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TAP DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN oQi 
Tang Cong ty C phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçrp nhât 
S 6 Pham Van Bach, Cu Giy, Ha Ni Cho ki kê toán tir ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT GIUA NIEN DQ 
Tçii ngày 30 tháng 06 nãm 2021 

Ma s TA! SAN Thuvét 30/06/2021 01101/2021 
rniuh - -- 

VND 

100 A. TAI SAN NGAN Hi.N 2.998.752.193.509 3.060.961.531.743 

110 I. Tiên và các khoän tu'ong du'ong tiên 3 880.600.432.877 504.100.812.827 
111 1.Tin 480.600.432.877 204.100.812.827 
112 2. Các khoán tuong &n1ng tin 400.000.000.000 300.000.000.000 

130 III. Các khoän phäi thu ngn hn 1.491.262.791.584 1.839.834.856.259 
131 1. Phái thu ng&n han  cüa khách hang 4 910.919.670.259 1.150.217.933.463 

132 2. Ira truâc cho nguôi ban ngn han 124.550.446.307 97.222.212.107 

136 3. Phài thu ng&n han  khác 457.183.408.090 594.189.637.089 

137 4. Dr phóng phái thu ngn han  khó dài (*) (1.390.733.072) (1.794.926.400) 

140 IV. Hang tn kho 5 588.110.522.950 670.361.361.542 

141 1.Hangthnkho 611.492.188.743 693.743.027.335 94 

149 2. Dir phóng giàm giá hang ton kho (*) (23.381.665.793) (23.381.665.793) 
NG 

150 V. Tài san ngän han  khác 38.778.446.098 46.664.501.115 có 
151 1. Chi phi trã truàc ngn han 36.562.722.796 43.622.337.069 ON( 
152 2. Thus GTGT ducic khu trr 2.2 15.723.302 2.027.661.708 VIE 
153 3. Thus và các khoãn phãi thu Nhà nuOc 10 1.014.502.338 

•01tV 
200 8. TA! SAN DAI H1N 875.983.378.443 818.140.569.892 

220 II. Tài san c dinh 504.698.546.017 395.842.649.508 

221 1. Tài san c dlnh  h0u hInh 6 480.273.182.339 376.730.640.150 

222 - Nguyen giá 699.485.231.715 543.428.471.818 

223 - Giá frj hao mon 112y ki (*,) (219.212.049.3 76) (166.69 7.831.668) 

227 2. Tài san c6 djnh vô hInh 7 24.425.363.678 19.112.009.358 

228 - Nguyen giá 34.914.343.839 28.322.070.039 

229 - Giá fri hao mOn lüy ki (*,) (10.488.980.161) (9.210.060.681) 

230 III. Bat dông san dãu 8 247.404.024.783 183.615.707.975 

231 - Nguyen giá 322.037.030.570 232.834.748.395 

232 - Giá tn hao man lüy k (*) (74.633.005.787) (49.219.040.420) 

240 IV. Tài san do dang dài han 105.770.592.948 216.865.903.741 

242 1. Chi phi xây dijng co ban dâ dang 105.770.592.948 216.865.903.741 

260 VI. Tài san dài han khác 18.110.214.695 21.816.308.668 

261 1. Chi phi trâ truàc dài han 17.921.190.214 21.102.057.144 

262 2. Tài san thus thu nhâp hoãn Iai 189.024.481 714.251.524 

270 TONG CONG TA! SAN 3.874.735.571.952 3.879.102.101.635 



Nguôi lap biêu 

Dtxang Van Khiêt Bi Duy Báo Pham Dinh Tri.thng 

hang 07 nám 202/ 

m dc K toán truong1" 

mp DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN DQI 
Tong Cong ty C phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hop nht 
S 6 Pham Van Bach,  Cu Giy, I-là Ni Cho k k toán tr ngãy 01/01/2021 dn 30/06/2021 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT GIU'A NIEN DQ 
Tii ngày 30 tliáng 06 nàm 2021 

(tiêp theo) 

Ma s6 NGUON VON 

440 TONG CONG NGUON VON 

Thuvt 
nil ii h 

30/06/2021 01/01/2021 

VND 

2.773.214.767.674 

2.667.864.196.675 

VND 

2.818.240.046.923 

2.800.688.646.678 
9 319.068.693.524 704.251.572.261 

241.657.786.897 298.820.444.341 

10 103.883.007.75 1 118.686.296.966 
853.287.044.779 592.277.346.925 

11 836.460.487.22 1 901.650.550.989 

12 27.331.129.973 21.110.250.257 

194.970.022.193 115.700.921.990 
44.301.368.968 29.750.000.000 

46.904.655.369 18.44 1.262.949 

53 
105.350.570.999 17.551.400.245 
105.350.570.999 17.55 1.400.245 .ON 

1.101.520.804.278 1.060.862.054.712 
HA 

13 1.101.520.804.278 1.060.862.054.712 TIE 
929.274.747.772 717.818.280.000 

929.2 74.747.772 7/7.818.280.000 

(15.000.000) (15.000.000) 

(6.755.837.000) (9.189.726.131) 
- 48.685.143.842 

179.007.382.72 1 303.540.112.890 

25.979.275.979 29.377.514.236 

153.028.106.742 274./62.598.654 

9.5 10.785 23.244.111 

3.874.735.571.952 3.879.102.101.635 

300 C. NQ PHAI iiA 

310 1. Nq ngàn han 
311 1. Phái trá nguii bàn ngn han 
312 2. Ngthi mua trã tin truóc ngân han 
313 3. Thus và các khoàn phài np Nhà nrtc 
314 4. Phài trâ ngLthi lao dng 
315 5. Chi phi phãi trà ngân han 
318 6. Doanh thu chra thirc hin ngn han 
319 7. Phãi trã ngn han  khác 
320 8. Vay và nq thuê tài chinh ng&n han 
322 9. Qu5 khen thuông, phüc lcii 

330 11. No' dài han 
338 1. Vay và n thuê tài chinh dài han 

400 D. VON CHU SO HUh 

410 1. Vein chü s0 hüu 
411 1. Vn gop cUa chU sâ hu 
4//a - Cphizi ph thôngcó quyn biu quyé't 
412 2. Thng dix v6n c phAn 
417 3. Chênh 1ch t giá h6i doái 
418 4.Qudutupháttrin 
421 5. Lçii nhun sau thud chua phân ph6i 

42/a - LNSTchua phán phi /üy ki dn cuci k trzthc 
42/b - LNSTchwa phân phái k$' nay 
429 6. Lçii Ich c dông không kim soát 



TIP DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN DO! 
Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nht 
S 6 Ph?nl Van Bach, Cu Giy, Ha Ni Cho k3i k toán t& ngày 01/01/202 1 dn 30/06/2021 

BAO CÁO KET QUA HOJLT DQNG KINH DOANH HqP NHAT 
Quj5 11/2021 

So 1iu phát sinli trong k5' S 1iu luy k tu dOu nãm den cuôi k' 
Ma so CIII TIEU Thuvt 

niinh 
Qu 11/2021 Qu' 11/2020 Qu 11/2021 Quy 11/2020 

VND VND VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang 
vã cung cap djch viii 

14 1.795.784.275.945 1.305.433.468.855 3.545.664.004.606 2.685.680.149.668 

10 2. Doanh thu thun v ban hang 
và cung cp dlch  vi 

1.795.784.275.945 1.305.433.468.855 3.545.664.004.606 2.685.680.149.668 

11 3. Giá von hang ban 15 1.665.271.649.771 1.221.765.239.484 3.291.061.895.294 2.514.667.921.149 
20 4. Lçi nhun gp v ban hang 

và cung cap djch vi 
130.512.626.174 83.668.229.371 254.602.109.312 171.012.228.519 

21 5. Doanh thu ho?t dông tài chInh 16 3.045.685.892 5.389.310.793 5.130.114.464 11.388.902.870 

22 6. Chi phi tài chInh 17 2.184.608.737 948.551.476 2.262.576.241 1.433.045.012 

26 6. Chi phi quãn 1' doanh nghip 18 27.917.829.648 29.743.620.963 63.563.900.301 58.262.197.183 

30 8. Lçi nhun thun tü hot dng kinh doanh 103.455.873.681 58.365.367.725 193.905.747.234 122.705.889.194 

31 9. Thu nhp khác 19 3 52.664.826 1.056.126.966 1.350.408.851 1.401.876.545 

32 10. Chi phi khác 20 601.742.416 71.249.900 1.724.472.883 241.053.209 

40 11. L9i nhun khác (249.077.590) 984.877.066 (374.064.032) 1.160.823.336 

50 12. Tang lqi nhun k toán trwóc thud 103.206.796.091 59.350.244.791 193.531.683.202 123.866.712.530 
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Büi Duy BAo 

TAP DOAN CONG NGH1P - VIEN THONG QUAN DO! 

Tong Cong ty Co phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh ho nhOt 

S 6 Phm Van Bach, CAu Giy, Ha Nôi Cho kS'  k toán 1ir ngày 01/01/2021 den 30/062021 

51 13. Chi phi thu TNDN hin hành 21 21.451.915.594 11.748.026.152 40.688.380.576 26.228.969.736 

52 14. Chi phi thus TNDN hoãn Ii 22 318.588.731 (85.611.026) (189.024.481) (804.194.331) 

60 15. Loi nhuãn sau thuê TNDN 81.436.291.766 47.687.829.665 153.032.327.107 98.441.937.125 

61 16. Lçi nhuân sau thuê cüa Cong ty mc 81.434.399.132 47.684.984.886 153.028.106.742 98.435.485.348 

62 17. Lçi nhun sau thuê cüa c1 dông không kim soát 1.892.634 2.844.779 4.220.365 6.451.777 

4) 
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ThP DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN 09! 
Tong Cong ty Co phn Cong trmnh Viettel Báo cáo tài chInh 
S 6 Phm Van Bach,  Cu Giy, Ha Ni Cho kS'  k toán tü ngày 01/01/2021 den 30/06/2021 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
QujII/2020 

Theo phwongphap gián tiêp 

M2i sO 
LUy ké tu du näm dn cuôi k5' 

CHI TIEU Thuyêt 
minh 

Qu 11/2021 Qu 11/2020 

I. LU1J CHUYEN TIEN TU HOAT BQNG KINH DOANH 

VND VND 

01 1. Loi nhuân trwOc thué 193.531.683.202 123.866.712.530 

2. Diu chinh cho các khoän 
02 -  Khu hao tài san c djnh và bt dng san du Ui 79.207.102.555 34.576.969.149 

03 -  Các khoãn dtr phông (404.193.328) (1.765.427.712) 

04 - Lãi, 1 chênh 1ch t) giá hi doái do dánh giá lai 
các khoãn mic tin t có g6c ngoi t 

1.422.266.136 947.852.797 

05 -  Lài/1 tr hot dng du tu (5.602.990.236) (11.449.820.131) 

06 - Chi phi lài vay 1.838.375.178 

07 - Các khoãn diu chinh khác 

08 3. Lii nhuçIn tz'r hoit t15ng kinh doanh truiic 

thay dôi v6n Iwu d3ng 

269.992.243.507 146.176.286.633 

09 -  TAng/giãm các khoãn phái thu 349.467.202.662 (3 16.970.097.200) 

10 -  Tang/giãm hang tn kho 82.250.838.592 (23.330.328.902) 

11 -  Tang/giãm các khoán phãi trã (111.579.110.045) 455.117.563.676 

(khong k lài vay phãi trã, thus TNDN phãi np) 
12 - Täng/giãm chi phI trã truOc 10.240.481.203 11.788.895.585 

14 - Tin lãi vay dã ira (1 .838.3 75.178) - 

15 - Thud thu nhp doanh nghip dã nôp (18.628.549.599) (23.892.194.8 14) 

17 - Tin chi khác cho hot dng kinh doanh (13.711.245.927) (9.422.173.078) 

20 Lwu chuyên ti,z tIzzi,z tfr ho,t €t5ng kinh doanh 566.193.485.215 239.467.951.900 

II. LUU CHUYEN TU HOAT BONG OAU TU 
21 1. Tin chi d mua sam, xây drng TSCD và các tài san 

dài hn khác 

(297.608.567.952) (188.175.430.182) 

22 2. Tin thu tr thanh 1', nhuçing ban TSCD và các tài san 4 72.8 75. 772 909.545.452 

27 7. Tién thu lãi cho vay, c tCrc và lçii nhuân di.rccc chia 5.130.114.464 11.456.302.076 

30 Lwu chuyên tin thun tfr hoçit d3ng ttâu hr (292.005.577.716) (175.809.582.654) 

III. LUU CHUYEN TIEN TU' bAT BONG TA! CH!NH 
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Ké toán tru'Ong 

2 tháng 07 näm 2021 

jam dôc 

TONG CONG TY 
CÔPHAN 

CONG TRINH 
VIETTEL 

'OI1/H w; / 
Büi Duy Báo m DInh Trirông 

ThP DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN OQI 

Tong Cong ty C phn Cong trinh Viettel 

S 6 Pham Van Bach, Cu Giy, Ha Ni Cho kS'  k 

Báo cáo tài chinh 

toán tü ngày 01/01/202 1 den 30/06/202 1 

33 

34 

3. Tin thu tlr di vay 

4. Tin trã nçi gôc vay 

112.350.539.722 

(10.000.000.000) 

36 6. Cë tCic, lçii nhun dã trã cho chü sO' hthi (19.563.350) 

40 Lieu chuyên tin thun tfr hoçzt d5ng tài chInh 102.350.539.722 (19.563.350) 

50 Lu'u chuyén tin thun trong k5' 376.538.447.221 63.638.805.896 

60 Tiên và tuoi1g duong tin dãu k' 504.100.812.827 809.012.079.429 

61 Anh hizâng cüa thay di t giá h6i doái quy di ngoai t (38.827.171) (69.999.522) 

70 Tin và thong du'oiig tiên cuôi k5' 3 880.600.432.877 872 .580.885.803 

Nguôi 1p biêu 

Duong \7än Khiët 

.0 

To' 
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TIP DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN DQI 
Tng COng ty C6 phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hqp nhât 
S 6 Pham Van Bach, CAu Giy, Ha Nôi Cho k5' k toán tiz ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H(JP NHAT GffJA NIEN DO 
Qu /1/2020 

1 IMC DIEM HO3T DQNG CUA DOANH NGHIP 

HInh thüc sO' hthi v611 

Cong ty duc chuyn dói ttr doanh nghip nhà nuâc COng ty TNHH NN MTV Cong trInh Viettel sang Cong ty Co 
phán theo Quyêt djnh sO 135/QD-BQP ngày 15/01/2010 v vic phê duyt phuo'ng an và chuyn Cong ty Cong 
trmnh Viettel thuOc  Tang Cong ty Vin thông Quan di (nay là Tp doàn Vin thông Quan Di) thành Cong ty CO 
phãn. Tong Cong ty di ten tr Cong ty C phAn Cong trmnh Viettel thành Tng Cong ty Co phn Cong trInh 
Viettel theo Nghi Quyt Dai hi c dOng ngày 19/06/20 18, hoat dng theo GiAy dng k9 kinh doanh sO 
0104753865 do Sr K hoach và DAu tu Thành ph6 Ha Ni cAp ngày 09 tháng 06 nãm 2010 và clang k9 thay di 
lAn thir 15 tai  ngày 24 tháng 05 nãm 2021. 
Trii s& chInh cOa Cong ty tai:  S 01 Ph Giang Van Minh, Qun Ba DInh, Ha Ni.Vän phOng giao dlch  cOa Cong 
ty dt tai  S 6 Pham Van Bach,  CAu GiAy, Ha Ni. 

Vn gop cOa chCi sci htu Cong ty là 929.274.747.772 dng; tucmg ducrng 92.925.199 c phAn, mnh giá mt c 
phAn là 10.000 dng. 

Linh vc kinh doanh 

Theo GiAy dang k9 kinh doanh s 0104753865 ngày 09/06/2010 và clang k9 thay di IAn thu 13 tai  ngày 29 tháng 
09 nãm 2020 duçrc cAp bôi Sà KA hoach và DAu tu Thành ph6 Ha Nôi, ngành nghA kinh doanh chInh cOa Cong ty 
là: 
- Xây dirng nhà các loai,  cOng trInh dung sAt, dung bQ, cong trInh cong Ich và cong trInh k thut dan diing 

- LAp dAt, scra cha, bão tn, báo dung cu so h t.ng viên thông; 
- San xuAt, lAp dat, bão tn, báo duOng các thiAt bj buu chInh - vin thông - cong ngh thông tin; 
- San xuAt, sCra chüa và kinh doanh các thit bi din, din tü, vin thông, cong ngh thông tin, thiét bj truyên 

thông; 
- Kinh doanh các thit bi toàn bô v diên tu, vin thông, cong ngh thông tin và các san phAm din tCi, viAn thông 
- Hoat dng kinh doanh bAt dng san, quyAn scr diing dAt thuc chO sO hU'u, chO sO diing hoc di thuê; 

- Hot dng vin thông có day, vin thông khOng day. 

Cu trñc doanh nghip 

Ten cong ty DIn chi Ty lê Hoat dng kinh doanh chInh 
lo'i Ich và 

quyên 
biêu quyt  

Viettel Construction Peru ThU dO Lima, Peru 100,00% Quán 19 thi cong lAp dt cong trInh xay 
dimg, vin thông  

Viettel Construction Thành ph Dares Salaarn, 99,80% Quán 19 thi cong lAp dt Cong trInh xây 
Tanzania Tanzania dimg, viAn thông  
Viettel Construction Thu do Maputo, 100,00% Quãn 19 thi cong lAp dt cOng trInh xây 
Mozambique Mozambique di,mg, vin thông 
Viettel Construction ThU do PhnOm - Pênh, 99,60% Quán 19 thi cong lAp dt cong trInh xây 
Cambodia Campuchia drng, vin thông 
Viettel Construction ThU do Pyinmana, 100,00% Quán 19 thi cong lap dt cong trInh xây 
Myanmar Myanmar dmg, vin thông  
Viettel Construction Laos ThU do Vientiane, Laos 100,00% Quán 19 thi cong lAp dt cong trInh xây 

dimg, vin thông 
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T3P DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN DQI 
T6ng Cong ty C6 phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hop nhãt 
S6 6 Pham Van Bach, CAu Giy, Ha Nôi Cho k5' k toán tix ngày 01/01/202 1 dn 30/06/2021 

2 . CHE oQ vA CH!NH SAd KE TOAN AP DVNG  TA! CONG TV 

2.1 . KS' k toán, don vj tin tê sü ding trong k toán 

KS' k toán nãm cüa Cong ty theo näm duang llch  bat dau tx ngày 0 1/01 và k& thtic vào ngày 3 1/12 hang näm. 
Don vi tiên t si diing trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). 

2.2 . Chuán myc và Ch d k toán áp dyng 

Ch&5ktoán ápdung 
Cong ty áp di,ing ChE dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s 200/2014/1T-BTC ngày 22/12/2014 
cUa Bô Tài chinh, Thông tu s 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cUa BO Tài chInh ye vic süa dôi, b sung mOt 
s diu cOa Thông tu s6 200/2014/TF-BTC và Thông tu s6 202/2014/TT-BTC huâng dn Phwing pháp 1p và 
trinh bay báo cáo tài chInh hçip nhat. 

Tuyên ha v vic Wan thz Chuán mwc ki toán và Chi d ké' toán 
Tang COng ty da áp d,ing cac Chuan mvc  k toán Vit Nam và các van bàn huàng dn Chuan mrc do Nhà nuâc 
dã ban hành. Các Báo cáo tài chInh ducic 1p và trinh bay theo dOng mçi quy djnh cOa t&ng chuan mirc, thông tu 
huàng dn thuc hin Chuan muc và Ch dO k toán doanh nghip hin hành dang áp ding. 

2.3 . Co sö lap Báo cáo tài chInh hp nht 
Báo cáo tài chInh hqp nhAt cUa Tng Cong ty duçc 1p trên co sâ hçip nhat Báo cáo tài chInh riCng cOa Tong Cong 
ty va Báo cáo tài chinh cOa cac cong ty con do Tóng Cong ty kim soát (cac cong ty con) ducc 1p cho nAm tài 
chinh kt thOc ngày 30/06/202 1. Vic kim soát dt duçc khi Tng Cong ty có khá nang kim soát các chInh sách 
tài chinh và hot dOng  cOa các cong ty nhn dau tu nham thu duçic Igi ich tr hoat dng cOa các cOng ty nay. 

Báo cáo tài chInh cUa các cong ty con ducic áp diing các chInh sách kE toán nhAt quán vài các chinh sách k toán 
cOa Tang Cong ty. Trong trumg hçip can thit, Báo cáo tài chInh cOa các cong ty con ducic diau chinh dé dam báo 
tInh nhat quán trong các chInh sách ka toán duvc áp ding tai  Tng Cong ty và các cong ty con. 

Các s clii, thu nhp va chi phi chO yu, k cà các khoãn lãi hay l chua thrc hin phát sinh tr các giao djch ni bO 
ducc Ioai tth khi hap nhAt Báo cáo tài chinh. 

Li Ich cüa các c dOng không kim soát là phAn li Ich trong lài, hoc l, và trong tài san thuan cUa cong ty con 
không duc nam gi bâi Tng Cong ty. 

2.4 . Chuyn d6i Báo cáo tài chInh 1p bang ngoi t sang Dng Vit Nam 
Báo cáo tài chInh lap bang ngoai té diiqc chuyn di sang Báo cáo tài chInh 1p bang dng Vit Nam theo các t5' 
giá sau: tài san va nq phài trã theo tS'  giá cu61 k5', v6n dAu tu can chO s hUu theo tS'  giá ti ngày gop von, Báo cáo 
k& qua hot dng kinh doanh và Báo cáo kru chuyn tin t theo tS'  giá thijc t. 

2.5 . Các nghip viii bang ngoi t 

Các giao dch bang ngoi t trong näm tài chinh duçic quy d6i ra dng Vit Nam theo tS'  giá thrc té ti ngày giao 
dlch. TS' giá giao djch thrc t nay duçic xác djnh theo nguyen tac sau: 

- Khi mua ban ngoi t: là t5' giá ducic quy djnh trong hap dng mua, bàn ngoi t giCa Cong ty và ngân hang 
thuang mi; 
- Khi gop v6n hoc nhn gOp v6n: là tS'  giá mua ngoi t cUa ngãn hang noi Cong ty ma tài khoãn da nhn vn cUa 
nhà dAu tix tai  ngày gOp yn; 
- Khi ghi nhân nq phài thu: là tS'  giá mua cUa ngân hang thuang mi noi Cong ty chi dlnh  khách hang thanh toán 
ti thai diam giao djch phát sinh; 
- Khi ghi nhn n phãi trá: là tS'  giá bàn cOa ngân hang thuang mai  noi Cong ty d kin giao dlch  ti thai diem 
giao djch phát sinh; 
- Klii mua sm tài san hoc thanh toán ngay bang ngoi t: là tS'  giá mua cUa ngân hang thuang mai  noi Cong ty 
thuc hien thanh toán. , 
T5' giá giao dich thrc té khi dánh giá li các khoán mic tiên t có gOc ngoi t ti thai diem 1p Báo cáo tái chinh 
hçip nhAt duçic xác djnh theo nguyen tAc: 
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- D& vài khoAn mc phân loai là tài sAn: áp diing t' giá mua ngoai  t cUa ngân hang thixcing mai  noi Cong ty 
thumg xuyen có giao dich; 
- D6i vâi tin g&i ngoai t: áp dung t' giá mua cUa chInh ngAn hang nai Cong ty ma tài khoAn ngoi t; 
- DM vói khoAn mic phân loai là n phAi trA: ap dung t giá ban ngoai t cUa ngân hang thuong mai  ni Cong ty 
thuang xuyên có giao dch. 

2.6 . Tin vA các khoãn tuong duo'ng tin 

Tin bao gm tin mt tai  qu, tin g1ri ngAn hang không kS' han 

CAc khoAn tucing ducmg tin là cAc khoAn du tu ngn han  có thai gian thu hi khOng qua 03 thAng k tir ngày dAu 
tix, có tInh thanh khoAn cao, CO khA nAng chuyn d6i d dàng thành cAc hrçng tin xác djnh và không có nhiu rUi 
ro trong chuyn di thành tin. 

2.7 . Các khoAn nq phäi thu 
CAc khoAn phAi thu duc theo dOi chi tit theo kS'  han phAi thu, d6i tung phAi thu, loai  nguyen t phAi thu, và cac 
yêu tO khác theo nhu cu quãn l' cOa Cong ty. 
Dr phOng na phAi thu khó dOi duc trIch 1p  cho cáo khoãn: nq phAi thu qua han  thanh toán ghi trong hqp dong 
kinh te, các khe uOc vay n, cam kt hop d6ng hoäc cam k& nq và nç phAi thu chua dn han  thanh toán nhung 
khó CO khá nAng thu hi. Trong do, viêc trich 1p dir phOng ncr phAi thu qua han  thanh toán duqc cAn cü vào thbi 
gian trA ncr  g6c theo hap dng mua ban ban du, khOng tinh dn vic gia han  nq giCa các ben và nq phAi thu chua 
dn han  thanh toán nhung khách ncr  dA lam vào tmnh trng phá sAn hoc dang lam thO tiic giAi th& mt tIch, bO 
trOn. 

2.8 . Hang tn kho 
Hang tn kho duqc ghi nh.n ban dAu theo giá g6c bao gm: chi phi mua và các chi phi lien quan tr'jc tip khac 

phát sinh d có ducic hang tn kho 0 dla  dim và trang  thAi  tai thai diem ghi nhn ban dAu. Sau ghi nhân ban dAu, 
tai thai dim 1p  Báo cáo tài chInh nu giá tn thun có th thrc hin duçrc cOa hang tn kho thAp hcm giá gc thI 
hang t6n kho duqc ghi nhn theo giá tn thun có th thrc hin duçc. 
Khi xut kho, giá tn hang tn kho &rçrc xác dlnh  theo phuong pháp bInh quân gia quyn sau mi thn nhp. 

Hang tn kho duqc hach  toán theo phuang pháp kê khai thurng xuyên 

Phuong pháp xác djnh giá trj sAn phm dO dang cu6i kS': 

Chi phi sAn xuAt kinh doanh ducrc tap hap theo tOng hcrp dng k' vOi chO dAu tu. Di vOi các cOng trInh T6ng 
cOng ty t thi,rc hin, chi phi sAn xut kinh doanh dO dang là chi phi sAn xuAt trrc tip &rcrc TOng cOng ty chAp 
nhân thanh toán. DM vOi các cOng trmnh thuê ngoài thrc hin, chi phi sAn xuAt kinh doanh dO dang dtrçic ghi nhn 
khi hang  mi,ic cOng trInh da duçc nghim thu và kh& luçmg thijc hin dA duçrc chAp nhn thanh toán. Chi phi sAn 
xuAt kinh doanh dO dang là chi phi cOn cAc cOng trInh, hop dng dang thi,rc hin do dang hoc dA hoàn thành 
nhiing chua duçrc chU dAu tu nghim thu, chAp nhn thanh toán. 

Dir phOng giAm giá hang tn kho duoc lap vào thai dim cu& kS' can cü theo s chênh lch giika giá gc cOa hang 
tn kho IOn hon giá tn thuAn có th thirc hin duqc. 

2.9 . îàí san cô djnh 

TAi sAn c dlnh  hctu hInh, tài sAn c6 djnh vO hInh duçrc ghi nhn ban dAu theo giá gc. Trong quA trInh sO dung, tài 
sAn c dinh hiiu hInh, tài sAn c6 dinh vO hInh duc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn lu và giá tn cOn Iai. 
KhAu hao dtrcrc trich theo phirang pháp duOng thAng. 

KhAu hao tài sAn c djnh duçrc trich theo phuong pháp duOng thAng vOi thai gian khAu hao duc irOc tinh nhu sau: 

- Nhà cCra, 4t kiAn tnüc 05 - 25 nAm 

- MAy móc, thit bl 05 - 15 nAm 

- Phuang tin vn tAi 03 - 10 nAm 

- ThiEt bj vAn phOng 03 - 08 nAm 

- Quyn sO diing dAt: 50 nAm 

- PhAn mAm quan I' 5 nAm 
- QuyAn sO ding dAt khOng cO thOi han khOng tinh khAu hao 

BAt dng sAn dAu tu ducrc ghi nhn ban dAu theo giá gc. 
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D6i vài bt dng san du tu cho thuê hoat  dông duqc ghi nh.n theo nguyen giá, hao mOn Iu9 k và giá trl cOn 1a. 
Trong do khâu hao ducic trIch theo phwmg pháp duing thing vOi th&i gian khu hao duçc uàc tInh nhis sau: 

- Nhà ci:ra, vat kin trOc 03-10 nam 

2.10 . Chi phi trã truôc 

Các chi phi dã phát sinh lien quan dEn kEt qua boat dng san xut kinh doanh cUa nhiu kS'  ké toán duqc hach 
toán vào chi phi trã truâc dE phân b dn vào kEt qua hoat dng kinh doanh trong các k' kE toán sau. 
Vic tinh và phân b chi phi trá trtrâc dài han  vào chi phi san xut kinh doanh tmg kS'  kE toán ducic can ccr vào 
tInh chat, mCrc d trng loai chi phi dE 1ra ch9n phuong pháp và tiCu thüc phân b hcip li'. Chi phi trá truOc duc 
phãn b dn vào chi phi san xuAt kinh doanh theo phuong pháp dumg thâng. 

2.11 . Các khoãn no phãi trã 
Các khoãn nq phái trâ duc theo dOi theo k' han  phãi trã, dM tung phãi trá, loai nguyen t phái trã va các yEu t 
khác theo nhu cu quàn 1' cüa Cong ty. 

2.12 . Chi phi phái trã 
Các khoãn dtr phOng phãi trã chi duçic ghi nhn khi thOa man các diêu kiin sau: 

Vic ghi nhn các khoãn chi phi phai trá vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong kS'  duçc thc hin theo nguyen tc 
phO hap giia doanh thu và chi phi phát sinh trong ks'. Các khoãn chi phi phài trà s ducic quyêt toán vài so chi phi 
thc tE phát sinh. s6 chênh lch gi1ta s trIch trixOc và chi phi thrc tE duçic hoàn nhp. 

2.13 Vn chO so hüu 
Vn du tu cOa chO sâ hthi duçic ghi nhn theo s6 vn thrc gop cUa chU sâ hUu. 
Lai nhuân sau thuE chua phân phi phan ánh kEt qua kinh doanh (lài, 1) sau thuE thu nhp doanh nghip và tInh 
hInh phân chia li nhun hoAc xr l' 1 cUa Cong ty. Vic phân phi 1i nhun duqc thrc hin khi Cong ty có lqi 
nhun sau thuE chua phân ph6i khOng vu?t qua müc Igi nhun sau thuE chua phân phi trén Báo cáo tài chinh hap 
nht sau khi dA loai  tth ãnh huâng cUa cac khoãn Iãi do ghi nhn tir giao dch mua giá re Trumg hap trá cO trc, 
lqi nhun cho chO sâ hu qua mrc s6 lqi nhun sau thuE chua phân phi duçc ghi nh.n nhu trueing hap giãm vn 
gop. Lqi nhun sau thuE chua phân ph6i cO th ducic chia cho các nba du tu dra trén t' l gop vtn sau khi ducic 
Dai hi d6ng c dông/Hi d*ng quán trj phê duyt và sau khi dã trIch 1p các qu5 theo Diu l Cong ty và các quy 
djnh cUa pháp 14t Vit Nam. 

Tang Cong ty trIch 1p cac qu sau tr 1çi nhun thu.n sau thuE thu nhp doanh nghip caTng cong ty theo dE 
nghi cOa Hôi dng quan tr và duçic các c dOng phé duyt tai Dai hi dng c dOng thumg nién: 

-Qu9 du tu phát triEn: Qu nay dupc trich 1p nhm phic vi vic ma rng hoat dng hoac  du tu chiêu sâu cCia 
TCT 

-Qu khen thuOng, phOc lci và Qu5 khen thtrmg Ban diEu hành: Qu5' nay ducic trich 1p dE khen thuàng, khuyEn 
khich vt chit, dem 'a1  li ich chung va nâng cao phOc li cho cong nhân viên và duc trInh bay nhu mt khoan 
phai tra trén Bang can di kE toán hap nhAt 

C t(rc phai tra cho các c6 dOng dtrçc ghi nhn là khoan phái tra trén Bang Can d& kE toan cUa Cong ty sau khi cO 
thông báo chia ci tCrc cOa HOi  d6ng Quan trj COng ty và thông báo ngày ch& quyEn nhn cô t(xc cOa Trung tam 
Luu k' chang khoán Vit Nam. 

Chénh lch t' giá hM doái phán ánh trén bang can d6i kE toán hap nht là chénh lch do chuyEn di báo cáo tài 
chInh cOa các cong ty con tir dng tin ni t sang dng tiEn ghi sO kE toán (VND). 

2.14 . Doanh thu 
Doani, thu ban hang 

Doanh thu ban hang dugc ghi nhn khi dng thai thOa man các diêu kin sau: 
- Phn Ion rUi ro va lqi ich gAn liEn vài quyEn sà hihi san phm hoc hang hOa dã duqc chuyEn giao cho ngu&i 
- Cong ty khOng cOn nm gi quyEn quán l' hang boa nhtr ngu?i sâ hüu hang hóa hoc quyên kiêm soát hang 
- Doanh thu duçrc xác djnh tuong d61 ch&c chin; 
- Cong ty dã thu duc hoac s thu ducic lçri Ich kinh tE tü giao djch ban hang; 
- Xác djnh ducic chi phi lien quan dEn giao djch ban hang. 
Doanh thu cung cáp djch vy 
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Doanh thu cung cp djch viii duçic ghi nhãn khi d6ng thii thóa mAn các diêu kin sau: 
- Doanh thu duçic xác djnh tuong di chic chân; 

- Co khã nAng thu ducic Iqi Ich kinh t tz giao dlch  cung c'ip djch v,i do; 
- Xác djnh duçic ph.n cong vic dã hoàn thành vào ngày 1p Bang cAn dôi k toán; 

- Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch v'i do. 
Phn cOng vic cung cAp djch viii dã hoàn thành duçic xác dlnh  theo phuong pháp dánh giá cOng vic hoàn thành. 
Doanh thu hxp dng xáy dung 

Hp dng xay dmg quy djnh nhà thAu duc thanh toán theo giá trj kh6i Iuqng thic hin, khi k& qua thrc hin 
hqp dOng xây dirng duqc xac djnh mt cách dáng tin cy và duqc khách hang xác nhn, thI doanh thu, chi phi 
lien quan dn hçip ding diiçic ghi nhn tuong Ong vài phAn cong vic dA hoàn thành duc khách hang xác nhn 
trong kS/  phán ánh trên hóa dcm dA 1p. Trong do: 
D6i vâi các hgp dng thi cong xây dmg tram cosite, doanh thu duqc ghi nhn khi duc chU dAu tu phC duyt 
quy& toán toàn bO hqp dng; 

+ Di vài các hap dng thi cong xây dung và lAp dAt tram BTS và các hqp dng xAy lAp khác, doanh thu ghi nhn 
khi chU dAu tu nghim thu và chAp nIin thanh toán 

Doanh thu hogt dt5ng  tài chInh 

Doanh thu phát sinh tx tiAri lAi, tiAn ban quyAn, c tic, Iqi nhun ducic chia va các khoAn doanh thu hoat dng tài 
chinh khác duc ghi nhn khi thOa mAn dng thôi hai (2) diAu kin sau: 

Co khA nAng thu ducic lqi Ich kinh tA tr giao djch do; 

- Doanh thu duçic xác djnh tuang d6i chAc chAn. 
C ttc, Içi nhun dtrcic chia duxyc ghi nhn khi Cong ty duqc quyAn nhn Co ttrc hotc ducc quyën nhn Ru nliuân 
tr vic gop vOn. 

2.15 . Giá vn hang ban 
Giá vn hang ban trong nAm duoc ghi nhn phO hqp vài doanh thu phát sinh trong nAm và dam bão tuAn thU 
nguyen tAc then tr9ng. Các trumg hap hao hit vt tu hang hóa vuqt djnh mtrc, chi phi vucit dlnh mCrc bInh 
thumg, hang t8n kho bj mAt mat sau khi dA tth di phAn trách nhim cUa tp the, Ca nhAn có liOn quan,... duqc ghi 
nhn dAy du, kip thii vào giá vn hang ban trong nAm. 

2.16 . Ghi nhn chi phi tài chInh 
Các khoán chi phi dtrqc ghi nhn vào chi phi tài chInh gm: 
- Các khoán l do chOnh Ich t giá h6i doAi; 
- Chi phi cho vay và di vay vn; 
Các khoãn trOn duçrc ghi nhn theo tang s6 phát sinh trong kS',  khOng bU trr vâi doanh thu hoat  dng tài chInh. 

2.17 Thuê thu nhp doanh nghip 
a) TAi san thud thu nhp hoãn lai  và Thu thu nhp hoAn 1aj  phãi trã 

Tài san thuA thu nhp hoAn Iai  duc xác djnh dra trên tang chOnh loch tam  thi duc khAu tth và giá tn ducic khâu 
trr chuyAn sang kS'  sau cUa cAc khoãn l tInh thud và uu dãi thud chua sfr ding. 

Tài san thuA TNDN hoAn lai duc xác dinh theo thuA suAt thuA TNDN hin hành, dira trén các mcrc thuA suAt và 
lut thuA cO hiu lrc vào ngày kAt thOc k5' kA toán. 

b) Chi phi thuA TNDN hin hanh va Chi phi thuE TNDN hoAn 1?ii 
Chi phi thuA TNDN hin hành duvc xác djnh trên co sâ thu nhOp chju thuA trong k' và thuA suAt thu TNDN 
trong kS'  kA toán hin hành. 
Chi phi thuA TNDN hoAn lai  duac xác dinh trOn co sâ s chénh loch tam  thyi duçic khAu tth, s6 chénh lch tam 
th&i chiu thus va thuE suAt thu TNDN. 
KhOng bU trr chi phi thuA TNDN hin hành vâi chi phi thu TNDN hoAn 'a 
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3 . TIEN vA CAC KHOAN TUc1NG DUONG TIEN 
30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

Tin mat 2.769.345.201 2.716.465.842 

Tin gCri ngân hang không kS' han 464.440.349.686 192.401.705.455 
Tin dang chuyn 13.390.737.990 8.982.641.530 

Các khoán tuang duang tin 400.000.000.000 300.000.000.000 

880.600.432.877 504.100.812.827 

4 . PHAI THU CUA IuAdH HANG 
30/06/2021 01/0 1/202 1 

VND VND 

Phäi thu cüa khách hang chi tit theo khách hang có 
sôdwlO'n 

Tng Cong ty Mng Iuâi Viettel - CN Tp doàn 187.100.754.728 200.184.648.613 
Vin thông Quân d*i 
Tang Cong ty Vin thông Viettel - CN Tp doàn 175.991.395.892 160.935.628.259 
Vin thông Quân dOi 
Tp doàn Cong nghip Vin Thông Quãn dOi 45.505.725.08 1 45.505.725.081 

Tng Cong ty Cong nghip Cong ngh cao Viettel 77.044.914.690 85.618.380.658 

Tang Cong ty Giãi pháp Doanh Nghip Viettel 37.796.838.044 97.440.904.620 

- Các Chi nhánh Viettel 41.566.789.200 43.516.637.401 

- Cong ty TNHH nang Iung Hoa Nam 13 1.449.436.900 3NG T 
- Cong ty CP Du tu và Phát trin Thanh Hãi 24.279.011.970 HAN 
- Cong ty CP xây dmg FLC FAROS 66.275.665.260 47.218.674.169 TRiN 

- Cong ty TNHH dAu tix thucmg mai  tng hcrp Thai 13.203.192.528 14.903.192.528 TEL 
Ha 

- COng ty CO phn IDC Dông Duang 9.337.471.178 9.337.471.178 

- Cong ty c6 phn dóng tàu và 4n tài bin Nam 33.135.795.660 

- Tng COng ty C phn thuang mai  xây dimg 24.782.000.000 

- Các khoãn phài thu khách hang khác 199.179.127.998 289.828.222.086 

910.919.670.259 1.150.217.933.463 

5 . HANG TON KHO 

Hang mua dang di 

30/06/2021 01/0 1/202 1 

Giágc Dir phOng GiágOc Diii phOng 

VND 

5.002.102.790 

VND VND 

8.500.245.713 

VND 

Nguyen 1iu, 4t lieu 179.089.312.029 (23.381.665.793) 334.276.630.087 (23.381.665.793) 

Cong ci, ding ciii 10.361.850.551 14.977.096.990 

Chi phi san xut kinh 
doanh dâ dang (ngn 

han) 

394.273.334.051 255 .882.554. 157 

Hang hóa 22.765.589.322 79.866.257.388 
Hang gcri di ban 240.243.000 

611.492.188.743 (23.381.665.793) 693.743.027.335 (23381.665.793) 
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Bat dng san du tu cho thuê 

Nguyen giá 

Co so' h tng Cong 
VND VND 

S du du k' 232.834.748.395 232.834.748.395 

S6 tAng trong k' 89.202.282.175 89.202.282.175 

Sdu'cui k' 322.037.030.570 322.037.030.570 

Giá tn hao mOn Iuy kê 
S du du kS' 49.219.040.420 49.219.040.420 

S tAng trong kS' 25.413.965.367 25.413.965.367 

- Khdu hao 25.413.965.367 25.4 13.965.367 

S6ducuikr 74.633.005.787 74.633.005.787 

9 . PHAI TRA NGUfl BAN 
30/06/2021 

VND 

Giá tn So có khà nAng trA 
nç 

VND VND 

01/01/2021 

Giá tn Scó khAnAng 
tránc 
VND 

( 

ThP DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN 001  
Tong Cong ty C6 phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hQp nhãt 
S 6 Pham VAn Bch, CAu GiAy, Ha Nôi Cho k5' k toán tlr ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

6 . TAI SAN CO DINH  HmJ HINH 

tit Phu luc 2. 

7 . TA! SAN CO DJNH VO H1NH 

Xem chi ti& Phu c 4. 

8 . BAT DQNG SAN DAU TU 

Phãi trä ngu'Oi ban chi tit theo nhà cung cp có s du IOn 

Tp doàn Cong 
nghiêp - Vin 
Thông QuAn dOi 

Cong ty TNHH 
Cong ngh 
HUAWEI Vit 
Nam 
Cong ty TNHH 
K thut Dat 

Cong ty Co phn 
Giãi Pháp Cong 
ngh IMAX 

Cong ty CP Vin 
thông din tC 
Vinacap 
CTy TNHH MQt 
thAnh viên Thông 
tin M3 

872.169.401 872.169.401 1.482.805.764 1.482.805.764 

178.630.594.600 178.630.594.600 

257.318.599 257.318.599 108.791.554.643 108.79 1.554.643 

- 35.887.125.630 35 .887. 125.630 

23.549.661.513 23.549.661.513 30.637.156.945 30.637.156.945 

10.703.554.422 10.703.554.422 22.114.153.419 22.114.153.419 
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P DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN DQI 
Tong Cong ty C phn Cong trmnh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nhât 
S 6 Pham Van Bach, Cu Giy, Ha NOi Cho kS'  k toAn tr ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

Cong ty CP K5 1.666.099.930 1.666.099.930 17.460.984.788 17.460.984.788 
thut Thành 
Hung Phát 

Cong ty TNHH 43.004.651.350 43.004.651.350 
kim khi Thiên 
San 

CôngtyCPBach 342.291.812 342.291.812 29.174.513.758 29.174.513.758 
Châu 
Phãi trá các di 238.672.946.497 238.672.946.497 280.072.682.714 280.072.682.714 
tuçmg khác 

319.068.693.524 319.068.693.524 704.251.572.261 704.251.572.261 

10 . THUE VA CAC KHOAN PHAI THU, PHAI NQP VOl NHA NU'OC 

Xem chi ti& Phu tue 6. 

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

Phäi np 
Thud giá tn gia tang 
Thu thu nhp doanh nghip 
Thud thu nhp cá nhân 
Các loai thud khác 
Các khoãn phi, 1 phi và các khoán phãi np khác 

38.883.437.389 
46.357.321.642 
14.868.073.743 

3.774.174.977 

 

27.708.272.573 
25.546.688.115 
62.864.877.709 

2.522.841.057 
43.617.512 

    

103.883.007.751 118.686.296.966 

Phäi thu 
Thud thu nhp doanh nghip 
Thus thu nhp cá nhân 
Các loai thus khác  

335.496.085 
20.511.317 

658.494.936 
- 1.014.502.338 

Quy& toán thu cUa Cong ty s chlu s,i kim tra cüa ca quan thud. Do vic áp ding 1ut và các qui djnh v thué 
di vâi nhiu Ioai giao dlch  khác nhau cO th duqc giài thich theo nhiu each khác nhau, s6 thuE duçc trInh bay 
trn Báo cáo tài chinh cO th bl thay di theo quyt djnh cOa ca quan thud. 
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ThP BOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN OQI 
T6ng Cong ty C phAn Cong trmnh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nht 
S6 6 Pham Van Bach, Cu Giy, Ha NOi Cho kS'  k toán tir ngày 01/01/2021 dEn 30/06/202 1 

11 . CIII PH! PHAI iiA 
30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 
Ngin hn 
TrIch trtróc chi phi xây lAp cong trInh 222.324.732.051 242. 149. 184.887 
TrIch truc chi phi 4n hành khai thác 299.770.630.927 288.762.496.548 

Tam trich chi phi Ha tAng cho thué 3 14.365.124.243 370.738.869.554 

836.460.487.221 901.650.550.989 

12 . DOANH THU CHUA THUC HIN 
30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

NgAn hn 
- Doanh thu nhãn tnróc ha tang cho thué 27.331.129.973 21.110.250.257 

27.331.129.973 21.110.250.257 

13 .VONCHUSOHUU 

Bang dôi chiêu biEn dQng cüa Vn chü sO' hüu (chi tiEt phti tue 7) 

14 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH Vi) 
Tr 01/01/2021 
dEn 30/06/202 1 

Tr 01/01/2020 
dEn 30/06/2020 

VND VND 

Doanh thu Giãi pháp tIch hqp và ban hang thuang mai 679.561.417.733 480.210.135.625 

Doanh thu dich vu Van hành khai thác nhà tram 1.982.268.642.309 1.598.570.317.373 

Doanh thu kinh doanh bAt dng san dAu tu 88.293.045.009 14.809.698.739 

Doanh thu hçip dng xây lAp 795.540.899.555 592.089.997.93 1 

3.545.664.004.606 2.685.680.149.668 

15 . GIA VON HANG BAN 
Tir 01/01/2021 Tr 01/01/2020 
dEn 30/06/202 1 dEn 30/06/2020 

VND VND 

Giá vn Giãi pháp tich hqp và ban hang thuang mai 634.884.716.287 464.940.166.397 

Giá v6n c0a dich vu Van hành khai thác nhà tram 1.876.477.231.354 1.513.268.366.341 

Chi phi kinh doanh bAt dng san dAu tu 53.780.145.195 11.354.102.462 

Giá vn cOa hçip dng xây lAp 725.919.802.458 525.979.839.661 

Dir phông giãm giá hang tn kho (874.553 .7 12) 

3.291.061.895.294 2.514.667.921.149 
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T1P DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN oQi 
T6ng Cong ty C phn Cong trinh Viettel Báo cáo tài chInh h9p nhât 
S 6 Pham Van Bach, Cu Giy, Ha NOi Cho kS'  k toán t& ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

16 . DOANH THU HOiT DQNG TA! CHINH 

T& 01/01/2021 
dn 30/06/2021 

Tr 01/01/2020 
dn 3 0/06/2020 

VND VND 
Lãi tin glri, tin cho vay 5.130.114.464 10.540.274.679 

Lãi chênh Ich t giá phát sinh trong k' - 848.628.191 

5.130.114.464 11.388.902.870 

17 . CIII PHI TA! CHINH 
Tr 01/01/2021 T& 01/01/2020 
dn 30/06/202 1 dn 30/06/2020 

VND VND 

Lãi tin vay 1.838.375.178 - 
L chênh 1ch t' giá phát sinh trong k' 385.373.892 485.192.215 

L chênh 1ch t5' giá do dánh giá 10i si du cuM k5' 38.827,171 947.852.797 

2.262.576.241 1.433.045.012 

18 . CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIP 
Tii 01/01/2021 Tà 01/01/2020 04; 
dn 30/06/2021 d&n 30/06/2020 

VND VND G C 
Chi phi nhân cong 37.756.304.554 33.222.948.5 16 

Chi phi nguyen lieu, vat 1iu 840.070.794 2.403.096.289 G 
Chi phi kh&u hao tài san c6 dlnh 2.772.001.167 1.337.266.825 TT 
Thud và các khoãn l phi 71.897.617 192.729.392 

Chi phi dr phOng (404.193.328) (890.874.000) TP 

Chi phi djch vi mua ngoài 14.918.881.457 16.293.728.854 

Chi phi khác bang tin 7.608.938.040 5.703.301.307 

63.563.900.301 58.262.197.183 

19 . THU NH3P KIIAC 
Tr 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
dn 30/06/2021 dn 30/06/2020 

VND VND 

Thanh l tài san ct djnh 472.875.772 909.545.452 

Thu nhp khác 877.533.079 492.331.093 

1.350.408.851 1.401.876.545 
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NguO'i Ip biêu Kê toán tru'öngV 

tháng 07 näm 2021 

am d6c 
TONG CONG TV 

COPHAN 
CONG lAIN 

VIETTE 

T4P DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN DQI 
Tong Cong ty C6 phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hç'p nhit 
S 6 Pham Van Bach,  Cu GiAy, Ha Nôi Cho kS'  k toán ti ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

20 . CHI PHI KHAC 

Tr 01/01/2021 
dn 30/06/202 1 

Ttr 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

Các khoán bj phat 
Chi phi khác 

VND 

1.029.686.304 
694.786.579 

VND 

24 1.053.209 

1.724.472.883 241.053.209 

21 . CHI PHI THUE THU NHiP DOANH NGHIP HIN HANH 
Tr 01/01/2021 Tz 01/01/2020 
dn 30/06/2021 dn 30/06/2020 

VND VND 

Thul TNDN & hoqt tiç3ng kinh doanh c/i/nh 

Tng Chi phi thus TNDN hin hành 40.688.380.576 26.228.969.736 

22 . THUE THU NHiiP DOANH NGHIP lOAN LI 

Tài san thu thu nhp hoãn 1i 
30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

- Tài san thud thu nhp hoãn Iai  lien quan dn khoãn 
chênh lêch tam thi ducc khAu trI 

189.024.481 714.251.524 
53 

Tài san thu thu nhp hoãn li 189.024.481 714.251.524 
G 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hoãn 1i 
30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

Chênh Ich tam  th&i phái chlu thus (189.024.481) (804.194.331) 

(189.024.481) (804.194.331) 

23 . SO LIEU SO SANH 

só 1iu so sánh trCn bang can d& ké toán à s lieu trén Báo cáo tài chInh cho nãm tài chinh kt thác ngày 31 
tháng 12 iihm 2020 dã &Iqc Cong ty hang kim tohn AASC kiëm toán. 

Duang Van KhiEt BOi Duy Báo m DInh Trithng 
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TP DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN 091 

Tong Cong ty C phân Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nhãt 

S 6 Phm Van Bach, Cu Giy, Ha Ni Cho kS'  k toán tr ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

Phi 1ic 2 : TA! SAN CO D!NH  HUU H1NH 

Nhà cüa, 
vat kiên trüc 

May móc, thiêt bj 
Phuo1ig tin vn tãi, 

truyên dn 
Thit bi,  ding cy 

quãn 13 
Cong 

Nguyen giá 

VND VND VND VND VND 

S6 dix du k' 11.571.724.948 90.751.892.904 437.394.940.105 3.709.913.861 543.428.471.818 

S6 tang trongk' 154.3 19.832.763 1.730.635.730 156.050.468.493 
- Mua trong k)) - 154.319.832.763 1.730.635.730 156.050.468.493 

S6 giãm trong kS' - (11.524.854) 17.816.258 6.291.404 
- Do chuyn dcii BCTC - (11.524.854) 17.816.258 6.291.404 
- Giám khác - - 

SO dix cuôi k' 11.571.724.948 245.060.200.813 437.412.756.363 5.440.549.591 699.485.231.715 

Giá trl hao mon tOy ké 
s6 dii du k' 5.125.440.771 3 7.869.364.064 120.715.294.906 2.987.731.927 166.69 7.831.668 

s6 tAng trong kS' 232.621.140 17.336.585.865 34.525.769.622 412.949.801 52.507.926.428 

- Khcfu hao trong k5' (hqch toán chi phI) 
232.621.140 17.336.585.865 34.525.769.622 412.949.801 52.507.926.428 

S6 giâm trong kS' (11.524.854) 17.816.134 6.291.280 

-Do chuyên dciBCTC - (11.524.854) 17.816.134 6.291.280 

s6 cui kS' 5.358.061.911 55.194.425.075 155.258.880.662 3.400.681.728 219.212.049.376 

Giá trl cOn 1i 
Tai ngày du kS' 6.446.284.177 52.882.528.840 316.679.645.199 722.181.934 376.730.640.150 

Ti ngãy cuôi kj' 6.213.663.037 189.865.775.738 282.153.875.701 2.039.867.863 480.273.182.339 
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T1P DOAN CONG NGHIP - VIEN THONG QUAN DQI 

Tng Cong ty Co phn Cong trmnh Viettel Báo cáo tài chInh hQp nhãt 

So 6 Phm Van Bch, Câu Giây, Ha Ni Cho kS'  k toán tir ngày 01/01/202 1 dn 30/06/202 1 

Ph 1c 4 : TA! SAN CO DNH vO H1NH 

Quyên Nhän hiu, Chuoiig trinh 
sü' dyng dt ten thu'ong mi phân mêm 

Giây phép và 
giãy phép 

nhwQllg quyên 

TSCD 
vô hInh khác 

 

Ciig 

        

YND VND VND VND VND VND 

Nguyen giá 

S dir du k' 24.336.888.039 3.985.182.000 - 28.322.070.039 

SO tang trong kS' 6.592.273.800 6.592.273.800 
- Mua trong /cj) 6.592.273.800 - 6.592.273.800 

So du cuôi kS' 24.336.888.039 10.577.455.800 - 34.914.343.839 

Giá trl hao mon luy kê 
S6 dir dAu kS' 8.192.795.991 - 1.017.264.690 9.210.060.681 

SO tang trong k' 112.280.190 1.166.639.290 - 1.278.919.480 
- Khciu hao trong k3) (hzch toán chi phi,) 112.280.190 - 1.166.639.290 1.278.919.480 

Scuôiky 8.305.076.181 2.183.903.980 - 10.488.980.161 

Giá trl cOn 1i 
Ti ngày du kS' 16. 144.092.048 2.967.917.310 - 19.112.009.358 

Ti ngãy cui k3' 16.031.811.858 - 8.393.551.820 24.425.363.678 
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TAP DOAN CONG NGHIP - VIEN THÔNG QUAN 09! 
Tong Cong ty C6 phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hQp nhât 

S 6 Pham Van Bach,  Cu Giy, Ha Ni Cho kS'  k toán tfr ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 

Ph luc 6 : THUE VA CAC KHOAN PHA! THU, PHA! NQP VOI NHA NUOC 

S phãi thu 
du näm 

S phãi nQp 
cMu nAm 

S phãi np 
trong nãm 

So dã thirc np 
trong nAm 

S phái thu cui só phãi nip 
nAm cu6i nàm 

TND VND VND VND VND VND 

- Thué giá tn gia tang 27.708.272.573 215.913.519.329 204.738.354.513 38.883.437.389 

- Thu thu nhp doanh nghip 335.496.085 25.546.688.115 39.774.679.211 18.628.549.599 46.357.321.642 

- Thuê thu nhp cá nhân 20.511.317 62.864.877.709 56.748.768.041 104.725.060.690 14.868.073.743 

- Các 1oi thu khác 658 .494 .93 6 2.522.841.057 3.013.980.020 1.104.151.164 3.774.174.977 

- Các khoãn phi, 1 phi và các 43.617.512 (43.617.512) 
khoán phâi np khác 

1.014.502.338 118.686.296.966 315.407.329.089 329.196.115.966 103.883.007.751 

Quyt toán thud cüa Cong ty s chju sr kim tra cüa c quan thu. Do vic áp ding 1ut và các qui djnh v thu di vth nhiu loai giao dch khác nhau có th dLrcic giãi thich 
theo thiu cách lthac nhau, s thu dixcyc truth bay trên Báo cáo tài chInh có th bj thay di theo quyêt djnh cüa c quan thuë. 

a. 
rn A 

Uc) .I 
C) 
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TAP DOAN CONG NGH1P - VIEN THÔNG QUAN 001  
Tng Cong ty C phAn Cong trInh Viettel Blo cáo tài chinh hop nht 
S 6 Ph?m Van Bach, Cu Giy, Ha Nôi Cho k$' k toãn t ngày 01/01/2021 dn 30/06/202 1 

Ph lyc 7 : Bang di chiu bin dng cüa vn chü so hüu 

Vn du tu cüa 
CSH 

Thng du vón c 
phn 

Chênh Ich t giá 
hi doái 

Qu du tu' 
phát triên 

Lol nhuán 
sau thug 

chu'a phân ph6i 

Lçi Ich cô dông 
khOng kim soát 

Cong 

S du' du k5' tru*c 

Tang vn trong k' truâc 

Lãi/(I6) trong kS'  truàc 

Phân phi Içii nhun 

Do chuyn &1 báo cáo tài chinh 

Thud cô tüc cong ty con phân phi 
Icxi nhun cho cOng ty mc 

Chi phi phát hành c6 phiu cho can 
b nhãn viên 

VND 

606.975.090.000 

110.843.190.000 

VND 

(15.000.000) 

VND 

(7.465.071.980) 

(1.724.654. 15 1) 

VND 

48.685.143.842 

VND 

218.704.930.432 

(97.106.160.000) 

274.162.598.654 

(91.176.096.928) 

(1.045.159.268) 

VND 

162.455.755 

11.782.030 
(150.993.674) 

VND 

867.062.548.049 

13.737.030.000 

274.174.380.684 

(91.327.090.602) 

(1.724.654.15 1) 

(1.045.159.268) 

(15.000.000) 

s6 du cui k' trtró'c 717.818.280.000 (15.000.000) (9.189.726.131) 48.685.143.842 303.540.112.890 23.244.111 1.060.862.054.712 

Tang v6n do trã c tüc b.ng c6 phiu 

LAi trong k' 

Trã c tüc b.ng tin m.t 

TrIch qu5 khen thuOng phOc lçi 

Khen thuOng ban diu hành 

Thu c6 tirc np ti các thj truäng 

Do chuyn di báo cáo tài chInh 

211.456.467.772 

2.433.889.131 

(48.685.143.842) (162.771.323.930) 

153.032.327.107 

(71.78 1.828.000) 

(40.304.633.954) 

(2.200.000.000) 

(507.27 1.392) 

4.220.365 

(17.953.69!) 

153.036.547.472 

(71.781.828.000) 

(40.304.633.954) 

(2.200.000.000) 

(525.225.083) 

2.433.889.131 

Stidu'cui k'này 929.274.747.772 (15.000.000) (6.755.837.000) 179.007.382.721 9.510.785 1.101.520.804.278 
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