
BAO CÁO TA! CHiNH HJP NHAT 

Cho k ké toán tfr ngày 01/07/2021 den ngày 30/09/202 1 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC 



1,069,531,923,241 

1,235,316,114,858 
1,144,807,788,539 

67,334,886,50 

90,464,304, 
(67,290,865,1 

235,280,314,1 
236,047,809,82 

(767,495,721) 

162,757,611,606 
21,342,068,381 

140,423,184,553 
992,358,672 

CONG 1' 
Cö'PHAg 

TAP DOAN CONG I 

CMC 
'41'. ii'.' 

2,122,413,240,132 

16,639,256,554 
16,639,256,554 

1,188,927,766,829 
1,045,254,193,274 
2,006,291,059,991 
(961,036,866,717) 

143,673,573,555 
276,428,316,662 

(132,754,743,107) 

539,117,984,877 
539,117,984,877 

125,741,483,005 
60,106,355,997 
65,635,127,008 

251,986,748,867 
250,360,077,751 

451,549,217 

1,175,121,899 

4,983,476,573,882 

CONG TY cO PHAN TPDOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: Tôa nhà CMC, S 11 Duy Tan, phrng Djch V9ng Hu, qun Cu Giy, thành ph Ha Ni 
BAO CÁO TAI CHINH HOP iAT CHO K KE TOAN TIINGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 3 näm 2022 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 
Ti ngãy 30 thäng 09 näm 2021 

Ma Thuyêt 
TA! SAN s minh Tai 30/09/2021 

A - TA! SAN NGAN HN 100 3,215,365,453,113 

I. Tin và các khoãn tirong throng tin 110 V.1 331,737,649,510 
1. Tiên 111 271,517,649,510 
2. Các khoàn tucmg throng tiên 112 60,220,000,000 

IL. Dãu ttr tài chInh ngän hin 120 1,123,128,588,999 
1. ChCrng khoán kinh doanh 121 50,004,319,746 
2. Dr phông giãm giá chüng khoán kinh doanh 122 
3. D.utunAmgiitdnngàydáohan 123 V.2a 1,073,124,269,253 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 1,399,309,425,318 
1. Phái thu ngan han  cüa khách hang 131 1,168,332,812,036 
2. Ira truàc cho nguri ban ngän han 132 158,072,471,225 
3. Phãi thu ye cho vay ngän han 135 
4. Phaithungnhnkhac 136 V.3a 141,852,631,186 
5. Du phOng phái thu ngan han  khó dôi 137 V.4 (68,948,489,129) 

IV. Hang tn kho 140 V.5 277,899,184,769 
1. Hàngtônkho 141 278,881,515,792 
2. Dir phông giâm giá hang ton kho 149 (982,331,023) 

V. Tàisãnngnhnkhác 150 83,290,604,517 
1. Chi phi trá trirâc ngän han 151 V.6a 30,256,775,141 
2. Thu giá trj gia tang dirqc khâu trfr 152 52,023,511,175 
3. Thuê và các khoãn khác phãi thu Nhà ntràc 153 1,010,318,201 

B - TA! SAN DAI HN 200 2,230,854,264,328 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 26,326,295,303 
1. Phaj thu dài han khác 216 V.3b 26,326,295,303 

II. Tài san c dinh 220 1,178,290,568,438 
1. Tài san c6 djnh hftu hInh 221 V.7 1,036,524,751,984 

Nguyen giá 222 2,096,340,999,313 
Giá frj hao mon lüy kê 223 (1,059,816,247,329) 

2. Tài san cô djnh vô hInh 227 V.8 141,765,816,454 
Nguyen giá 228 283,945,829,920 
Giá trj hao mOn lüy Ice 229 (142,180,013,466) 

IV. Tài san do dang dài han 240 646,768,810,695 
1. Chi phi xây dirng co ban dâ dang 242 V.9 646,768,810,695 

V. Du tir tài chInh dài han 250 92,119,813,659 
1. Dâu tir vao cong ty lien doanh, lien kt 252 V.2b 57,119,813,659 
3. Dâu tu nàm gii den ngày dáo han 255 35,000,000,000 

VI. Tài san dài hn khác 260 287,348,776,233 
1. Chi phi trâ truOc dài han 261 V.6b 286,071,456,667 
2. Tài san thuê thu nhâp hoãn 'a1  262 409,010,769 
3. Tài san dài han  khác 268 
4. Lçri the thng mai 269 868,308,797 

TONG CQNG TA! SAN 270 5,446,219,717,441 

Dun vj tinh: VND 

Tai 01/04/2021 

2,861,063,333,750 

158,177,369,944 
125,879,521,124 
32,297,848,820 

1,069,531,923,241 



Giám dc tài chinh 

Lap, ngày 27 tháng 10 näm 2021 

Lê Thanh Son Nguyn Trung Chinh 

T/Tông Giám dc 

Qu II cüa näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 3 näm 2022 
Bang can dôi ké toán hç'p nhát (tiép theo) 

NGUON VON 
Ma 
s 

Thuyét 
minh Tai 30/09/2021 

C- NPHAITR 300 2,965,025,822,258 

I. Nq ngän hn 310 2,218,167,108,070 
1. Phâi trã ngix&i ban ng&n han 311 625,972,059,996 
2. Ngtrôi mua trâ tin trithc ngn han 312 126,466,870,426 
3. Thu và các khoãn phãi nôp Nhà nrncc 313 V.10 55,772,983,200 
4. Phãitrãnguii lao dng 314 106,390,907,146 
5. Chi phi phãi trã ng&n han 315 V.11 418,915,216,603 
6. Doanh thu chiza thirc hin ngân han 318 153,677,825,994 
7. Phài trá ngn han  khác 319 V. 12a 127,742,491,186 
8. Vay và nq thuê tài chinh ngn han 320 V. 13a 580,314,971,745 
9. Diphôngpháitráng&nhan 321 7,019,953,148 
10. Qu khen thir&ng, phüc lçii 322 15,893,828,626 

II. Ncr dãi han 330 746,858,714,188 
1. Doanh thu chiia thic hin dài han 336 25,175,867,955 
2. Phãi trâ dài han khác 337 V.12b 11,493,647,031 
3. Vay và n thuê tài chInh dài han 338 V.13b 693,902,815,703 
4. Thug thu nhp hoãn 1a  phái trã 341 1,444,260,775 
5. Qu phát trin khoa hc và cong ngh 343 14,842,122,724 

D - NGUON VON CHU S HUt 400 2,481,193,895,183 

I. Vn chü sr hfl'u 410 V.14 2,481,193,895,183 
1. Vóngópcüachüs&hthi 411 999,998,660,000 
- Cd phi ê'u phd thông có quyn biJu quyJt 411a 999,998,660,000 
- Cophiê'uirua'ãi 411b 
2. Thng du vn c ph&n 412 599,555,780,400 
3. Quyn chn chuyn d6i trái phiu 413 
4. Von khác cüa chü so hthi 414 134,807,600,821 
5. Cphiuqu 415 
6. Chénh lch dánh giá 1a  tài san 416 
7. Chênh1cht'giaMidoai 417 137,530,361 
8. Lçii nhun sau thug chua phân phi 421 346,117,329,396 

LNSTchzraphánphdi lüy ki dJn cudi Ig) trzthc 421a 226,890,406,173 
- LNSTchuaphônphdi Ic)) nay 421b 119,226,923,223 
9. Lçii ich c dong không kim soát 429 400,576,994,205 

II. Ngun kinh phi vã qu5 khác 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 5,446,219,717,441 

 

Tai 01/04/2021 

  

 

2,660,453,107,935 

1,968,471,857,176 
675,160,546,052 

75,292,187,583 
39,016,217,750 

155,547,468,572 
248,064,382,055 
107,779,102,171 
38,601,092,268 

605,801,436,979 
6,663,679,247 

16,545,744,499 

691,981,250,759 
33,648,564,976 
41,802,789,054 

593,127,016,297 
1,473,258,945 

21,929,621,487 

2,323,023,465,947 

 

 

2,323,023,465,947 
999,998,660,000. 

 

999,998,660, ooi 

599,555,780,49 
- 

134,807,600,821 

(811,536,887) 
228,338,571,655 
75,253,907,144 

153,084,664,511 
361,134,389,958 

 

 

4 983,476,573,882 

  

    

K toán tru*ng 

Nguyen Hông Phiroiig 



Tu 01/04/2020 
dn 30/09/2020 

2,305,278,891,9' 

/// cö 

2,305,278,877.  C 

!88494254 aZ '1..N 

420,336,343,7 

44,302,645,757 

39,046,521,543 
37,366,201,342 

CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dia chi: Tha nhà CMC, s 11 Duy Tan, phtrbng Djch VQng Hu, qun Cu Giy, thành ph6 Ha NOi 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT CHO KI' KE TOAN TIJNGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/06/202 1 
Qu II cUa näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 3 näm 2022 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG  KINH DOANH HP NHAT 
Quy II cüa nim tIi chinh kt thOc ngAy 31 thàng 03 nám 2022 

Dcm vi tinh: VND 

9,843,809,575 

169,166,935,009 

134,315,257,470 

di TIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
minh 

Quy II 

Nàm nay Nàm trtthc 

Lily k tu du näm 
Tir 01/04/2021 

den 30/09/202 1 

Doanh thu ban hang và cung cp djch vu 01 VI.1 1,373,646,381,256 1,247,227,734,003 2,674,973,593,473 

2. Các khoãn giãm trw doanh thu 02 VI.2 296,237,008 (23,320,456) 405,365,015 

3. Doanh thu thun v bàn hang va cung cp dich vu 10 VI.3 1,373,350,144,248 1,247,251,054,459 2,674,568,228,458 

4. Giá vn hang bàn 11 VI.4 1,101,470,831,740 1,020,675,742,369 2,167,448,693,299 

5. Lçri nhuãn gp v bàn hang và cung cp djch vu 20 271,879,312,508 226,575,312,090 507,119,535,159 

6. Doanh thu hoot dông tài chInh 21 VI.5 24,258,581,947 22,627,233,602 45,166,597,742 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.6 18,398,132,220 21,497,629,648 35,639,041,040 
Trong do: chi phi läi vay 23 17,702,554,318 20,393,720,297 35,184,953,398 

8. Phn Iãi hoàc I trong cong ty lien doanh, lien kt 24 5,758,185,347 5,729,285,611 11,412,447,063 

9. Chi phi bàn hang 25 94,216,966,832 92,439,392,356 185,727,579,503 

10. Chi phi quãn l doanh nghiêp 26 74,911,146,458 57,307,368,305 155,595,535,324 



11. Lçn nhuân thun tu hoat dng kinh doanh 30 114,369,834,292 83,687,440,994 

12. Thu nhãp khác 31 196,680,939 (997,742,310) 

13. Chi phi khác 32 1,539,555,994 1,679,358,650 

14. Lçrj nhuân khác 40 (1,342,875,055) (2,677,100,960) 

15. Tng Ii nhuãn k tom trwrc thud 50 113,026,959,237 81,010,340,034 

16. Chi phi thud thu nháp doanh nghip hiên hành 51 16,802,283,736 15,378,832,522 

17. Chi phi thud thu nhãp doanh nghip hoân Ii 52 (7,728,945) 5,609,008 

18. Lçri nhun sau thu thu nháp doanh nghiêp 60 96,232,404,446 65,625,898,504 

19. Lyi nhuân sau thug cüa cong ty mc 61 75,138,297,454 46,885,348,162 

20. Lyl nhuân sau thu cüa c doug không kim soãt 62 21,094,106,992 18,740,550,342 

21. Läi co' ban trên c phiu 70 VL7 751 467 

22. Läi suy giám trên c phiu 71 VL7 751 467 

K toán tru'oiig Giám d6c tài chinh 

/t 
Nguyn Hang Phiroiig 

186,736,424,097 131,954,085,066 

1,654,655,769 1,773,446,238 

2,237,373,296 2,438,468,233 

(582,717,527) (665,021,995) 

186,153,706,570 131,289,063,071 

27,470,638,825 22,879,394,373 

13,540,278 24,82 

158,669,527,467 108,384,84X7 

119,226,923,223 75,238,85*,4 

39,442,604,244 33,145,93S 

1,192 52 

1,192 752 

7 tháng 10 nàm 2021 
QTITong Giam doc 

CONG T 
COPHA 

TAP DOAN CONG 

CMC 

uyn Trung Chinh 

ngày 

* 

Lê Thanh So'n 

Qu'' II cUa näm tài chinh két thüc ngày 31 tháng 3 näm 2022 
Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh h9'p nht (tip theo)  



cO 
TP BOA 

C 

GIA 

CONG TV Cd PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: TOa nhà CMC, s6 11 Duy Tan, phiräng Djch Vong Hu, qun Cu Giy, thânh ph Ha Ni 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT CHO K'c' KE TOAN TIJNGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/06/2021 
Qu I cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 3 näm 2022 

RAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE HW NHAT 
(Theo phiroiig pháp gián tip) 

Näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 3 nám 2022 

Don vi tInh: VND 

Ma Thuyet Tu 01/04/202 1 Tir 01/04/2020 
CIII TIEU s minh den 30/09/202 1 den 30/09/2020 

I. Liru chuyn tin tfr hoyt ding kinh doanh 

1. Loinhuântrithcthu 1 186,153,706,570 131,289,063,071 
2. Diu chinh cho các khoán: 
- Khu hao tài san c, djnh và bt dng san Mu ti.r 2 113,895,529,005 103,400,716,132 
- Các khoãn dir phOng 3 2,228,733,184 (1,607,699,520) 
- LAi, 1 chênh 1ch t' giá hi doái do dánh giá 1i 

các khoãn mc tin t có gc ngoi t 4 462,633,922 1,680,320,199 
- Lãi, 1 tir hoat dng Mu ti.r 5 (57,620,518,145) (51,389,853,650) 
- Chi phi lAi vay 6 35,184,953,398 37,366,201,342 
- Các khoán diu chinh khác 7 
3. Lci nhuIn lit hoit d3ng kin/i doanh 

trwác thay thu vn iwu d)ng 8 280,305,037,934 220,738,747,574 
- Tang, giám các khoãn phâi thu 9 (86,576,695,664) (15,002,910,031) 
- Tang, giãm hang ton kho 10 (42,833,705,970) (9,237,387,323) 
- Tang, giám các khoán phãi trã 11 306,252,914,017 161,083,435,396 

Tang, giãm chi phi trã tnrOc 12 (44,626,085,676) (20,438,589,934) 
Tang, giãm chrng khoán kinh doanh 13 

- Tiên Iãi vay da trã 14 (33,190,220,612) (37,998,204,121) 
- Thu thu nhp doanh nghip dA np 15 (10,881,011,962) (32,786,522,129) 
- Tin thu khãc ti'r hoat dng kinh doanh 16 
- Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 (9,187,580,121) (8,656,297,504) 

Lu'u chuyn titn thutn lit hoql d(ng kinh doanh 20 359,262,651,946 257,702,271,928 

II. Liru chuyên tin tu' hot dông dâu tir 

1. Tin chi d mua sAm, xây dimg tài san c djnh va 
ac tài san dài han khác 21 (250,305,119,176) (279,487,323,962) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhixqng ban tài san c djnh và 
cac tài san dài han khác 22 1,927,008,508 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong cii n cüa 
donvjkhác 23 (587,231,313,098) (834,910,075,623) 

4. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong c'i no cüa 
don vi khác 24 564,269,774,348 914,383,522,478 

5. Tin chi Mu tix gOp vn vào don vj khác 25 
6. Tiên thu hi dAu tu gop von vào don vj khác 26 
7. Tin thu läi cho vay, c tirc và icr1 nhun dugc chia 27 39,759,788,056 66,277,580,407 

Lwu chuycn titn Ihun lit hoqt d3ng thu 1w 30 (231,579,861,362)  (133,736,296,700) 



213,481,918,455' 

TV 
'AN 

 NG}IE 

Qu I cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 3 näm 2022 
Báo cáo hru chuyên tiên t hçp nhãt (tiêp theo)  

Ma Thuyêt Tir 01/04/2021 Tu 01/04/2020 
CHI TIEU s minh den 30/09/2021 dn 30/09/2020 

III Luu chuyn tin tir hot dng tãi chInh 

1. Tin thu tü phát hành c phiu, nhn vn gOp cüa 
chñ sâ hctu 

2. Tiên trá li vn gop cho các chü sâ hftu, mua 1i 
c6 phiu cOa doanh nghip dà phát hành 

3. Tinthutirdivay 
4. Tin trã nçi gc vay 
5. Tiên trâ nq gôc thuê tài chInh 
6. C tirc, igi nhun dä trã cho chü sO hifu 

31 

32 
33 
34 
35 
36 

596,573,240,746 
(549,959,083,559) 

(696,193,326) 

951,554,559,258 
(919,176,006,585) 

(89,343,175) 

Lwu chuyn tin thun tic hoçit dj5ng tài chInh 

Liru chuyên tién thuãn trong k' 

Tin và tuong dirong tiên du näm 

lien Va tirong drnng tiên cuôi k'  

40 45,917,963,861 

50 173,600,754,445 

60 V.! 158,177,369,944 

(40,474,879) 

70 V.1 331,737,649,510  

32,289,209,498 

156,255,184,726 

Anh hixOng cüa thay dëii t giá hi doái quy diii ngo 61 

Lip, ngày 27 tháng 10 näm 2021 

Kê toán tnrOng Giám dc tãi chInh Chü tjch HDQT/Tông Giám dc 

Nguyen Hông Phtrorng Lê Thanh Son Nguyen Trung Chmnh 



CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower - Qun Cu Giy - Ha Ni 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT CHO KY KE TOÁN T111NGAY 01/04/202 1 DEN NGAY 30/09/2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo täi chinh hçrp nhãt cho k' k toán tà ngày 01/04/2021 dn ngày 30/09/2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
CHO K( KE TOAN TU' NGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 

Quy II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 3 nãm 2022 

I. D4C DIEM HOAT BONG 

1. HInh thfrc s& hthi vn 
Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC (sau day gi tt là "Cong ty" hay "Cong ty me") là cong 
tycôphân. 

2. Linh virc kinh doanh 
LTnh vijc kinh doanh cña Cong ty là san xut cong nghip, kinh doanh thuong mai  và djch v',i. 

3. Nganh nghe kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cUa COng ty là: 

Djch vii thuO và cho thuê nhà a, van phOng, nba xuàng, kho bäi; 
- Kinh doanh, du tu, mOi giOi và quãn l' bt dng san; 

Dai l2 mua, dai  l ban, k' gcri hang hóa; 
Mua ban tir lieu san xut, tir lieu tiOu dñng, thit bj, vt tu phic vi trong san xut, khoa hc k 
thut và chuyên giao cong ngh; 

- San xut, mua ban trang thit bj y t; 
- Djch vii hun luyn va dào tao  trong lTnh virc cOng ngh thông tin; 

San xut, lAp rap, mua ban, báo hành, báo duong và cho thuO các san phAm djch viii, thit bj phiic 
vii ngành cOng ngh thông tin, din tir và phát thanh truyên hInh, thiêt bj buu chInh viên thông, 
thiêt bj van phong; 

- San xuAt phAn mm, cung cAp djch viii và giái pháp phAn mm và ni dung, xuAt ban phArn mrn; 
djch vii xr l dtt 1iu và các hot dng lien quan den ca sa du lieu, gia cong và xuât khau phân 
mém; 
Tich hop h thng, tu vAn dAu tu, cung cAp các giái pháp tng th và djch v'i ha tAng trong ITnh 
virc cong ngh thông tin, din tir viên thOng và phát thanh truyén hInh. 

4. Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông thtrong 
Chu kS'  san xuAt kinh doanh thông thu&ng cüa Cong ty khOng qua 12 thang. 

5. CAu trüc Tp doàn 
Tp doàn bao gm Cong ty mc và 13 cong ty con chju sir kim soát cña COng ty mc. Toàn b các 
cOng ty con duçvc hqp nhât trong Báo cáo tài chInh hçp nhât cho k' ké toán 01/04/2021 den ngày 
30/09/202 1 nay. 

Sa. Danh sách các Cong ty con dwic h(lp nhit 
T lé quyên Tyleknich bieu quyet 

Hoat dng kinh doanh So cuôi SO dAu S cu6i S dAu 
chfnh ki näm ki näm 

Cung cp các giái pháp v 
CNTT 

Ten cong ty 

Cong ty TNHH Tng 
CongtyCongnghva 
Giái pháp CMC 

Dia chi tr sâ 
chInh 

HàNi 100% 100% 100% 100% 

Ban thuyit minh nay là m5t bphn hçip thành vàphái dttoc dQc càng Báo cáo tài chInh hçp nhá't cho kj' kA loan 01/04/202 1 
den ngày 30/09/202 1 

I 



T l loi ich 

S cu6i s6 dAu 
k' näm 

100% 100% 

T l quyAn 
bieu quyêt 
S cu61 s6 dAu 
kS' näm 

100% 100% 

54,6% 54,6% 

100% 100% 

100% 100% 

54,6% 54,6% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

Djch vi phAn mm 100% 100% 100% 100% 

DjchviphAninm 100% 100% 100% 100% 

Cung cap giai phap an 
toàn an ninh thong tin 

CONG TV C5 PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
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Ten cong ty 

Cong ty TNHH Cong 
ngh và Giãi phap CMC 
Sãi GOn (i) 
Cong ty C phn Ha tAng 
Vien thông CMC 
Cong ty TNHH San xuAt 
vá Thixang mai  CMC 
Cong ty TNHH CMC 
Global 
Cong ty TNHH San xuAt 
và Dich vi CMC 
Cong ty C PhAn Lien 
doanh Ciber CMC 
Cong ty TNHH CMC 
Blue France (ii) 

Vin nghiên cthi lung 
dung Cong ngh CMC  

Hoat dung kinh doanh 
chInh 

Cung cAp các giai phap v 
CNTT 

Cung cAp djch vii vin 
thông 
Phân phi các san phm 
CNTT 

Djch vii  phAn mm 

San xuAt, lAp rap phân 
phôi may tInh 

Cung cAp djch vii  thuë 
ngoai BPO, ITO 
Nghiên ciru, tnin khai irng 
dpng cOng ngh cao, cOng 
ngh mài thuOc  các llnh 
virc ICT 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

DjchvtphAnmm 51% 51% 51% 51% 

Dja chi tnt sâ 
chInh 

H ChI Minh 

HàNi 

Halloi 

HaNOi 

HaNOi 

HaNOi 

Cong hOa 
Phap 

HaNOi 

HaNOi 

Nhat Ban 

Singapore 

Cong ty TNHH An ninh 
An toàn Thông tin CMC 
(i) 
Cong ty Co PhAn CMC 
Japan (i) 
Cong ty TNHH CMC 
Chãu A Thai Binh Dixcmg 
(i) (iii) 
Cong ty TNHH CMC Dà Dà NAng

Cung cAp linh kién diên tir 100% 100% 100% 100% Nang (iv) 
Tap doan gián tip nm giit lqi ich va quyn biêu quyt tai  các dan v nay thông qua các cong ty con 
lan luot là Cong ty TNFIH Tong Cong ty Cong ngh và Giâi pháp CMC và COng ty TNHH CMC 
Global. 

(ii) Cong ty TNHH CMC Blue France dã tam  drng hoat dng. 

(iii) Day là m,t cong ty trách thim hthi han  thrqc thành 1p do Cong ty TNHH CMC Global, mt cong 
ty con cüa Cong ty, theo Giây ChCrng nhn Dang k Doanh nghip sO 202023266E do co quan quãn 
1,2 doanh nghip Singapore cap ngày 7 tháng 8 nãm 2020 và Giây Ch(mg nhn Dang k Dâu tu ra 
mrâc ngoài so 202000890 do B Kê hoach và Dâu tu cap lan dâu ngày 11 thang 11 näm 2020. Hoat 
dng chInh theo Giây Chirng nhn Dãng k Doanh nghip cüa cong ty nay là cung cap djch vii  phân 
mém, 1p trInh may tInh và djch vii  cong nghe thông tin vii tong von dâu tu dixçrc dang k là 3 00.000 
do la Singapore. Tai  ngày cüa báo cáo tài chInh hçip nhât nay, Cong ty TNHH CMC Global chua 
tin hành gop von vào cong ty nay và cong ty nay chua thirc hin các hoat dng kinh doanh chInh. 

(iv) Trong nãm, Cong ty dã tin hành gop von thành 1p Cong ty TNHH CMC Dà Nang, mt cong ty 
trach nhiém hUu han hoat dong theo Giay Chung nhân Dang ky Doanh nghiêp so 0402076707 do So 
K hoach và Dâu tu Thành phô Dà Nang cap ngày 31 thang 12 näm 2020 vâi tong vOn diêu 1 duçrc 
dang k là 100 t dông. Hoat dng chInh theo Giây Ch(rng nhn Däng k Doanh nghip cña cong ty 
nay là san xut linh kién din tir, may vi tInh, thiêt bj ngoai vi may vi tInh, thiêt bj truyên thong, xuât 
bàn phAn mêm. 

(vii) Tü ngày 26 tháng 04 näm 2021 Cong ty TNHH Giãi pháp phAn mm CMC dã dirçic sat nhap vao 
Cong ty TNHH Tng Cong ty Cong ngh và Giái pháp CMC. 
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Sb. Danh sách các Cong ty lien kit dw9c phãn ánh trong Báo cáo tài chInh hp nh/It cho kj k/I loan 
01/04/2021 din ngày 3 0/0 9/2 021 theo phwong pháp voAn  c/ia so hfru 

T 1 
phAn sâhthi 

S cui S6 du 
Ten cong ty Dja chi tri sO chinh kS' näm  
COngtyCph.nNetnam HàNôi 41,14% 41,14% 

T' 1 quyên biu 
quyêt  

S cui S6 du 
kS' näm 

41,14% 41,14% 

II. NAM TAI CHINII, D(N VI TIEN TE S1 DIING TRONG KE TOAN 

1. Näm tui chInh 
Näm tài chInh cOa Tp doàn bAt du tir ngày 01 thang 04 näm tnrOc và kt thüc vào ngày 31 tháng 
03 näm sau. 

2. Don vj tin t sfr dung trong k toán 
Don vj tin t sü diing trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chü yu dugc thc 
hin bang don vj tiên t VND. 

HI. CHEJAN rvuic vA CHE DO KE TOAN AP D1JNG 

Ch d k toán áp dijng 
Tp doàn áp diing các ChuAn mirc K toán Vit Nam, Ch do K toán doanh nghip Vit Narn dirge 
ban hành theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm 2014 hirOng dan Chê d Ké 
toán doanh nghip, Thông tu so 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 hiràng dan Ip và 
trInh bay Báo cáo tài chInh hçrp nhât và các thông tu kháe huOng dan thrc hin chuân mirc ké toán 
cOa B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hgp nhât. 

2. Tuyên bô v vic tuân thu chuân mlyc k toán và ch d k toán 

Ban diu hành dam báo dã tuân thO yêu cAu cOa các Chun mvc  K toán Vit Nam, Ch d K toán 
doanh nghip Vit Nam dirge ban hành theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 
2014, Thông tir sô202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nãm 2014 cOng nhi.r các thông tir khác huóng 
dan thrc hin chuân mirc kO toán cOa B Tài chInh trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hqp 
nhât. 

Iv. Ac cmiii SACH KE TOAN AP DUNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh hçrp nhAt 
Báo cáotài chInh hçip nhAt duoc 1p trén Co SO k toán dn tIch (trO các thông tin lien quan dn cac 
luông tiên). 

2. Co s& hop nhiit 
Báo cáo tài chInh hgp nhAt bao gm Báo cáo tài chInh Mng hgp cOa Cong ty mçvà Báo cáo tài chInh 
cOa các Cong ty con. Cong ty con là don vj chju sir kiém soát cOa Cong ty mc. Sir  kiêm soát ton t?i 
khi COng ty mc có khá nãng trirc tiêp hay gián tiOp chi phôi eác chInh sách tài chInh và hoat dng 
cOa cong ty eon dé thu dirge các igi Ich kinh tê tr cáe hoat dng nay. Khi xáe djnh quyOn kiêm soát 
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có tInh dn quyn biu quy& tim nàng phát sinh tir các quyn chn mua hoãc các cong cij nor và 
cong cit von có the chuyên dôi thành cô phiêu phô thông tai  ngày kêt thôc näm tài chInh. 

Kt qua hoat dOng kinh doanh cüa cac cong ty con dirge mua lai  hoc ban di trong näm dirge trInh 
bay trong Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hgp nhât tir ngáy mua hoc cho den ngày ban khoán 
dâutirâcôngtycondó. 

Báo cáo tài chinh cüa Cong ty mc và các cong ty con sIr diing d hgp nht dirge lap cho cling mt 
nám tài chInh va áp diing cac chInh sách ké toán thông nhât cho các giao djch và sij kiin cUng loai 
trong nhUng hoàn cânh tuclng tr. Trong tnrlmg hçrp chInh sách ké toán cüa cong ty con khác vIm 
chinh sách kê toán ap dijng thông nhât trong Tp doán thI Báo cáo tài chInh cOa cong ty con s có 
nhftng diêu chinh thIch hgp trirle khi sIr ding cho vic !p Báo cáo tài chinh hgp nhât. 
S dir các tài khoán trên Bang can di k toán giIra các cOng ty trong cüng Tp doàn, cac giao djch 
ni bO,  các khoán lãi ni b chira thijc hin phát sinh tir các giao djch nay phái dirge loai trlr hoàn 
toàn. Các khoán 10 chira thirc hin phát sinh tlr các giao djch ni b cüng dirge loai bO trir khi chi phi 
tao nén khoán lô do khong the thu hôi dirge 

Lgi Ich cüa c dông không kim soát th hin phn lai hoäc 1 trong kt qua kinh doanh vá tài san 
thuân cOa cong ty con không dirge näm gift bIn Tp doàn vá dirge trInh bay I khoán rniic riéng trên 
Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hgp nhât va trén Bang can dôi ké toán hgp nhât (thue phân 
von chE sIr hfi'u). Lgi Ich cña cô dong không kiêm soát bao gOm giá trj các igi Ich elm cô dong khong 
kiém soát tai  ngày hgp nhât kinh doanh ban dâu và phân Igi ich elm cô dông khong kiêm soát trong 
biên dng ella vOn chE sIr hitu kê tlr ngày hgp nhât kinh doanh. Cáe khoán lô phát sinh tai  cOng ty 
con dirge phân bô tlrnng 1mg vài phân sIr hItu ella eô dong không kiérn soát, kO cá trir?rng hgp so 10 
do tIn hon phân sIr httu ella cô dông không kiêm soát trong tài san thuân ella cong ty con. 

Khi Tp doãn du ti.r d tang t lé igi ich nrn gift tai  cong ty con, phn chênh lch gifta giá phi khoán 
dâu tirthém và giá frj ghi so ella tài san thuân ella cong ty con mua them tai  ngày mua dirge ghi nhn 
trirc tiêp vao khoán mLic  "Lgi nhun sau thuê chira phân phôi" tren Bang can dôi ké toán hgp nhât. 

Khi Tp doàn thoái mOt  phAn vn tai  cong ty con: 

• Nu sau khi thoái vn Tp doàn vn gift quyn kim soát: kt qua ella vic thoái vein dirge ghi 
nhân vào khoán miic "Lgi nhun sau thuê chira phân phOi" tren Bang can dOi k toán hgp nhât. 

• Nu sau khi thoái vn Tp doàn mt quyn kim soát vá cong ty con trl thành cOng ty lien doanh, 
lien két: khoán dâu tir cOn lai  dirge trInh bay I khoan mic "Dâu tir váo cOng ty lien doanh, lien 
kllt" trlln Báo eao tái chInh hgp nhat theo phirong pháp von chO sIr hftu và két qua elm vie thoái 
von dirge ghi nhn váo Báo cáo kllt qua hoat dng kinh doanh hgp nhât. 

• Nu sau khi thoái vn Tp doán mt quyn kim soát và cOng ty con trl thánh khoán dAu tir 
thông thirO'ng: khoan dáu tir eOn lai  dirge trInh bay theo giá trj ghi sO trén Báo cáo tài chinh hgp 
nhát và kOt qua ella viéc thoái von dirge ghi nhn váo Báo cáo kêt qua hoat dtng kinh doanh hcrp 
nhât. 

TruIng hgp cOng ty eon huy dOng them vn gop tir các chll sIr hftu, nu t 1 vn gop them ella các 
ben khOng tuong 1mg vIm t l hin hanh thI phân chênh Ich gifta sO von gop them ella Tp doán vá 
phân sIr hitu tang them trong tài san thuân ella cOng ty con dirge ghi nhn váo khoán miic "Lgi nhun 
sau thue chira phân phOi" trên Bang can dOi k toán hgp nhât. 
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3. Các giao dlch  bang ngo3i t 
Các giao dich phát sinh bang ngoi t dirge chuyn di theo t giá tai  ngày phát sinh giao djch. So 
dir cac khoin miie tién t có gôe ngoai t ti ngày kêt thüc kS'  k toán dirge qui dôi theo t giá tai 
ngày nay. 

Chénh loch t3' giá phát sinh trong kS'  tr cac giao djeh b&ng ngoai t dirge ghi nhân vào doanh thu 
hoat dng tài chInh hoc chi phi tài ehinh. Chênh loch t giá do dánh gii li các khoin mtc tiên t 
có gôc ngoai t ti ngày kit thic kS'  kê toán sau khi bi trtr chênh leh tang và ehinh 1eh gum di.rcre 
ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài ehInh hoe chi phi tài chInh. 

T' giá sü diing d qui di cac giao djch phát sinh b&ng ngoai t là t' giá giao djeh thLrc t tai  thi 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc tê dôi vâi các giao djch bang ngoai t dirge xác djnh 
nhir sau: 
• Dôi vol hop dông mua ban ngoal tê (hop dông mua ban ngoai tê giao ngay, hop dong ky han, 

hop dong tirong lai, hgp dông quyin chpn, hgp dông hoán dôi): t3' giá k' kit trong hgp dông 
mua, ban ngoai té gita T.p doàn va ngân hang. 

• Di vâi cac khoin gop vn hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoai t cia ngân hang noi Tp doàn 
ma tài khoin di nhn von cia nhà dâu tu tai  ngiy gop von. 

• Di vOi ncy phi thu: t) giá mua cia ngân hang thuong mai  noi Tp doàn chi djnh khách hang 
thanh toán tai  thai diem giao djch phát sinh. 

• Di vài ng phii tn: t' giá ban cia ngân hang thuo'ng mai  noi Tap doin dij kin giao djch tai  thi 
diem giao djch phát sinh. 

• Di v&i eác giao djch mua sm tii sin hoe các khoin chi phi dirge thanh toán ngay b&ng ngoai 
t (khong qua các tii khoin phii tn): t giá mua cia ngân hang thuong mai  noi Tp doàn thire 
hin thanh toán. 

T' giá sir ding d dánh giá Ii s dir cac khoin mic tin t có gc ngoai t tai  ngày kt thic kS'  k 
toán diroc xae djnh theo nguyen tic sau: 
• Di v&i các khoin ngoi t gtri ngân hang: t giá mua ngoi t cia ngân hang noi Tp doàn ma 

tii khoin ngoai t. 
• Di vai eác khoin miie tin t có gc ngoai tê dirge phân loai là tài sin khác: giá mua ngoai 

t cia Ngân hang TMCP Diu tu và Phát trim Vit Nam (Ngân hang Tp doàn thirang xuyin có 
giao djch). 

• Di vâi các khoin miic tin t cO gc ngoai t dirge phân l°ai  là ng phii tn: t' giá ban ngoai t 
cia Ngân hang TMCP Dâu tir va Phát trim Vit Nam (Ngân hang Tp doàn thirmg xuyin có 
giao djeh). 

TS' giá st thing khi chuyn di Báo cáo tii chinh cia cong ty con 1p bAng ngoai t sang don vj tin 
t ki toán cia Cong ty mc nhu sau: 
• Tài sin và lgi th thuong mai  phát sinh khi mua cong ty eon & nirâc ngoài dirge qui di theo t' 

gii mua cia ngân hang tai  ngày kit thic k' km toán. 
• Ng phii tn dirge qui di theo t' giá ban cia ngân hang tai  ngày kt thic kS'  k tom. 
• Giá trj tài sin thuAn cia cOng ty eon do Cong ty mc nAm giü tai  ngày mua dirge qui di theo t' 

giá ghi sO tai  ngiy mua. 
• Lgi nhun sau thu chira phân phi phát sinh sau ngày mua cong ty con dirge qui di bAng each 

tInh toán theo các khoin miic doanh thu, chi phi cia Bio cáo kit qua boat dng kinh doanh. 
• C tue di fri dirge qui di theo t' gii giao djeh thre t tai  ngiy tn c tue. 
• Các khoin miie thuic Bio cáo kt qua hoat dng kinh doanh vi Bio cáo km chuyn tin t dirge 

qui dOi theo t giá giao djeh thire tê tai  thai diim phát sinh giao djch. Niu t gii bInh quin k' 
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báo cáo xp xi t giá giao djch thijc t ti thñ dim phát sinh giao djch (chênh loch không qua 
2%) thI áp d%lng t' giá bInh quân. Néu biên d giao dng cüa t' giá gitra thii diem dâu näm và 
cuôi k' trên 20% thI áp dicing theo t giá tai  ngày két thüc k' ké toán. 

Chênh léch t' giá h6i doái phat sinh khi chuyn di Báo cáo tài chInh cCa cong ty con di.rcic phán 
ánh lu5 kê trong phân von chC si htru cCia Bang can dôi ké toán hqp nhât theo nguyen tãc: 
• Phn chênh lch t' giá hii doái phân b cho Cong ty mc dirge trinh bay tai  khoàn miic "Chênh 

Ich t giá hôi doái" thuc phân von chC sr htru cOa Bang can dôi ké toán hcrp nhât. 
• Phn chênh 1ch t)' giá hi doái phân b cho c dong không kim soát dirçrc trInh bay tai  khoân 

miic "Lqi Ich cô dông khong kiêm soát". 

Chênh lch t giá hi doái phát sinh lien quan dn vic qui di khoãn lçri th thuong mai  chiia phân 
bô hét tui ngày kêt thüc k' kê toán thrgc tInh toàn b cho Cong ty mc và dirge ghi nhn vào khoãn 
muc "Chênh Ich t)' giá hôi doái" thuc phân von chü s htru cüa Bang can dôi ke toán hgp nhât. 

4. Tin và các khoãn tlro'ng dung tin 
Tin bao gm tin mt, tin gtri ngân hang không k'han, tin dang ehuyn. Cac khoán Urong throng 
tiên là cáe khoân dâu tir ngän han  có thi han  thu hôi không qua 3 tháng kê tir ngày dâu tir, Co khá 
näng chuyên doi dê dàng thành mt lugng tiên xac dinh va không eO rOi ro trong vic ehuyen dôi 
thành tien tai thii diem báo cáo. 

5. Các khoãn du tii' tài chInh 

Các khoán thu 1w nám gifr dIn ngày dáo hgn 
Khoán du tir dirge phân loai là n&m gitr dn ngày dáo han  khi Tp doàn có ' djnh và khá näng gitr 
dn ngày dáo han.  Các khoán dâu tu näm giü den ngày dáo han  bao gôm: cac khoán tiên gii ngân 
hang có kS' han (bao gOm Ca CC loai tin phiêu, kS'  phiéu), trái phiêu, cô phiêu iru däi ben phát hành 
bt buc phái muaiai tai  mt thai diem nhât djnh trong tiro'ng lai và eác khoán eho vay nAm gitr den 
ngày dáo han  vci miic dIch thu lAi hang k' và các khoán dâu tir näm gitr den ngày dáo han  kháe. 

Các khoàn du tu nAm giU dn ngày dáo han  dugc ghi nhn ban dAu theo giá gebao gm giá mua 
và eác chi phi lien quan den giao djch mua eác khoán dâu tu. Sau khi nhn ban dâu, eác khoãn dâu 
tir nay dirge ghi nhn theo giá trj Co the thu hôi. Thu nhp lãi ttr các khoAn dâu ti.r näm gitr den ngày 
dáo han  sau ngày mua dirge ghi nh.n tren Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh tren co s dg thu. 
Lãi dirge hiràng trtrOe khi Tp doàn näm gitr dirge ghi giám trtr vào giá gôe tai  thii diem mua. 

Khi Co các bang chfrng che ehn cho thAy mt phn hoc toàn b khoán dAu tir eó th khong thu hi 
dirge và so ton that dirge xáe djnh mt each clang tin ey thI ton that dirge ghi nh.n vào ehi phi tài 
chInh trong k' và giâm trtr trirc tiep giá trj dâu tu. 

Các khoán cho vay 
Cáe khoán eho vay dirge xác djnh theo giá ge trir eác khoãn dr phOng phâi thu kho dOi. Dir phOng 
phái thu kho dOi cUa eác khoán eho vay dirge 1p  can er vào dir kien mire ton that có th xãy ra. 

Các khoãn du 1w vào cong ty lien doanh, lien kIt 
GOng ty lien doanh 
Cong ty lien doanh là doanh nghip dirge thành l.p tren e s thOa thun tren hgp dOng ma theo do 
Tp doàn và eáe ben tham gia thijc hin hoat dng kinh té trên co sâ dong kiem soát. DOng kiem 
soát dirge hiu là vie dira ra eác quyet djnh mang tinh chien lirge lien quan den eáe ehinh sáeh hoat 
dng va tài ehInh eCa eOng ty lien doanh phâi eó sir dông thun eEa eáe ben tham gia lien doanh. 
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Tp doàn ghi nhân 19i Ich cüa mInh trong co' sâ kinh doanh ding kim soáttheo phrnmg phap vn 
chü sâ hihi. Theo do khoãn von gop trong lien doanh di.rçic ghi nhn ban dâu theo giá gôc, sau do 
duçic diêu chinh theo nhirng thay dôi cEa phân s& hthi cüa Tap doàn trong tài san thuân cOa co' s 
kinh doanh dong kiêm soát. Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât phán ánh phân sâ h&u 
cüa Tp doàn trong kêt qua hoat dng kinh doanh cüa co sâ kinh doanh dông kiêm soát. Tp doàn 
ngfrng sCr ding phrnng pháp vn chü sâ httu kO tir ngày kt thOc quyên dong kiêm soát hoc khong 
có ánh hirâng dáng kê doi vâi co sâ kinh doanh duçrc dông kiêm soát. 

Báo cáo tài chInh cüa co sâ kinh doanh dng kim soát dirçrc 1p cüng k' k toán,  vi Báo cáo tài 
chinh hcrp nhât cOa Tp doan. Khi chinh sách ké toán cOa co sâ kinh doanh dong kiêm soát khac vi 
chInh sách kê toán ap diing thông nhât trong Tp doàn thI Báo cáo tài chInh cüa Co sit kinh doanh 
dong kiêm soát së CO nhftng diêu chinh thich hp truitc khi sit ding cho vic 1.p Báo cáo tài chinh 
hop nhât. 

Các khoán lãi, 1 chua th?c hin phát sinh tir các giao djch viti các Co sit kinh doanh dng kim soát 
dixcrc loai trir tuang Crng viti phân thueic ye Tp doàn khi 1p Báo cáo tài chInh hop nhât. 

Cong ty lien ke't 
COng ly lien kt là doanh nghip ma Tp doàn cO ánh hithng dang k nhirng khOng cO quyn kim 
soát dôi viti các chInh sách tài chInh va hoat dng. Anh huitng dang kê the hin it quyên tham gia 
vào vic dtra ra cac quyêt djnh ye chInh sách tài chInh và hoat dng cCa doanh nghip nhân dâu tir 
nhirng khong kiêm soát cac chInh sách nay. 

Các khoán du tir vào các cong ty lien kt duqc ghi nhn theo phi.rong pháp vn chü sit hitu. Theo 
do, khoán dau tu vào cOng ty lien kêt dirqc the hin trén Báo cáo tài chInh hqp nhât theo chi phi dâu 
tu ban dâu và diéu chinh cho cac thay dôi trong phân lçri Ich trén tâi san thuân cCa cOng ty lien kêt 
sau ngày dâu Ut. Nêu lgi ich cOa Tp doan trong khoãn lô cita cong ty lien kêt lan hon hoc bang giá 
trj ghi so cCa khoán dâu tu thI giá trj khoán dâu tu duçc trinh bay trén Báo cáo tài chInh hop nhât là 
bang khong ti-it khi Tp doàn có các nghia vii thirc hin thanh toán thay cho cong ty lien ket. 

Báo cáo tài chInh cCa cOng ty lien kt dirçic 1p cOng kS'  k toán viti Báo cáo tài chInh hop nht cOa 
Tp doàn. Khi chInh sách kê toán cOa cOng ty lien ket khác viti chInh sach kê toán ap dicing thông 
nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chInh cOa côngty lien ket së cO nh€fng diêu chinh thIch hçip tnritc 
khi sir diing cho vic 1p  Báo cáo tài chinh hop nhât. 

Các khoán lãi, l chua thuc hin phát sinh tir các giao djch vii các cong ty lien kt dirçrc loai trir 
tuong (mg vii phn thuc ye Tap doàn khi 1p Báo cáo tài chinh hop nhât. 

Các khoán du 1w vào cOng ci v6n cãa thin vj khác 
DAu tu vào cOng cii v6n cüa don vj khác bao gm các khoán du tu cong cii vn nhung Tp doàn 
khOng cO quyen kiem soát, dng kim soát hoc cO ãnh huing dáng kê dOi vii ben duqc dau tim. 

Các khoán du tir vào cOng cii vn cOa don vj khác duc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm 
giá mua hoc khoán gOp von cong  cac chi phi trijc tiêp lien quan den hoat dng dâu tim. Co titc và lqi 
nhun cña các kS'  truic khi khoán dâu tim duqc mua dirqc hach  toán giám giá trj cOa chinh khoán dâu 
tim do. Co tiTrc va lqi nhun cOa cac k' sau khi khoãn dâu tim dLrçic mua dirqc ghi nhn doanh thu. CO 
titc duçmc nh.n bang cô phiêu chi dugc theo dOi sO lucmg cO phieu tang them, khOng ghi nhn giá frj 
c phiu nhn dixqc. 
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Dii phông tn that cho các khoán du tir vào cong cu vn cüa dcm vi khác duac trIch 1p nhu sau: 
• Di vài khoãn du tu vao c phiu niêm yt hoc giá trj hqp l khoân dAu tu dixçc xác djnh tin 

cay, vic 1p dir phông dira trén giá frj thj tru?Yng cOa cô phiêu. 
• Di vài khoán dAu tu không xac djnh dircrc giá trj hqp l' ti thai dim báo cao, vic 1.p dij phOng 

duqc thtrc hin can c(r vao khoán lô cUa ben duqc dâu tLr vài mirc trIch 1p bang chênh loch giira 
von gop th?c té cCa cac ben ti ckm vi khác va von chC s& hihi thtrc có nhân vâi t' l gop von 
cCa Tp doàn so vài tong so von gop thtrc tê cOa các ben ti dan v: khác. 

Tang, giám s dir phOng tn that du tu vào cong cii vn cUa dan vi khác cAn phái trIch 1p t?i  ngày 
kêt thñc kS'  kê toán dirçic ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phãi thu 
Các khoán no phái thu di.roc trmnh bay theo giá frj ghi s trir di các khoán d? phông phái thu khó dôi. 
Vic phân loai các khoán phái thu là phái thu khách hang và phâi thu khác duqc thirc hin theo 
nguyen täc sau: 
• Phái thu cCa khách hang phán ánh các khoán phái thu mang tInh chAt thuang mai  phát sinh tir 

giao djch có tInh chat mua - ban giüa T.p doàn Va ngu?ri mua là dan vj dc 1p  vài Tp doàn, 
bao gôm Ca các khoán phãi thu ye tiên ban hang xuât khâu üy thác cho dan vj khác. 

• Phái thu khác phán ánh các khoân phái thu không có tInh thuang mai,  không lien quan dn giao 
djch mua - ban. 

Dr phong phâi thu kho dOi thrçc Ip cho tirng khoán nq phái thu khó dOi can ccr vào dir kin müc Mn 
that có the xây ra. 

Tang, giám s dii dr phông no phãi thu khó dôi cAn phái trIch lap t?i  ngày kt thiic kS'  k toán dugc 
ghi nhn vào chi phi quán l doanh nghip. 

7. Hang Mn kho 
Hang Mn kho duçc ghi nhn theo giá thAp han giüa giá gc va giá trj thuAn cO th th?c hin duqc. 

Giá gc hang Mn kho duc xác djnh nhu sau: 

• Nguyen 4t lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua va các chi phi lien quan trijc tip khác phát sinh 
dê có duçic hang tOn kho a dja diem và trang thai hin ti. 

• Thành phArn: bao gm chi phI nguyen vt lieu, nhân cong trirc tip và chi phi san xuAt chung có 
lien quan tiép duçrc phân bô dua trén mirc d hoat dng bInh thu?rng. 

• Chi phi san xuAt kinh doanh di dang: duçc tp hqp theo tirng cong trInh chua hoàn thành hoc 
chua ghi nhn doanh thu. 

Giá gc cEa hang Mn kho dugc tInh theo phixang pháp bInh quân gia quyn và dugc hach  toán theo 
phuang pháp kê khai thu?mg xuyén. 

Giá trj thuAn cO th thirc hin du?c là giá ban uâc tinh cüa hang Mn kho trong kS'  san xuAt, kinh 
doanh bInh thu?mg trir chi phi uàc tInh de hoàn thành và chi phi uâc tInh can thiêt cho vic tiêu thu 
chang. 

Dir phOng giám giá hang Mn kho duqc 1p cho tirng mt hang Mn kho có giá gc Ian han giá trj thuAn 
có the thirc hin duqc. Dôi vai djch v1i cung cap a dang, vic Ip  dij phOng giám giá duçrc tInh theo 
tirng '°a djch vJ1 Co m(rc giá riêng bit. Tang, giãm so dii dij phOng giám giá hang ton kho can phâi 
trIch 1p ti ngày ket thOc k5' ke toán duc ghi nhn vào giá von hang ban. 
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8. Chi phi trã trwYc 
Các chi phi dä phát sinh lien quan dn kêt qua hoat dng san xut kinh doanh cüa nhiu kS'  k toãn 
dirge hach  toán vao chi phi trâ truâc dé phân bô dan vào kêt qua hoat dOng kinh doanh trong các k' 
kê toán sau. 

Vie tInh va phân b chi phi trá tnthc dài han  vao chi phi san xut kinh doanh tirng k' k toán dirge 
can cir vao tInh chat, mt'rc dO tfrng loai chi phi de 1ira chn phirang pháp va tiêu thirc phân bô hgp 1. 
Chi phi trá triràc dirge phân bô dan vào ehi phi san xuât kinh doanh theo phirng pháp dirông thàng. 

Cáe d an dAu tu san phAm phn mm dã hoàn thành va không dang k s hiiu trI tu dirge phân b 
vao chi phi theo phuang pháp duô'ng thang vài th?ri gian phân bô tr 03 den 10 näm. 

9. Tài san c djnh hOu hInh 
Tài san e djnh hthi hInh dirge th hin theo nguyen giá tth hao mon lUy kL Nguyen giátài san cô 
dinh hUu hinh bao gôm toàn bO eác ehi phi ma Tp doàn phai bO ra dê có dirge tài san cô djnh tInh 
den thai diem dua tài san do vao trang thai san sang sr dpng. Cáe chi phi phat sinh sau ghi nhn ban 
dâu chi dirge ghi tang nguyen giá tài san eô djnh neu eac chi phi nay chAc chän lam tang igi ich kinh 
te trong tucrng lai do sCr diing tài san do. Các ehi phi phát sinh không thóa man diêu kin trên dirge 
ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 

Khi tài san e djnh htru hinh dirge ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k dirge xóa 
so va lãi, 1 phát sinh do thanh 1' dirge ghi nhn vào thu nhp hay ehi phi trong kS'. 

Tài san e djnh h[ru h'mh dirge kMu hao theo phircrng pháp dumg thing dira trên thai gian hthi diing 
uàe tinh. So näm khau hao eüa các loai tài san eô dinh hihi hInh nhir sau: 
Loai tài san c dinh So nàm 
Nhà era, vt kién trOc 03 - 45 
May mOe và thi& bj 03 - 20 
Phircrng tin 4n tâi, fruyn dn 06-10 
Thit bj, dpng cp quàn l 03 - 08 
Tài san e djnh kháe 05 - 07 

10. Tài san c djnh vô hInh 
Tài san c djnh vô hInh dirge th hin theo nguyen giá trr hao mOn lüy kê. 

Nguyen giá tài san c djnh vo hInh bao gm toàn bO eáe chi phi ma Tp doàn phai bO ra d eó dirge 
tài san eô djnh tInh den thai dim dua tài san do vào trang thai san sang sir dicing. Chi phi lien quan 
den tâi san eô djnh vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu dirge ghi nhn là ehi phi san xuât, 
kinh doanh trong k' trir khi cáe chi phi nay gän lien vOi mOt  tài san eô djnh vô hinh c11 the và lam 
tang lgi ich kinh te tir cáe tài san nay. 

Khi tài san e djnh vo hInh dirge ban hay thanh l, nguyen gia và giá trj hao mOn lUy k dirge xóa s 
và lãi, lô phat sinh do thanh l' dirge ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh vô hInh eàa Tap doàn bao gm: 

Ghtrung trinh phn mm 
Chi phi lien quan dn eae ehirong trinh phn mm may tinh không phai là mOt bO phn gn kt ai 
phan cng có lien quan dirge von hoa. Nguyen gia cüa phân mêm may tinh là toàn bO eae ehi phi ma 
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Tp doàn dã chi ra tInh dn thai dim dua phn mm vào s1r dung. Phn mm may tinh duqe khu 
hao theo phucmg pháp dumg thang trong th?ii gian tir 03 - 10 näm. 

Ban quyn, bang sang c/il 
Nguyen giá cüa bàn quyn tác giâ, bang sang ch mua 1a  tir ben thir ba bao grn giá mua, thus mua 
hang khong diiçrc hoàn li va chi phi dang k. Bàn quyên tác giã, bang sang chê dtrçic khâu hao theo 
phucing pháp dithng thäng trong thai gian tir 03 - 10 nãm. 

N/ian hiu hang hóa 
Nhãn hiu hang hóa duqc kMu hao theo phtrng pháp duàng thAng trong thii gian tir 03 — 10 näm. 

Tài san cJ djnh vô hlnh k/ide 
Tài san c djnh vo hInh khac khu hao theo phuang pháp du?mg thAng trong thi gian tir 03 - 07 
näm 

11. Chi phi xây dy'ng co bàn d& dang 
Chi phi xây dirng ca bàn d& dang phân ánh cac chi phi lien quan trirc tip (bao gôm cá chi phi Iäi 
vay có lien quan phü hqp vài chinh sách ké toán cüa Tp doàn) den các tài san dang trong qua trInh 
xây dijng, may móc thiêt bj dang lap dt dê phiic viii cho muc dIch san xuât, cho thué và quan 1' cüng 
nhu chi phi lien quan dn vic scra chUatài san cô djnh dang th?c hin. Các tài san nay duqc ghi 
nhân theo giá gôc và khong dtrqc tinh khâu hao. 

12. Hçrp nht kinh doanh và lçi th thirong mi 
Vic hqp nht kinh doanh duqc k toán theo phixang pháp mua. Giá phI hcrp nh.t kinh doanh bao 
gôm: giá frj hqp l' tai ngày din ra trao dôi cüa các tài san dem trao dôi, các khoán ncr phâi trá dã 
phát sinh hoc dã thra nhn và cac cong ciii von do Tp doàn phat hành d dôi lay quyên kiêm soát 
ben bj mua va cac chi phi lien quan trirc tiêp den vic hqp nhât kinh doanh. Tài san dãmua, nq phai 
trâ có the xác djnh dtrqc và nh&ng khoân nq tiém tang phái ganh chju trong hqp nhât kinh doanh 
thrqc ghi nhn theo giá trj hçrp l ti ngày näm giü quyen kiêm soát. 

Di vâi giao djch hcrp nht kinh doanh qua nhiu giai doan, giá phi hqp nht kinh doanh dirGe tInh 
là tong cüa giá phi khoãn dâu tu tai  ngày dt duqc quyên kiêm soát cong ty con cong vói giá phi 
khoán dâu ti.r eCa nhüng lan trao dôi tnrov dã duqc dánh giá lai  theo giá trj hqp l' tai ngay dat dirqc 
quyén kiêm soát cOng ty con. ChOnh loch gifla giá dánh giá Tai  va giá gôc khoân dâu tu duqc ghi 
nhn vào ket qua hoat dng kinh doanh neu trixâc ngày dat  duqc quyên kiém soát Tp doàn khOng 
có ành hithng dang kê vài cong ty con và khoân dâu ti.r duqc trinh bay theo phuang pháp giá gôc. 
Nêu trirâc ngày dat  duqc quyên kiem soát, Tp doàn có ánh hung dang kê và khoân dâu tu duqc 
trInh bay theo phucmg phápvôn chO sà hthi thi phân chênh lchgit?a giá dánh giá lai  va giá trj khoân 
dâu tu theo phircmg pháp von chü sr hihi duqc ghi nhnvào ket qua hoat  dng kinh doanh và phân 
chênh loch gita gia trj khoán dâu tir theo phircmg pháp yOn chñ sr hi:tu và giá gOc khoán dâu tir dircrc 
ghi nhân tr?c tiep vào khoãn miic "Lqi nhun sau thuê chua phân phôi" trên Bang can dôi k toán 
hap nhât. 

PhAn chênh 1ch cao han cCa giá phi hap nht kinh doanh so vâi phn s hitu cña Tp doàn trong giá 
trj hap l thuân cCa tài san, nq phâi trà có the xác djnh dirqc và cac khoân nq tiém tang dã ghi nhn 
tai ngày  dat  duge quyen kiém soát cOng ty con thrgc ghi nhn là lgi the thuang mai.  Neu phân s& 
hü'u cüa Tp doàn trong giá tn hap l thuân cñatâi san, ng phài trà có the xác djnh dtrqc và ng tiêm 
tang dugc ghi nhn t?i  ngày  dat  dtrqc quyen kiém soát cong ty con vugt qua gia phi hap nhât kinh 
doanh thI phn chenh lch dirgc ghi nhn vào kêt qua hoat dng kinh doanh. 
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Lii Ich ciia c dông không kirn soát tai  ngày hcp nht kinh doanh ban du dixcrc xác djnh trén cci s& 
t' l ciia cac cô dông không kiêm soát trong giá trj hqp 12 ciia tài san, ncr phai tri vii nq tiëm tang 
thrçrc ghi nhân. 

13. Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã 
Ciic khoin ncr phiitri và chi phi phii tri dirge ghi nhn cho s tin phii trá trong tucmg lai lien quan 
den hang hóa va djch vu dã nhn dirge. Chi phi phii tri duqc ghi nhn dira trên các ixâc tInh hcrp l2 
ye so tiên phii tri. 

Vic phân loai cac khoin phii trá là phii tri ngiri bàn, chi phi phai tri vii phii tri khác dirçrc thijc 
hin theo nguyen tiic sau: 
• Phii tri ngithi ban phan ánh cac khoàn phái tri mang tinh chAt thucmg mai  phát sinh tii giao djch 

mua hang hóa, djch viii, tài sin va ngithi bin là dan vj dc 1p vâi Tp doàn, bao gôm ci các 
khoin phii tn khi nhp khâu thông qua ng1xri nhan ày thác. 

• Chi phi phii trá phàn ánh các khoàn phii trà cho hang hóa, dich vii dii nhn dixgc tir ngithi ban 
hoc clii cung cap cho nguii mua nhirng china clii tn dochira có hóa don hoc ehira dii ho so, tài 
1iu kê toán và các khoiin phii tn cho ngirii lao dng ye tiên liro'ng nghi phép, các khoin chi phi 
sin xuât, kinh doanh phii trIch trithc. 

• Phii tn khic phin ánh các khoin phii tn khong có tInh thirong mai,  không lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang boa djch vii. 

14. Cic khoin di phông phãi trã 
Cac khoan dir phong diroc ghi nhân khi Tap doan co nghia vu no hiên tai (nghia vu phap ly hoiic 
nghia vii lien dâi) do kêt qua tir mt sir kin dii xiy ra, vic thanh tom nghia vr ncr nay có the s dan 
den sij gum siit ye nhing lgi Ich kinh té và giá trj ciia nghia vii no do cO the dirge mOt UC tinh ding 
tin cay. 

Nu inh hir&ng ciia thri gian là trQng yu, dir phông së clugc xác djnh bang cách chit khAu so tin 
phii bó ra trong tircing lai dê thanh toán nghia viii ncr vài t l duet khâu truiic thuê và phin ánh 
nhiing dánh giá trén thj tnr?rng hin t?i  ye giá trj th?ri gian ciia tiên vii nhiing ru ro cu the ciia khoin 
no d. Khoin tAng len ciia so dij phOng do thri gian trôi qua dirge ghi nhn là chi phi tiii chInh. 

15. V6n chü s& hü'u 
VEn gop cüa chü sO hfru 
Vn gop eCa cliii sii hiiu dirge ghi nhn theo s vn thrc t dii gop ciia cic ci dong ciia Cong ty. 

Thng dir vim cô phimn 
Thäng dir vn c phAn dirge ghi nhn theo s chenh 1ch giia giá phát hành và mnh gia c phiAu 
khi phat hành lan dâu, phát hinh bô sung, chénh loch giia gia tii phát hành và giá trj so sách ciia co 

phieu qu5' vi ciu phin von ciia trai phieu chuyen dôi khi dáo han.  Chi phi tnirc tiep lien quan den 
vic phat hinh bô sung cô phieu và tai phat hành cô phieu qu5 dirge ghi gum thng dir von cô phân. 

V6n khác cáa chñ sO hfru 
Vn khac dirge hinh thinh do b sung tii kt qua hoat dng kinh doanh, dinh gii lai  tii sin và gii trj 
con lai  gifla giá trj hgp l' ciia cac tài sin dirge tang, bieu, tài tng sau khi tri cac khoin thuê phii np 
(neu co) lien quan den eác tiii sin niiy. 

Cimphilu qujY 
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Khi mua 1a  e phiu do Cong ty phát hành, khoân tin trâ bao gm Ca the chi phi lien quan dn giao 
djch dirge ghi nhn là eo phiêu qu va dirgc phán ánh là mt khoán giám trir trong von ehü sâ hum 
Khi tái phát hành, ehenh leh gifta giá tái phát hành và giá so sách eüa cô phiêu qu5 dirge ghi vào 
khoán mvc  "Thng dir von cO phân". 

16. Phân phi lçi nhun 
Lgi nhun sau thug thu nhp doanh nghip dirge phân phi eho eác e dông sau khi dã trIeh lap eáe 
qu5 theo Diêu l cüa Cong ty ciing nhir eac qui djnh eüa pháp lust va dã dirge Dai  hi dông cô dong 
phê duyt. 

Vie phân phi lçri nhun cho eac e dông dirge can nhc dn eac khoán miic phi tin t nAm trong 
igi nhun sau thuê chira phân phôi eó the ánh hirâng den luong tiên va khá näng ehi trá cO ti're nhir 
lãi do dánh giá Iai  tài san mang di gop vOn, lãi do dánh giá li các khoàn miie tiên t, eáe cong cii tài 
chinh và eác khoãn mic phi tiên t khác. 

C t(re dirge ghi nhn là ng phái trã khi dirge Dai  hi dng e dong phê duyt. 

17. GM nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang 
Doanh thu ban hang dirge ghi nhn khi dng th?ri thOa man eáe diu kin sau: 
• Tp doàn dA dà ehuyn giao phn Ian rüi ro va lgi Ieh gn lin vâi quyn sa hitu san phAm hoe 

hang hóa eho ngtthi mua. 

• Tp doàn da khong eOn nm giU quyn quán l' hang hóa nhir ngirai sO hu hang hóa hoe quyn 
kiêm soát hang hóa. 

• Doanh thu dirge xáe djnh tirnng di ehAe ehn. Khi hgp dng qui djnh ngirOi mua dirge quyn 
trà !ai  san pham, hang boa, dã mua theo nhttng diêu kin eit the, doanh thu ehi dirge ghi nh.n 
khi nhng diéu kin eii the do khong eOn ton tai  Va ngirOi mua không dirge quyên trâ lai  san 
phâm, hang boa (trir thrOng hgp kháeh hang eó quyên trá li hang hóa dirOi hInh thüe dôi li dé 
lay hang hóa, djeh vi,j kháe). 

• Tp doàn dã da ho.e së thu dirge lgi Ieh kinh t tir giao djeh ban hang. 

• Xáe djnh dirge chi phi lien quan dn giao djeh bàn hang. 

Doanh thu cung c4p djch vu 
Doanh thu eung ep djeh vii dirge ghi nhn khi dng thai thóa man eáe diu kin sau: 
• Doanh thu dirge xáe djnh tirong di che ehAn. Khi hgp dng qui djnh ngirni mua dirge quyn 

trã lai  djeh vii dã mua theo nhung diêu kin e1i the, doanh thu ehi dirge ghi nhn khi nhüngdiéu 
kin eii the do khOng eOn ton tai  và ngirni mua không dirge quyên trá lai  djeh vii dã eung cap. 

• Tp doàn dã dã hoc së thu dirge Igi ieh kinh t tir giao djeh eung ep djeh vii do. 
• Xáe djnh dirge phn cOng vice da hoàn thành vào thai dim báo cáo. 
• Xáe djnh dirge ehi phi phát sinh eho giao djeh và ehi phi d hoàn thành giao djeh eung ep djeh 

vu do. 

ThrOng hgp djeh viii dirge thire hin trong nhiu k' thI doanh thu dirge ghi nhn trong kS'  dirge can 
e(r vào két qua phân cOng vie dã hoàn thành vào ngày kêt thüe kS'  kê toán. 

PhAn cong vie eung ep djeh vii da hoàn thành dirge xáe djnh theo phirong pháp dánh giá t' l phAn 
tram (%) ehi phi nhân cOng da phát sinh so vOi tong ehi phi nhân cOng irOe tInh de hoàn thành toàn 
b giao djeh eung cap djeh vit. 
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Di vi tin ctrirc trá trithe lAn dAu djch viii FTTH va EOC elm khách hang mii phát sinh trong nàm 
tài chInh, Cong ty ghi nhn doanh thu cung cap djeh vii là toàn b so tiên cuirc trä truirc elm các 
khách hang nay, không thire hin phân bô doanh thu cho các kS'  cuirc ti.rang 1mg. 

Tin Idi 
Tin IAi duqc ghi nhn trén cci sO' thO'i gian và läi suât th?c té tlrng kS'. 

Co tác và lo'i nhuân dwoc chia 
Co tue va lrn nhuân ducic chia dtrcic ghi nhân khi Tap doan dã thrcic quyën nhân cô tue hoäc lcn nhuân 
tir viéc gop vOn. Co tire duqc nhn bang cô phiêu chi duçrc theo dOi so hrçing cô phiêu tang them, 
không ghi nhn giá tn cô phiêu nhn &rçrc. 

18. Các khoãn giãm trir doanh thu 
Cáe khoân giám trir doanh thu bao gm chit khAu thiro'ng mai,  giãm giá hang ban, hang ban bj trà 
iai phát sinh cling k' tiêu thi san phâm, hang hóa, djch vi,i duqc diêu chinh giám doanh thu cüa k' 
phát sinh. 

TrLrO'ng hçip san phAm, hang hoá, djeh vi da tiêu thii tlr các kS'  tnuó'e, dn k' nay mii phát sinh chiét 
khâu thuo'ng mai,  giàm giá hang ban, trá lai  thI duçc ghi giám doanh thu theo nguyen tAc: 
• Nu khoàn giãm giá, chit khAu thucrng mai,  trâ  lai  phát sinh truirc thO'i dim phát hành Báo cáo 

tài chInh hçrp nhât: ghi giàm doanh thu trên Báo cáo tài chInh hçrp nhât eCa näm nay. 
• Nu khoán giám giá, ehit khAu thu,rcrng mai,  trá li phát sinh sau thIn dim phát hành Báo cáo 

tài chinh hcnp nhât: ghi giám doanh thu trên Báo cáo tài chinh hcnp nhât eüa k' sau. 

19. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm lãi tin vay va eác ehi phi kháe phát sinh lien quan trije tip dn các khoán 
vay. 

Chi phi di vay duçnc ghi nhn vào chi phI khi phát sinh. TruO'ng hçnp ehi phi di vay lien quan trujc tip 
dn vic dau tu xây drng hoe san xuât tài san dO' dang can eó mt thIni gian tin dài (trên 12 thang) 
d eó the dim vào sir duing theo muic dIch djnh trtrórc hoc ban thI chi phi di vay nay duqe tinh vào 
giá trj elm tài san do. Dôi vii khoãn vay riêng phic vi,i vic xây dijng tài san eô djnh, bat dng san 
dâu tu, läi vay duqe von hóa kê cá khi thIni gian xay dirng dinii 12 thang. Các khoãn thu nhp phát 
sinh tir vice dâu tu tOrn  thIni các khoãn vay duqc ghi giám nguyen giá tài san có lien quan. 

Di vii các khoán vn vay chung trong do có sir diing cho mue dIch dAu tu xay dirng hoc san xuAt 
tài san di dang thi chi phi di vay vOn hóa ducre xác djnh theo t)' 1 von hóadôi vii chi phi lüy ke 
bInh quân gia quyên phát sinh cho vice dâu Us xay drng cci bàn hoe san xuât tài san d5. T' i von 
hóa duçnc tinh theo t l lãi suât bInh quân gia quyén elm eáe khoán vay churn trá trong ks', ngoai trir 
eáe khoán vay rieng bit phiic vii cho miie dich hInh thành mt tài san eui the. 

20. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhirng khoán lam giãm lii ich kinh t duçnc ghi nhn tai  thu diem giao djch phát sinh hoe 
khi có kha nang tucing dôi chäc ehän së phát sinh trong tucing lai khOng phân bit dä chi tien hay 
china. 

Các khoãn chi phi và khoán doanh thu do no t.o ra phai dirge ghi nhn dng thIni theo nguyen tAc 
phü hqp. Trong tnrInng hçnp nguyen täc phü hcnp xung dt vii nguyen täc thin trQng, ehi phi dirge 
ghi nhn can cir vào bàn chat va qui djnh elm eác chuân mije k toán tie dam bào phàn ánh giao djeh 
mt each trung thurc, hqp 1'. 
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21. Thu thu nhâp doanh nghiêp 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip bao gm thus thu nhp hin hành và thuê thu nhp hoAn lai. 

ThuE thu nhâp hin hành 
Thug thu nhp hin hành là khoán thus dirge tInh dra trén thu nhp tinh thu. Thu nhp tInh thuê 
chênh léch so vài tori nhuân kê toán là do diêu chinh các khoân ehênh lch tam  thôi giita thuê Va ké 
toán, eác chi phi không dirge tnt eüng nhir diêu ehinh eáe khoán thu nhp không phâi chju thuê và 
eác khoãn lô dirgc chuyên. 

Thulihu nhâp hoãn 4d 
Thus thu nhap hoãn 1i là khoan thus thu nhp doanh nghip së phâi np hoc së dirge hoàn iai  do 
ehênh loch t?m  thri giUa giá trj ghi so cüa tài san và no phài trá cho mie dich 1p  Báo cáo tài chinh 
và cor s& tInh thuê thu nhp. Thuê thu nhp hoãn lai  phái trá dirge ghi nhân cho tat eá cac khoán chênh 
léch tam th?yi ehiu thué. Tài san thué thu nhp hoän lai chi dirge ghi nhn khi ehäe ehän trong tucrng 
lai së eó igi nhun tinh thuê dé sCr diing nhung ehênh leh tam  thai thrgc khâu trfr nay. 

Giá trj ghi s cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoãn lai  dirge xem xét tai  vào ngày kt thüe k' 
ké toán và s dirge ghi giám den müc dam báo ehäc chãn eó dü igi nhun tinh thuê cho phép igi Ich 
cüa mt phân hose toàn b tài san thuê thu nhp hoàn ii  diroc si:r dijng. Các tài san thuê thu nhp 
doanh nghip hoãn iai  ehira dirge ghi nhn trithc day dirge xem xét Iai vao ngày két thàe kS'  kê toán 
va dirgc ghi nhn khi chäc ehän có dñ igi nhun tinh thuê dê có the sir diing eáe tài san thué thu nhp 
hoãn lai  ehira ghi nhn nay. 

Tài san thug thu nhp hoàn iai  và thus thu nhp hoãn lai  phái trá dirge xáe djnh theo thus su.t dir tinh 
së ap dicing cho näm tài san dirge thu hôi hay ng phái trá dirge thanh toán dira trên các mire thuë suât 
có hiu lire tai  ngày kêt thüc k' ké toán. Thué thu nh.p hoãn lai  dirge ghi nhn vào Báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh Va ehi ghi tnirc tiêp vào von chit sr hiu khi khoàn thuê dO liOn quan dn eác 
khoán miie dirge ghi thang vào von chit sâ hihi. 

Tài san thug thu nhp hoãn lai  và ng thus thu nhp hoàn tai  phái trà dirge bit tth khi: 
• Tp doàn eO quyn hgp pháp dirge bit trir giva tài san thu thu nhp hin hành vii thus thu nhp 

hin hành phai nOp; và 
• Cáe tài san thug thu nhp hoàn li và thus thu nhp hoän lai  phái trá nay liOn quan dn thug thu 

nhp doanh nghip dirge quán l' bii eitng mt eor quan thuO: 
- Di vii eitng mt dorm vi ehju thu; hoe 
- Tp doàn dir djnh thanh toán thu thu nhp hin hành phái tnã và tài san thus thu nhâp hin 

hành trên eo si thuân hoc thu hôi tài san dong thai vii vice thanh toán ng phai tnâ trong 
tüng k' tllong lai khi cáe khoán trong yêu eita thuO thu nhp hoän 'ai  phái trá hoe tâi san 
thuê thu nhp hoãn 1i dirge thanh toán hoe thu hôi. 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CR0 CAC KHOAN MUC TRINIII BAY TRONG BANG cAN iói 
xE TOAN HP NiIiT CHO KY XE TOAN 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 

1. Tiên và các khoãn tirong throng tin 
. So cuoi ky So dâu näm 

Tin mat 2.894.980.895 2.910.198.257 
Tin gri ngân hang 268.347.957.859 12 1.508.290.219 
Tin dang chuyn 274.710.756 1.461.032.648 
Các khoàn tirclng ducmg tin 60.220.000.000 32.297.848.820 

Cong 331.737.649.510 158.177.369.944 

2. Các khoãn du hr tài chInh 
Các khoán dAu hr tài chInh cüa Tp doàn bao gm du hr nm gi& dn ngày dáo han,  du tir vào cong 
ty lien doanh, lien kêt va dau hr gop von vào dn vj khác. Thông tin ye các khoân dâu hr tài chInh 
cüa Tp doàn nhir sau: 

2a. Du 1w nm gifr din ngày ddo hçin 
s6 cui k' s6 dAu näm 

Ngdn hqn 
Tin giri cO k' han 

Cong 

Giá gc 

1.073.124.269.253 

Giá trl ghi so 

1.073.124.269.253 

Giá g6c 

1.069.531.923.241 

Giá tn ghi s 

1.069.531.923.241 

1.073.124.269.253 1.073.124.269.253 1.069.531.923.241 1.069.531.923.241 

2b. Dâu 1w vào cong ty lien doanh, lien kit 

Gig trj du tin: 

S dir du kS' 

S dir cu6i k' 
Phan 19i nhun luy ké trong cong ty lien kt: 

S dir du kS' 
Phn lcci nhun hr cong ty lien kt 
c6 hrc nhn diroc trong ki 

S dir cui k' 
GIá trj cOn 1a1  

S dir Mu lçi 

S dir cui kS' 

Cong ty COphán 
Netnam 

7.258.356.000 

7.258.356.000 

 

52.847.999.997 

11.412.447.063 
(14.398.989.401) 

49.861.457.659 

60.106.355.997 

57.119.813.659 
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3. Phãi thu ngän hnIdài hn khác 

3a. Phäi thu ngdn hin khdc 
S cuôi kSr 
Giá trj 

S dãu näm 
Dir phông Giátij Dir phông 

Tam 1mg frin khai dr an 29.876.708.758 - 32.576.434.296 
K cuqc, k qu5 
Phái thu tin doanh thu chua 
xuâthóa&m 

575.103.392 

36.024.508.676 

- 3.834.019.825 

- 18.163.787.756 
LAi dlj thu tin gIn có k' han  
C tIre và Içni nhun duçrc 
chia 

Các khoãn phâi thu ngAn han 

29.804.434.758 

14.353.386.599 

- 27.051.728.606 

khác 31.218.489.003 (4.741.718.973) 8.838.334.476(4.741.718.973) 
Cong 141.852.631.186(4.741.718.973) 90.464.304.959(4.741.718.973) 

3b. Phãi thu dài hin khdc 
S cui k' S dâu nàm 

Giá trl Dir phông Giátrj Dy'phông 

K' cuçrc, k qu 26.326.295.303 - 16.639.256.554 

Cong 26.32 6.295.303 16.639.256.554 

4. Dir phông phãi thu ngãn hn khó dôi 
So cui k' S dan nám 

Dr phông phái thu khách hang (64.206.770.156) (62.549.146.175) 
Du phông phâi thu khác (4.741.718.973) (4.741.718.973) 
S cui k' (68.948.489.129) (67.290.865.148) 

5. Hang tn kho 
So cuôi kS' 

Giá gc 

S du nám 

Dir phông Giá gc Dir phông 
Hang mua dang di trên 
dung - - 953.243.600 
Nguyen 1iu, 4t 1iu 61.523.095.555 - 65.823.268.765 
Cong ci, ding ci 3.881.147.305 - 1.792.852.867 
Chi phi san xut, kinh 
doanhddang 48.488.445.314 - 58.690.763.195 
ThànhphAm 2.950.556.771 - 350.158.036 
Hang hóa 136.786.034.759 (982.331.023) 104.854.929.479 (767.495.721) 

Hang gIn di ban 22.252.236.088 - 3.5 82.593.880 

Cong 278.881.515.792 (982.331.023) 236.047.809.822 (767.495.721) 

16 
Ban thuyé't minh nàylà môt bôphán hcxp thành và phái dztçxc doc cüng Báo cáo tài chInh hcip nMt cho k ki toán 01/04/2021 
den ngày 30/09/2021 



CONG TV C5 PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Câu Giy — Ha Ni 
BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT CHO K'i' KE TOAN TIFNGAY 01/04/202 1 DEN NGAY 30/09/202 1 
Ban thuyt minh Báo cáo täi chInh hçrp nht cho k' kê toán tir ngay 01/04/2021 dn ngày 30/09/2021 

6. 

6a.  

Chi phi trã trlthc ngän hn/dài han 

Chi phi trá trwác ngn han 

S cui k S dâu nãm 

Cong cii, dicing ci ngn han 
Chi phi trâ truàc drán 
Chi phi thuê nhà, thuê co sâ h tAng 
Chi phi cài dt phAn mAm 
Chi phi süa chUa, báotrI 
Chi phi trã tnrâc ngn han  khác 

2.193.959.782 
549.915.288 

4.758.028.142 
3.3 19.634.781 
2.3 19.272.776 

17.115.964.372 

3.974.856.683 
68.987.282 

5.271.622.358 
2.288.150.994 
1.730.805.718 
8.007.645.346 

Cong 30.256.775.141 21.342.068.381 

6b.  Chi phi ira irwác dài hin 
So cuôi k' S dAu näm 

Chi phi câi tao,  1p dat, süa chita 10.965.959.150 9.600.611.274 
Chi phi nâng cAp phAn mm djnh k' 894.654.193 1.607.076.633 
Chi phi üng c(ru sir c süachüa 2.736.166.332 2.136.445.210 
Chi phi thuê kénh và server 132.935.961.882 134.989.152.080 
Tin thué dAt 7.80 1.940.647 7.406.481.348 
Chi phi trin khai dir an 39.82 1 .059.59 1 19.829.844.045 
Chi phi CCDC ch phân b 69.637.534.108 68.787.134.403 
Chi phI trá triiâc dài han  khác 21.278.180.765 6.003.332.758 

Cong 286.07 1.456.668 250.360.077.751 

17 
Bàn thuyé't minh nay là môt b4ph4n  hçxp thành vàphái dwcic dQc cáng Báo cáo tài chInh hcip nhit cho 1c5' /cA toán 01/04/2021 
den ngày 30/09/2021 



CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower — Quân Cu GiAy — Ha NOi 
BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHÁT CHO K' KE TOÁN 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/202 1 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht cho k' k toán 01/04/2021 dn ngày 30/09/2021 

7. Tài san c dinh hüu hInh 

Nhà cü'a, vt kin 
trite 

May mOe và 
thit bj 

Phirolig tin vn 
tãi, truyn dn 

Thit bj, dting ctl 
quãn 1 

Tài san c6 djnh 
khác 

Cong 

Nguyen giá 

S dAu näm 219.497.147.988 1.242.877.998.128 468.447.134.260 65.758.088.453 9. 170.691. 162 2.066.291.059.991 
Tang do mua sm mài trong k' 30.190.218.085 18.899.164.842 49.089.382.927 
Tang do xây drng cabân 2.799.576.907 39.978.537.070 3.223.856.781 46.011.970.758 

-Thanh 1 (467.377.000) (3.119.119.566) (3.615.496.566) 
-Giãm khác (142.597.709) (1.283.320.088) (1.425.917.797) 

S cui k)' 222.296.724.895 1.312.904.155.574 470.387.670.953 84.160.876.295 6.591.571.596 2.096.340.999.313 

Giá trj hao mon 

S du nam 47.576.371.927 572.058.420.356 292.5 17.715.624 45. 130.343.679 3 .754.0 15. 130 961.036.866.717 
Khu hao trong k' 2.989.409.098 68.883.344.085 21.045.810.936 6.880.201.852 228.399.032 100.027.165.003 

Giãm khác (9.332.500) (13.578.444) (221.360.322) (1.003 .5 13. 124) 

S cu61 k' 50.556.448.525 640.928.185.997 313.342.166.238 51.007.032.407 3.982.414.162 1.059.816.247.329 

Giá tn cOn Ii 

S du näm 171.920.776.06 1 670.8 19.577.772 175.929.418.636 20.627.744.774 5.956.676.032 1.045.254.193.274 

S cu6i k' 171.740.276.370 671.975.969.577 157.045.504.715 32.158.843.888 2.609.157.434 1.036.524.751.984 

Ban thuyê't minh nay là m3t bó ph4n  hç.'p thành vàphái dztçic dcic cing vái Báo cáo tài chinh hpp nhat cho kj' id toán 01/04/202 1 dn ngày 30/09/202 1 
18 



CONG TV cö PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Quân Cu Giy — Ha N0i 
BAO CÁO TAI CHjNH HOP NHAT CHO K1 KE TOAN 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/202 1 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçrp nhãt cho k)' ké toán 01/04/2021 dn ngay 30/09/2021 

8. Tài san c d1nh vô hInh 

Nguyen giá 

Ban quyn, bang 
sang chê 

Nhän hiu, 
ten thirong 

mal 

Chirong trinh 
phân mêm 

Tài san Co 
dinh vô hInh 

khác 
Cong 

S du näm 194.513.246.399 551.086.545 71.478.781.122 9.867.873.639 276.410.987.705 

Mua trong k' 6.779.623.601 - 2.464.015.484 5.442.208.732 14.685.847.8 17 
Tang do xây dirng 
cci ban 2.825.602.7 12 2.825.602.7 12 
Giãm khãc (9.976.608.315) (9.976.608.315) 

S cui k)' 201.292.870.000 551.086.545 66.791.791.003 15.310.082.371 283.945.829.919 

Giá tr hao mOn 
S du näm 80.692.130.708 551.086.545 45.088.516.878 6.486.008.976 132.754.743.107 

Khu hao trong k' 8.616.742.986 3.463.697.799 1.481.110.116 13.561.550.901 
Thanh 1, nhtrçmg 
ban 
Giám khác (4.118.951.585) (17.328.957) (4.136.280.542) 

S cu6i k5' 89.245.873.694 551.086.545 44.433.263.092 7.949.790.135 142.180.013.468 

Giá trl cOn 1aj 
s6 Mu näm 113.884.115.691 26.390.264.244 3.381.864.663 143.656.244.598 

S cui k)' 112.046.996.306 22.358.527.911 7.360.292.236 141.765.816.451 

9. Chi phi xây dipig co ban do dang 
S cuôi k' S Mu nám 

D? an "Không gian sang tao  CMC" 530.494.848.443 447.914.275.082 
Chi phI vt tu xây Ip mang  cap và 1mg elm 
su cô 

35.483.405.451 21.965 .35 8. 136 

Dir an truyên dan quang VMS 3.071.795.640 1.032.891.866 
DAu tu nâng cp san phm eDoeman 6.647.040.000 6.467.040.000 
Xây dung và cho thuê h th6ng dang k và 
quãn 1,7 tài san dat dai và các tài san khác gän 
lien vài dat 

5.028.834.407 5.028.834.407 

Dir an Liru trli d[i Iiu khách hang 2.436.186.725 4.401.999.8 10 
Dir an cung cp djch viii chlrng thire chit k2 s 
cong 
cong 

12.280.588.432 11.560.138.432 

Slra chüa van phOng va trung tam dü 1iu 3 1.891.480.376 13.875.329.151 
Mua sm tài san c djnh 3.958.760.000 
Khác 15.182.503.833 26.872.117.993 
Cing 646.768.810.695 539.117.984.877 

Bàn thuyê't minh nay là mQt bó ph4n hcvp thành vàphái diccic dQc cang vói Báo cáo tài chinh hçip nht cho /cj> ké' toán 01/04/2021 

dn ngày 30/09/2021 19 



CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower - Qun Câu Giây - Ha N0i 
BAO CÁO iAi CHtNH HOP NHAT CHO K KE TOAN TUNGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh hqp nht cho ké toán tir ngày 01/04/2021 den ngày 30/09/2021 

10. Thuê và các khoãn phãi nôp Nhà nwc 
Scu6ik' Sôdunäm 

Thud GTGT hang ban ni dja 8.078.234.511 6.544.495.706 
Thug xuAt, nhp khu 120.828.172 126.466.683 
Thu thu nhp doanh nghip 26.654.565.39 1 19.056.737.118 
Thus thu nhp cá nhân 7.196.881.501 5.632.439.810 
Thus nhà thAu 5.358.460.688 6.559.671.590 

Các loai thus khác 7.353.694.736 104.048.171 
Cong 54.762.664.999 38.023.859.078 

11. Chi phi phãi trã ngän hn 
SA cui kr S du nAm 

TrIch trLthc chi phI cho các dij an 
Chi phI thuê ngoài, mua ngoãi lien 
quan den hoat dng viên thông 
TrIch truâc giá trj tài san dã hoàn 
thành 

90.555.788.252 
171.746.712.790 

8.119.084.156 

56.861.525.875 

137.501.633.994 

12.123.496.454 

Chi phi dir an VMSS 23.068.614.502 14. 102.601.010 
LAi vay phái trá 2.078.314.080 83.58 1.294 
Phái trã tir hçrp dng hçrp tác kinh 
doanh 

23.965.198.090 19.079.087.597 

Chi phi phái trâ khác 99.381.504.733 8.312.455.831 
Cong 418.915.216.603 248.064.382.055 

12. Phãi trã ngän hnIdài hn khác 

12a. Phãi trã ngn hgn khdc 
S cuoi k' S dan nám 

C tirc, 1çi nhuân phâi trá 37.963.422.040 2.496.633.675 
Kinh phi cong doàn 6.534.509.581 8.440.111.992 
Báo him xA hi, y t, thAt nghip 3.225.167.046 7.007.269.030 
Phãi nôp Qu VTCI 3.676.564. 167 1.204.945.942 
Phãi trã tin vay không tinh lãi 1.977.219.863 
Nhn k qu5, k)2 cxcc 2.937.128.653 6.539.621.926 
Các khoãn phâi trã khác 69.712.286.114 12.9 12.509.704 
CEng 127.742.491.186 38.601.092.268 

12b. Phãi trã dài han khác 
A A. So cuoi ky S du näm 

C trc, lqi nhun phâi trâ 36.162.981.690 
Nhn k qu5, k2 ci.rqc 11.493.647.031 5.639.807.364 
Cong 11.493.647.031 41.802.789.054 

20 
Ban thuye't minh nay là mót b0phn hQp thành vàphái dirçrc doc ci~ng Báo cáo tài chinh hcip nht cho kj kA loan 01/04/2021 
den ngày 30/0 9/202 1 



CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Cu Giy — Ha N0i 
BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT CHO K KE TOAN TUNGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo täi chInh hçrp nht cho k' ké toán tü' ngày 01/04/2021 dn ngày 30/09/2021 

13. Vay và n thuê tui chInh ngän han/dài han 
13a. Vay va ni thuê tài chmnh ngn him 

So cuôi S dan nàm 
Vay ngn hn ngân hang 386.043.119.031 341.483.646.162 
Vay ngn han  các di tircYng khác 116.292.537.410 145.381.197.359 
Vay dài han  dn  han  trã 77.979.315.304 118.936.593.458 
Cong 580.314.971.745 605.801.436.979 

13b. Vay va no thuê lài chInh dài hgn 
Scuikr  So ttau nam 

Vay dài han  ngân hang 395.302.815.693 294.807.016.289 

Trái phiu phát hành 298.600.000.0 10 298.320.000.008 
Cong 693.902.815.703 593.127.016.297 

14. Von chü s& hun 

14a. Bang 16i chilu biln d3ng cáa vJn c/ma so hfru 
Thông tin v bin dng cüa vn chü sâ htu thrçrc trInh bay a Phu 1iic 01 dInh kern. 

14b. Chi tilt v6n gop cOa chO sO' 

Samsung SDS Asia 

hfru 
S cuói nOm So &u nOm 

Tong so 

Cphilu 
thu&ng 

Côphilu 
iru dãi Tong so 

Cphilu Cáphllu 
thirO'ng iru dãi 

Pacific Pte.Ltd 29.999.959 29.999.959 - 29.999.959 29.999.959 
COng ty TNHH Du tir 
MV! 13.550.566 13.550.566 - 13.542.066 13.542.066 
Cong ty C phn Xut 
nhp khâu Tong hçip 
HàNi 10.012.037 10.012.037 - 10.012.037 10.012.037 
Qu5 PYN Elite 5.082.836 5.082.836 - 4.996.316 4.996.316 
Cong ty TNHH Du tir 
M5' Linh 4.132.900 4.132.900 - 4.132.900 4.132.900 
Ngân hang NOng 
nghip và Phát trién 
Nông thôn Vit Nam 3.777.811 3.777.811 - 3.777.811 3.777.811 
Tp doàn Bào Vit 3.777.811 3.777.811 - 3.777.811 3.777.811 

Các c dông khác 29.665.946 29.665.946 - 29.760.966 29.760.966 

TONG CONG 99.999.866  99.999.866  99.999.866  99.999.866  

21 

Ban thuyé't minh nàylà m5t b5phan h'p thành vàphai duv'c dQc cing Báo cáo tài chInh hçp nhd't cho kj ké toán 01/04/2021 
den ngày 30/09/2021 



CONG TV cö PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Cu Giy — Ha NOi 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT CHO K' KE TOAN TIIJ'NGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh ho'p nht cho k' k toán tfr ngày 01/04/2021 dn ngäy 30/09/2021 

14c. CJphMu 
So cu6i k' S dâu näm 

S krqng c phiu dàng k phát hành 99.999.866 99.999.866 
S hrqng c phiu cia phát hành ra cong chüng 99.999.866 99.999.866 
- Cphieuphd thông 
S lixqng c phiu dixcc mua lai 
- Cdphthuphd thông 
S krçng c phiu dang luu hành 

99.999.866 99.999.866 

- Cdphié'uphd thông 99.999.866 99.999.866 

Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

Ban thuyit minh nay là môt bô phán hçip thành và phãi dztçrc dQc cüng Báo cáo tài chInh hQp nhdt cho k kA toán 01/04/2021 
den ngày 30/0 9/202 1 
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CONG TV C5 PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Cu Giy — Ha NOi 
BAO CÁO TAI CHNH HOP  NHAT CHO K'i' KE TOAN TU'NGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 
Ban thuyêt minh Báo cáo täi chinh hqp nhãt cho k)' kê toán tir ngày 01/04/2021 dn ngäy 30/09/2021 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIC TRINII BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOAT BONG KLNH DOANIH HOP NUAT CHO KY KE TOAN 01/04/202 1 DEN NGAY 
30/06/2021 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vi 
Lu k tu' du 11am dn cuôi k' 

Näm nay NAm trtro'c  
2.674.973.593.473 2.305.278.891.977 
2.674.973.593.473 2.305.278.891.977 

Doanh thu ban hang hóa và cung cp djch vij 
Cong 

    

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 
Lu k tu' du näm dn cuôi kr 

Nám nay Näm trmYc 
Chit khu thtxcmg mai/Giám  giálTra  lai  hang ban 405.365.015 

Cong 405.365.015 

3. Doanh thu thun ban hang và cung cp djch vi 
Lu k tu dttu näm dn cuôi k)' 

Nám nay Nàm triroc 
Doanh thu thun ban hang và cung cAp djch vu 2.674.568.228.458 2.305.278.891.977 

Cong 2.674.568.228.458 2.305.278.891.977 

4. GiávAn hang ban 
- A • A A A. Luy ke tu dau nam den cuoi ky 
Näm nay NAm triroc 

Giá v,n cüa hang hóa va djch vii dã cung cAp 
Cong 

2.167.448.693.299 1.884.942.548.221 
2.167.448.693.299 1.884.942.548.221 

5. Doanh thu hot dng tài chInh 
- A • A A A. Luy ke tir dau nam den cuoi ky 

Näm nay Näm trtro'c 

Lãi tin giri, tin cho vay 42.5 12.494.208 4 1.749.552.206 
Lãi chênh 1ch t giá phát sinh trong k' 2.651.902.764 2.553.093.551 
Doanh thu hoat dng tài chInh khác 2.200.770 
Cong 45.166.597.742 44.302.645.757 

23 
Ban thuyê't minh nay là mt bphn hQp thành vàphái dzrçic dQC cüng Báo cáo tài chInh hip nhdt cho kj> ki toán 01/04/2021 
den ngày 30/09/202 1 



guyen Trung ChInh Lê Thanh So'n 

CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: CMC Tower — Qun Cu Giy — Ha N0i 
BAO CÁO TAL CHINH HOP  NHAT CHO K'i' KE lOAN T1NGAY 01/04/2021 DEN NGAY 30/09/2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hçtp nhãt cho k' k toán tir ngày 01/04/2021 dn ngày 30/09/2021 

6. Chi phi tài chInh 
Lu k tir dâu näm dn cuôi kS' 

Näm nay Näm trro'c 
Chi phi Iãi vay 
L chênh 1ch t giá phát sinh trong kS' 
Chi phi tài chInh khác 

Cong 

7. Lãi trên cô phiu 

35.184.953.398 37.366.201.342 
360.274.006 1.680.320.201 

93.8 13.636 

35.639.041.040 39.046.521.543 

Lu k tir dâu näm dn cuôi ki 

Lqi nhun k toán sau thus thu nhâp doanh 
nghip 

Các khoãn diu chinh tang, giám loi nhun k 
toán d xac djnh lqi nhun phân bô cho cô dong 
s& hthi c phiu ph thông: 

Lçii nhun tinh läi co bàn và suy giãm trefl Co 
phiu 

S lung bInh quân gia quyn cüa c phiu ph 
thông dang luu hành trong k' 

Läi co' bàn Va SU giãm trên c phiêu 

Nàm nay Näm trtro'c 

119.226.923.223 75.238.851.425 

119.226.923.223 75.238.851.425 

99.999.866 99.999.866 

1.192 752 

VII. THÔNG TIN yE SO LIEU SO SANH 

S 1iu so sánh là lieu trên Báo cáo tãi chinh hçp nht dã cong b cho kS'  k toán tr 01/04/2020 
den ngày 3 0/09/2020. 

HàNi, ngày 27 thang 10 näm 2021 

Ké toán triró'ng 

Nguyn Hông Phtrong  

Giám dc tài chInh Chü tich  HJJQTIChü tich Diêu 
iiành Tp doàn 

24 
Bàn thuyê't minh nay là m5t b3ph4n hcip thành và phái dwçc doc cüng Báo cáo tài chInh hcip nhát cho IC)) ki toán 01/04/202 1 
den ngày 30/09/2021 



CONG TV' CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC 
Dja chi: TOa nhà CMC, s6 ii Duy Tan, phuOng Djch Vng Hu, qun Cu GiAy, thành pht Ha Ni 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT CHO K"i' KE TOAN TUNGAY 01/04/202 1 DEN NGAY 30/09/202 1 
Qu' II cUa näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 3 nm 2022 
Phu I9c 01: Bang di chiu bin dng cüa vn chil s hfru 

Vn du tir 
cOachO sO hOu 

Thäng dir vn 
cphn 

A Von khác cua 
Ci phiu quT 

chO sO hiru 
Chênh Ich t 

A. giá hoi doái 
Lç'i nhuân sau thud 

chira phân phi 
Lçi Ich c dông 
khong kiem soát 

Cong 

So du tai  01/04/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 134,807,600,821 67,172,434 182,539,470,277 335,434,091,813 2,252,402,775,745 
Lâi trong kS'  tnxàc 28,353,503,261 14,405,440,311 42,758,943,572 
Tang v6 n troRg kS' 
ChiacOtrc 
Anh huâng do cong ty con phát hAnh 
c phiu thuong 

TrIch 1p các qu5' 
Diêu chinh 1i 1Ai/1 tai  COng ty lien 
k& 
Tang/(Giâm) khãc - (353,261,909) (1,175,776,097) (1,529,038,006) 
SO dir ti 30/09/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 134,807,600,821 (286,089,475) 209,717,197,441 349,839,532,124 2,293,632,681,311 

SO dutai 01/04/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 134,807,600,821 (811,536,887) 228,338,571,655 361,134.389,958 2,323,023,465,947 
Lçii nhun trong kS'  nay 119,226,923,223 39,442,604,245 158,669,527,468 
Chiacôtirc 
Phát hãnh cô phn 
Phát hành cô phiu thuOng 
Chi phi phát hOnh c6  phn 
Trich 1p  qu5 khen thuOng, phUc 1i (1,448,165,482) (1,448,165,482) 
Anh huOng do cong ty con tang vn 
Diêu chinh lai  1ãiI1 tai Cong ty lien 
kt 
Tang/(Giãm) khác - 949,067,247 949,067,247 
SO dir ti 30/09/2021 999,998,660,000 599,555,780,400 134,807,600,821 137,530,360 346,117,329,396 400,576,994,203 2,481,193,895,182 
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