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S:,'(V6 /2022/CMC-VPHDQT 
V/v: Giái trinh bin dng BCTC Cong i M? Ha Nói, ngày  L)  tháng nám 2022 

kim toán tir 01/04/2021 dn 31/03/2022 

KInh gin: Uy Ban Chu'ng Khoán Nhâ Nithc 
S& Giao Dich Chfrng Khoán TP. Ho Chi Minh 

TrixOc h& Cong ty C ph&n Tp doãn Cong ngh CMC xin gfri 1ñ chào trân trong dn Uy 
Ban Chüng Khoán Nhà Nuâc, Sâ Giao Djch Chrng Khoán TP. H ChI Minh vã xin chán 
thành cam an sir quan tam, h trçY cüa các Qu Ca quan trong thñ gian qua. 

Can ci'r theo Diu 10 Khoãn 3.2. Thông tix 52/2012/TT- CBTT Huàng dn cong b6 thông 
tin trên thj tnthng chi'rng khoán "... Trzthng hQp lçri nhuqn sau thuê' thu nhap  doanh nghip 
tgi báo cáo kê't qua hogt dông kinh doanh giü'a k5' báo cáo so vái cüng Ic5'  báo cáo quj bj 
l t chic niêm yt, cong ty dgi chOng quy mô lói'z phái giái trInh rö nguyen nhân trong 
báo cáo tài chInh quj do... ", COng ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin giãi trInh v 
vic bin dng Báo cáo Tài chinh Riêng Cong ty Mc kim toán närn 2021 (kT k toán tr 
01/04/2021 dn 3 1/03/2022) nhu sau: 

Loi nhuân trên Báo cáo tài chInh riêng Cong ty Mc Kirn toán nAm 2021 tang so vói cüng 
nàm truOc ! do chñ yêu do tang 1çi nhun tr hot dng dâu tu vào cong ty con, cOng ty 
lien kêt. Trong do các khoi kinh doanh cbiên hxçc cüa Tp doãn cO si tang trnâng dáng ké 
so vâi cOng närn truóc nhu: 

1/ Khti Giãi pháp Cong ngh EBT thng tnrng 15% so vOi cOng näm ngoái. 
2/ Kh6i Djch vi Vin thông EBT tang 14% so vth cOng kr näm ngoái. 
3/ Khi Kinh doanh Quc t EBT tang tnr&ng tt, tang 7 Mn so vOi cOng kr nam ngoái. 

Cong ty C ph Tp doàn Cong ngh CMC xin fran trQng giãi trinh. 
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