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TP DOAN CONG NGH CMC 
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MuB01- 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tqi ngày 30 tháng 09 nám 2021 

Ma TA! SAN Thuyêt 30/09/202 1 01/04/2021 
s minh VND VND 
100 A. TAI SAN NGAN H3N 916,553,029,075 883,724,584,516 

110 I. Tiên và các khoãn tuong throng tiên 95,511,189,605 33,004,954,360 

111 1.Tin 95,511,189,605 3,004,954,360 

112 2. Các khoãn ti.rong throng tin 30,000,000,000 

120 II. Các khoãn dãu tir täi chinh ngän hn 2 605,004,319,746 630,000,000,000 

121 1. Chng khoán kinh doanh 50,004,319,746 

123 3. Du tir nm giü dn ngày dáo han 555,000,000,000 630,000,000,000 

130 III. Các khoãn phãi thu ngän hn 194,475,095,361 193,642,990,987 

131 1. Phái thu ngân han  cUa khách hang 3 22,110,961,093 17,105,603,434 

132 2. Trã truàc cho ngix&i ban ngân han 19 15,461,871,703 17,490,263,927 

135 5. Phâi thu v cho vay ngân han 53,705,606,851 61,976,000,000 

136 6. Phãi thu ngn han  khác 5 117.478,864,835 111,353,332,747 

137 7. Dr phông phãi thu ngn han  khó dOi (*) (14,282,209,121) (14,282,209,121) 

150 V. Tài san ngn hn khác 21,562,424,363 27,076,639,169 

151 1.ChiphItrãtrtiàcngánhn 9 803,331,749 722,526,327 

152 2. Thud GTGT duccc khu trtr 20,738,880,391 26,333,900,619 

153 3. Thu và các khoãn khác phái thu Nba niiàc 13 20,212,223 20,212,223 

200 B. TA! SAN nAi HiN 1,547,933,694,834 1,508,250,373,954 

210 I. Các khoãn phãi thu däi hn 5,000,000,000 48,560,107,000 

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

220 II. Täi san cô dnh 203,349,342,009 208,649,578,036 

221 1.TàisãncdjnhhthihInh 7 201,384,114,054 206,369,266,185 

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

223 - Giá fri hao mon lüy kA (*) (177,671,773,026) (172,880,922,531) 

227 3. Tài san c dirih vô hinh 8 1,965,227,955 2,280,311,851 

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

229 - Giá frj hao mOn lüy k (*) (20,460,746,292) (20,162,991,353) 

240 IV. Tài san d& dang dài hn 21 542,205,687,761 454,181,185,092 

242 2. Chi phi xây dimg co ban dâ dang 542,205,687,761 454,181,185,092 

250 V. Du tu tài chinh däi hn 2 782,018,092,568 787,734,669,974 

251 1.Duti.rvaocôngtycon 770,358,564,369 745,440,014,767 

252 2. DAu tu vao cong ty lien doanh, lien kt 7,258,356,000 7,258,356,000 

254 4. Dr phong du tu tài chInh dai han (*) (30,598,827,801) (30,598,827,801) 

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

260 VI. Tai san dài han khác 15,360,572,496 9,124,833,852 

261 1.Chiphitratniacdaih 11 15,360,572,496 9,124,833,852 

270 TONG CQNG TA! SAN 2,464,486,723,909 2,391,974,958,470 
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Ha Ni, ngày 19 thang 10 nám 2021 

Giám dc tài chInh Chü tch Diu hAnh 

LE THANH SON 

TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tAi chInh tong hçp 

CMC Tower - S 11 Ph6 Duy Tan - Phiring Djch V9ng Hau Tü ngày 01/07/2021 dn ngày 30/09/202 1 

Mu BOI - 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tgi ngày 30 thdng 09 ndm 2021 

(tiê'p lheo) 

MA NGUON VON Thuyêt 30/09/2021 01/04/2021 
so minh VND VND 

100 C. NQ PHAI TRA 723,291,940,671 693,281,799,590 

310 I. N ngAn hn 341,296,748,427 360,588,558,760 

311 1. Phãi trã ngu&i ban ngn han 11 90,272,989,027 94,253,826,604 

312 2. Ngiri mua trã tin triiàc ngn han 12 62,500,000 

313 3. Thug và các khoãn phãi nôp Nhà niiàc 13 3,524,551,547 2,745,194,993 

314 4. Phái trá nglr&i lao dng 2,185,809,257 5,887,701,835 

315 5. Chi phi phãi trã ngán han 14 4,672,256,265 11,849,350,192 

318 8. Doanh thu chira thrc hiii ngân han 16 5,769,241,576 6,857,774,409 

319 9. Phãi trã ngán han  khác 15 6,702,857,525 10,944,204,199 

320 10. Vay và no' thuë tài chinh ngân han 10 219,506,170,341 219,262,127,275 

322 12. Qu khen thirâng phic loi 8,600,372,889 8,788,379,253 

330 II. Nc' dài hn 381,995,192,244 332,693,240,830 

337 7.Phaitrádaihankhác 15 10,658,103,928 3,840,443,123 

338 8. Vay và no' thus tài chfnh dài han 10 358,927,864,608 308,093,960,229 

341 11. Thu thu nhp hoAn 1a  phãi trã 1,444,260,775 1,473,258,945 

343 13. Qu phát trin khoa h9c và cong nghê 10,964,962,933 19,285,578,533 

400 D. VON CHU sO HUll 1,741,194,783,238 1,698,693,158,880 

410 I. Vn chü sO hüu 17 1,741,194,783,238 1,698,693,158,880 

411 1. V6n gOp cUa chO so hthi 999,998,660,000 999,998,660,000 

411a Cd phi èu phd thông có quyJn biu quy& 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. Lçri nhun sau thud chra phan phtM 141,640,342,838 99,138,718,480 

421a LNSTchitaphãnphdi lüy ké'dn cudi /9) trtthc 99,138,718,480 7,834,444,288 

421b LNST c/nra phán phdi /9) nay 42,501,624,358 91,304,274,192 

440 TONG CQNG NGUON VON 2,464,486,723,909 2,391,974,958,470 

K toán trirO'ng 

NGUYEN HONG PHIXONG 



K Toán TruOng Giám Dôc Tãi ChInh 

NGUYEN HONG PHUNG LE T 

thang 10 nOm 2021 

hü tjch Diu hành 

- CÔ'PHAI 
TAP DOAN CONG 

CMC 

TRUNG CHINH 

U'L 
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGH€ CMC Báo cáo täi chmnh Cong ty mc 

Tôa nhà CMC Tower - Phumg Djch VQng HuQun Cu Giy - Thành ph Ha Ni Tr ngày 01/07/2021 dn ngày 30/09/2021 

BAO CÁO KET QUA KiNil DOANH 
Tir ngày 01/04/2021 din ngày 3 0/09/2021 

Ma so CHI TIEU 
Tir 01/07/2021 
dn 30/09/202 1 

Tir 01/07/2020 
dn 30/09/2020 

Lüy kê 1ff 01/04/2021 
dn 30/09/202 1 

Lily k tu' 01/04/2020 
dn 30/09/2020 

01 1. Doanh thu ban hang 31,616,785,041 28,895,531,642 68,978,365,591 61,599,079,414 
vâ cung cAp djch vi 

02 2. Các khoãn giãm trli doanh thu 
10 3. Doanh thu thun v bin hang 31,616,785,041 28,895,531,642 68,978,365,591 61,599,079,414 

và cung cAp djch vy 
11 4. Gli vn hang bin 11,562,267,504 13,123,566,633 29,230,604,923 28,918,393,515 
20 5. Lqi nhun gp v bin hang 20,054,517,537 15,771,965,009 39,747,760,668 32,680,685,899 

và cung cAp djch v 
21 6. Doanh thu hoat c1ng tãi chfnh 20,814,115,190 14,218,252,734 52,428,458,215 40,922,719,289 
22 7. Chi phi tâi chlnh 5,274,298,607 3,632,423,050 11,141,465,966 8,282,234,441 
23 - Trong do: Chi phi Mi vay 5,212,076,383 4,061,146,914 11,048,132,630 8,282,234,441 
24 8. Chi phi ban hang 18,596,435 22,639,657 34,481,980 51,552,524 
25 9. Chi phi quãn 1 doanh righip 20,501,928,352 12,924,323,336 35,529,411,433 25,642,055,630 
30 10. Lqi nhun thuAn tir hoot dng KD 15,073,809,333 13,410,831,700 45,470,859,504 39,627,562,593 
31 11.Thunh2pkhdc 252,998,316 - 328,585,949 17,226,497 
32 12.Chiphs'khdc - - 
40 13. Lçri nhuân khic 252,998,316 - 328,585,949 17,226,497 
50 14. Tang Iç'i nhun k toán trwó'c thué 15,326,807,649 13,410,831,700 45,799,445,453 39,644,789,090 

15. Chi phi thul TNDNhin hành 3,326,819,265 3,913,947,630 3,326,819,265 3,953,167,882 
52 16, Chi phi thué' TNDN hoan lai (28,998,170) (28,998,170) (28,998,170) (28,998,170) 
60 

17. Lçri nhun sau thu TNDN 12,028,986,554 9,525,882,240_.....42,501,624,358 35,720,619,378 



9 tháng 10 näm 2021 

hü tich Biêu hAnh KA toAn tru'O'ng GiAm Mc tAl chfnh 

TAP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TAP  DOAN CONG NGH CMC 

CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - Phcng Djch V9ng Hu 

Ma s 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T RIENG 
Ky kl loan 1w ngày 01/04/2021 dIn ngày 30/09/2021 

(Theo phu'ongphdp tryc 1ip) 

CHi iiEu Tu 01/04/202 1 den 
30/09/2021 

Mu B03 - DN 

Tir 01/04/2020 den 
30/09/2020 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT BONG KINH DOi VND VND 

01 1. Tin thu tr ban hang, cung cAp djch vi va 

doanh thu khác 

61,556,282,792 60,107,604,536 

02 2. TiAn chi trã cho ngtivi cung cAp hang hóa va djch vi (40,399,236,489) (28,350,470,592) 
03 3. TiAn chi trã cho ngcr&i lao dng (16,736,748,812) (19,139,153,420) 

04 4. Tin Iäi vay d trá (8,223,692,070) (8,189,515,099) 

05 5. Thud thu nhâp doanh nghiêp cia np (2,571,601,784) 

06 6. hAn thu khác tü hoat dng kinh doanh 20,141,695,648 49,723,603,184 

07 7. TiAn chi khác cho hot dng kinh doanh (23,803,126,024) (52,120,905,667) 

20 Lwu chuyln lien 1/wan 1w hogt d3ng kinh doanh (10,036,426,739) 2,031,162,942 

II. LUU CHUYEN TU HOT BONG  BAU TIX 

21 1. TiAn chi dA mua sAm, xay dirng TSCD và các tài san 

dài han khác 

(62,523,106,726) (131,588,683,471) 

23 3. TiAn chi cho vay, mua các cong cii nçi cOa don vj khác (288,870,801,296) (788,486,127,008) 

24 4. TiAn thu hi cho vay, ban 1i các cong ci nçi cOa 

don vj khác 

264,200,000,000 911,600,000,000 

25 5. TiAn chi Mu tii gOp vn vào don vj khác (28,695,004,285) (5,075,000,000) 

26 6. TiAn thu h6i Mu ti.r gOp vn vào don vj khác 144,828,389,305 

27 7. TiAn thu lAi cho vay, c tCrc và lqi nhun dçc chia 28,560,493,461 104,707,239,732 

30 Lwu chuyln lien lhuân Itt hogl dng dâu 1w 57,499,970,459 91,157,429,253 

III. LUU CHUYN TIEN TU' HOT BONG TA! CHf 

31 1. hAn thu tir phát hãnh c phiAu, nhn v6n gop cüa 

c phiAu cUa doanh nghip d phát hành 

33 3. TiAnthutrdivay 128,222,090,968 97,959,147,273 

34 4. hAn trã no gôc vay (113,095,052,391) (162,622,646,548) 

36 6. C tOc, lcii nhun d trã cho chü sâ hutu (76,099,815) (114,509,645) 

40 Lwu chuyln lien lhuin 1w hogt d5ng là! chinh 15,050,938,762 (64,778,008,920) 

50 Lu'u chuyAn tiên thuãn trong nAm 62,514,482,482 28,410,583,275 

60 Tiên và ttrorng throng tiên dãu nAm 33,004,954,355 72,190,196,947 

70 TIAn vA tirong throng tiên cui nAm 95,519,436,837 100,600,780,222 

NGUYEN HÔNG PHUNG LE THANH SN NGUYEN TRUNG CHINH 
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COng ty TNHH Tng Cong ty Cong 
ngh và Giãi phap CMC 
Cong ty TNHH San xut và Thuong Mai 
CMC 

Cong ty TNHH San xu.t và Djch vii 
CMC 

Cong ty C phn Ha thng Vin thông 
CMC 

Vin nghiên ciru IIJ'ng diing COng ngh 
CMC 

Tang 16- TOa nhà CMC Tower 

TAng 12- TOa nhà CMC Tower 

TAng 12- TOa nhà CMC Tower 

TAng 11 - TOa nhà CMC Tower 

TAng 4- TOa nhà CMC Tower 

TAP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh tOng hQp 
CMC Tower - s6 ii Ph6 Duy Tan - PhuOng Djch V9ng Hu Tr ngày 01/07/2021 dn ngày 30/09/2021 

MâuB09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HJP 
KJ kl loan lit ngày 01/04/2021 dIn ngày 30/09/2021 

1 . THONG TIN CHUNG 

. Däc dim hot dng cUa doanh nghip 

COng ty C phn Tp doàn COng ngh CMC duc chuyn di tir Cong ty TNHH May TInh Truyn thông Va duc thành 1p 

Trii sâ chInh cüa Cong ty dtrçxc dt tai  TOa nhà CMC Tower - Ph Duy Tan - Phixvng Djch VQng Hu - Quän Cu Giy - Ha 

V6n diu l cüa Cong ty là 999.998.660.000 VND (Chin tram chin minri chin t5' chin tram chin mixi tam triu sáu tram sáu 
muon nghin dng) tironng ducrng 99.999.866 c6 phn, mênh giá mOt  c ph.n là 10.000 dng. 

2 . Linh vrc kinh doanh 

Cong ngh thông tin 

3 . gành ngh kinh doani 
Theo Giy dang k kinh doanh s6 0103015824 duçrc thay di ln thir 12 vào ngày 28 tháng 09 näm 2020, hoat dng kinh 
doanh cüa COng ty là: 

- Dich vu thuê và cho thué nhà r, van phong, nhà xuOng, kho bai; 

- Kinh doanh, du tu, mOi giài và quan l' bt dng san; 

- Di l mua, dai  l' bàn, k'I gCri hang hoa; 

- Mua bàn tir lieu san xut, tu lieu tiêu dUng, thit bj, 4t tti phiic vi trong san xut, khoa hQc k5' thut và chuyn giao cong 

- San xut, mua bàn trang thit bi y th; 

- Dich vti hu.n luyn và dào tao  trong linh vrc cong ngh thông tin; 

- San xut ph.n mm, cung cp djch viii va giài pháp ph.n mm và ni dung, xut bàn phn mm; djch viii xU l dQ lieu và càc 

- Tich hqp h thng, tu vn du tir, cung cap các giài pháp tong th va djch vii ha thng trong lTnh virc cong ngh thông tin, 
din ti vin thông và phát thanh truyn hinh. 

4 . Chu k' san xuât, kinh doanh thông thu*ng 

- Chu k' san xut kinh doanh thông  thi±ng cüa Cong ty thOi gian 1 nàm tü ngày 01 thang 04 näm nay dn ngày 31 thang 3 

5 . Dc dim hot dng cüa doanh nghip trong näm tài chInh cO ãnh htrOng den Báo cáo tài chInh riêng 

Cong ty có các don vj triyc thuc sau: 

Chi nhánh Dia chi bat dng kinh doanh chinh 

Chi nhánh COng ty Co phân Tp doàn Qun 5 - Thành phO HCM Cong ngh thông tin, vin thông và kinh 
Cong ngh CMC t?i  Thành ph HCM 

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

Cong ty con trrc tip Oja chi Hoat dng kinh doanh chInh 

Cung cap cac giài phap v CNTT 

San xuAt và lAp rap may tinh Thuong hiu 
Vit Nam, phan phi các san phAm cOng 
ngh thông tin. 
San xuAt va lAp rap may tinh Thuang hiu 
Vit Nam, phan phói các san phAm cOng 

Thi& Ip ha tAng mng và cung cp djch vii 
vin thông c djnh và internet. 

Nghiên cthi khoa h9c và phát trin cong ngh 
trong linh vrc cOng ngh thông tin va vin 
thông 
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TAP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TV CO PHAN TILP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chinh tong hqp 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - Phir&ng Djch V9ng Hu Tr ngày 01/07/2021 dn ngày 30/09/202 1 

MuB09-DN 

XuAt bàn phAn mm, 1p trinh may tinh và 
cung cAp djch vi cong ngh thông tin. 

San xuAt phAn mm, cung cAp djch vii và giài 
phap phAn mm và nOi  dung xuAt bàn phAn 
mm; djch vti xr l dtt lieu và càc hoat dng 
lien quan dn CSDL; gia cong và XK phAn 
mém. 

San xuAt phAn mm, cung cAp càc djch vii 
phAn mm ERP cüa SAP, dào tao  và cung 
cAp nhân Iijc tu vAn phAn mm cao cap. 

Cung cAp djch vi thuê ngoài cong ngh 
thông tin (ITO) và djch vi thu ngoài tác 
nghip (BPO). 

Hoot dng kinh doanh chInh 

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

COng ty TNHH CMC Dà Nng TAng 6- Tôa nhà Thành Lçci Ii, 
So 01 Lê DInh L'- Thành Ph6 
Dà Nng 

COng ty C phn Lien doanh TAng 8- TOa nhà CMC Tower 
Ciber—CMC 

Cong ty TNHH CMC Blue France (*) Cong HOa Pháp 

Cong ty hen doanh, lien két Dia chi 

COng ty C phAn NetNam Hoàng Quc Via - CAu GiAy - Cung cAp càc djch vii v mng Internet 
HàNi 

Cong ty con gián tiêp thông qua các khoãn dAu tu' ella Cong ty con trrc tip: 

Cong ty TNHH Tong Cong ty Cong Thành phô HO ChI Minh Cung cap càc giãi pháp ye CNTT 
ngh và Giãi phap CMC Sài gOn 

Cong ty TNHH An ninh An toàn Thông TAng 15 - TOa nhà CMC Tower Cung cAp các giãi pháp, phAn mm, djch vi 
tin CMC báo mt h th6ng, an ninh an toàn thông tin. 

Cong ty C phAn CMC Japan Yokohama World Business XuAt bàn phAn mm, 1p  trInh may tmnh va 
Support Center ( WBC) cung cAp djch vu cong ngh thông tin. 

CMC - APAC Private Ltd 200 Jalan Sultan #08-02 Textile XuAt bàn phAn mm, 1p  trinh may tInh va 
Centre Singapore (199018) cung cAp djch vii cong ngh thông tin. 

(*) Cong ty TNII-IH CMC Blue France dä tam  dirng hoat dng 

Tr ngày 26.04.2021 Cong ty TNHJ-I Giài phap phAn mm CMC d &rc sat nhp vào Cong ty TNHH TOng Cong ty Cong 
ngh và Giãi pháp CMC 

II . Ky kê toán, don vl tién t sfr diing trong kê toán 

K' k toán näm dlla Cong ty bAt dAu tr ngày 0 1/04 và kt thüc vào ngày 3 1/03 hang näm. 

2 Dn vj tin t sCr diing trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). 

III . ChuAn mtrc  và chê d kê toán áp diing 

I . Ch dO ké toán áp diing 

Cong ty áp ding Ch dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông tir 200/20 14/TT-BTC ngày 22 thàng 12 nm 2014 cUa Bô 
trtiâng BO Tài chInh. 

2 . Tuyên b6 v vic tuân thu ChuAn mirc kA toán và Ch dO kA toán 

Cong ty d ap dimg các ChuAn mrc k toàn Vit Nam và càc van bàn hizOng dn ChuAn mirc do Nhà niràc ban hành. Càc báo 
cáo tài chinh dixçic 1p  va trInh bay theo dOng quy djnh ella tirng chuAn mijc, thông Ut hiiàng dn thic hin chuAn mixc và Ché 
dO kA toán hin hành dang ap diving. 

3. Thay di trong càc chmnh sách k toàn và thuy& minh 

Ngày 22/12/2014, BO Tài chInh dâ ban hành Thông tir 200/20 14/TT-BTC hirâng dn Ch dO k toán doanh nghip thay th 
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TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tãi chInh tong hçrp 
CMC Tower - s6 ii Ph6 Duy Tan - Phrmg Djch V9ng Hu Tr ngày 01/07/202 1 dn ngáy 30/09/202 1 

Mâu B09 - DN 

III . Các chInh sách kê toán áp dijng 

1 . Nguyen tc ghi nhn các khoãn tiên và các khoãn twong throng tiên 

Tin Va cac khoãn tuong dirong tin bao gm tin mt tai  qu5, tin gCri ngân hang, các khoãn du tu ngân han cO th&i gian dáo 
2. Nguyen tAc k toán cá khoãn du tir tái chinh 

a) Các khoán du tir nám gitt dn ngày dáo han  bao gm: Các khoãn tin g1ri ngan hang cO k' han  (bao g6m cá các loai tin phiu, 
k' phiu), trái phiu, c phiu iru dãi ben phát hành bat buOc phái mua 'a tai thi dim nMt djnh trong thong lai và các khoãn 
cho vay nm gilt dn ngày dáo han  vth miic dIch thu 1i hang k' va các khoán dau tu nm gilt dn ngày dáo han  khác. 

b) Các khoãn dau ti.r vào cong ty con; cong ty lien doanh, lien kt; 

Các khoàn dAu tu vào các cong ty con ma trong do Cong ty nm quyn kim soát dirc trinh bay theo phirong pháp giá gôc. 
Các khoân phân phi li nhun ma cong ty me nhan du?c tlr s ku nhun lüy k cOa cac cong ty con sau ngày cong ty mc näm 
quyn kim soát duçuc ghi vào kt qua hoat dng kinh doaiih trong kS'  cUa cong ty mc. Các khoãn phân phi khác duc xem 
nhu phAn thu hM cUa các khoán du tir va dircuc trlr vào giá trj dau tii. 

Các khoãn Mu tir vao các cong ty lien kt ma trong dO Cong ty cO ánh hinmg dáng k &rcuc trinh bay theo phirong pháp giá 
gc. Các khoán phan phi lçui nhun tlr s Içui nhun thuan lily k cOa các cong ty lien kt sau ngày Mu tu thrçyc phân b6 vào kt 
qua hoat dng kinh doanh trong kS'  cüa Cong ty. Các khoãn phãn phi khác dirçuc xem nhir ph.n thu hi các khoán Mu tu va 
dirçuc trlr vào giá frj Mu tu. 

Khoân Mu tir vao cOng ty lien doanh dirçyc ké toán theo phucung pháp giá gc. Khoán vn gOp lien doanh không diu chinh 
theo thay di cUa phân sâ hltu cUa cong ty trong tài san thuân cOa cong ty lien doanh. Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh 
cüa Cong ty phãn ánh khoán thu nhp dirçuc chia tlr lqi nhun thun 1u k cOa Cong ty lien doanh phát sinh sau khi gOp vn 
lien doanh. 

Hoat dng lien doanh theo hinh thc Hoat dng kinh doanh dng kim soát và Tài san dng kim soát duqc Cong ty áp diing 
nguyen tc k toán chung nhir vOi các hoat dong kinh doanh thông thirOng khác. Trong do: 

- Cong ty theo dOi riëng các khoán thu nhp, chi phi lien quan dn hoat dng lien doanh và thrc hin phan b cho các ben 
trong lien doanh theo hqp dng lien doanh; 

- Cong ty theo dOi rieng tài san gOp vn lien doanh, phan v6n gop vào tài san dng kim soát va các khoán cong nçv chung, 

Các khoán Mu tir tai chinh tai  th&i dim báo cáo, nu: 

- KS'  phiu, tin phiu kho bac,  tin giri ngân hang cO th&i han  thu hi hoc dáo han  không qua 3 tháng kê tlr ngày mua khoán 
Mu tir do &rqc coi la "tuong dirong tin"; 

- Co thi han  thu hi vn dirài I näm hoc trong 1 chu k5' kinh doanh ducuc phân loai ia tai san ngân han; 

- CO thOi han  thu hi v6n tren 1 näm hoc hon 1 chu k5' kinh doanh dirçuc phân loai la tai san dài han; 

Dir phông giám giá Mu tir dircuc 1p vao thOi dim cui näm là s chênh lch gilta giá gc cOa các khoán Mu tu duqc hach  toán 
fren s ka toán lan hon giá trl thj truông hoc giá trj hcup lS' cüa chUng tai  thyi dim 1p  dr phOng. 

- Di vài các khoân Mu tu chCrng khoán: nu chlrng khoán dà dirqc niem yt thI giá frj thj truàng dirçuc tinh theo giá giao 

- D6i vai các khoãn Mu tir dài han  váo t chirc kinh t& müc trIch 1p  dir phOng diiçuc xác djnh da vào báo cáo tài chthh tai 
th?ui dim trIch 1p dir phong cOa t chltc kinh t. 

3. Nguyen the k toán n phái thu 

Các khoán phài thu và phãi trá v ban hang và cung cap djch vii, cho vay, di vay vOi COng ty con, COng ty lien kêt cüa COng ty 

Dx phOng ncr  phái thu khO dOi duqc trIch 1p cho tlrng khoân phãi thu kho dôi can clt vào tui nq qua han  cüa các khoán nq vá 
dánh giá cüa Ban Tang Giám dc COng ty v khà nang thu hi cüa khoãn ncr can cir vào các thông tin cO lien quan. 

4 Nguyen täc ghi nhn hang tn kho 

Hang thn kho ducrc tinh theo giá gc. Trirmg hcup giá trj thuan cO th thirc hin dircyc thap hon giá g6c thi hang tn kho dircuc 
tinh theo giá frj thun cO th thijc hin duçrc. Giá gc hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi ch bin và các chi phi lien 

Giá frj hang thn kho dirccc xác dinh theo phuong pháp dich danh. 

Hang thn kho dirqc hach  toán theo phirong pháp k khai thuOng xuyen hoc kim k djnh k5' 

Du phOng giâm giá hang t6n kho dirçrc Ip vào thui dim cui näni là s6 chenh loch gitta giá gc cüa hang thn kho lan hon giá 
trj thu.n cO th thirc hiên duoc. 
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5 . Nguyen tc ghi nhn va khu hao tài san cô djnh 

Tài san c6 djnh hUu hmnh, tài sâi c dinh vô hinh thrçc ghi thn theo giá g6c. Trong qua trinh si dimg, tài san Co djnh hOu 
hinh, tài san c djnh vo hinh dixqc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn 1u5 k và giá ftj cOn 1i. 

Khu hao &rcic trich theo phuong phap dng thâng. Th&i gian khu hao &rcc izàc tinh nhis sau: 

- Nhà cia, 4t kin trüc 20 - 45 nàm 

- Thit bj van phOng 03 näm 

- Phn mm may vi tinh 08 nàm 

- Tài san c djnh vô hinh khác 03 näm 

Di vài tài san la TOa nM Tn thüc, Cong ty nm gi vài miic dich Iâu dài d nghiên ciu, phát frin va cung cp hang hOa, 

Di vài tài sari la TOa nhà Tn thtrc, Cong ty nm gilt vài muc dich lâu dài d nghiên cltu, phát trin và cung cp hang hOa, 
djch vi cong ngh thông tin và tam  thi si ding d cho thue. Do dO Cong ty không tách riêng rë giá trj tài san do chü sà hltu 
sr diing va giá tn tài san cho thué, vi 4y toàn bO giá frj TOa nha Tn thic &rqc Cong ty theo dOi trên Khoân miic Tài san c 
djnh hltu hInh. 

6 Nguyen tc kê toán thu Thu nhp doanh nghip hoAn li 

Thud thu nhp hoan 1aj  &rcic xác djnh cho các khoãn chênh 1ch tam  thOi  tai  ngày kt thüc k' k toán nàm gilta co sâ tinh thu 
thu nhp cüa các tài san va no phai trã vá giá frj ghi s cUa chüng cho m1jc dich 1p báo cáo tài chInh. Tài san thug thu nhp 
hoàn lai  và thud thu nhâp hoän 1aj  phãi trã dinyc xác dinh theo thu suit dr tinh s áp ding cho näm tài san &rqc thu hi hay ncr 
phai trã dixcrc thanh toán, dra trên các mirc thud suit va 1ut thus Co hiu 1rc vào ngày kt thOc kS'  k toán näm. 

7 . Nguyen täc kê toán chi phi trã trtroc 

Các chi phi tnã triràc chi lien quan dn chi phi san xut kinh doanh cOa mt näm tai chinh hoc mt chu k' kinh doanh dircrc 
ghi nhn la chi phi trã tniràc ngân hn và dirqc tinh vao chi phi san xut kinh doanh trong näm tài chinh. 
Các chi phi d phát sinh trong näm tài chinh nhmg lien quan dn kt qua hoat dOng san xut kinh doanh cUa nhiu nién dO k 
toán di.rçic hach  toan vao chi phi trã tniràc dài han  d phân b dAn vào kt qua hoat dng kinh doanh trong các niën dO k toán 
sau. 

Vic tinh và phân b chi phi trã tri.râc dài han vào chi phi san xuAt kinh doanh tlrng k'I hach toán &rcrc can clt vao tinh chat, 
müc dO tang loai chi phi d chQn phircmg pháp va tiêu thirc phân b hcrp 1'. Chi phi trã tnrOc &rcic phân b dAn vao chi phi san 
xuAt kinh doanh theo phuong pháp dir&ig thâng. 

8. Nguyen tAc k toán nç' phái trã 

Ncr phai trã duqc theo dOi tren s k toán chi tit theo tirng di tucrng theo nguyen t. 
Các khoãn ncr  cO gc ngoai t sê diicrc dánh giá lai  theo t gia mua vào cüa ngân hang throng mai  noi Cong ty ma tai khoan 
cong b t?i  thai dim 1p Báo cao tài chinh. TAt ca các khoán chenh 1ch t' giá thirc tA phát sinh trong nam và chénh lch do 
dánh giá 1a  s dir các khoán mIc tin t cO g6c ngoi t cui näm dircrc hch toán vao kt qua hoat dOng  kinh doanh ccia näm 
tài chinh. 

9. Nguyen tAc ghi nhn vay và nq phäi trã thue tar chInh 

CAc khoan vay va nq phai trã thuê tai chinh diicrc theo dOi theo tlrng di tucrng cho vay, tüng kh iràc vay nq và k' han  phai trá 

10. Nguyen tAc ghi nhn và v6n hOa các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay ducrc ghi nhn vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong näm khi phat sinh, trlr chi phi di vay lien quan tlirc tiêp 

Chi phi di vay lien quan trrc tip dn vic dAu Ui xay dirng hoc san xuAt tái san dâ dang cAn cO thai gian dO dài (trOn 12 
thang) d cO th dim vào sCr dijng theo mic dIch djnh tntiàc hoc ban thl diiqc tInh vào giá tnj cUa tài san dO (dixqc v6n hoá), 
bao gm các khoãn lai tin vay, phân b các khoan chit khAu hoc phii trOi khi phat hành tnái phiAu, các khoán chi phi phi 
phát sinh lien quan tai qua tninh lam thO Wc vay. 

11 Nguyen tAc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoán phai trá cho hang hOa djch vi d nhn dircrc tlr ngirai b hoc dO duçrc cung cAp cho nguai mua frong k' báo cáo 

Vic ghi nhn các khoán chi phi phái trá vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong k' dirçrc th?c hin theo nguyen tAc phO hçrp 
gilta doanh thu vá chi phi phát sinh trong ks'. Các khoán chi phi phai tra se dircrc quy& toán vài s chi phi thirc tA phát sinh. s6 
chOnh 1ch gitta s6 frich tnràc và chi phi thirc t duçrc hoán nh.p. 
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12 . Nguyen tc ghi nhn doanh thu chtra thirc hin 

Doanh thu chiia thrc hin gm doanh thu nhn tnràc nhir: s6 tin cOa khách hang d trà triràc cho mt hoc nhiu k' k toán 

Doanh thu chua thrc hin dircrc kt chuyn vào Doanh thu ban hang và cung cAp djch vi hoc Doanh thu hoat dng tài chInh 
theo s tin duc xác djnh phü hp vài ti~ng ki k toán. 

13 Nguyen tAc ghi nhn vn chü sO' hU'u 

Vn Mu tir cüa chO sO' hitu &rcc ghi nhn theo s vn thrc gOp cüa chO sO' hUm 

Thäng dir v6n c phAn dircrc ghi nhan theo s chêith lch lan hanIhoc nhO hon giffa giá thrc t phát hành và mnh giá cô phiu 
khi phát hành c phiu lAn Mu, phát hành b sung hoc tái phát hành c phiu qu5'. Chi phi trirc tip lien quan Mn vic phät 
hành b sung c6 phiu hoc tái phát hành c phiu qu5' dircc ghi giãm Thng dir vn c phAn. 

Vn khác cUa chü sO' hitu thrcyc ghi theo giá trj cOn ii  gifta giã tn hcip 1 cüa các tài san ma doanh nghip thrçc các t chirc, cá 
nhân khác tng, biu sau khi trr (-) các khoãn thug phãi np (nu cO) lien quan Mn các tài san dixc tang, biu nay; và khoan 
b sung tir kt qua hot dng kinh doanh. 

C phiu qu là c phiu do Cong ty phát hành và sau dO mua lai.  C phiu qu duqc ghi nhn theo giá tn thirc t và trinh bay 
trên Bang Can diii k toán là mOt  khoãn ghi giàm v6n chü sO' hUm Cong ty không ghi nhân các khoàn 1i (l) khi mua, ban, 
phat hành hoc hüy c, phiu qu5. 

Lcn nhun sau thu chira phân phi là s lcri nhun tr các hoat dng cUa doanh nghip sau khi tn. (-) các khoàn diu chinh do 
áp dimg h6i tè thay dM chinh sách k toán và diu chinh hi t sai sOt trong yu cUa các näm tnràc. Lm nhun sau thug chira 
phân ph6i cO th duçic chia cho các nhà Mu tin dira trén t 1 gap v6n sau khi dirçyc Di hOi  c dong phé duyt và sau khi dà 
trIch 1p các qu5 theo Diu l Cong ty và các quy djnh cOa pháp 1ut Vit Nam. 

C tO'c phãi trà cho cac C6 dong dic ghi nhn là khoãn phãi trâ trong Bang Can d6i kA toán ciXa COng ty sau khi có thông báo 
chia c6 tO'c cUa Hôi d6ng Quãn frj Cong ty và thông bão ngày ch6t quyn nhn C6 t(rc cOa Trung tam Lint k chO'ng khoán Vit 
Nam. 

14 Nguyen tAc và phuo'ng pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang dirc ghi nhn khi d6ng thO'i thôa man các diu kin sau: 

- PhAn lan rOi ro và lçii ich gAn 1in vài quyn sO' hthi san phAm hoc hang hOa dà dtrçic chuyn giao cho ngtrOi mua; 

- Cong ty không cOn nm giit quyn quán l hang hOa nhir ngithi sO' httu hang hOa hoc quyn kim soát hang hOa; 

- Doanh thu dirçcc xác djnh thong d6i chAc chAn; 

- Cong ty dà thu dtrcrc hoc se thu duçc Icii ich kinh t tO' giao djch ban hang; 

- Xác djnh diicic chi phi lien quan Mn giao djch bàn hang. 

Doanh thu cung cá'p djch vy 

Doanh thu cung cAp djch vit dtrçxc ghi nh khi kt qua cOa giao djch dO dtrçxc xác djnh mOt  cách clang tin cay. TnirOng hçrp vic 
cung cAp djch vii lien quan Mn nhiAu kS'  thi doanh thu dirqc ghi nhn trong kSf  theo kt qua phAn cong vic dà hoàn thành vào 
ngày 1p Bang can d6i k toán cüa kS'  dO. Kt qua cüa giao djch cung cAp djch vii dirçic xác djnh khi thOa man các diu kin sau: 

Doanh thu duccc xác djnh throng d6i chAc chAn; 

CO khã näng thu dirçc lçni ich kinh th tO' giao djch cung cAp djch vi do; 

Xác djnh dirqc phAn cong vic d hoàn thành vào ngày ip Bang can d6i k toán; 

- Xác djnh dirqc chi phi phãt sinh cho giao djch và chi phi M hoàn thânh giao djch cung cAp djch vii do. 

PhAn cong vic cung cAp djch vi da hoàn thành diiçrc xãc djnh theo phirong phàp dành giá cong vic hoàn thành. 

Doanh thu hçq, a'ngxdy dyng 
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Phân cong vic hoàn thãnh cüa Hop dng xây dirng lam ca s& xác djnh doanh thu dqc xác djnh theo phng pháp t' 1 phn 
tram (%) gitta chi phi thc M dä phát sinh cOa phn cOng vic cia hoàn thành tai mOt thi dim so vài tng chi phi dir toán cüa 
hop dng. 

Doanh thu hoit d5ng tài chInh 

Doath thu phát sinh ttr tin lai, tin ban quyn, c tirc, lcii nhun thrcic chia và các khoán doanh thu hot dng tài chinh khác 
thrqc ghi nhn khi thOa man dng thai hai (2) diu kin sau: 

- CO kha nang thu duçyc 1i Ich kinh t ttr giao djch do; 

- Doanh thu &rçic xác djnh ti.rcing d6i chc chin. 

C tikc, lqi nhun duqc chia &rcic ghi nhn khi Cong ty duçic quyn nh.n c ti'rc hoc ducic quyn nhn 1ci thun ttr vic gOp 
van. 

C phiu thirâng hay c tttc trã bang c phiu: Không ghi nhn khoán thu thp khi quyn &rçlc nhn c phiu thirOng hay c 
tttc bang c phiu durcc xác 1p s6 hrçing c phiu thuOng hay c tcrc bang c phiu nhn duçic thuy& minh trên báo cáo tãi 
chinh riêng CO lien quan. 

C phiu thu&ng hay c tttc trá bang c phiu chrqc ghi thn tang doanh thu hoat dng tài chInh và tang giá tn khoán dâu ttr 
twyng irng vài s6 tin c tic ducc chia. 

15 Nguyen thc k toán các khoãn giãm trir doanh thu 

Các lthoán giãm tnt doanh thu ban hang, cung cp djch vi phát sinh trong k' gm: Chit khau thuong mai,  giãm giá hang ban 
Các khoán chit khan thiing mai,  giâm giá hang ban, hang an bj trâ li phát sinh cOng k' tiêu thii san ph.m, hang hOa djch vi 

16 Nguyen tc k toán giá vn hang ban 

Các khoán thc ghi nhn vào giá v6n trong k' phãi dam bão nguyen tc phü hop vOi doanh thu cOa doanh nghip 

17 Nguyen täc kê toán chi phi tài chInh 

Các khoãn chi phi dirgc ghi nhn vào chi phi tài chInh gm: 

- Chi phi hoc các khoãn 1 lien quan dn các hoat dng dan tii tài chInh; 

- Chi phi di vay v6n; 
- Các khoán l do thay di t giá h6i doái cüa các nghip vi phát sinh lien quan dn ngoi t; 

- Dir phOng giám giá Mu tii ching khoán. 

Các khoán trên thrcic ghi nhn theo thng s6 phát sinh trong näm, không bü trir vOi doanh thu hoat dng tai chinh. 

Các khoân dr phOng phãi trã chi &rqc ghi nhn khi thOa man các diu kiin sau: 

Cong ty cO nghia vii nçi hin tai  (nghia vi pháp 1' hoc nghia viii lien dài) do kt qua ttr mOt  sir kin d xãy ra; 

- Sr giám süt v nhttng lçti ich kinh th cO th xay ra dan Mn vic yéu cAu phai thanh toán nghia vi nçi; 

Dim ra dtrçc mt uàc tInh dáng tin cy v giá trj cüa nghia vi nç dO. 

Giá trj dircc ghi nhn cOa mt khoãn dr phong phái trã ia giá trj &rcic ixâc tinh hop 1 nMt v khoãn tin së phâi chi M thanh 
toán nghia vi no hin tai tai ngay kt thüc k' k toán. 

Chi nhttng khoán chi phi lien quan Mn khoán dir phang phai trá d 1p ban Mu mOi &rçlc bU dâp bang khoãn d phOng phái tra 
dO. 

Dr phOng phãi tnã dizctc ghi nhn vao chi phi san xuat kinh doanh cüa k' k toán. Khoán chênh Ich gitta s dir phOng phãi tnã 
cia 1p a k' k toán tnrâc chixa sO dung ht Ian han s6 dij phOng phãi trã 1p a k' báo cáo dtrçc hoan nhp ghi giáni chi phi san 
xut, kinh doanh trong ks', tnt khoán chénh 1ch Ian han cOa khoán dir phOng phái trá v báo hành cong trinh xây lap diicic 
hoàn nhp vào thu nhp khác trong ki. 
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1 . TIEN vA CAC Iu-ioAN TUc1NG DUNG TIEN 
MuB09-DN 

30/09/2021 01/04/2021 

VND VND 

Tin mat 421,221,701 1,140,161,128 

Tin gt'ri ngân hang 95,089,967,904 1,864,793,232 

Các khoán ttwng diiong tin 30,000,000,000 

95,511,189,605 33,004,954,360 
2 . CAC KHOAN DAU TU iAi CHINH 

2.1 DAu tn täi chinh ngan hn 
30/09/2021 01/04/2021 

VND VND 

Tin gOi, chüng chi tin gui cO k' hn 555,000,000,000 630,000,000,000 
lông cong 605,004,319,746 630,000,000,000 

2.2 Du hr tài chInh dài han 
Dãu hr gop vn vào các do'n vj khác 

30/09/2021 01/04/2021 

Giá gôc Dir phOng Giá gôc Dir phOng 

VND VND VND VND 

Dan ttrvào cong ty con 770,358,564,369 (30,598,827,801) 745,440,014,767 (30,598,827,801) 
Cong ty TNHH Tang Cong ty Cong 
ngh và Giái pháp CMC 270,000,000,000 200,000,000,000 
Cong ty TNHH San xut và Thixcmg 
Mi CMC 54,918,549,602 (25,234,291,801) 100,000,000,000 (25,234,291,801) 
Cong ty TNHH CMC Blue France 

5,364,536,000 (5,364,536,000) 5,364,536,000 (5,364,536,000) 
Cong ty C phn Ha thng Vin thông 
CMC 184,544,390,000 184,544,390,000 
Vin nghiën c(ru lung dimg Cong ngh 
CMC 5,000,000,000 5,000,000,000 
Cong ty C phn Lien doanh 
Ciber—CMC 

10,230,983,260 10,230,983,260 
COng ty TNHH CMC Global 

130,000,000,000 130,000,000,000 
Cong ty TNHH CMC Da Nng 

100,000,000,000 100,000,000,000 
Cong ty TNHH San xut và Djch viii 
CMC 10,300,105,507 10,300,105,507 

Dâu tir vào cong ty lien doanh, lien 
kêt 7,258,356,000 7,258,356,000 
Cong ty C phAn NetNam 

7,258,356,000 7,258,356,000 

Tong cong 777,616,920,369 (30,598,827,801) 752,698,370,767 (30,598,827,801) 

3 . PHAI THU NGAN HiN CUA KHACH HANG 

30/09/2021 01/04/2021 
VND VND 

- Phãi thu các ben lien quan 10,127,016,309 8,550,149,700 
- Phäi thu các khách hang khác 11,983,944,784 8,555,453,734 

22,110,961,093 17,105,603,434 
11 



TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN 14P DOAN CONG NGH CMC 

CMC Tower - só 11 Ph6 Duy Tan - Phirng Djch V9ng Hu 
Báo cáo tài chInh tong hQp 

Tr ngày 01/07/2021 dn ngày 30/09/2021 

4 . TRA TRUOC CHO NGU(1I BÀN NGAN HIN 

MuB09-DN 

30/09/2021 01/04/2021 

VND VND 
- Trã tnrâc cho ngirri ban khác 7,740,930,210 11,881,008,886 
- Trã tniàc cho các ben lien quan 7,720,941,493 5,609,255,041 

15,461,871,703 17,490,263,927 

5 PHA! THU NGAN HtN KHAC 

30/09/2021 01/04/2021 

VND VND 

a) Phãi thu các ben lien quan 84,191,059,571 74,465,157,684 

- Phãi thu v c, tirc và liyi nhuân 67,418,927.696 62,278,745,435 

- Các khoán chi h và djch vi khác 16,772,131,875 12,186,412,249 
b) Phãi thu các t chile, cá nhân khác 33,287,805,264 36,888,175,062 

Tam Crng cho can b công.nhn vn 10,432,372,982 14,707,130,431 
Läi tin gri có k' han dir thu 22,737,867,266 16,232,194,822 
Các khoãn phãi thu ngn han khãc 117,565,016 5,948,849,809 

Tong cong 117,478,864,835 111,353,332,746 

6 . CHI PHI XAY D1J'NG C BAN DO DANG 

30/09/202 1 01/04/2021 

VND VND 

Mua sm Täi san c djnh 3,958,760,000 2,230,760,000 

Phn mm SAP Finance 2,768,760,000 1,530,760,000 

Dir an ph.n mm chm cong Payroll 1,190,000,000 700,000,000 

Xãydrngcobãn 538,246,927,761 451,950,425,092 

Dir an SOC 6,937,069,318 4,036,150,010 

Dir an TOa nhà : Không gian sang tao  CMC  tai  Tp HCM (CCS) 530,494,848,443 447,914,275,082 

Dir an Khác 815,010,000 

Tng cong 542,205,687,761 454,181,185,092 

7 TA! SAN CO D!NH  HUt H!NH 

Xem chi tit phi,i hic 01 

8 . TA! SAN CO D!NH vO HINH 

Ban quyn, bAng sang PhAn mm 
ch may vi tInh 

TSCD vô hlnh khác Cong 

VND VND VND VND 

Nguyen giá 

S dir dAu ks' 231,685,549 22,029,010,517 165,278,181 22,425,974,247 

So dir cuoi ky 231,685,549 22,029,010,517 165,278,181 22,425,974,247 

Giá trj hao 
mOn lUy k 
s6 dir dAu k' 191,568,372 19,803,544,327 150,549,697 20,145,662,396 

KhAu hao trong 27,07& 139 276.961,394 

k 
11,046.363 315,083,896 

So dir cuoi ky 218,644,511 20,080,505,721 161,596,060 20,460,746,292 

GUI trj cOn 1t 
Ta ngày dAu 40,117,177 2,225,466,190 14,728,484 2,280,311,851 

Tai ngày cuôi 13,041,038 1,948,504,796 3,682,121 1,965,227,955 
12 



TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN T4P DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh tong hçip 
CMC Tower - S 11 Ph6 Duy Tan - Phix&ng Djch V9ng Hu T ngày 01/07/202 1 dn ngy 30/09/2021 

Mu B09 - DN 

9 . CHI PH TRA TRIXOC 30/09/2021 01/04/2021 

a) Ngn han 

- Cong cii, dicing ci,i ngân han  ch phân b 99,479,387 106,519,978 

Chi phi internet, vin thông 53,639.203 

- Chi phi trã truàc ngn han  khác 703,852,362 562,367.146 
803,331,749 722,526,327 

b) Dài han 
- Cong ci, ding ci dài hn ch phãn b 170,034,769 

- Tin thuê dt Khu CNC TPHCM 7,801,940,647 

Chi phi môi giài cho thuê van phong 174,102.131 

- ChiphiDrAn 7.199,361,618 

- Chiphidaihankhac 15.133,331 

 

169,116.026 

7.900,970,289 

159.788,091 

894,959,446 

    

15,360,572,496 9,124,833,852 

10 . VAY VA N THUE TA! CHINH 

a) Vay ngn han 

30/09/2021 01/04/2021 

- Vay thu chi ngân hang 19,421,708,308 

- Vay di tuqng khac 107,906,170,341 99.840,418,967 

- Vay các ben lien quan 111,600,000,000 100,000,000.000 

Cong 219,506,170,341 219,262,127,275 

b) Vay dãi han 30/09/2021 01/04/2021 

- Vay ngân hang 60,327,864,598 9.773,960,221 

- Trái Phiu 298,600,000,010 298,320.000,008 

Cong 358,927,864,608 308,093,960,229 

11 . PHAI TRA NGIIUI BAN 
a) Phãi trá ngu'Oi ban ngän han 30/09/2021 01/04/2021 

- Phái Ira các ben lien quan 23,240,464,986 33,724,326,138 

- Phái trá các nhà cung cá'p khác 67,032,524,041 60.529,500,466 

90,272,989,027 94,253,826,604 

13 . THUE VA CAC KHOAN PHA! NQP NHA NU'OC 

Xem chi tit phi 1iic 02 

14 . CIII PHI PHAI TRA 

30/09/2021 01/04/2021 

a) Ngn han VND VND 

- Lãi vay phãi trâ 887,304,664 286,262.648 

- Chi phi 4n hãnh tOa nhà 2,532,236.233 8,810.599,289 

- Chi phi van phOng 1.252,715,368 2,752,488,255 

4,672,256,265 11,849,350,192 
15 . PHAI TRA lu-IAC 

30/09/2021 01/04/2021 

a) Ngn han 
VND VND 

- Kinh phi cong doàn 404,751,014 381,871.514 

- 6,539,621,926 13 



TAP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC 
CMC Tower - S 11 Ph Duy Tan - Phixing Djch Vong Hu 

Báo cáo tài chinh tong hp 
îü ngày 01/07/2021 dn ngày 30/09/202 1 

- Lãi vay phãi trã 

- C trc, lçri nhun phãi trã 

- Các khoán phái trá ngân han  khác 

b)Dàihn 

Mâu B09 - DN 

1,709,149,044 549,023.354 

2,202.893,825 1.976,633,675 

2,386,063,647 1,497.053,730 

6,702,857,530 10,944,204,199 

- Nhn k' qu5, k cirçic dài han 10,658,103,928 3.840,443,123 

10,658,103,928 3,840,443,123 
16 DOANH THU CHUA TH1fC HIN 

30/09/2021 01/04/2021 

a) Ngn hn 

VND VND 

- Doanh thu cho thuë van phOng nhn triiâc 5.769,241,576 6,857,774,409 

5,769,241,576 6,857,774,409 

17 .VONCHUSOH(J1J 

Xem chi tit phii li,ic 03 

18 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH  VJ 

Tr 01/04/202 1 Tr 0 1/04/2020 
dn 30/09/2021 dn 30/09/2020 

Doanh thu ban hang hOa 6,992,920,000 5,891.920,000 

Doanh thu cung cp djch vii 61,985,445,591 55,707,159.4 14 

68,978,365,591 61,599,079,414 

19 . GIA VON HANG BAN 
Tr 01/04/202 1 lit 0 1/04/2020 
dn 30/09/2021 dn 3 0/09/2020 

VND VND 

Giá v6n cña hang hOa d cung cp 6,992,920,000 5.891,920,000 

Giá v,n cüa djch vi dà cung cp 22,237,684,923 23,026,473,515 

29,230,604,923 28,918,393,515 

20 DOANH THU HOAT DQNG TA! CHINH 
Tir 01/04/2021 Tir 0 1/04/2020 

dn 30/09/2021 dn 3 0/09/2020 

\TND VND 

Ct tüc, ion nhun duçcc chia 22,398,820,702 11,770,245.500 

Lài tin gui, tin cho vay 30,029,637,514 29.152,473,789 

52,428,458,216 40,922,719,289 

21 . CHI PHI TA! CHINII 

Tir 01/04/202 1 Tir 0 1/04/2020 
dn 30/09/2021 dn 3 0/09/2020 

VND VND 

Lai tin vay 11,048,132,630 8.282,234,44 1 

Chi phi tài chInh khác 93,333,336 

11,141,465,966 8,282,234,441 

22 CHI PHI BAN HANG 

Tir 0 1/04/2021 lit 0 1/04/2020 
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020 

YND VND 14 

Chi phi môi giOi khách hang thuê van phOng 34,481,980 51,552.524 



Ha N3i, ngày 19 tháng 10 näm 2021 

Giám dOc tài chmnh .rTl,' Chü tjch Diu hành 

TIP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN ThP DOAN CONG NGH CMC 
CMC Tower - S 11 PM Duy Tan - Phithng Djch Vong Hu 

Báo cáo täi chinh tong hqp 
hr ngày 01/07/2021 den ngày 30/09/2021 

Mâu B09 - DN 

34,481,980 51,552,524 

23 . CIII PHI QUAN L DOANH NGHIP 

Tü 01/04/2021 Tr 0 1/04/2020 
dn 30/09/2021 dn 30/09/2020 

VND VND 

35,529,411,433 25,642,055,630 

• THUE THU NHJP DOANH NGHIP lOAN LA! 

b) Thuê thu nhp hoãn Ii phãi trã Tir 01/04/2021 Tr 0 1/04/2020 
dn 30/09/2021 dn 3 0/09/2020 

VND VND 

Thus Thu nhp hoän lai phãi trã lien quan dn chi phi khu hao thit bj tOa 
nhà CMC. Chi tit phát sinh nhu. sau: 

Tai ngày dAu kS' 1,473,258,945 1,531,255.285 

Ghi nhn vào KQKD trong k (28,998,170) (28,998,170) 

Ti ngày cuOi k' 1,444,260,775 1,502.257,115 

K toán tru*ng 

NGUYEN HONG PHU'NG LE THANH SON N EN TRUNG CHINH 
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CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh Cong ty mc 

TOa nhã CMC Tower - s6 11 Ph6 Duy Tan - PhuOng 
Djch Vong Hu Tr ngãy 01/04/2021 dn 30/09/2021 
Qun Cu Giy - Thãnh ph6 Ha NOi 

Phi.i 1ic 1 Tãi san c6 dnh 

Nguyen giá 

hüu hlnh 

Nhã ctra, 
4t kin trác May mOc thit bi 

Phtrorng tin vn 
täi, truyn dn 

Thit bj, diing ci quan 
Cong 

VND VND VND VND VND 

S du du k' 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 1,i nhwcmg ban - - (228,838,000) (228,838,000) 

So du cuoi ky 204,354,634,058 161,982,652,053 5,963,780,000 6,754,820,969 379,055,887,080 

Giá tn hao mon lily k 

S du du ki 44,466,820,244 120,154,067,097 1,883,416,960 6,376,618,230 172,880,922,531 
- Kháu hao trong k 2,279,967,639 2,223,347,274 348,323,674 115,839,980 4,967,478,567 

- Giám khác 9,332,500 13,578,444 49,760,525 103,956,603 176,628,072 

S6 cui k' 46,737,455,383 122,363,835,927 2,181,980,109 6,388,501,607 177,671,773,026 

Gta trj cOn Ii 

Tai ngày dâu kS' 159,887,813,814 41,828,584,956 - 4,080,363,040 572,504,375 206,369,266,185 

T0i ngày cu61 k' 157,617,178,675 39,618,816,126 3,781,799,891 366,319,362 201,384,114,054 
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TAP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN T3P DOAN CONG NGH CMC Báo cäo tãi chInh tng hçrp 

CMC Tower - So 11 Pho Duy Tan - Phu*ng Dch VQng Hu Tr ngãy 01/04/2021 dn 30/09/2021 

Phu luc 02 : THUE VA CAC KHOAN PHA! NQP NHA NUOC 

s6 phãi thu du k' S phãi np du k' só phãi np trong S cia thc np S thu cia thu S phái thu cui ki S phãi np cui 
01/04/2021 01/04/2021 k' trong k' trong k' 30/09/2021 kS' 30/09/2021. 

VND VND VND VND VND VND VND 

- Thud Giá tn gia tang 

- Thud Thu nhp doanh nghip 

- Thu Thu nhp cá nhân 

26,313,688,396 10,891,313,656 20,718,668,168 

20,212,223 2,571,601,784 3,306,607,042 2,571,601,784 20,212,223 3,306,607,042 

173,593,209 1,443,161,414 1,398,810,118 217,944,505 

26,333,900,619 2,745,194,993 4,749,768,456 3,970,411,902 10,891,313,656 20,738,880,391 3,524,551,547 
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TP DOAN CONG NGH CMC 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC Báo cáo tài chInh riêng 
CMC Tower - s6 ii Ph6 Duy Tan - Phung Djch V9ng Hu Tr ngày 01/04/2021 dn 30/09/2021 

Phu Juc 03 : BANG DO! CHIEU BIEN BONG CUA VON CHU SO HIJ1J 

a) Bang di chiu bin dng cüa vn chü sO' hO'u 

Nám trithc 

Von du tu' cOa CSH Thng dir vn c phn Lçri nhun chu'a phân phi Cong 

VND VND VND VND 

So du' dau näm 999,998,660,000 599,555,780,400 107,834,310,288 1,707,388,750,688 

Lqi nhun thun trong nm 110,005,149,634 110,005,149,634 

Chia c tO'c 2019 - (99,999,866,000) (99,999,866,000) 

Trich Qu thung HDQT và BKS (1,100,051,501) (1,100,051,501) 

TrIch Qu5 KTPL (6,600,308,978) (6,600,308,978) 

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

S dir t01  ngày 31/03/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 99,138,718,480 1,698,693,158,880 

Nãm nay 
S6du'du nám 

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

Li/(1) trong k' nay 42,501,624,358 42,501,624,358 

S dir ti ngãy 30/09/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 141,640,342,838 1,741,194,783,238 
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