
CONG TY CO PHAN 
TALP DOAN CONG NGH CMC 

* 

S:  '136  /2021/CMC-VPHDQT 
V/v: Giãi trinh bie'n dng BCTC Cong Mc 

tIc 01/04/2021 dn 3 0/06/2021 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hanh phüc 

Ha Nôi, ngày.Iq thángznãm 2021 

Kmnh gü'i: Uy Ban Chü'ng Khoán Nhà NirOc 
Sr Giao Dich Chtrng Khoán TP. Ho ChI Minh 

Truâc ht Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin gui ku chão trân tr9ng dn Uy 
Ban Chung Khoán Nhà NuOc, Sâ Giao Djch Chirng Khoán TP. H ChI Minh và xin chân 
thành cam on sr quan tam, h trçu cüa các Qu Co quan trong thai gian qua. 

Can cir theo Diu 10 Khoãn 3.2. Thông tu 52/2012/TT- CBTT Hiiàng dn cong b thông 
tin trên thj trtl?lng chirng khoán "... Tru'ôizg hçrp lii nhuqn sau thuê' thu nháp doanh 
nghip tqi báo cáo ket qua hogt dng kinh doanh gifra k báo cáo so vó'i cing Icj) báo cáo 
nãm tru'ác có bien d5ng tie mieài phn tram (10%) trà len hoãc ket qua kinh doanh trong 
quj5 hi 16 t chác niêm yt, cong ty dqi ching quy mO lan phOi giái trInh rO nguyen nhOn 
trong báo cáo tài chInh quj do... ", Cong ty C ph.n Tp doàn Cong ngh CMC xin giái 
trinh v vic bin dng Báo cáo Tài chInh Riêng Cong ty Mc Qu I nam 2021 (kS' k toán 
tr 01/04/2021 dn 30/06/2021) nhu sau: 

Li nhun trên Báo cáo tài chInh riêng Cong ty Mc Qu I närn 2021 tang so vOi cüng kS' 
näm trixOc là 4.5 18 triu dông, trnmg throng 17% 1 do chü yêu: Ti'r doanh thu hot dng 
dâu tu vào cong ty lien kêt 
Cong ty CO phân Tp doàn COng ngh CMC xin trn tr9ng giãi trmnh. 

CONG TY CP TiP DOAN CONG NGH CMC 

No'i nhn: Ngirl 1tr ông bô thông tin 

- Nhtrtrên 
- LiruVT 
- DInh kern BCTC Tdng hçrp tie 

01/04/2021 dn 3 0/0 6/2021 

PHOCHUTICHCAPCAO 
GIAM DOC TAI CHINH 

an92th 



BAO CÁO TAI CHINH RIENG 

CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 

Cho Tir ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 



TP DOAN CONG NGH CMC 
CONG TY CO PHAN ThP BOAN CONG NGH CMC Bäo cáo tài chmnh tiing hyp 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - Phtr?ng Dlch  Vong Hu Tr ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 

MâuB01. 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tgi ngày 30 thdng 06 ndm 2021 

Ma TAISAN A Thuyet 30/06/2021 01/04/2021 
so minh VND VND 

100 A. TA! SAN NGAN HN 996,876,110,442 883,724,584,516 

110 I. Tiên Va CC khoãn ttro'ng dtrong tiên 1 39,812,862,781 33,004,954,360 
111 1.Tiên 39,812,862,781 3,004,954,360 
112 2. Các khoãn ti.wng &rcmg tin 30,000,000,000 
120 H. Các khoän du tu tài chinh ngän han 2 650,000,000,000 630,000,000,000 
121 1. Chthigkhoánkinhdoanh 
123 3. Du tti nm gift dn ngay dáo han 650,000,000,000 630,000,000,000 

130 III. Các khoãn phái thu ngAn han 289,269,527,644 193,642,990,987 
131 1. Phãi thu ngn han  ccia khách hang 3 28,133,399,037 17,105,603,434 
132 2. Trá truàc cho ngui ban ngân han 18 30,800,078,870 17,490,263,927 
135 5. Phái thu v cho vay ngán han 56,576,000,000 61,976,000,000 
136 6. Phãi thu ngn han  khác 5 188,042,258,858 111,353,332,747 
137 7. Di.r phOng phái thu ngn han  khó dôi (*) (14,282,209,121) (14,282,209,121) 

150 V. Tài san ngän han  khác 17,793,720,017 27,076,639,169 
151 1.ChiphItrãtniacngânhan 9 1,154,431,976 722,526,327 
152 2. Thud GTGT &roc khâu tnr 16,619,075,818 26,333,900,619 
153 3. Thuê va các khoãn khác phái thu Nhà ni.ràc 13 20,212,223 20,212,223 
200 B. TAL SAN DA! HiN 1,458,794,095,606 1,508,250,373,954 

210 I. Các khoãn phãi thu dài han 5,000,000,000 48,560,107,000 

216 6.Phâithudàihankhác 5 5,000,000,000 48,560,107,000 

220 II. Tài san c6 dnh 205,938,811,197 208,649,578,036 

221 1.Taisáncédjnhhftuhinh 7 203,816,792,754 206,369,266,185 

222 - Nguyen giá 379,055,887,080 379,250,188,716 

223 - Giá tr/ hao mon Thy ki (*,) (175,239,094,326) (172,880,922,531) 

227 3. Tài san c dinh vô hinh 8 2,122,018,443 2,280,311,851 

228 - Nguyen giá 22,425,974,247 22,443,303,204 

229 - Giá tn hao mOn Thy ké (*) (20,303,955,804) (20,162,991,353) 

240 IV. Tài san d& dang dài han 20 482,513,494,951 454,181,185,092 

242 2. Chi phi xây dirng ca ban dâ dang 482,513,494,951 454,181,185,092 

250 V. Dãu ttr tài chInh dài han 2 757,099,542,966 787,734,669,974 

251 1.Dutiivàocongtycon 745,440,014,767 745,440,014,767 

252 2. Du tu vào cong ty lien doanh, lien kt 7,258,356,000 7,258,356,000 

254 4. Dir phOng du ttr tãi chInh dãi han (*) (30,598,827,801) (30,598,827,801) 

255 5. Du tir nm gift dn ngay dáo han 35,000,000,000 65,635,127,008 

260 VI. Tài san dài han  khác 8,242,246,492 9,124,833,852 

261 1. Chi phi trá tniàc dãi han 11 8,242,246,492 9,124,833,852 

270 TONG CQNG TAL SAN 2,455,670,206,048 2,391,974,958,470 



LE THANH SN 

Giám dtc tài climb 

 

TRUNG CHINH 

Chü tich HDQT/ Chü tich Diu hành 

Ha Nói, ngày 19 tháng 07 nám 2021 

TP DOAN CONG NGH CMC 
CONG TY CO PHAN TiP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chinh tong hç'p 
CMC Tower - S 11 Ph6 Duy Tan - Phing Djch V9ng Hu Tü ngày 01/04/2021 dn ngãy 30/06/2021 

MuB01- 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tgi ngày 30 thdng 06 ndm 2021 

(tie'p theo) 

Ma NGUON VON Thuyet 30/06/2021 0 1/04/202 1 
so minh VND VND 

100 C. N PHA! TRA 726,261,558,319 693,281,799,590 

310 I.Nçr ngan h n  382,245,214,754 360,588,558,760 
311 1.Phâitrãngti&ibanngânhn 11 96,763,250,232 94,253,826,604 
312 2. Ngtthi mua trã tin tnrOc ngn han 12 
313 3. Thug và các khoân phái np N}ià nixOc 13 518,402,291 2,745,194,993 
314 4. Phãi trã ngu?Yi lao dng 2,153,339,821 5,887,701,835 
315 5. Chiphipháitrângânhn 14 10,418,986,547 11,849,350,192 
318 8. Doanh thu chira thi,ic hin ngán han 16 6,730,937,037 6,857,774,409 
319 9. Phaitrangânhnkhac 15 5,428,535,045 10,944,204,199 
320 10. Vay vã nç thud tài chmnh ngân han 10 251,489,084,528 219,262,127,275 
322 12. Qu5' khen thr?mg phüc 1çi 8,742,679,253 8,788,379,253 
330 II. Ncr dài han 344,016,343,565 332,693,240,830 
337 7. Phâi trá dái han  khác 15 10,977,629,244 3,840,443,123 

338 8. Vay và n thuê tài chInh dài han 10 317,113,448,190 308,093,960,229 

341 11. Thus thu nhp hoän 1a  phái trã 1,473,258,945 1,473,258,945 

343 13. Qu9 phát trin khoa hQc và cong ngh 14,452,007,186 19,285,578,533 

400 D. VON CHU SO HcJ'U 1,729,408,647,729 1,698,693,158,880 

410 I. Vn chU s& hfni 17 1,729,408,647,729 1,698,693,158,880 

411 1.VngOpcüachüsOhthi 999,998,660,000 999,998,660,000 

411a CáphiIuphd thông có quyn bku quyét 999,998,660,000 999,998,660,000 

412 2. Thng dir vn c phn 599,555,780,400 599,555,780,400 

421 11. Lçii nhun sau thus chira phân phi 129,854,207,329 99,138,718,480 

421a LNST chzra phán phi liiy k dAn cuAi /g) trwác 8,077,295,332 7,834,444,288 

421b LNSTchieaphánphoi k' nay 121,776,911,997 91,304,274,192 

440 TONG CQNG NGUON VON 2,391,974,958,470 

NGUYEN HONG PHUNG 

K toán trtr&ng 
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K Toán Truong 

Nguyn HIng Phuong 

Giám Doe Tãi Chinh 

Lê Lh Son 

07n0m 2021 
h Then hanh 

Nguyen Trung ChInh 3 

CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tãi chInh Cong ty mc 
Tôa nhã CMC Tower - Phung Djch Vng HuQun Cu Giy - Thành ph Ha Ni Tir ngày 01/04/202 1 dn ngày 30/06/2021 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
Tw ngày 01/04/2 021 din ngày 3 0/0 6/2021 

MA so CIII TIEU 
Tu 01/04/202 1 
dn 30/06/2021 

TLr 01/04/2020 
dn 30/06/2020 

Luy k tir 01/04/202 1 
t1n 30/06/2021 

Luy k tLr 01/04/2020 
dn 30/06/2020 

01 1. Doanh thu bàn hang 37,361,580,550 32,703,547,772 37,361,580,550 32,703,547,772 
và cung cp dlch  vy 

02 2.Cackhoãngiãmtrrdoanhthu 
10 3. Doanh thu thuAn v bàn hang 37,361,580,550 32,703,547,772 37,361,580,550 32,703,547,772 

và cung c4p dch vy 
11 4. Giá von hang bàn 17,668,337,419 15,794,826,882 17,668,337,419 15,794,826,882 
20 5. Lçri nhun gp v bàn hang 19,693,243,131 16,908,720,890 19,693,243,131 16,908,720,890 

vâ cung cAp djch vu 
21 6. Doanh thu hoat dng tài chInh 31,614,343,026 26,424,320,801 31,614,343,026 26,424,320,801 
22 7. Chi phI tài chInh 5,867,167,359 4,649,811,391 5,867,167,359 4,649,811,391 
23 - Trong do: Chi phi lJi vay 5,836,056,247 4,127,754,191 5,836,056,247 4,127, 754,191 
24 8. Chi phi ban hang 15,885,545 28,913,867 

12,717,732,294 
15,885,545 28,913,867 

12,717,732,294 25 9. Chi phi quan 1 doanh nghip 15,027,483,081 15,027,483,081 
30 10. Lçri nh4n thuAn tfr hoyt dung KD 30,397,050,172. 25,936,584,139 30,397,050,172 25,936,584,139 
31 11. Thu nh1p khdc 75,587,633 17,226,497 75,587,633 17,226,497 
32 12. Chiph(khdc - 
40 13. Lçi nhun khàc 75,587,633 17,226,497 75,587,633 17,226,497 
50 14. TOng icri nhun kA toàn trtrôc thuA 30,472,637,805 25,953,810,636 30,472,637,805 25,953,810,636 
51 

52 

15. Chi phi thul TNDNhin hành 

16, Chi phi thul TNDN hoân iqi 

- 

- 

60 17. Li nhun sau thud TNDN 
30,472,637,805 25,953,810,636 25,953,810,636 9±4142,637,805 

,-i 5o> \'-' 



TP DOAN CONG NGH CMC 
CONG TY cO PHAN ThP BOAN CONG NGH CMC 
CMC Tower - S 11 Ph6 Duy Tan - Phring Djch Vçng Hu 

Mâu B03 - DN 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE RIENG 
Kj kl loan 1w ngày 01/04/2021 dIn ngày 30/06/2021 

(Theophwo'ngphdp tryc hIp) 

Ma s CHI TIEU Thu 
yk 

mm 

I. LU'U CHUYEN TIEN TiJ HOAT BONG IUNH DOAN 
01 1. Tin thu tü ban hang, cung cp djch vi và 

doanh thu khác 
02 2. Tin chi trâ cho ngui cung cp hang hOa và dich vi,i 
03 3. Tiên chi trã cho ngirii lao dng 
04 4. Tin lài vay d trã 

05 5. Thu thu nhp doanh nghip d np 

06 6. Tin thu khác tü hot dng kinh doanh 

07 7. Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 

20 Lwu chuyln hitn hI,un 1w hoizl df3ng kinh doanh 

Ttr 01/04/2021 dn 
30/06/202 1 

Tir 01/04/2020 dn 
30/06/2020 

VND VND 

26,231,780,673 30,668,883,794 

(18,242,086,334) (10,557,692,148) 
(9,956,210,574) (6,685,816,893) 
(2,220,704,792) (1,850,633,018) 

(2,571,601,784) (3,258,305,252) 

12,982,040,323 2,018,969,751 
(10,366,435,295) (7,801,302,661) 
(4,143,217,783) 2,534,103,573 

II. LIJU CHUYEN TX HOJT BONG BAU TIX 
21 1. Tin chi d mua sam, xay dmg TSCD va cac tài san 

dài han  khác 

23 3. Tin chi cho vay, mua các cong ct nq cña dan vj khác 
24 4. Tin thu hi cho vay, ban lai  các cong cu ncy cüa 

dan vj khác 

25 5. Tin chi du tir gOp vn vào dan vi khác 

26 6. TiM thu hi du tu gOp vM vào dan vj khác 
27 7. TiM thu lài cho vay, c trc và lçii nhun diiçcc chia 

30 Lwu chuyln hen thuân 1w hoçzh d5ng dâu 1w 

III. LU1J CHUYEN TIEN T HO3T BONG TAI CHINI 
31 1. TiM thu tir phat hành c phi&i, nhn von gOp cüa 

c phiM cüa doanh nghip dä phát hành 
33 3. TiMthuffidivay 

34 4. TiM trã w gOc vay 

36 6. C tirc, lçii nhuãn d trã cho chU si hitu 

40 Lwu chuyln hen hhun 1w hoit d3ng hài cMnh 

50 Liru chuyên tiên thuãn trong näm 

60 Tiên và ttro'ng throlig tiM dâu nAm 
61 Anh huâng cUa thay di t' giá h6i doái quy di ngoi t 

70 TiM Va tirffng throng tiM cu61 näm 

(37,697,861,685) (53,268,744,836) 

(98,800,000,000) (7,851,000,000) 
84,200,000,000 100,000,000,000 

(3,214,685,028) (2,575,000,000) 

30,946,938,907 
1,646,672,069 20,652,195,639 

(22,918,935,737) 56,957,450,803 

84,624,022,598 63,934,762,877 

(50,693,065,302) (49,544,912,022) 

(60,895,350) (14,406,845) 

33,870,061,946 14,375,444,010 

6,807,908,426 73,866,998,386 

33,004,954,355 72,190,196,947 

NGUYEN HÔNG PHU'NG 
K toán truâng 

 

LE THANH SJN ' RUNG CH!NH 

Giám d6c tài chInh Chirfich HDQT/ Chü tjch DiM hãnh 
Ha Nói, ngày 19 tháng 07 näm 2021 
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Cong ty TNHH Tng Cong ty Cong ngh Tang 16 - Tba nhà CMC Tower 
và Giâi phap CMC 
Cong ty TNHH San xuât và Thuong Mai  Tang 12 - TOa nhà CMC Tower 
CMC 

Cong ty TNHH San xut và Djch vii Tang 12 - TOa nhà CMC Tower 

CMC 

Cong ty C phAn Ha thng Vin thông Tang 11 - TOa nhà CMC Tower 

CMC 

Vin nghiên cfru liFng ding Cong ngh Tang 4 - TOa nhà CMC Tower 

CMC 

Cong ty TNHH CMC Global Tang 9- TOa nhà CMC Tower 

COng ty TNHH CMC Dà Nãng T.ng 6- TOa nhà Thành Lçii II, 
S 01 Lê DInh L- Thành Ph 
DàNäng 

TAP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TAP  DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chinh tong hqp 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - PhiRing Djch Vçng Hu Tr ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 

Mu B09 - DN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH TONG HP 
Kj ki loan tfr ngày 01/04/2021 dIn ngày 30/06/2021 

1 . THÔNG TIN CHUNG 

. Dàc diem boat dông cüa doanh nghiêp 

Cong ty Co phn Tp doàn Cong ngh CMC dixcic chuyn d& tir Cong ty TNHH May Tinh Truyn thông và duçic thành 1p 

Tr si chInh cOa Cong ty duçic dt tai  TOa nhà CMC Tower - Ph Duy Tan - Phixing Djch VQng Hu - Qun Cu Giy - Ha 

Vn diu l cOa Cong ty là 999.998.660.000 VND (Chin tram chin miroi chin t' chin tram chin muoi tam triu sáu tram sáu 
miscii nghIn dng) thong duong 99.999.866 c phAn, mnh giá mt c phn là 10.000 dng. 

2 . Linh virc kinh doanh 
Cong ngh thông tin 

3 . gành nghê kinh doant 

Theo Giy dang k kinh doanh s 0103015824 ducic thay di ln thir 12 vào ngày 28 tháng 09 nàm 2020, hoat dng kinh 
doanh cOa Cong ty là: 

Djch vii thuê và cho thuê nhà 0, van phOng, nhà xuOng, kho bãi; 

Kinh doanh, du tu, mOi giOi và quàn I bat dng san; 

Dai l mua, dai  l ban, k g0i hang hóa; 

Mua bàn tu lieu san xut, tu lieu tiêu dOng, thit bj, vt tu phc vii trong san xut, khoa hçc k thut và chuyn giao cOng 

San xut, mua ban trang thi& bj y t; 

Djch vii hun luyn và dào tao  trong linh virc cong ngh thông tin; 

- San xut phân mém, cung cp djch vi và giâi pháp phn mm và ni dung, xut bàn phn mm; djch vij xfr l' d lieu và 
- Tich hçip h tMng, tu vn du Ut, cung cp các giài pháp tng th và djch vi ha tang trong linh vic cong ngh thông tin, 

din tO vin thông và phát thanh truyn hInh. 

4 . Chu k5' san xut, kinh doanh thông thirO'ng 

- Chu k' san xut kinh doanh thông thuOng cOa Cong ty thOi gian I näm tO ngày 01 thàng 04 näm nay dn ngày 31 thàng 3 

5 . Dc diem hoat  dng cüa doanh nghiêp trong nãm tài chinh cO ãnh huOiig den Báo cáo tài chinh riêng 
Cong ty có các don vj trc thuôc sau: 

Chi nhánh Dja chi Hoat dông kinh doanh chinh 
A 

Chi nhanh Cong ty Co phan Tap  doan Quan 5 - Thanh pho HCM 
Cong ngh CMC tai  Thành ph HCM 

Thông tin v các cong ty con, cong ty lien doanh, lien kt cüa Cong ty 

Cong ty con trirc tiêp Dia chi  

Cong ngh thông tin, vin thông và kinh 

Hoat dng kinh doanh chInh 

Cung cap các giài pháp ye CNTT 

San xut và 1p rap may tinh Thucing hiu 
Vit Nam, phân ph& các san phm cong 
nhê thông tin. 
San xuât và lap rap may tInh Thwmg hiu 
Vit Nam, phân ph6i các san phAm cOng 

Thit 1p ha thng mng và cung cp djch vii 
vin thông c djnh và internet. 

Nghiên cCru khoa h9c và phát triên cong ngh 
trong linh virc cOng ngh thông tin và vin 
thông 
Xut bàn phn mm, 1p trInh may tInh và 
cung cp djch vi cong ngh thông tin. 

San xut phn mm, cung cp djch vv và giãi 
pháp phn mm và ni dung xut bàn phn 
mm; djch vii xO I d lieu và các hoat dng 
lien quan dn CSDL; gia cOng và XK phn 
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TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TV CO PHAN ThP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tãi chInh tong hqp 
CMC Tower - S 11 PM Duy Tan - Phng Djch V9ng Hu Tr ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 

Cong ty C pMn Lien doanh 
Ciber—CMC 

Cong ty TNHH CMC Blue France (*) 

Cong ty lien doanh, lien kt 

Tang 8 - TOa nhà CMC Tower 

Cong HOa Pháp 

Dia chi 

Mu B09 - DN 

San xut phn mm, cung c&p các djch vii 
phn mm ERP cOa SAP, dào t?o  và cung 
cLp nhân lirc Ut vn phn mêm cao cap. 

Cung cp djch vv thuê ngoài cong ngh 
thông tin (ITO) va djch vi thuê ngoài tác 
nghip (BPO). 

Hoat dông kinh doanh chInh 

Cong ty C ph&n NetNam Hoàng Quc Viêt - CAu Gi.y - 
HàNi 

A Cong ty con gian tiep thong qua cac khoan dau tir cua Cong ty con trtrc tiep: 

Cung cap các djch vij ye mng Internet 

Cong ty TNHH Tong Cong ty Cong Thành pM H ChI Minh Cung cp các giái pháp v CNTT 
ngh và Giái pháp CMC Sài gOn 

Cong ty TNHH An ninh An toàn Thông Tang 15 - Tôa nhà CMC Tower Cung cp các giài pháp, pMn mm, djch vii 
tin CMC bào mt h tMng, an ninh an toàn thông tin. 

Cong ty C phn CMC Japan Yokohama World Business Xut bàn phn mm, 1p  trInh may tInh và 
Support Center ( WBC) cung cp djch vi cong ngh thông tin. 

CMC - APAC Private Ltd 200 Jalan Sultan #08-02 Textile Xut bàn phn mm, 1p  trinh may tInh và 
Centre Singapore (199018) cung cp djch vij cOng ngh thông tin. 

(*) Cong ty TNHH CMC Blue France dã tam  dung  hoat  dng 

Tir ngày 26.04.2021 Cong ty TNHH Giài pháp phn mm CMC dã duçic sat nhp vào Cong ty TNHH Tong Cong ty Cong 
ngh và Giài pháp CMC 

H . K' kê toán, don vj tiên t sfr dung trong k toán 

. K5i k toán nám cOa Cong ty bt du tr ngày 0 1/04 và kt thOc vào ngày 3 1/03 hang nàm. 

2 . Dcm vi tin t sr ding trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). 

Ill . Chuân mirc và ch do k toán áp dung 

1 . Ch d k toán áp ding 

Cong ty áp dicing Ch dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông Ut 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cOa BO 
truOng BO Tài chInh. 

2. Tuyen M v vic tuân thO Chun mvc  k toán và Ch dO  k toán 

Cong ty dã áp dung các Chun mrc k toán Vit Nam và các van bàn hrOng dn Chun mijc do Nhà nuôc ban hành. Các báo 
cáo tài chInh duçc 1p  và trInh bay theo dOng quy djnh cOa ti'rng chun mrc, thông tu hung dn thirc hiOn chun mjc và Ch 
dO k toán hin hành dang áp dvng. 

3 . Thay di trong các chinh sách k toán và thuy& minh 

Ngày 22/12/2014, BO Tài chInh dä ban hành Thông Ut 200/2014/TT-BTC huOng dn Ch d k toán doanh nghip thay th 

Ill . Các chInh sách k toán áp dung 
1 . Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin và các khoán tiro'ng throng tiên 

Tièn và các khoán tuclng duong tin bao gm tin m.t tai qu5T, tin gri ngân hang, các khoãn du tu ngtn han  có thui gian dáo 
2. Nguyen tc k toán cá khoãn dâu tir tài chInh 

a) Các khoàn du Ut ntm gi& dn ngày dáo han  bao gm: Các khoán tin g1i ngãn hang cô k' han  (bao gm Ca các loai  tin phiu, 

k' phiu), trái phiu, c phiu uu däi ben phát hành bt buOc  phái mua lai tai thui dim nht djnh trong ti.rong lai và các khoân 

cho vay n&m gi dn ngày dáo han  vOi miic dIch thu lài hang k5' và các khoàn du Ut Mm gi dn ngày dáo han  khác. 

b) Các khoán du tu vào cong ty con; cong ty lien doanh, lien k&; 

Các khoàn dAu Ut vào các cong ty con ma trong do Cong ty nm quyn kim soát duçic trinh bay theo phuong pháp giá gc. 
Các khoãn phân pMi lçi nhun ma cong ty mc nhn ducic tü s lçii nhun lOy k cOa các cOng ty con sau ngày cOng ty mc nm 
quyn kim soát dtrçic ghi vào kt qua hoat dOng kinh doanh trong k' cOa cong ty mc. Cac khoân phân pMi khác duçic xem 

nhu phn thu Mi cOa càc khoân du Ut yà duçic tru vào giá trj du Ut. 
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Các khoán du tti vào các cong ty lien kt ma trong do Cong ty có ánh hisOng dáng k &rçlc trInh bay theo phwmg pháp giá 
gôc. Các khoàn phân phôi lçii nhuân tir s lçii nhun thun lüy k cOa các cOng ty lien t sau ngày du tu ducic phân bô vào kt 
qua hoat dng kinh doanh trong k' cOa Cong ty. Các khoàn phân phói khác ducic xem nhu phn thu Mi các khoán du tu và 
duçic tth vào giá trj dâu tix. 

Khoàn du tu vao cong ty lien doanh dizcic k toán theo phuang pháp giá gc. Khoàn v6n gop lien doanh không diu chinh 
theo thay di cOa phn s& hüu cOa cong ty trong tài san thun ciia cong ty lien doanh. Báo cáo K& qua hoat  dng kinh doanh 
cOa Cong ty phàn ánh khoàn thu nh.p duçic chia tr lçii nhu.n thuAn 1u5' k cOa COng ty lien doanh phát sinh sau khi gop vn 
lien doanh. 

Hoat dng lien doanh theo hInh thtrc Hoat  dng kinh doanh dng kim soát và Tài san dng kim soát dugc Cong ty áp dicing 
nguyen thc k toán chung nhi.r vài các hoat dôrig kinh doanh thông thithng khác. Trong do: 

- COng ty theo dOi riêng các khoán thu nhp, chi phi lien quan dn hoat dng lien doanh và thrc hin phân M cho các ben 
trong lien doanh theo hçrp dng lien doanh; 

- COng ty theo dOi riêng tài san gop vn lien doanh, pMn v6n gOp vào tài san dng kim soát và các khoán cong nçi chung, 

Các khoàn du Ut tài chinh tai  thOi dim báo cao, nu: 

K5' phiu, tin phiu kho bac,  tin gri ngân hang có thci han  thu Mi hoc dáo han  không qua 3 tháng k tir ngày mua khoàn 
du tu do duçic coi là "tuong duang tin'; 

CO th&i han  thu Mi vn dual 1 nàm hoc trong I chu k kinh doanh dtrcic phân loai  là tài san ng&n han; 

CO thôi ban  thu Mi vn trên I näm hoc han I chu k' kinh doanh dirc phân loai  là tái san dài han; 

Dir phOng giám giá du Ut duçic 1p vào thii dim cui nám là s chênh lch giüa giá gc cOa các khoàn du Ut duçic hach  toán 
trén s k toán IOn han giá trj thj trtthng hoc giá trj hçip l cOa chOng tai  thOi dim 1p d phOng. 

- Di val các khoàn du UI chOng khoán: nu chtmg khoán dã duçic niêm yt thI giá trj thj truOng ducrc tinh theo giá giao 

- DM val các khoàn dAu Ut dài han  vào th chCrc kinh t: mirc trIch 1p  dir phOng duçic xác djnh dira vào báo cáo tài chInh tai 
thii dim trich 1p dr phông cOa t ch(xc kinh t. 

3. Nguyen täc kê toán nor phãi thu 

Các khoàn phài thu và phài trà v bàn hang và cung cp djch vi, cho vay, di vay vài Cong ty con, Cong ty lien kt cOa Cong ty 

Dr phOng n phãi thu khó dOi duc trich 1p cho tirng khoàn phãi thu khó dOi can ci vào tMi nçi qua han  cOa các khoàn n va 
dánh giá cOa Ban Tng Giám dc Cong ty v kha näng thu Mi cOa khoãn n can c vào các thông tin cO lien quan. 

4. Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 
Hang tn kho duc tinh theo giá gc. Tnthng hp giá trj thuAn có th thtrc hin duçic thp han giá gc thI hang ton kho duçic 
tInh theo giá trj thun cO th thrc hin duc. Giá gc hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi ch bin và các chi phi lien 
Giá trj hang tn kho duçc xác djnh theo phuang pháp dIch danh. 

Hang tn kho ducic hach  toàn theo phuong pháp k khai thuing xuyen hoc kim kê djnh k' 

Dr phOng giám giá hang tn kho dixçic 1p vào thii dim cu6i näm là s chenh lch giCta giá gc cOa hang tn kho 16n hon giá 
tn thun có th thc hiên dixac. 

5. Nguyen tc ghi nhãn vã khu hao tài san c djnh 
Tài san c djnh h&u hInh, tài san c6 djnh vO hInh duçic ghi nhn theo giá gc. Trong qua trInh si.r diing, tài san c djnh h&u 
hInh, tài san c djnh vO hinh duçic ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn lu k và giá trj cOn lai. 

KMu hao duçic trIch theo phuong pháp du&ng tMng. ThOi gian khu hao dugc Lr6c tinh nhi.r sau: 

- Nhà cra, 4t kin trOc 20 - 45 näm 

- Thi& bj van phOng 03 nãm 

- PMn mm may vi tinh 08 nàm 

- Tài san c djnh vO hInh khác 03 näm 

Di val tài san là TOa nhà Tn thüc, COng ty nm gi vai mic dich láu dài dê nghien cOn, phát tniOn và cung cp hang hóa, 

D6i vO'i tái san là TOa nha Tn thOn, COng ty nm gi vOl mvc  dich láu dài d nghien cOn, phát trin và cung cp hang hóa, 

djch vu cOng nghê thông tin và tam  thOi si diing d cho thue. Do dO Cong ty khOng tách riêng re giá trj tài san do chO sO hu 
sO ding và giá tn tài san cho thue, vi v.y toàn bO giá tn TOa nhà Tn thi'xc duc COng ty theo dOi tren Khoàn mvc  Tài san cO 

djnh hQu hInh. 

6. Nguyen täc k toán thué Thu nhãp doanh nghiêp hoAn lai 

Thu thu nhp hoàn lai  duçc xác djnh cho các khoàn chénh lch tam  thOi  tai  ngày k& thOc k' k toán näm giva ca sO tinh thus 

thu nhp cOa các tài san và nçi phái trã và giá trj ghi so cOa chOng cho miic dIch 1p báo cáo tài chInh. Tài san thue thu nhp 

hoãn lai  và thug thu nhp hoãn lai  phai trà duic xác djnh theo thug suit d tInh së áp diing cho näm tài san duçic thu Mi hay 

n phâi trà duc thanh toán, da tren các mOe thus sut và lut thus có hiu lrc vao ngày kt thOc k' k toán näm. 

7. Nguyen tc k toán chi phi trã trworc 
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Các chi phi trá truâc chi lien quan dn chi phi san xut kinh doanh cüa mt näm tài chinh hoc mOt  chu k' kinh doanh duçrc 
ghi nhân là chi phi trâ tnrâc ngn h?n  và duçic tInh vao chi phi san xut kinh doanh trong näm tài chinh. 
Các chi phi dã phát sinh trong nãm tài chinh nhixng lien quan dn k& qua hoat  dng san xut kinh doanh cüa nhiu nién d k 
toán duoc hach toán vào chi phi trá tri.róc dài hn d phân M dn vào k& qua hot dng kinh doanh trong cac niên d k toán 
sail. 
Viêc tInh va phân bô chi phi trâ trithc dài hn vào chi phi san xuât kinh doanh tt'rng kS'  hch toán duçic can cCr vào tInh chat, 
müc d timg 1oi chi phi d chn phucing pháp và tiêu thtrc phân b hçip l. Chi phi trà truc &rçlc phân bi dAn vào chi phi san 
xuAt kinh doanh theo phuong pháp duing thAng. 

8 Nguyen tàc kê toán n phãi trã 
Nçi phái trá &rcic theo dOi trén s k toán chi ti& theo tmg di tuvng  theo nguyen t. 
Các khoãn no có gc ngoi t së di.rçic dánh giá Iai  theo t giá mua vào cCia ngân hang thi.rcmg rni ncii Cong ty ma tài khoân 
cOng b ti thñ dim 1p  Báo cáo tài chinh. TAt cá các khoán chênh loch t' giá thirc t phát sinh trong näm và chênh 1ch do 
dánh giá li s du các khoán mvc  tin t có gc ngoi t cuAi näm duçic hch toán vào kt qua hot dng kinh doanh cOa nàm 
tài chinh. 

9. Nguyen täc ghi nhân vay và no' phái trã thuê tài chinh 

CAc khoãn vay và nçi phái trá thuê tài chinh drçic theo dOi theo trng di ftrçlng cho vay, tmg khA uOc vay nç và k' hn phài trâ 

10. Nguyen tác ghi nhn và von boa các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay dtrçic ghi nhn vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong näm khi phát sinh, tth chi phi di vay lien quan trirc tip 

Chi phi di vay lien quan trirc tiAp dAn vic dAu tu xãy dirng hoc san xuAt tài san dO dang cAn cO thOi gian dO dài (tren 12 
tháng) dA cO thA diza vào si:r dvng  theo miic dich djnh trtthc hoc ban thI duçrc tinh vào giá trj cOa tài san do (duc vn hoá), 
bao gm các khoán läi tiAn vay, phân bA các khoán chiAt khAu hoc phii tri khi phát hành trái phiAu, các khoàn chi phi phu 
phát sinh lien quan toi qua trInh lam thO tVc  vay. 

11 Nguyen tAc ghi nhãn chi phi phãi trã 

Các khoán phài trá cho hang hóa djch viii dã nhn di.rçic tO ngi.rOi bàn hoc dà dixçic cung cAp cho ngi.r&i mua trong lcS' báo cáo 

Viéc ghi nhân cac khoãn chi phi phái trá vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong k' duçic thirc hin theo nguyen tAc phO hçip 
gi€a doanh thu và chi phi phát sinh trong ks'. Các khoán chi phi phãi trà së dtrcc quyAt toán vOl s chi phi thrc tA phát sinh. S 
chenh loch giüa s trich truOc và chi phi thrc tA duçic hoàn nhp. 

12. Nguyen tAc ghi nhân doanh thu chira thLrc hin 

Doanh thu chua thirc hin gm doanh thu nhn truOc nhu: s tiAn cOa khách hang da trà truOc cho mt hoc nhiAu k' kA toán 

Doanii thu chua thtrc hin duçic kAt chuyAn vao Doanh thu ban hang và cung cAp djch v hoc Doanh thu hot dng tài chinh 
theo s6 tiAri dtrcic xác djnh phO hçp vOi tOng k' kA toán. 

13. Nguyen tAc ghi nhn vn chü s hthi 

Vn Mu tix cOa chO sO hOn duçic ghi nhn theo s vn thirc gop cOa chO sO hOn. 

Thng diz vn cô phAn dixc ghi nhn theo s chenh lch lOn hon/hoc nhO hn giOa giá thc tA phát hành và mnh giá c 
phiAu khi phát hành c phiAu IAn Mu, phát hành b sung hoc tai phát hành c phiAu qu. Chi phi trrc tiAp lien quan den vic 
phát hành b6 sung c phiAu hoc tái phát hành c phiAu qu5 duçic ghi giâm Thng du vn c phAn. 

vAn khác cOa chO sO hOn duçic ghi theo giá trj cOn Iai  giOn giá trj hçip l cOa các tài san ma doanh nghip duçic các tA chcrc, cá 
nhân khác tng, biAu sau khi tth (-) các khoán thuA phái nôp (nAu co) lien quan dAn các tài san duc tng, biAu nay; và khoan 
bA sung tO kAt qua hoat dng kinh doanh. 

Co phiAu qu5 là cA phiAu do COng ty phát hành và sau do mua li. CA phiAu qu dixcic ghi nhn theo giá trj thirc tA và trInh bay 
trên Bang Can dAi kA toán là mOt  khoán ghi giàm vAn chO sO hOm COng ty không ghi nhn các khoàn läi (lb) khi mua, ban, 

phát hành hoc hOy cA phiAu qu. 

Lçii nhun sau thuA chua phân phAi là sA lçii nhun tO các hot dng cOa doanh nghip sau khi trO (-) các khoãn diAu chinh do 

ap ding hAl tA thay dAi chinh sách kA toán và diAu chinh Mi tA sai sOt trong yAu cOa các näm truOc. Li nhun sau thuA chua 

phân pMi có thA duoc chia cho các nhà dAu tu dra tren t' l gop vAn sau khi duçic Di hi cA dOng phe duyt và sau khi da 

trIch 1p  các qu5 theo DiAu i Cong ty và các quy djnh cOa pháp luQt Vit Nam. 

CA tOc phái trá cho các cA dong duc ghi nhn là khoán phái trà trong Bang Can dAi kA toán cOa Cong ty sau khi có thông báo 
chia cA tOe cOa Hi dAng Quán trj Cong ty và thông báo ngày chAt quyAn nhn cA tOc cOa Trung tam Luu k chOng khoán Vit 

Nam. 

14. Nguyen tAc và phiro'ng pháp ghi nhân doanh thu 

Doanh thu ban hang 
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Doanh thu ban hang duçic ghi nhn khi dng thii thOa man các diu kin sau: 

- Phân Ian nh ro va Içii Ich g&n Iin vOi quyn sâ h&u san phm hoc hang hóa dâ dixgc chuyn giao cho ngithi mua; 
- Cong ty khOng cOn nm gi quyn quán 1 hang hóa nhu nguOi sa h0u hang hóa hoc quyn kim soát hang hóa; 

- Doanh thu duçic xác djnh tuong d& chc chn; 

- COng ty dà thu duçic hoc s thu dtrcic lçii Ich kinh th tfr giao djch bàn hang; 
- Xác djnh duçic chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu cung ctlp djch vu 

Doanh thu cung cp djch vi duçcc ghi nhn khi kt qua cOa giao djch do ducic xác djnh mOt  each dáng tin cy. Trtthng hçip vic 
cung cp djch vi lien quan dn nhiu k thi doanh thu diic ghi nhn trong k theo kt qua phn cong vic da hoàn thành vào 
ngày 1p Bang can di k toán cOa k' dO. Kt qua cOa giao djch cung cp djch vii duc xác djnh khi thOa man các diu kiin 
sau: 

- Doanh thu duc xác djnh tuong dói ch&c ch&n; 

- CO khã näng thu duc 1i ich kinh th ti giao djch cung cp djch vii do; 

- Xác djnh duçic phn cong vic da hoàn thành vào ngày Ip Bang can dôi k toán; 

- Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi do. 

PhAn cong vic cung cp djch vi da hoàn thành ducic xác djnh theo phtrcmg pháp dánh giá cOng vic hoàn thành. 

Doanh thu hop dng xdy dung 

Phn cong vic hoàn thành cOa Hçip dng xay dijng lam co sO xác djnh doanh thu dtrçic xác djnh theo phucmg pháp t' I phn 
tram (%) gifla chi phi thc t da phát sinh cOa phn cOng vic da hoàn thành t.i mt thOi dim so vOi tng chi phi dir toàn cOa 
hçrp dng. 

Doanh thu hoat dông tài chInh 

Doanh thu phát sinh tO tin lãi, tin bàn quyn, c tOe, Iqi nhun drcc chia và các khoàn doanh thu hot dng tài chinh khác 
duçic ghi nhn khi thOa man dng thOi hai (2) diu kin sau: 

- Co kM nãng thu duçic Iç'i ich kinh t tO giao djch dO; 

- Doanh thu duçic xác djnh tuong di chc chn. 

Co tue Rn nhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty duoc quyen nhan co tue hoac duoc quyen nhan Rn nhuan Ut viec gop 
v,n. 

Co phiu thuOng hay c tOe trã b&ng c phiu: KhOng ghi nhn khoãn thu nhp khi quyn duçic nhn c phiu thuOng hay c 
tOe bang c phiu duçic xác l.p, s luçmg c phiu thuOng hay c tOe bang c phiu nhn duçic thuyt minh trên báo cáo tài 
chinh niêng cO lien quan. 
C phiu thuOng hay c tOe trà b.ng c phiu duçic ghi nhn tang doanh thu hot dng tài chinh và tang già tnj khoàn du tu 
tuong Ong vO'i s tin c tOe duçic chia. 

15. Nguyen tc k toán các khoãn giãm trw doanh thu 
Các khoàn giàm tth doanh thu ban hang, cung c.p djch vii phát sinh trong kS'  g6m: Chit khu thucing mi, giàm già hang bàn 
Các khoàn chit khu thuong mi, giàm giá hang ban, hang bàn bj trà li phát sinh cOng k' tiêu th san phâm, hang hóa djch 

16. Nguyen tc kê toán giá vOn hang ban 

Các khoàn ducic ghi nhn vào giá vn trong kS'  phài dam bào nguyen t&c phO hçip vOi doanh thu cOa doanh nghip 

17. Nguyen tAc kê toán chi phi tài chInh 
Các khoãn chi phi duçic ghi nhn vào chi phi tài chinh gm: 

- Chi phi hoc the khoan l lien quan dn eáe hot dng du Ut tài chinh; 

- Chi phi di vay vn; 
- Các khoàn 10 do thay dOi t' giá hi doái cOa các nghip vu phàt sinh lien quan dn ngoai  t; 

- Dr phOng giám giá d.0 tu chCrng khoán. 
Các khoàn tren ducic ghi nhn theo tng s phát sinh trong näm, khOng bO trO vOl doanh thu hot dng tài chinh. 

Các khoàn d phOng phâi trà chi duc ghi nhn khi thOa man các diu kin sau: 

COng ty cO nghia vu n hin ti (nghia vu pháp 1 hoc nghia vii lien d0'i) do kt qua tO mt sir kin da xày ra; 

Sir giàm sOt v nhOng 1i ich kinh t cO th xay ra dn dn vic yêu cu phài thanh toán nghia vu nç; 

Dua ra duçie mit uOc tinh dàng tin cy v giá trj cOa nghia vu nv dO. 
Giá tnj duçic ghi nhn cOa mt khoàn dtj phOng phài trá là giá trj due uOc tinh hp l' nht v khoán tin se phài chi d thanh 

toán nghia vu nçi hin ti ti ngày k& thOc k k toán. 

Chi nhftng khoàn chi phi lien quan dn khoàn dr phOng phài tnà da l.p ban d.0 mOi duge bO d&p bang khoàn dr phOng phài trà 

do. 
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D phông phái trã duçic ghi nhn vào chi phi san xut kinh doanh cüa k' k toán. Khoãn chênh 1ch gia s6 dir phèng phái trâ 
dà Ip & kS' k toán trithc chixa s& diing h& Ion hon s dir phông phâi trá 1p & k báo cáo duçic hoán nhp ghi giãm chi phi san 
xut, kinh doath trong kS',  tth Ithoán chênh 1ch iOn hon cüa khoán d,r phông phãi trã v bão hành cong trInh xây 1p duc 
hoàn nhp váo thu nhp khác trong kS'. 
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TP DOAN CONG NGH CMC 
CONG TV CO PHAN T1P DOAN CONG NGH CMC Bão cáo tài chinh t6ng hçrp 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - Phithng Djch Vçng Hu Tr ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 

Mu B09 - DN 
VI . Thông tin bô sung cho các khoãn muc trinh by trong Bang can di k toán 

1 . TIEN vA cAc KHOAN TU'cING DI!ONG TIEN 
30/06/2021 01/04/2021 

VND VND 
Tin mat 953,515,151 1,140,161,128 
Tin gri ngân hang 38,859,347,630 1,864,793,232 
Các khoãn tucing duccng tin 30,000,000,000 

39,812,862,781 33,004,954,360 
2 . CAC IGlOAN DAU TI! TA! CHINH 
2.1 Du hr tài chInh ngn hn 

30/06/2021 01/04/2021 
VND VND 

Tin giri, chirng chi tin gui có kS' hn 650,000,000,000 630,000,000,000 
Tong cong 650,000,000,000 630,000,000,000 

2.2 Du hr tài chInh dài hn 

Du hr gop vn vào các doWn vj khác 

30/06/2021 01/04/2021 
Giag6c DwphOng - Giá g6c Dif phOng 

VND VND VND YND 

Dâu hr vào cong ty con 745,440,014,767 (30,598,827,801) 745,440,014,767 (30,598,827,801) 

Cong ty TNHH Tng Cong ty Cong 
ngh và Giãi pháp CMC 

200,000,000,000 200,000,000,000 

Cong ty TNHH San xut và Thung 100,000,000,000 (25,234,291,801) 100,000,000,000 (25,234,291,801) 
Mi CMC 

Cong ty TNHH CMC Blue France 5,364,536,000 (5,364,536,000) 5,364,536,000 (5,364,536,000) 

Cong ty Co phn H tang Vin thông 184,544,390,000 184,544,390,000 
CMC 
Vin nghiên ciru t1'ng dtng Cong ngh 5,000,000,000 5,000,000,000 
CMC 

Cong ty Co phn Lien doanh 10,230,983,260 10,230,983,260 
Ciber—CMC 

COng ty TNHH CMC Global 130,000,000,000 130,000,000,000 

COng ty TNHH CMC Dà Nng 100,000,000,000 100,000,000,000 

COng ty TNHH San xut và Djch vii 10,300,105,507 10,300,105,507 
CMC 

Du hr vào cong ty lien doanh, lien 7,258,356,000 
kêt 
Cong ty C phn NetNam 7,258,356,000 

7,258,356,000 

7,258,356,000 

Tong cng 752,698,370,767 (30,598,827,801) 752,698,370,767 (30,598,827,801) 

3 . PHAI THU NGAN HN CUA KIIACH HANG 
30/06/2021 01/04/202 1 

VND VND 

- Phái thu các ben lien quan 1,697,272,780 8,550,149,700 
- Phái thu các khách hang khác 26,436,126,257 8,555,453,734 

28,133,399,037 17,105,603,434 

4 . TRA TRUOC CHO NGIXM BAN NGAN HiN 
30/06/2021 01/04/2021 

VND VND 

- Ira truOc cho ngixii ban khác 28,154,173,429 11,881,008,886 

- Trá trtrOc cho các ben lien quan 2,645,905,441 5,609,255,041 

30,800,078,870 17,490,263,927 
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TP DOAN CONG NGH CMC 
CONG TY cO PHAN ThP DOAN CONG NGH CMC 
CMC Tower - S 11 M Duy Tan - Phl.rGng Djch V9ng Hu 

Báo cáo tài chInh tong h9'p 

Ti ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 

5 . PHAI THU NGAN HjN KHAC 
Mu B09 - DN 

30/06/2021 01/04/2021 
VND VND 

a) Phãi thu các ben lien quan 137,721,013,169 74,465,157,684 

Phài thu v c trc và loi nhuân 122,274,853,536 62,278,745,435 
- Các khoàn chi ho và djch vi,i khác 15,446,159,633 12,186,412,249 
b) Phãi thu các to chift, cá nhân khác 50,321,245,689 36,888,175,062 

Tam ông cho can b cong nhân viên 17,795,861,329 14,707,130,431 
Lãi tin gfri có k' han  dr thu 32,406,008,843 16,232,194,822 
Các khoán phãi thu ngn han khác 119,375,517 5,948,849,809 
Tong cong 188,042,258,858 111,353,332,746 

6 . CHI PHI xAv DUNG C BAN DO DANG 

30/06/2021 01/04/2021 
VND VND 

Mua sm Tài san c djnh 2,230,760,000 2,230,760,000 

PhAn mm SAP Finance 1,530,760,000 1,530,760,000 

Dr an phn mm chm cong Payroll 700,000,000 700,000,000 

Xây dtrng co ban 480,282,734,951 451,950,425,092 
Du an SOC 6,937,069,318 4,036,150,010 

D an TOa nhà: Không gian sang tao  CMC  tai  Tp HCM ( CCS) 473,345,665,633 447,914,275,082 

Ting cong 482,513,494,951 454,181,185,092 

7 . TA! SAN CO D!NH  HUU HiNH 
Xem chi tit phi,i luc  01 

8 . TAI SAN CO DINH vO HINH 
Ban quyn, bang sang Phn mm TSCD vô hInh khác Cong 

- - ch may vi tInh 
VND VND VND YND 

Nguyen giá 
S diz du kS' 231,685,549 22,029,010,517 165,278,181 22,425,974,247 

Mua trong k5' - 
Tang khác 
Giãm khác - - 
S dir cu61 k3' 231,685,549 22,029,010,517 165,278,181 22,425,974,247 
GIá tn hao 
mon luy k 
s6 dr du k' 191,568,372 19,803,544,327 150,549,697 20,145,662,396 

Khu hao trong 14.289,528 

k 
138,480,699 5,523,182 158,293,409 

S dir cui k' 205,857,900 19,942,025,026 156,072,879 20,303,955,805 

Giá trj cOn 1a1  
Ti ngày du 40,117,177 2,225,466,190 14,728,484 2,280,311,851 

Tai ngày cu6i 25,827,649 2,086,985,491 9,205,302 2,122,018,442 

9 . CHI PHI TRA TRIJOC 

a) Ngn han 

30/06/2021 01/04/2021 

- Cong cv,  dung cv ngân han  ch phân b 103,451.936 106.519,978 

- Chi phi internet, vin thông 3.118.181 53,639,203 

- Chi phi trátruóc ngn han  khác 1,047,861.859 562.367.146 

b) Dãi hOn 

1,154,431,976 722,526,327 

- COng cu, dung cu dài han  chô phân b L60.259,130 169,116,026 

- Tin thuê dt Khu CNC TPHCM 7,851,455.469 7.900.970.289 

- Chi phi môi giOi cho thuê van phOng 192,698,566 159.788.091 

- Chi phi dài han  khác 37.833.327 894,959,446 

8,242,246,492 9,124,833,852 
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TP DOAN CONG NGH CMC 
CONG TV CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC 
CMC Tower - S 11 Ph6 Duy Tan - Phuing Djch Vng Hu 

Báo cáo tài chInh tng hçrp 
Tü ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/202 1 

10 VAY vA N1 THUE TAt CHINH 
a) Vay ngän han 

Mu B09 - DN 

30/06/2021 01/04/2021 
Vay thu chi ngãn hang 34,994,213,220 19,421,708,308 

Vay dôi ti.rcmg khác 104,894,871,308 99.840.418.967 
Vay các ben lien quan 111,600,000,000 100,000,000,000 
Cong 251,489,084,528 219,262,127,275 

b) Vay dài han 30/06/2021 01/04/2021 

- Vay ngân hang 18,700,114,848 9,773,960,221 

- Trái Phiu 298,413,333,342 298,320,000,008 

Cong 317,113,448,190 308,093,960,229 

11 . PHA! TRA NG1Xfl BAN 
a) Phãi trã ngirOi ban ngän han 30/06/2021 01/04/2021 

- Phái Ira các ben lien quan 39,345,367,999 33.724,326,138 
- Phái Ira các nhà cung cá'p khác 57,417,882,233 60.529.500.466 

96,763,250,232 94,253,826,604 

13 . THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUC 
Xem chi tit phi 1ic 02 

14 . CHI PHI PHAI TRA 

30/06/2021 01/04/2021 
a) Ngn hn VND VND 

- Lãi vay phâi trá 6.589,073,0 15 286,262,648 
- Chi phi 4n hành tOa nhà 2.737.836,688 8,810,599,289 
- Chi phi van phông 1,092,076.844 2.752,488,255 

10,418,986,547 11,849,350,192 

15 . PHAI TRA KHAC 

30/06/2021 01/04/2021 

a) Ngn han 
VND VND 

- KinhphIcôngdoàn 406.796.514 381,871,514 
- Nhn k qu, k -  cuc ng&n han 6,539,621.926 
- Lâi vay phái trã 756.164.384 549,023,354 

- C tic, 1i nhun phãi trã 2,218,898.525 1.976.633.675 

- Các khoán phái trã ngan han khác 2.046,675,622 1,497,053,730 

b) Dài han 

5,428,535,045 10,944,204,199 

- Nhn k qu5', k' cucic dài han 10.977.629.244 3,840,443,123 
10,977,629,244 3,840,443,123 

16 . DOANH THU CHUA THUC HIN 
30/06/2021 01/04/2021 

a) Ngn han 

VND VND 

- Doanh thu cho thuê van phàng nhn trtthc 6.730.937.037 6.857,774,409 

6,730,937,037 6,857,774,409 

17 .VONCHUSOHUU 
Xem chi ti& ph 1c 03 

18 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH VJ 
Tir 01/04/202 1 Tr 0 1/04/2020 

dn 30/06/2021 dn 30/06/2020 

Doanh thu ban hang hóa 6,435,900,000 5,367,085.000 

Doanh thu cung cp djch vi 30,925,680,550 27,336,462,772 

37,361,580,550 32,703,547,772 
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1,473,258,945 1,531,255,285 

14 

LE THANH SN 
Giám dc tài chinh 

NGUYEN TRUNG CHiNH 
Chü tjch HDQT/ Chü tjch DiAu hành 

Ha Nói, ngày 19 tháng 07 nàm 2021 

8,945 1,531.255,285 

TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TV CO PHAN TJP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh tong hçrp 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - Phucng Djch V9ng Hu T& ngày 01/04/2021 dn ngày 30/06/2021 

Mu B09 - DN 

19 .G!AVONHANGBAN 
Tr 01/04/2021 Tr 01/04/2020 

dAn 30/06/2021 dAn 30/06/2020 

Giá vn cüa hang hóa dä cung cAp 

Giá vn cCia djch vi dà cung cAp 

VND VND 

6,435,900,000 5,367,085,000 

11,232,437,419 10,427.74 L882 

 

17,668,337,419 15,794,826,882 
20 . DOANH THU HOiT DONG TA! CHINH 

   

Tfr 01/04/2021 Tir 01/04/2020 
dAn 30/06/2021 dAn 30/06/2020 

VND VND 

C tcxc, lcii nhun dtrçic chia 16,456,001,101 11.770,245,500 

Li tiAn giri, tiAn cho vay 15,158,341,925 14.654.075.301 

31,614,343,026 26,424,320,801 

21 . CHI PHI TA! CHiNH 

Tr 01/04/2021 Tr 01/04/2020 
dAn 30/06/202 1 dAn 30/06/2020 

VND VND 

Ui tiAn vay 5,836,056,247 4.127354,191 

Dir phông/ Hoàn nhp dir phbng DTTC Dài hn 475,390,532 

Chi phi tài chinh khác 31,111,112 46.666668 

 

5,867,167,359 4,649,811,391 

22 . CHI PHI BAN HANG 

   

Tr 01/04/2021 
dAn 30/06/202 1  

Tr 0 1/04/2020 
dAn 30/06/2020 

ChI phi môi giâi khách hang thuê van phông 

VND YND 

15,885,545 28.913.867 

 

15,885,545 28,913,867 

23 . CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP 

   

Tr 01/04/2021 
dAn 30/06/202 1  

Ti 0 1/04/2020 
dAn 30/06/2020 

VND VND 

15,027,483,081 12,717,732,294 

• THUE THU NHiP DOANH NGHIEP HOAN LA! 

a) Tài san thuA Thu nhâp hoãn lai 

b) Thug thu nhâp hoãn Iai phãi trã 
Tr 01/04/202 1 

dAn 30/06/202 1 

 

Ti 0 1/04/2020 
dAn 30/06/2020 

    

VND VND 

ThuA Thu nhp hoàn 1i phái trà lien quan dAn chi phi khAu hao thiAt bj tOa 
nhà CMC. Chi tiAt phát sinh nhu sau: 
T?i ngày dAu k5' 

Ghi nhn vào KQKD trong k' 

Tai ngày cuOi kS' 

NGUYEN HONG PHU'NG 
KA toán truâng 



CONG TY cO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh Cong ty mc 
Tôa nhà CMC Tower - s6 11 Ph6 Duy Tan - Phuàng 
Djch Vçing Hu Tr ngày 01/04/2021 dn 30/06/2021 

Qun CAu Gi&y - Thành ph Ha Nôi 

Phti 1iic 1 Tài san c 

Nguyen giá 

dlnh  hiru hInh 

Nhà c0a, 
vt kin trác May moe thit b 

Phu'ong tin vn 
tãi, truyên dn 

Thit bj, diing ciii quán 
Cong 

VND YND VND VND VND 

S dir du kS' 204,354,634,058 161,982,652,053 5,963,780,000 6,949,122,605 379,250,188,716 
- Mua trong kj) 34,536,364 34,536,364 

- Thanh 1j5, nhu-ctng ban - - - (228,838,000) (228,838,000) 

S du'cu6i k5' 204,354,634,058 161,982,652,053 5,963,780,000 6,754,820,969 379,055,887,080 

Giá trj hao mon lUy k 

S dir diu k' 44,466,820,244 120,154,067,097 1,883,416,960 6,376,618,230 172,880,922,531 

- Khãu hao trong Içj> 1,135,317,570 1,104,884,416 149,281,575 (31,311,766) 2,358,171,795 

Scu6ikS' 45,602,137,814 121,258,951,513 2,032,698,535 6,345,306,464 175,239,094,326 

Giá tr! cOn Ii 

Tai ngày dAu k 159,887,813,814 41,828,584,956 - 4,080,363,040 572,504,375 206,369,266,185 
Ti ngày cui k' 158,752,496,244 40,723,700,540 3,931,081,465 409,514,505 203,816,792,754 
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TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chmnh tong hçrp 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - PhuOng Dch V9ng Hu Tr ngay 01/04/2021 dn 30/06/2021 

Phy Iic 02 THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP  NHA NIXOC 

S6 phãi thu dAu kS'  S phãi np du k' s6 phãi np trong só dA thirc np S6 thu d thu S phâi thu cuji k' S phãi np cui 
01/04/2021 01/04/2021 k' trongk' trongk' 30/06/2021 k'30/06/202I, 

VND VND VND VND VND VND VND 

- Thud Giá trj gia tang 

- Thud Thu nhp doanh nghip 

Thud Thu nhp cá nhân 

26,333,900,619 9,714,824,801 16,619,075,818 

2,551,389,561 2,571,601,784 20,212,223 

173,593,209 882,290,193 537,481,111 518,402,291 

26,333,900,619 2,724,982,770 882,290,193 3,109,082,895 9,714,824,801 16,639,288,041 518,402,291 
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TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN ThP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh riêng 
CMC Tower - S6 11 Ph6 Duy Tan - Phung Djch Vong Hu Tr ngay 01/04/2021 dn 30/06/2021 

Phy lyc 03 BANG oOi CHIEU BIEN BONG CUA VON CI{U SO HCfU 

a) Bang di chiu bin dng cüa vn chü s& hüu 

Nám trwóc 

V6n du tir cfla CSH Thng dir vn c phn LQi nh4n chu'a phân ph6i Cong 

\TND VND VND VND 

S dir dãu näm 999,998,660,000 599,555,780,400 107,834,310,288 1,707,388,750,688 

Lçri nhun thun trong näm 110,005,149,634 110,005,149,634 

Chia c trc 2019 (99,999,866,000) (99,999,866,000) 

Inch Qu thuâng HDQT và BKS (1,100,051,501) (1,100,051,501) 

Trich Qu5' KTPL (6,600,308,978) (6,600,308,978) 

Trich Qu5 PTKHCN (11,000,514,963) (11,000,514,963) 

só dir tai ngày 31/03/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 99,138,718,480 1,698,693,158,880 

Nâm nay 
Sidudunäm 

999,998,660,000 599,555,780,400 99,138,718,480 1,698,693,158,880 

Läi/(1) trong k' nay 30,472,637,805 30,472,637,805 

Thng/ giãm khác 242,851,049 242,851,049 

S dir tyi ngày 30/06/2021 999,998,660,000. 599,555,780,400 129,854,207,329 1,729,408,647,729 
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