.511.449.329 6.879.998.177 
Các khoãn phâi trâ khác 488.543.104  
Cong 10.999.992.433 6.879.998.177 

13. Vay và nç thuê tài chinh ngln han/dài  hn 

13a. Vay và np thuê tài chInh ngn hzn 

x . 
So cuoi ky SE dIu nárn 

Vay ngn han  ngân hang 500.573.644.528 318.430.236.477 
Vay ngânhancácdEitircingkhác 5.996.911.044 68.176.618.157 
Vay dài han  dEn han trá 47.530.126.230 57.726.389.925  

Cong 554.100.681.802 444.333.244.559 

20 
Bàn thuylt ,ninh nay là m3t bphán hcp ihành vàphài thtcic dQc cImg Báo cáo tài chInh hQp nhat cho kj ke toán 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 



CONG TV CO PHAN TP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Quân Cu Giáy — Ha Ni 
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT CHO Ki' KE TOAN TUNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chfnh hçrp nht cho k' k toán t& ngày 01/10/2020 dn ngày 31 /1 2/2020 

13b. Vay và n7 thuê tài chInh dài hçzn 
. 

So cuoi ky A So dau nam 
Vay dài han  ngân hang 391.090.701.421 374.659.097.396 
Trái phiu phát hành 298.180.000.007 297.760.000.004 
Cong 689.270.701.428 672.419.097.400 

14. Vn chü s& hü'u 

14a. Bang dái chieAu  bun d3ng cáa voAn  c/ia so' hfru 
Thông tin v bin dng cüa vn chü sâ hfru d.rçic trinh bay ô Pliii liic 01 dInh kern. 

14b. Chi 1k1t van gop cáa c/iü so' hfru 

S cui k5r T l S du nãm T l 

VND % YND % 

Cong ty TNHH Du tu MVI 135.420.660.000 13,54 135.420.660.000 13,54 

Cong ty C phn Xut nhp 
khâu Tng hcrp Ha Ni 100.120.370.000 10,01 100.120.370.000 10,01 
(Geleximco) 
SAMSUNG SDS ASIA 299.999.590.000 29,99 299.999.590.000 29,99 
PACIFIC PTE. LTD 

Funds PYN Elite 50.828.360.000 5,08 49.963.160.000 4,99 

Các di tucmg khác 413.544.680.000 41,35 414.494.880.000 41,45 

Cong 999.998.660.000 100 999.998.660.000 100 

14c. 

So hrcng co phieu dang ky phat hanh 
So ltrcing Co phiu dã phát hành ra cong chuing 
- Cdphiluphd thông 
s6 ltrçmg c phiu duçic mua lai 
- Cphi1u phd thông 

S hrcmg c phiu dang liru hành 
- Cdphiluphd thông 

Mnh giá Co phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

S cui k3t S dâu näm 
99.999.866 99.999.866 
99.999.866 99.999.866 
99.999.866 99.999.866 

99.999.866 99.999.866 

Bàn thuylt minh nay là m3t bc3 phán hpp thành vàphái dirctc dQc cling Báo cáo tài chInh hcxp nhá't cho k3) k loan 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 

21 



CONG TY C6 PHAN T1P DOAN CONG NGH CMC 
Dja ch: CMC Tower Qun Cu Giy — Ha Ni 
BAO CÁO iAi CHtNH HQP NHAT CHO K KE TOAN TUNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 31/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht cho k' k toán t& ngày 01/10/2020 1n ngày 31/12/2020 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOj4J DQNG KINII DOANH HVP  NIIAT CHO KY ICE TOAN 01/10/2020 DEN NGAY 
31/12/2020 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch viii 
Lu5 k tfr dttu näm dn cu6i k5r 

Doanh thu ban hang hóa và cung cAp djch yin  

CEng 

Nàm nay 
3.849.753. 135. 163 
3.849.753.135.163 3.790.047.580.910 

Näm tru'óc 
3.790.047.580.910 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 

Chi& khAu thucmg mai/Giãm giálTrâ lal hang ban 

Cing 

3. Doanh thu thun ban hang và cung cAp djch vi 

Doanh thu thuAn ban hang và cung cAp djch vini 

Cong 

4. Giávnhàngbán 

Giá vn cüa hang hóa và djch vini dã cung cAp 

Cong 

5. Doanh thu hoit dng tài chInh 

Lãi tin g1ri, tin cho vay 
Lãi chênh 1ch t' giá phát sinh trong k' 
Cong 

6. ChiphItàichInh 

Chi phi lãi vay 
L chênh 1ch t' giá phát sinh trong kS' 
Chi phi tài chInh khác 
Cong 

Lu5 k tü du näm dn cui k' 
Näm nay Nám trtrc 

78.112.885 8.466.043.97 1 

78.112.885 8.466.043.971 

Lu5 k tfr du näm dn cui k' 
Näm nay Näm trrrc 

3.849.675.022.278 3.781.581.536.939 

3.849.675.022.278 3.781.581.536.939 

Lu5 k tir du nàm dn cui k)' 
NAm nay Nám trtr&c 

3.127.582.594.614 3.085.410.397.508 
3.127.582.594.614 3.085.410.397.508 

Lu5 k tir du nàm tii cui k)' 
Näm nay Näm truc 

67.980.576.511 35.048.394.299 
2.307.060.980 1.436.976.423 

70.287.637.491 36.485.370.722 

Lu5? k tir dIu näm dn cui k' 
Näm nay Närn tru'óc 

60.70 1 .345.2 12 50. 149. 165. 135 
2.406.768.310 1.158.456.769 

95.874.425 1.311.770.747 
63.203.987.947 52.619.392.651 

22 
Bàn thuyê't minh nay là m3t b5 ph41n hcip thành vàphái dwc.rc dQc ciing Báo cáo tài chInh hcip nhá't cho Ic)) ke' loan 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 



Ha Ni, ngày 27 tháng 01 närn 2021 

Giám diic tài chInh CIiü tjch HBQT/ 
Chü tjch Diu hànii 

Lê Thanh Son " 'ung ChInh 

CONG TV CO PHAN TiP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Càu Giy — Ha Ni 
BAO cÁo TA! CHf'NH HQP NHAT CHO Ki' KE TOAN TUNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht cho k' k toán tà ngày 01/10/2020 dn ngày 31/12/2020 

7. Lãi trên cii phiu 
Lu k tfr du nàm dn cuii k5' 

Nàm nay Nãm trtró'c 
Lçii nhun ktoán sauthuthu nhp 
doanh nghip 
Các khoán diu chinh tang, giâm icY1 
nhun k toári d xác djnh lçii nhun 
phân bii cho cii dông s hUu cii phiu 
phô thông: 

Lçii nhun tInh iAi CG bàn và suy giãm 
trên cii phiu 
Sii luvngbinh quân gia quyn cüa cii 
phiu phô thông dang itru hành trong 
k' 

A Lài co' bàn và suy giãm tren co phieu 

146.943.005.011 120.390.653.880 

146.943.005.011 120.390.653.880 

99.999.866 85.415.611 

1.469 1.409 

VII. THÔNG TIN yE SO LIEU SO SANH 

Sii 1iu so sánh là sii lieu trên Báo cáo tài chInh hcip nht dã cong bii cho kS'  k toán tir 01/04/2019 
den ngày 3 1/12/2019. 

K toán trir&ng 

Nguyn Hiing Phirong 

23 
Bàn thuylt minh nay là mit b5phán hçrp thành và phái dtrçrc dQC cing Báo cáo tài chInh hQp nht cho kj kl loan 01/10/2020 
den ngày 31/12/2020 



CONG TY cÔ PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: Tôa nhà CMC, s6 ii Duy Tan, phrôT1g Dch Vong 1-lâu, qun Cu Giy, tlñnh ph Ha Ni 
BAO CÁO TAL CHINH HgP NHAT CHO K'cT  KE lOAN T(FNGAY 01/10/2020 DEN NGAY 3 1/12/2020 
Qu' III tha nãm tài chInh kt thüc ngây 31 tháng 3 näm 2021 
Phu Iic 01: BIng di chiêu bién dng cüa von chi s& hO'u 

Von du tir 
cãa chO s hthi 

Thllng dr vn 
cti phân 

Vn khlc cüa 
Co phiêu qul 

chü slv hOu 
Chnh lch t' 
gil hôi doll 

Lçri nhuán sau thuê 
chira phán phi 

LQri ich c doug 
không kiêm solt Cong 

S dtr tai 01/04/2019 720.552.100.000 34.444.340.400 134.807.600.821 372.410.000 167.459.270.888 304.919.784.488 1.362.555.506.597 
LAI trong k' tniâc 120.390.653.878 47.931.619.275 168.322.273.153 
Phat hành c phn 250.000.000.000 600.000.000.000 850.000.000.000 
Chia c t(rc (108.082.8 15.00 1) (108.082.815.001) 
Phát hánh c6 phiu thiông 29.446.560.000 (29.446.560.000) 
TAng/(Giãm) khác (5.442.000.000) (539.557.750) (1.585.952.579) (2.005.800.000) (9.573.310.329) 
S dir tai 31/12/2019 999.998.660.000 599.555.780.400 134.807.600.821 (167.147.750) 178.181.157. 185 350.845.603.763 2.263.221.654.419 

s6 dix ti 01/04/2020 999.998.660.000 599.555.780.400 134.807.600.821 67.172.434 182.539.470.274 335.434.091.812 2.252.402.775.741 
Lcii nhun trong k' nay 146.943.005.011 49.369.949.008 196.3 12.954.019 
Chia c6 ttrc (99.999.866.000) - (99.999.866.000) 
Täng/(Giám) khác (1.447.989.733) (2.102.172.737) - (3.550.162.470) 
S dir tai 31/12/2020 999.998.660.000 599.555.780.400 134.807.600.821 (1,380.817.299) 227.380.436.548 384.804.040.820 2.345.165.701.290 
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