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Tng Cong ty C 6  phan COng trinh Viettel Báo cáo tài chinh riëng 
S6 01 Ph Giang Van Minh, quàn Ba Dinh, Ha NOi Cho nàm tài chInh ktthCc ngày 31/12/2021 

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG GIU'A NIEN Q 
T?i ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Ma TAISAN Thuyt 31/1212021 01101/2021 
so minh VN D VND 

100 A. TAI SAN NGAN HN 2.760.146.959.378 2.81 0.114.875.038 

110 I. Tiên và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tiên 3 600.820.045.940 461.503.484.366 
111 1.Tin 300.820.045.940 161.503.484.366 
112 2. Các khoan tu'o'ng du'ng tiên 300.000.000.000 300.000.000.000 

120 II. Các khoán dâu tu'tài chinh ngn hn 4 100.000.000.000 
123 1. Du tu' nàm giCk' dn ngàydáo h?n 100.000.000.000 

130 III. Các khoán phài thu ngàn hn 1.592.357.950.908 1.792.051.288.378 
1 31 1. Phái thu ngn hn cOa khách hang 5 1.093.165.759.151 1 .138.158.870.935 
132 2. Trá tru'O'c cho ngu'i ban ngn han 
136 3. Phâi thu ngn hn khác 
137 4. Di' phông phái thu ngn han khó ài 

6 
7 

102.699.015.620 
397.883.909.209 
(1.390.733.072) 

97.066.1 74.476 
558.621 .169.367 
(1.794.926.400) 

/-
cON 

C 

140 IV. Hang ton kho 9 403.194.184.219 513.266.479.996 cO 
141 1.Hàngtnkho 424.093.830.963 536.648.145.789 
149 2. Du' phOng giám giá hang tn kho (20.899.646.744) (23.381.665.793) 

150 V. Tài san ngn hn khác 63.774.778.311 43.293.622.298 
151 1. Chi phi trá tru'O'c ngn hn 14 63.774.778.311 43.293.622.298 

200 B. TAI SAN DAI HN 947.220.659.718 822.070.993.395 

220 II. Tài san cô dinh 461.396.926.481 395.842.649.508 
221 1. Tài san cO dinh hO'u hInh 11 435.118.976.943 376.730.640.150 
222 - Nguyen giá 703.429.552.740 54 1.797.784.015 

223 - Giá trihao mOnIOyk (268.310.575.797) (165.067.143.865) 
227 2. Tài san cô dlnh  vô hInh 12 26.277.949.538 19.112.009.358 
228 -Nguyen giá 39.965.061.939 28.322.070.039 
229 - Giá tr/hao mOnIQyk (13.687.112.401) (9.210.060.68 1) 

230 III. Bat dng san dâu tu' 13 363.686.202.129 183.615.707.975 
231 - Nguyen giá 460.598.038.747 232.834.748.395 
232 -Giátr hao mOnIOyk (96.911.836.618) (49.219.040.420) 

240 IV. Tài san dO' dang dài hn 102.617.189.560 216.865.903.741 
242 1. Chi phi xây du'ng co ban d& dang 10 102.617.189.560 216.865.903.741 

250 V. Du tu' tài chinh dâi han 4 5.136.905.779 5.133.545.722 

251 1. Däu tu'vào côngtycon 5.136.905.779 5.1 33.545.722 

260 VI. Tài san dài han khác 14.383.435.769 20.613.186.449 

261 1. Chi phi trà tru'O'c dài hn 14 14.383.435.769 20.613.186.449 

270 TONG CONG TAI SAN 3.707.367.619.096 3.632.185.868.433 
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330 II. No dài han 
338 1. Vay Va n thuê tài chInh dài hn 

400 D.VONCHUScYHU'U 

149.539.871.300 
15 149.539.871.300 

1.293.689.133.959 

17.551.400.245 
17.551 .400.245 

1.043.546.209.726 

3CC 
5 pi 
'JG1 
lET 

NH - 

T6ng Cong ty C6 phân Cong trinh Viettel Báo cáo tài chinh riêng 
So 01 RhO Giang Van Minh, quàn Ba Inh, Ha Ni Cho nãm tài chInh kOtthUc ngày 31/12/2021 

Ma NGUON VON 
so 

BANG CAN DOi KE TOAN RIENG GIU'A NIEN DQ 

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
(tiep theo) 

Thuyt 
minh 

31/12/2021  
VND 

01/0112021 
VND 

300 C. NO' PHAI TRA 

310 I. NcYngän han 
311 1. Phái trá ngu'i ban ngn hn 
312 2. Ngt.i mua trá tin tru'àc ngn hn 
313 3. Thu Va CáC khoân phái np Nhà nu'&c 
314 4. Phái trá ngirô lao dng 
315 5. Chi phi phài trà ngn han 
318 6. Doanh thu chu'a thtyc hien  ngn han 
319 7. Phâi trâ ngn han khác 
320 8. Vay Va n' thuê tài chinh ngn h?n 
321 9. Du' phOng phâi trâ ngän h?n 
322 10. Qu9 khen thu'&ng phiic lg  

2.413.678.485.137 

2.264.138.613.837 
16 379.503.764.472 
17 112.691.025.039 
18 110.017.731.470 

545.224.605.010 
19 774.017.260.565 
21 53.285.958.463 
20 238.936.345.894 
15 30.579.707.461 

954.1 35.769 
18.928.079.694  

2.588.639.658.707 

2.571.088.258.462 
655.621 .406.001 
177.266.088.481 

98.245.521.684 
578.649.079.639 
885.372.166.088 

21.110.250.257 
106.706.079.344 
29.750.000.000 

18.367.666.968 
47 

410 I.Vônchüs&hO'u 
411 1.VOngópcachi s&hO'u 

411a CO phiu ph6 thông cO quyOn b14u quyOt 
412 2. Thng du' vOn CO phn 
418 3. Qu9 du tu' pháttriOn 
421 4. Lçi nhun sau thuO chu'a phân ph61 

421a LNST chu'a phân phdilOy ké d4n cu61 näm tru'&c 
421b LNST cha phân ph61 k' nay 

22 1.293.689.133.959 
929.238.730.000 
929.238.730.000 

(15.000.000) 

364.465.403.959 
36.017.772 
9.386.187 

1.043.546.209.726 
717.818.280.000 
717.818.280.000 

(15.000.000) 
48.685.143.842 

277.057.785.884 
8.360.226.191 

268.697.559.693 

3.632.1 85.868.433 440 TONG CONG NGUON VON 

Du'ong Van Khiêt 
Ngu'O 1p  b14u  

Büi Duy Bão 
KO toán tru'ng  

Dinh Tru'&ng 
TOng Giám dOc 
Ha Ni, ngày 26 thang 01 näm 2022 
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T6ng COng ty c6 phân Cong trInh Viettel Báo cáo tài chinh riêng 
S6 01 Ph Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha Ni Cho näm tài chInh ktthüc ngày 31/12/2021 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH RIENG GIU'A NIEN €Q 

Nàm 2021 

Ma 
s 6  

CHI TIEU Thuyèt 
minh 

Qu IVI2021 Qu' IV/2020 

So lieu luy kê tr dOu näm dn cui k' 

Nãm 2021 Näm 2020 

VND VND VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang 23 1.768.811.521.700 2.046.516.000.489 6.647.008.505.782 6.001.335.668.987 
Va cung cp d!ch  vi 

02 2. Các khoán giám trO' doanh thu 

10 3. Doanh thu thun bàn hang 

và cung cap djch vy 

1.768.811.521.700 2.046.516.000.489 6.647.008.505.782 6.001.335.668.987 

11 4. Giá von hang ban 24 1.570.388.908.851 1.881.391.115.526 6.058.304.325.234 5.559.774.683.646 

20 5. Lçi nhun gp v bàn hang 

vâ cung cp djch vu 

198.422.612.849 165.124.884.963 588.704.180.548 441.560.985.341 

21 6. Doanh thu hoat Ong tài chirih 25 4.880.009.183 3.556.272.435 21 .974.976.902 30.491 .346.798 

22 7. Chi phi tài chinh 26 3.537.977.423 743.392.045 6.847.372.619 1.803.371 .343 

23 - Trong cYO: Chi phi Iãi vay 3.537.977.423 - 6.424.658.718 

25 8. Chi phi ban hang - 

26 9. Chi phi quán Idoanh nghip 27 47.594.716.172 39.994.933.354 150.828.686.245 138.557.559.813 

30 10. Lo'i nhuân thun tü' hot dng kinh doanh 152.169.928.437 127.942.831.999 453.003.098.586 331.691.400.983 

31 11. Thu nhp khác 28 126.710.251 94.937.504 1.625.309.426 1.586.785.861 

32 12. Chi phi khác 29 1.131.432.449 16.748.141 2.892.012.081 127.992.037 

40 13. Lo'i nhuân khác (1.004.722.198) 78.189.363 (1.266.702.655) 1.458.793.824 

/L/ 
\\Xr  Z _ 
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Tang Cong ty c6 phân Cong trinh Viettel Báo cáo tài chInh riêng 
S6 01 Ph6 Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha Nôi Cho näm tài chInh két thüc ngày 31/12/2021 

50 14. Tang Iç'i nhun k toán tru'&c thud 151.165.206.239 128.021.021.362 451.736.395.931 333.1 50.194.807 

51 15. Chi phi thu TNDN hin hành 30 28.675.244.041 25.339.030.977 87.307.009.744 64.452.635.114 

60 16. Lo'i nhuân sau thuê TNDN 

TONG CONG TV 
COPHAN 

CONGTR! 
VIETT 

      

Du'o'ng Van KhiM 
Ngu'ô lap biu 

 

BUi Duy Báo 
K toán tru'&ng 

 

Phm fmnh Tru'ô'ng 
T6ng Giám dóc 

Ha NI, ngày 26 tháng 01 nãm 2022 
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Tang Cong ty c6 phân Cong trinh Viettel Báo cáo tái chInh riêng 

s6 01 Ph Giarig Van Minh, quän Ba DInh, Ha Ni Cho nàm tái chInh ktthüc ngày 31/12/2021 

Ma CHETIEU 
so 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T RIENG GIU'A NIEN DO 
Nãm 2021 

(Theo phu'o'ng pháp gIán tip) 

Thuyêt Nám 2021 
minh VND 

Nàm 2020 
VND 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HO/T DONG KINH DOANH 
1. Lo'i nhuân tru'ó'c thud 
2. Diêu chinh cho các khoán 
- Khâu hao tài san c6 djnh và bt dng san du tu' 
- Cáo khoán dci' phOng 
- Lãi, l chênh Iêch t' giá h6i doái do dánh giá lai cáo 

khoán muc tin t có gc ngoai t 

451.736.395.931 

155.413.279.850 
(1 .932.076.608) 

(30.274.795) 

333.150.194.807 

90.091 .603.907 
2.505.106.813 

743.392.045 

- Lâi/l ti' hoat dOng du tu' (21.703.738.195) (30.552.264.059) 

- Chi phi läi vay 6.424.658.718 

3. L9'i nhun tU' hoot dcng kinh doanh tru'ó'c 
thay c161 v6n Iu'u thng 

589.908.244.901 395.938.033.513 

- Tang/giám cáo khoán phái thu 201 .626.434.907 (921 .856.1 20.235) 

- Táng/giám hang tn kho 112.554.314.826 (203.361 .337.604) 

- Täng/giám cáo khoán phái trá 
(khang k läi vay phái trá, thu TNDN phái np) 

(202.881.285.807) 956.287.176.224 

- Täng/giám chi phi trá tru'O'c (14.251.405.333) 12.177.676.802 

- Tin lài vay dã trâ (6.386.987.285) 

- Thué thu nhâp doanh nghip dã rip (84.345.046.478) (65.719.409.828) 

- Tin chi khác cho hot dtng kinh doanh (41 .944.221.228) (37.748.713.473) 

Lu'u chuyn fin thun tU' hot thng kinh doanh 554.280.048.503 135.717.305.399 

II. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT E)QNG DAU TU' 
1. Tin chi d mua sm, xây dy'ng TSCD và 

các tài san dài han khác 

(395.119.076.142) (487.945.488.985) 

2. Tin thu tti' thanh l', nhu'ci'ng ban TSCD 
các tài san dài hn khác 

909.545.452 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cv nci' cOa do'n v khác (100.000.000.000) 

4. Tin thu lãi cho vay, có tii'c và id nhun du'o'c chia 20.174.834.086 30.949.704.908 

Lu'u chuyn tin thun tCi' ho?t  thng du tu' (474.944.242.056) 456.086.238.625 

III. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG TAI CHINH 
1. Tin thu tü' phát hành Co phiu, nhân vOn gop cOa 13.722.030.000 

chO sO hO'u 
2. Tin thu tü' di vay 193.955.397.565 49.301 .400.245 

3. Tin trá no' gOc vay (61.137.219.049) (2.000.000.000) 

4. CO tU'c, Iç1 nhun dä trâ cho chü s& hO'u (72.867.698.184) (61.921.102.104) 

Lu'u chuye'n tin thun tU' hoot thing tài chInh 59.950.480.332 (897.671.859) 

Lu'u chuyn tiên thuân trong k 139.286.286.779 (321.266.605.085) 

783.431.456.583 
(661.367.132)  

461.503.484.366 

Du'o'ng Van Khit 
Ngu'ôl Ip  biOu 

ii Duy Báo 
KO toán tnthng 

Ha NI, ngày 26 thãng 01 nãm 2022 
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02 
03 
04 

05 
06 
08 

09 
10 
11 

12 
14 
15 
17 
20 

21 

22 

23 
27 
30 

31 

33 
34 
36 
40 

50 

60 Tiên vá tu'o'ng du'ong tin du ki 
61 Anh hu'O'ng cOa thay dOi t' giá h6i doái quy d6i ngoi tê 
70 Tiên và tu'o'ng du'o'ng tin cuoi k 3 



Tóng COng ty Co phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh riOng 
S6 01 Ph Giang Van Minh, quOn Ba Inh, Ha Ni Cho nàm tài chinh ktthUc ngày 31/12/2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH RIENG GIU'A NIEN DO 
Nám 2021 

DAC DIEM HOAT DONG CcJA DOANH NGHIEP 

HInh th(vc so' hu'u von 

Tng COng ty du'c chuyén di tü' doanh nghip nhà nu'O'c COng ty TNHH NN MTV Cong trInh Viettel 
sang Cong ty C6 phn thea Quyt dnh s6 135/QD-BQP ngày 15/01/2010 v vic phO duyt phu'ng an 
và chuyn Cong ty Cong trinh Viettel thuOc T6ng COng ty Vin thông QuOn di (nay là Tp doàn Cong 
nghip - Vin thong Quân di) thành COng ty CÔ phn. Tong Cong ty dOi ten tü' COng ty CO phn Cong 
trInh Viettel thành TOng COng ty CO phn COng trinh Viettel theo Nghi quyOt Oi hi cO dOng ngày 
19/06/2018, hoat dng theo Gy dOng k kinh doanh sO 0104753865 do SO KO hoach và OOu tu' Thành 
phO Ha NOi cp ngay 09/06/2010 và dOng k' thay dOi ln thU' 16 tai ngày 10/08/2021. 

Tru sO' chinh cOa TOng Cong ty tai: SO 01 PhO Giang VOn Minh, quân Ba Dinh, Ha Ni. 

VOn phOng giao dlch  cOa TOng Cong ty dat tai sO 6 Ph?m VOn Bch, qun Cu GlOy, Ha Ni. 

VOn gOp cOa chO sO' hO'u TOng Cong ty là 929.238.730.000 dOng; tu'ng du'ng 92.923.873 cO phn, 
mnh giá mt CO phn là 10.000 dOng. 

Linh vu'c kinh doanh 

Cong ty hoat dng trong Iinh vçi'c xOy 1p, vn hành báo du'&ng va kinh doanh thu'ang mai. 

Ngành ngh kinh doanh 

- XOy du'ng nhà các Ioi, cong trInh du'&ng sOt, du'&ng bO, cong trInh Cong Ich và cOng trInh k9 thut 
dOn dung khác; 
- LOp dat, sO'a chU'a, báo trI, bào du'o'ng c sO' ha tOng viOn thông; 
- San xuOt, lOp dat, báo trI, baa du'&ng các thiOt b bu'u chInh - vin thông - cOng nghe thông tin; 
- San xuOt, sO'a chcra va kinh doanh các thiOt bi diGn,  diên tO', viOn thông, cOng nghe thông tin, thiOt bj 
truyOn thông; 
- Kinh doanh cac thiOt bi toàn bô vO diên tO', viOn thông, Cong nghê thông tin và các san phOm dien  to', 
viOn thông và cong nghë thông tin; 
- Hoat dng kinh doanh bOt dông san, quyOn sO' dung dOt thuc chO so' hO'u, chU sO' dung hoàc di thuê; 
- Hoat dong viOn thông có dOy, viOn thông không dày; 
- Kinh doanh xOy lOp, báo du'&ng vn hành mang lu'ài. 

CAu trOc TOng COng ty 

Các don vi tru'c thuôc sau: Da chi Hot dng kinh doanh chInh 

1. Trung tam xOy dçi'ng và dOu SO 6 Phm VOn Bach, phu'O'ng XOy dçi'ng các cong trInh dOn dung 
tu' ha tOng YOn HOa, quân COu GiOy, Ha Nci Va cOng nghip 

2. 63 Chi nhánh k9 thut vn Các tinh thành trên câ nu'O'c Cung cOp dch vu vn hành khai 
hành khai thác thOc m?ng  lu'ói viOn thông 

Thea nghi quyOt sO 06/NQ-VCC-HDQT ngày 10/02/2020, TOng Cong ty sê sat nhp các Chi nhánh khu 
vu'c vào Chi nhánh k9 thut. TOng COng ty dO sat nhp Chi nhánh COng ty CP COng trinh Viettel Khu 
vçi'c 1 và Khu vi'c 4 vào thOng 07/2020 vào cOc Trung tOrn k9 thut tinh. 

Thông tin v0 các cOng ty con cOa TOng Cong ty: xem chi tiOt ti ThuyOt minh sO 4. 
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T 6 ng Cong ty C phân Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh riOng 
S6 01 Ph Giang Van Minh, quän Ba Inh, Ha NOi Cho nàm tài chinh ktthCic ngày 31/12/2021 

2 . CHEDO VA CHINH SACH KE TOAN AP DVNG  TAI TONG CONG TY 

2.1 . Ki kê toán, do'n vi tin t sü' dung trong k toán 

K' k toán nàm cOa Tng Cong ty btdu tO' ngày 01/01 và kt thCic vào ngày 31/12 hang nàm. 
Do'n v tin t sO' dung trong ghi chép k toán là Dng Vit Nam (VND). 

2.2 . Chun my'c và Ch& th k toán áp dyng 

Ch d k4 toán áp dyng 

Cong ty áp dung Ch o K toán doanh nghiep ban hành theo Thông tu' s6 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 cOa B Tài chinh, Thông tu' s6 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cOa B Tài chinh v vc 
sCi'a d6i, b6 sung môt s6 diu cOa Thông tu' s6 200/2014/TT-BTC và Thông tu' s 202/2014/TT-BTC 
hu'O'ng dn Phu'ang pháp 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hçp nht. 

Tuyên b6 t' vic tuân thO Chun mic k toán Va Ch4 d k4 toán 

Tng Cong ty dO áp dung các Chun ml,i'c k toán Viet  Nam và cáo vOn bàn hu'O'ng dn Chun myc do 
Nhà nu'ó'c dO ban hành. Các báo cáo tài chInh du'o'c lap và trmnh bay theo dOng mci quy djnh cUa tU'ng 
chun mu'c,  thông tu' hu'O'ng dn thu'c hien  chun mçj'c và Ch d k toán hn hành dang áp dung. 

2.3 . Go' sO' Ip báo cáo tài chInh riêng 

Báo cáo tài chInh riêng duc trinh bay theo nguyen täc giá gôc. 

\ 047 
Báo cáo tài chInh riêng cOa lóng Cong ty du'g'c 1p trên co' sO' t6ng hp Báo cáo tài chInh cOa VOn

- 

phOng T6ng Cong ty và cáo Chi nhánh tru'c thuc. VG Co 

Trong Báo cáo tài chInh riêng cOa Tóng COng ty, cáo nghiep vu giao dlch  nôi bQ vO s du' nôi bô có lien VG TF 
quan d&n tài san, ngun v6n và cOng n phâi thu, phài trà nôi b dO du'o'c loi trU' toàn b. ET7L 

.. Ip. 
NhO'ng ngu'O'i sO' dung các Baa cáo tài chinh riêng nay nén dcc cáo Báo cáo tài chinh riêng kt hçp v&i 
cáo Báo cáo tài chinh hpp nht cOa Tng Cong ty và cáo Cong ty con (Tp doàn') cho cho nOm tài 
chinh kt thUc ngày 31/12/2021 5 có dO thông tin v tInh hinh tài chInh, kt qua hoat dOng kinh doanh 
va các lung lu'u chuyn tin té cOa cá Tap doàn. 

2.4 . Cong cy tài chinh 

Ghi nhãn ban cfu 

Tài san tài chinh 
Tài san tài chinh cOa T6ng Cong ty bao gm tin và cáo khoàn tu'o'ng du'o'ng tin, cáo khoàn phài thu 
khách hang và phãi thu khác, cáo khoán cho vay, cáo khoàn du tu' ngn han và dài han. Tai thô'i dim 
ghi nhn ban du, tài san tài chinh du'o'c xác dlnh  theo giá mua/chi phi phát hành cong cáo chi phi phát 
sinh khác lien quan trçi'c tip dn vic mua, phát hành tài san tài chinh do. 

Nc phái trã tài oh/nh 

No' phâi trà tài chinh cOa T6ng Cong ty bao gm cáo khoán vay, cáo khoán phài trà ngu'ô'i bàn và phái 
trà khác, chi phi phài trà. Ti th&i dim ghi nhn ln du, cáo khoân nç phài trà tài chinh du'cic xác dinh 
theo giá phát hành cOng cáo chi phi phát sinh lien quan try'c tip den viêc phát hành nç phài trà tài chinh 
do. 

Giátsaughinhnbandu 

Hien t?i chu'a có cáo quy dlnh ou the ye dánh giá l?i  cong Cu tài chinh sau ghi nhn ban du. 
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2.5 . Các nghip vy bang ngoi t 

Các giao djch bng ngoai t trong kS'  kO toán du'ci'c quy dOl ra dOng Vit Nam theo tçi giá thu'c tO ti ngày 
giao dlch.  T' giá giao dch thci'c tO nay du'ç'c xác djnh theo nguyen tOc sau: 
- Khi mua ban ngoi t: là t9 giá dc quy dlnh  trong hop dOng mua, ban ngoi t giQ'a TOng Cong ty và 

ngän hang thu'o'ng mai; 

- Khi ghi nhn n phài thu: là t giá mua cOa ngán hang thu'ng mi no'i TOng COng ty chf djnh khách 
hang thanh toán tl thô diOm giao dch phát sinh; 

- Khi ghi nhn n phái trá: là tç' giá ban cOa ngän hang thu'ong mi no TOng COng ty dy kiOn giao dch 
ti th&i diOm giao dich phát sinh; 

- Khi mua sOm tài san hoàc thanh toán ngay bng ngoai tê là t' giá mua cOa ngân hang thu'ng mi no 
TOng COng ty thu'c hin thanh toán. 

T giá giao dich thu'c tO khi dánh giá al các khoán mçic tiOn t cO gOc ngoi t ti th&i diOm Báo cáo tài 
chmnh riêng du'Q'c xác dinh theo nguyen täc: 

- DOi vâi khoàn mçic phàn loai là tài san: áp dyng tç' giá mua ngoi t cOa ngân hang thu'ng mi no'i 
Cong ty thu'O'ng xuyên cO giao djch; 

- DOI vài tiOn gO'i ngoai tO: áp dung tç' giá mua cOa chmnh ngán hang no TOng COng ty mO' tài khoàn 
ngoai t; 

- Oi v&i khoán muG phàn loi là n phài trà: áp dyng t' giá ban ngoi t cOa ngân hang thu'ng mi no 
TOng Cong ty thu'O'ng xuyên cO giao dlch. 

TOt cà các khoàn chênh lech  tç' giá thy'c tO phát sinh trong k' và chênh lech  do dánh giá li sO dii' cac 
khoán muc tiOn to cO gOc ngoai tO cuOi kS'  du'o'c hach toán vào kOt qua hoat dng kinh doanh cOa k' kO 
toán. Trong dO al chênh lOch tç' giá do dánh giá l?i  sO du' cuOl k' cOa các khoán myc tiOn tO cO gOc 
ngoai t khOng du'cyc sO' dung dO phân phOi lcyi nhun hoc chia cO tU'c. 

2.6 . Tiên và các khoãn tu'o'ng du'ong tiên 
IC 

Tin bao gm tin mat tai qu9, tin gO'i ngãn hang không kS'  hn. 

Các khoàn tu'ong du'ong tn là các khoân du tu' ngn han có thOi gian thu hi không qua 03 tháng k
INh 

tO' ngày du tu', có tInh thanh khoán cao, cO khá nàng chuyn d6i d dàng thành các luvng tin xác dnh 
và khOng cO nhiu rOi ro trong chuyn dói thành tin. 

2.7 . Các khoàn clâu tu' tài chinh 

Các khoàn du tu' vào các cOng ty con duc ghi nhn ban du trên so k toán theo giá gOc. Sau ghi 
nhn ban du, giá tn cOa các khoán du tu' nay du'cyc xác dlnh  theo giá gOc trU' di dci' phOng giám giá 
khoán du tu'. 

Du' phông giám giá d61 vO GaG khoán du tu' vào cong ty con can cU' vào Báo cáo tài chinh cOa cOng ty 
con tai thOi dim trIch 1p dy' phOng. 

2.8 . Các khoãn no' phài thu 

Các khoán phâi thu du'çc theo döi chi tit theo kS'  hn phài thu, dOl tu'ci'ng phái thu, lo?i nguyen tê phái 
thu, va cac yu tO khác theo nhu cu quàn I' cOa TOng COng ty. Các khoán phài thu du'çc phàn loai là 
ngn hn Va dài hn trên báo cáo tài chmnh rieng giCi'a niên d can cO' kS'  han cOn al cOa các khoàn phái 
thu ti ngày báo cáo. 

Di' phOng nc phài thu khó dOi du'o'c trIch 1p cho các khoán: nç phâi thu qua hn thanh toán ghi trong 
hçi'p dOng kinh tO, các khO u'o'c vay nç, cam kOt hop dOng hoc cam kOt ng' và n' phài thu chu'a dOn 
hn thanh toán nhu'ng khO GO khà nàng thu hOl. Trong dO, vic trIch 1p dci' phOng nçv phài thu qua han 
thanh toán du'çc can cO' vào thô'i gian trà nçi' gOc theo hop dOng mua ban ban du, không tlnh dOn viêc 
gia han nçi' giCra các ben và nçi phâi thu chu'a dOn h?n  thanh toán nhu'ng khách n dä lam vào tlnh trng 
phá san hoc dang lam thO tVc  giâi th& mOt tIch, bO trOn. 
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2.9 . Hang ton kho 

Hang thn kho là nguyen vt lieu, cOng cu dçing cu, hang hOa du''c ghi nhn khi thóa man cá hai diêu 
kiën: thO tuc nhp kho và b chU'ng tO' mua hang dã du'Q'c hoàn tat. 

Hang tn kho du''c ghi nhn ban du theo giá g6c bao gm: chi phi mua, chi phi ch bin và các chi phi 
lien quan try'c tiêp khác phát sinh d cO u'o hang tn kho ô da dim và trng thai ti thO dém ghi 
nhn ban du. Sau ghi nhän ban du, ti thO'i d1m Ip Báo cáo tat chinh nu giá th thun cO th thy'c 
hien du'p'c cOa hang tcn kho thp hoi giá gc thi hang tn kho du'cyc ghi nhn theo giá tn thun cO th 
thu'c hiên du'cc. 

Giá trl hang tn kho du'c xác djnh theo phtng pháp bInh quàn gia quyn theo m6i ln nhap. 

Hang tn kho du'çc hach toán theo phu'ng pháp kO khai thu'Ong xuyên. 

Chi phi san xut kinh doanh du'c tp hçp theo tO'ng hp d3ng k' v&i chO d'u tu'. D6i v&i các cOng trinh 
COng ty tu' thu'c hiên, chi phi san xut kinh doanh d dang là tap hop hp chi phi, kh6i lu'ng 5à thci'c 
hin t?i  Xi nghip hach toán phgi thuOc. 6I vi các cOng trinh thuê ngoài thy'c hin, chi phi san xut 
kinh doanh d dang du'çc ghi nhn khi hang mçc cOng tninh dä cTh'cvc nghim thu và khi lu'ç'ng thçi'c 
hiên ä divcrc chp nhân thanh toán. Chi phi san xut kinh doanh dO' dang là chi phi cUa các cOng trinh, 
hap dng dang thu'c hien  dO' dang hoäc a hoàn thành nhu'ng chu'a du'çic chO du tu' nghiem thu, chp 
nhân thanh toán. 

Hang gO'i ban du'cyc sO' dung d theo döi hang ban dã chuy4n di cho d61 tác nhu'ng chu'a hoán thành thO 
tyc bàn giao nghiêm thu và chu'a du'o'c chp nhân thanh toán. 

Du' phOng giàm giá hang tn kho du'oc 1p  vao th&i di&m cu61 kS'  can cO' theo s6 chênh tech giO'a giá 
g6c cOa hang tn kho krn han giá tn thun CO th thçi'c hiên du'o'c. 

2.10 .Tài san cô dinh 

Tài san c6 dlnh  h0'u hmnh và tài san có dinh vO hInh du'o'c ghi nhn ban du theo giá g6c. Trong qua 
trInh sO' dung, tài san có dnh hO'u hInh và tat san c6 djnh vO hInh dU'Q'C ghi nhn theo nguyen giá, hao 
mOn 1u9 k và giá trl con lai. 

Khu hao tài san c6 dnh du'cic trIch theo phu'ang pháp du'&ng thng vi thO gian khu hao dLPçYC u'O'c 
tInh nhu' sau: 

- Nhà cO'a, vat kin trUc 06 - 20 näm 
- May mac, thit bl 05- 15 nàm 
- Phu'ang tin vn tâi 05 - 10 nãm 
- Thit bj van phông 03 - 08 nãm 
- QuynsO'dçingdt 50 nàm 
- Quyn sO' dung dt khOng xác dlnh  thO'i  han KhOng tlnh khu hao 
- Phn mm quán l' 03 nàm 

2.11 . Bat dng san du tu' 

Bt dng san du tu' du'cyc ghi nhn ban du theo giá g6c. 
Di vo'i bt dng san du tu' cho thuê hoat dong du'çc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn Iu9 ké Va giá 
tn cOn lai.  Trong dO khu hao du'ac trich theo phu'ang pháp du'O'ng thng v&i thO'i gian khu hao du'c 
u'àc tInh nhu' sau: 

- Ca sO' ha tang 06 nàm 
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2.12 . Chi phi xây dii'ng co ban dO' dang 

Chi phi xày dçrng co bàn d& dang bao gm tài san c6 djnh dang mua sm và xây dcrng ma chu'a hoàn 
thành ti ngày kt thtic k' k toán näm và duvc ghi nhn theo giá gcc. Chi phi nay bao gm các chi phi 
v xây dgFng, 1p dt may mOc thit bi và cac chi phi tryc tip khác. 

2.13 . Thuê hoat c1ng 

Thuê hot dng là loi hinh thuO tài san c6 dinh ma phn Ian rUi ro Va 1p'i Ich gàn lien vài quyn sO' hCi'u 
cüa tài san thuc v ben cho thuê. Khoàn thanh toán du'&i hinh thCi'c thuê hot dng du'c hch toán 
vào báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh theo phu'ang pháp du'ô'ng thng dçi'a trên thôl hn thuê hot 
dng. 

2.14 . Chi phi trà tru'&c 

Các chi phi dà phát sinh lien quan dn kt qua hoat dng san xut kinh doanh cüa nhiu k' k toán 
dtc hch toán vào chi phi trá tru'&c d phân b dn vào kt qua hoat dng kinh doanh trong các kS'  k 
toán sau. 7., 

TOI 

Vic tInh va phân b6 chi phi trà tru'&c dài hn vào chi phi san xut kinh doanh ti'ng k' k toán du'cYc can 
cü' vào tinh cht, mü'c dO tU'ng loai chi phi d lçj'a chon phu'o'ng pháp và tiêu thü'c phàn bó hpp l'. 

Cac loi chi phi tra tru'a'c cua Cong ty bao gom: 

- Cong cy va dyng ci,i bao gm các tài san ma Cong ty nm giG' d sO' dyng trong qua trInh hot dng 
kinh doanh bmnh thu'ang, vO'i nguyen giá cOa mi tài san thp ho'n 30 triu dóng và do dO khOng dO 
diu kien  d ghi nhân là tài san c6 dlnh  theo quy djnh hien hành. Nguyen giá cOng cu dung cu duc 
phàn b6 theo phu'cng pháp du'&ng thng trong thô gian tO' 3 dn 24 tháng. 

- Chi phi trá tru'&c khác du'cc ghi nhân theo nguyen giá và du'cc phân bó theo phu'cYng pháp du'O'ng 
thng trong thô'i gian hG'u dung tO' 6 dn 12 tháng. 

2.15 . Các khoàn nç' phài trã 

Các khoán n' phái trâ dLJ'cYC theo döi theo kS'  hn phái trá, d6i tu'cYng phái trà, loai nguyen t phái trá và 
cac yu tó khác theo nhu cu quán l' cOa Tóng Cong ty. Các khoán phái trá du'c phàn loai ngn hn và 
dài hn trên báo cáo tài chinh riêng giG'a niên do can cU' theo k' hn con l?i  cOa các khoán phái trá ti 
ngày báo cáo. 

2.16 . Chi phi phâi trá 

Ca' sO' trich tru'O'c d61 vO'i chi phi yen  hành khai thác nhu' sau: Chi phi tin lu'a'ng duc xác dnh dy'a trên 
bang lu'o'ng quy4t toán sau khi trU' di các khoán t?m  G'ng lu'o'ng dà chi trá; Chi phi thuê van phông, thuê 
kho vài Tang Cong ty Mng lu'ó'i Viettel và Tong Cong ty Vin thông Viettel du'çc xác djnh can cO' vào 
bang tinh toán phân bO chi phi dOng chung ti các trung tam Viettel tTnh. 

Ca' sO' trich tru'&c dOi v&i các cong trInh xây 1p dä hoàn thành ghi nhen  doanh thu trong nãm tài chinh: 
là chênh léch giG'a sO trên du' tháo quyM toán cong trInh va chi phi dã du'pc tep  hç'p trên sO sách kO 
toán. 

Viec ghi  nhen  các khoán chi phi phái trá vao chi phi san xut, kinh doanh trong kS/  du'o'c thu'c hien  theo 
nguyen tc phU hcp giO'a doanh thu và chi phi phát sinh trong kS'.  Các khoán chi phi phái trá Se du'a'c 
quyt toán vO'i sO chi phi thy'c tO phát sinh. SO chOnh lech  giG'a sO trIch tru'O'c và chi phi thcvc tO duc 
hoàn nhâp. 
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2.17 . Doanh thu chu'a thu'c hiOn 

Doanh thu chu'a thçi'c hiën g6m doanh thu nhân tru'c s6 tin cia khách hang dä trá tru'c cho mt hoc 
nhiu kS'  k6 toán v cho thuê h tng, vi tn dt trm. 

Doanh thu chu'a thrc hien  du'p'c kt chuyn vào Doanh thu ban hang và cung c6p dch vy hoc Doanh 
thu hot dng tài chinh theo s6 tn dij'çc xác dinh phü hQ'p v&i ti'ng kS'  k toán. 

2.18 .VOn chü so' hü'u 

V6n du tu' cia chü so' hO'u u'c ghi nhn theo s6 v6n thu'c gOp cOa chCi so' hO'u. 

Thäng du' v6n cö phn phán ánh chênh !êch giCi'a mènh giá, chi phi try'c tip lien quan dn vic phát 
hành c6 phiêu và giá phát hành c6 phiu (k Ca CC tru'O'ng hp tái phát hành c6 phiu qu9) và có th là 
thng du' du'oig (nu giá phát hành cao hon mênh giá và chi phi try'c tip lien quan d6n vic phát hành 
có phiu) hoãc tháng du' am (nu giá phát hành thp ho'n menh  giá và chi phi try'c tip lien quan d&n 
viêc phát hành c6 phiu). 

Lci nhun sau thu chu'a phân ph6i phàn ánh kt qua kinh doanh (lài, 6) sau thu thu nhp doanh 
nghiëp va tInh hInh phàn chia lo'i nhuân hoàc xCi' l' 16 cOa Tong Cong ty. Vic phân phOi li nhun duvc 
thçrc hin khi TOng COng ty cO lgi nhuân sau thu chu'a phân phOi không vu'o't qua mCrc lç'i nhun sau 
thu chu'a phân phOi trên Báo cáo tài chinh hçp nht sau khi dã loai trU' ánh hu'o'ng cOa các khoári läi do 
ghi nhn tO' giao dich  mua giá ré. Tru'o'ng ho'p trá cO tO'c, lo nhun cho chO sO' hCi'u qua mO'c sO 1p 
nhuân sau thu& chu'a phân phOi c5u'cc ghi nhân nhu' tru'&ng hçp giám vOn gop. Lo'i nhun sau thu chu'a 
phân ph61 cO thO du'o'c chia cho cac nhà du tu' du'a trên t lé gOp vOn sau khi duc fi hcI dOng cO 
dOng phe duyêt và sau khi da trIch lap các qu9 theo fiu l TOng Cong ty Va CC quy d!nh  cOa pháp luât 
Viêt Nam. 

TOng Cong ty trIch 1p các qu9 sau tO' lo'i nhuân thun sau thu thu nhp doanh nghip cOa TOng Cong 
ty theo d ngh cOa Hi dOng Quán tr và du'çc cac cO dông phê duyt ti Di hi dOng cO dOng thu'ng 
n iên: 
- Qu9 dãu tu' phát trin: Qu9 nay du'yc trIch lap nhàm phyc vu vic mo' rOng hot dOng hoäc dâu tu' 

chi6u sàu cOa TOng Cong ty. 
- Qu9 khen thu'O'ng, phOc lçi và Qu9 khen thu'o'ng Ban diu hành: Qu9 nay du'yc trich lap d khen 

thu'O'ng, khuyn khich vt chOt, dem li l'i Ich chung va näng cao phOc lQ'i cho Cong nhân viên Va 
du'Q'c trInh bay nhu' mt khoàn phái trá trên Bang can d6i k toán. 

CO tU'c phái trà cho các cO dOng du'c ghi nhn là khoán phái trá trên Bang can d6i k toán cOa TOng 
Cong ty sau khi có thông báo chia cO tO'c cOa Hi dOng Quàn tr TOng Cong ty và thông báo ngày chOt 
quyn nhan CO t0'c cOa Trung tam Lu'u k' chU'ng khoán Vit Nam. 

2.19 . Doanh thu 

Doanh thu bàn hang 

Doanh thu ban hang du'c ghi nhn khi dOng thO'i thOa man các diêu kin sau: 
- Phn Ian rOl no và lçl Ich gn lin vO'i quyn so' hCi'u san phOm hoäc hang hOa dä du'cc chuy6n giao 

cho ngu'Oi mua; 
- TOng COng ty khong cOn nm giO' quyn quàn l' hang hOa nhu' ngu'O so' hO'u hang hOa hoãc quyn 

kim soát hang hOa; 
- Doanh thu du'c xác dlnh  tu'o'ng dOi chOc chn; 
- TOng Cong ty dã thu du'ç'c hoc sê thu du'c 1p'i Ich kinh tO to' giao dlch  ban hang; 
- Xác dlnh  du'c chi phi lien quan dOn giao dlch  ban hang. 

Doanh thu cung cp d/ch vi,j 

Doanh thu cung COp djch vu du'Q'c ghi nhn khi dOng thôi thOa man các diOu kin sau: 
- Doanh thu du'ç'c xác dlnh  tu'o'ng d6i chOc chOn; 
- CO khã nàng thu du'Q'c IQ'i Ich kinh té tO' giao dch cung cOp dich  vy do; 
- Xác dlnh  du'p'c phOn cong vic dä hoàn thành vào ngày 1p Bang can dOi kO toán; 
- Xác djnh du'c chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi dO hoàn thành giao dlch  cung cOp dch vy dO. 

G C( 
;d P 
NG 
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Fhn cOng vic cung cp dch vçi da hoàn thành du'çc xác dlnh  theo phu'ang phOp dOnh giO cOng vic 
hoàn thành. 

Doanh thu hcp cTóng xay drng 

Hop d6ng xOy dgvng quy dlnh  nhO th6u du''c thanh toán theo giá trl kh6i Iu'cng th'c hin, khi k6t qua 
thi'c hiên hp dng xOy dçi'ng du'o'c xác dinh mt cách dáng tin cy và du'c khách hang xác nhn, thi 
doanh thu, chi phi lien quan dn h'p dóng du'Q'c ghi nhn tu'ang U'ng v&i phn cong vic dO hoOn thành 
du'cc khách hang xOc nhn trong kS'  phán ánh trên hOa dan dO lap. Trong do: 

- D6i v&i các hp d6ng thi Cong XOy dci'ng trm cosite, doanh thu du'o'c ghi nhan  khi du'c chü dãu tu' 
phê duyt quy6t toán toàn bO hp'p d6ng; 

- D6i vO'i cac hp dng thi cong xây du'ng và 1p dt tram BTS, doanh thu ghi nhn khi chO d6u tu' 
nghim thu ch6p nhn thanh toOn; 

- e6i v&i cac hap d6ng xOy 1p khác, doanh thu du'c ghi nhn khi chü du tu' nghim thu chp nhn 
thanh toán theo ti6n dO và hóa dan dO phOt hOnh. 

Doanh thu hot dng tài ch!nh 
Doanh thu phát sinh tü' tin lOi, có tirc, lo nhun du'c chia và cOc khoán doanh thu hot dng tài chInh 
khOc du'g'c ghi nhn khi thOa mOn d6ng thOi hal (2) di6u kiin  sau: 

- CO khá nOng thu du'c 1p'i Ich kinh t6 tCi' giao dlch  dO; )NG 

- Doanh thu du'c xác dlnh  tu'ang d61 ch6c ch6n. 1Af 
ml 

C6 tc, li nhun du'cyc chia du'cyc ghi nhn khi T6ng Cong ty drc quy6n nhân c6 tCc hoàc du'c 
quy6n nhn IQ'i nhun tU' vic gOp vOn. 

2.20 . Giá vOn hang ban 

Giá vón hang ban trong kS'  du'ac ghi nhn phO hçp vO'i doanh thu phát sinh trong kS'  và dam bâo tuOn 
thu nguyen tc than trong. COc tru'Ong hçp hao hçjt vt tu' hang hOa vu'o't dlnh  mü'c, chi phi vu'at dlnh 
mU'c binh thu'ng, hang t6n kho bj mt mat sau khi dO trCi' di phn trách nhim cOa tp th& Ca nhOn cO 
lien quan,... du'cc ghi nhân dy dO, kjp thô'i vào giO v6n hang ban trong ks'. 

2.21 . Chi phi tài chInh 

Các khoán chi phi du'cic ghi nhn vào chi phi tOi chinh góm: 

- ChiphIdivayvÔn; 
- Các khoán 16 do thay dói t' giá h6i doái cOa các nghiep vy phát sinh liOn quan dn ngoai te. 

Các khoOn trOn du'oc ghi nhn theo t6ng s6 phát sinh trong ks', khOng bO trU' vO'i doanh thu hot dng tài 
chinh. 

2.22 . Thus thu nhp doarih nghip 

a) Chi phi thu TNDN hiOn  hOnh 

Chi phi thu TNDN hin hOnh du'c xác dlnh  trOn ca s& thu nhp chju thu6 trong k' và thu6 su6t thu 
TNDN trong k' k6 toán hiGn  hành. 

b) Chinh sOch U'u dOl thu6 

Theo Thông tu' 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hu'ng dn thi hOnh nghi dlnh  s6 218/2013//ND-CP 
ngOy 26/12/2013 cOa chInh phO quy dlnh  và hu'O'ng dn thi hành luat  thué TNDN. Tóng Cong ty chju 
thu thu nhp doanh nghip d61 vO'i các dy' an dien  mt trO thuc nganh ngh6 "San xut nOng lu'ng tái 
tao, nOng lu'ng sch" theo mU'c thu sut 10%/nOm trong yang 15 nOm tInh tO' nOm 2020. 
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Tang Cong ty C 6  phân COng trInh Viettel Báo cáo tái chinh riêng 
SO 01 Ph6 Giang Van Minh, qun Ba DInh, Ha NOl Cho nOm tài chInh ktthOc ngày 31/12/2021 

c) Thu sut thu TNDN nàm hiên hành 
Tc3ng Cong ty hin dang áp dung mO'c thu sut thu4 TNDN là 20% di v&i các hot dng san xut kinh 
doanh có thu nhp chju thu TNDN cho cho nàm tài chInh kt thCic ngày 31/12/2021. 

Khi chuyn lç'i nhun to' Cong ty con ti nii&c ngoài v COng ty m t?i Viet Nam, Tang Cong ty so sánh 
s6 dO t?m  np thu thu nhp doanh nghip tu'ng U'ng vO phn li nhun chuyn v. Tru'O'ng hp so 
tm nep  Ian hoi thu thu nhp doanh nghip v&i thu& sut 20% thI khOng phài nep  b sung, tru'Ong 
hp ngu'c li thI doanh nghip nep  và tinh bó sung phn chênh tech. 

2.23 . Các ben lien quan 

Các ben du'yc col là lien quan nu ben do có khà nOng kim soát hoàc cO ành hu'O'ng dáng k d61 vO'i 
ben kia trong ViC ra quyt dnh v các chmnh sách tài chInh và ho?t deng. Các ben lien quan cOa Tóng 
Cong ty bao gm: 
- Các doanh nghiêp tru'c tip hay gián tp qua met  hoec nhiu trung gian có quyn kim soát Tng 

Cong ty hoc chiu su' kim soát cUa Tong Cong ty, hoec  cOng chung sy kiOm soát vO'i TOng Cong ty, 
bao gOm cà cOng ty m, cOng ty con và cOng ty lien kOt; 

- Các cá nhân tru'c tip hoäc gián tiOp nm quyn biOu quyOt cOa TOng Cong ty ma cO ành hu'&ng dáng 
kO dOi vO'i TOng Cong ty, nhO'ng nhân su' quàn l' chO chOt cOa TOng COng ty, nhu'ng thành viên mt 
thit trong gia dInh cOa các cá nhân nay; 

- Các doanh nghip do cac cá nhàn nOu trên nm tru'c tiOp hoäc gián tiOp phn quan trQng quyn biOu 
quyOt hoäc CO ánh hu'ng dáng kO tO TOng COng ty. 

Trong viêc xem xét tO'ng mOi quan he cOa các ben lien quan dO phc vy cho viêc tep  và trinh bay Báo 
cáo tài chInh riêng, TOng COng ty chU ' tO'i bàn chOt cOa mOi quan h hoi là hInh thO'c pháp l' cOa cOc 
quan h do. 

2.24 . Thông tin bô phn 

Mt bO phn là met  cu phn có thO xác dinh riêng biet cOa TOng Cong ty tham gia vào viec  cung cp 
các san phm hoec  djch vy lien quan (be phen chia theo hot deng  kinh doanh), hoc cung cOp san 
phOm hoc djch vu trong met mOi tru'O'ng kinh tO cv thO (be phn diic chia theo khu vçi'c dja l'). M6i be 
phn nay chu rCii ro và thu dLI'Q'C li Ich khác biet so vO'i các b phn khác. 

Thông tin b phn du''c 1p và trinh bay phO hg'p vO'i chInh sách kO toán áp dung cho viec  Ip và trInh 
bay báo cáo tài chInh cOa TOng Cong ty nhm myc dich dO giOp ngu'o'i sO' dung  báo cáo tài chInh hiOu 
rO và dánh giá dLFQ'C tInh hInh hoat dng cOa TOng COng ty met  cách toàn then. 

3 . TIEN VA CAC KHOAN T1J'YNG DU'cYNG TIEN 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

TiOn mat 533.785.054 939.448.230 
TiOn gO'i ngán hang 288.731.811.747 151.581 .394.606 
TiOn dang chuyOn 11.554.449.139 8.982.641.530 
Các khoàn tu'oig du'o'ng tiOn 300.000.000.000 300.000.000.000 

600.820.045.940 461.503.484.366 

(*)Tai ngày 31/12/2021, cac khoán tu'cng du'cng tiOn là tiOn gO'i CO k' hn tO' 1 tháng dOn 3 tháng du'cc 
gO'i ti cac ngân hang thu'o'ng mai vâi lOi suOt tO' 3,0%/nOm dOn 3,4%/nOm. 
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Tóng Cong ty C6 phân Cong trinh Viettel Báo cáo tài chInh riêng 
s6 01 Ph6 Giang Van Minh, qun Ba DInh, Ha NOi Cho nàm tài chinh ktthUc ngày 31/12/2021 

4 . cAc KHOAN AU TU' TAI CHINH 

a) Eu tu' nm giO' dn ngày dáo han 

31/12/2021 0 1/01/2021 
Giá gc Dci' phOng Giá g6c Dci' phOng 

VND VND VND VND 
Du tu' ngn hn 
- Tin gO'i có kS' 100.000.000.000 

han (6 tháng) 
100.000.000. 000 

b) Bâu tu' vào cOng ty con 

Xem chi tit Phu luc 01. 

5 . PHAI THU NGAN HN CUA KHACH HANG 

31/12/2021 01/01/2021 
Giá tn - Du' phOng Giá trl Dci' phOng 

a) Phái thu khách 
hang trong Tp 
doàn Cong nghip - 
Vin thông Quân 

dôi 

VND VND 

591.392.786.114 

VND VND 

637.289.773.965 

\\ 

1*11 
T6ng Cong ty 
Mng lu'&i Viettel 

266.634.821.241 - 200.184.648.613 

- T6ng Cong ty 
Vin thông Viettel 

147.722.984.604 - 160.935.628.259 

- Telecom 
International 
Myanmar Co.,Ltd 

5.977.584.234 - 1.425.138.462 

- Tap doàn COng 
nghiêp - Vin 
thông Quân dOi 

39.823.307.097 - 45.505.725.081 

- Cong ty Star 
Telecom 

1.530.008.197 - 56.445.401 

- T6ng Cong ty Co 
phn Du tu' 
QuOctOViettel 

20.601.190 - 123.561.189 

Viên Nghiên ci'u 
và Phát trin 
Viettel 

- - 222.563.979 

- Cong ty Quán l 
tài san Viettel 

8.322.500 - 2.260.140.302 

- TOng Cong ty 
Giái pháp Doanh 
Nghip Viettel 

38.677.756.801 - 97.440.904.620 
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Tóng Cong ty c6 phn Cong trInh Viettel 
S6 01 Ph6 Giang Van Minh, quän Ba Dmnh, Ha NOi 

Báo cáo tái chinh riOng 
Cho nOm tài chinh ktthOc ngOy 31/12/2021 

- T6ng Cong ty 
Cong nghiep 
Cong ngh cao 
Viettel 

39.806.113.354 - 85.618.380.658 

- Các Chi nhánh 
Viettel tTnh 

b) Phài thu khách 
hang là COng ty 
con 

51.191.286.896 

38.591.947.454 

43.516.637.401 

25.007.514.295 

- Viettel 
Construction 
Myan mar 

34.307.745.786 - 21.023.109.250 

- Viettel 
Construction Laos 

4.284.201.668 - 3.984.405.045 

5 . PHAI THU NGAN HN CUA KHACH HANG (Tip theo) 

c) Các khoàn phãi 
thu khách hang 
ngoài flp doàn 
- Cong ty CF Xày 

du'ng FLC Faros 

Cong ty TNHH 
Du tu' TM tong 
hp Thai Ha 
Cong ty CO phn 

u tu' vâ Phát 
trien Thanh Hai 

- COng ty TNHH 
NOng lu'cng Hoa 
Nam 
Cong ty cO phn 
du tu' phát triOn 
dO thj Hoáng Mal 

- TOng Cong ty CF 
Thu'o'ng m XOy 
dy'ng 
Các khách hang 
khác 

31/12/2021 01/01/2021 
Giá tn Du'phOng Giá trl Du' phOng 
VND VND VND VND 

463.181.025.583 (970.364.487) 475.861.582.675 (1.004.557.815) 

49.299.732.354 - 47.218.674.169 - 

11 .403.192.528 - 14.903.192.528 - 

- 24.279.011.970 - 

- 131.449.436.900 - 

146.654.356.985 

24.782.000.000 

231.041.743.716 (970.364.487) 258.011.267.108 (1.004.557.815) 

1.093.165.759.151 (970.364.487) 1.138.158.870.935 (1.004.557.815) 
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T 6 ng Cong ty C6 phân Cong trinh Viettel Báo cáo tài chinh riëng 
S6 01 Ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dmnh, Ha NOi Cho nàm tài chInh kêtthüc ngày 31/12/2021 

6 . TRA TRLYC CHO NGU'O'I BAN NGAN HAN 

31/12/2021 01/01/2021 
Giá tn Dçr phOng Giá tn Dcv phOng 
VND 

Chi tit theo ngu'ô'i bàn có s6 du' Ion 
- Cong ty 06 phn 

Cc din Di DOng 

VND VND 

1.548.507.286 

VND 

- Cong ty 06 phn 3.212.410.484 
Tp doàn COD 
Viét Nam 

Cong ty OP Dâu 
tu' Thu'cYng mai và 

4.290.990.000 

Giái pháp Qu6c t 
ANT group 

Cong ty TNHH 4.772.727.272 
TUng Lam HD88 

Các 66i tu'cng 
khác 

90.422.887.864 (420.368.585) 95.517.667.190 (790.368.585) 

102.699.015.620 (420.368.585) 97.066.174.476 (790.368.585) 
7 . PHAI THU KHAC NGAN HAN 

31/12/2021 01/01/2021 roN( 
Giá tn Du' phOng Giá tn Du' phông 

cc 
VND VND VND VND ;ON 

- Tam 0'ng 355.686.120.679 519.556.153.904 VIE 

- K cu'o'c, k' qu9 5.630.232.218 10.876.247.460 
- Phài thu khác 36.567.556.312 28.188.768.003 
+ Phãi thu CBNV 

tm (mg dã nghi 
vic 

296.711.213 296.711.213 

+ Báo him xã hOi 
qun Ba BInh 

18.750.450.931 18.513.423.173 

+ Lãi tin gr'ri 2.393.013.698 864.109.589 
+ Doanh thu trIch 

tru'&c Ha tng cho 
thuê 

1.4 10.007.404 

+Pháithukhác 13.717.373.066 8.514.524.028 

397.883.909.209 558.621.169.367 
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Tng Cong ty C phân COng trInh Viettel Báo cáo tài chinh riOng 
S 01 Ph Giarig Van Minh, quân Ba DInh, Ha Ni Cho nOm tài chInh ktthüc ngày 31/12I2021 

8 .NO'XAU 

31/1 2/2021 01/01/2021 
Giá tn Giá tn 

Giá g6c cO th thu h6i Giá góc CO the thu hÔi 
VND VND VND VND 

Tng giá tn các khoân phái thu, cho vay 
qua han  thanh toán hoàc chu'a qua han 
nhu'ng khó có khá nàng thu hi góm: 

- Cong ty TNHH 
MTV Phát tnin 
COng viOn Phn 
mm Quang Trung 

214.567.000 214.567.000 

- Ban dçr an du'O'ng 
st SO thj Ha NOi 

423.870.398 423.870.398 

- Các 56i tu'o'ng 
khác 

752.295.674 1 .156.489.002 

1.390.733.072 1.794.926.400 

9 .HANGTONKHO 

31/12/2021 01/01/2021 

Giá gÔc Du' phOng Giá g6c Di' phOng 
VND VND VND VND 

- Hang mua Sang di 9.163.038.797 
dt.rng 

8.500.245.713 co 

- Nguyen hOu, vt 191.711.161.974 (20.899.646.744) 
lieu 

334.276.630.087 (23.381.665.793) TF 
rT 

- COng c,i, dyng cu 4.731.103.578 14.977.096.990 
-  w. 

- Chi phi san xut 149.439.376.976 
kinh doanh d 
dang 

98.787.672.6 1 1 

- Hang hóa 68.964.044.226 79.866.257.388 
- Hang gCi'i di ban 85.105.412 240.243.000 

424.093.830.963 (20.899.646.744) 536.648.145.789 (23.381.665.793) 
10 . CHI PHI xAY DU'NG C BAN D DANG 

31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

Xây dçi'ng co ban dO' dang 102.617.189.560 216.865.903.741 

- DL? an cu tu' he thóng Pin mt tr&i áp mái näm 2020 138.480.456.942 

- DL? an du tu' xây ding ha tng tr?m BTS cho thuê nãm 6.4 15.673.983 46.706.193.774 
2020 

- Du'án du tu' m&i he thóng DAStOa nhà näm 2019 11.60 1.588.820 17.063.099.602 
- Du tu' xay dçrng ha tng tram BTS cho thuê näm 2021 - 22.374.073.100 

Du'án I 

- Du tu'xây di,rng ha tang tram BTS cho thuê näm 2021 - 57. 566. 530. 802 
Dçi'an 2 

- D&ánkhác 4.659.322.855 14.616.153.423 

102.617.189.560 216.865.903.741 
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Tang Cãng ty C phn Cãng trmnh Viettel Báo cáo tài chInh riêng 
S 01 Ph6 Giang Van Minh, quân Ba DInh Ha NOi Cho nàm tài chinh kêtthCic ngày 31 /12/2021 

11 . TAJ SAN CO !NH HU'U HINH 

Xem chi tit Phu uc 03. 

12 .TAISAN COD!NHVOHINH 

Nguyen giá TSC€ 

Quyn 
st)dung dt 

Phn mm 
máyvitinh Cong 

VND VND VND 

S6 du' du k' 24.336.888.039 3.985.182.000 28.322.070.039 

- Mua trong kç' 11.642.991.900 11.642.991.900 

So du' cuOi k' 24.336.888.039 15.628.173.900 39.965.061.939 

Giá tn hao mon lüy kê 
S du' du k' 8.192.795.99 1 1.017.264.690 9.210.060.681 

- Khu hao trong kj' 224.379.270 4.252.672.450 4.477.051.720 

S1  div cui k 8.417.175.261 5.269.937.140 13.687.112.401 

GiátrjcOnIi 
Tal ngày du k 16.144.092.048 2.96791 7.310 19.112.009.358 

Ti ngày cui ki 15.919.712.778 10.358.236.760 26.277.949.538 

Tài san cO dlrìh  vO hInh cüa Tong COng ty là quyên sO' dung dat bao gOm các 16 dat sau: C Ty 
N 

- ThO'a dt sO 908 ti xä Dông Thanh, huyn Hoc Môn, thành phO HO Chi Minh có quyOn sO' dung dt NH 
trong 50 nàm vO nguyen giá là 18.057.588.039 VND. L  2 

- ThO'a dt sO 300 thuOc 6 A2-9, khu dan cu' Bc HOa Thç, xã HOa ông, huyn Cm L, thành phO Dà 
Nng: QuyOn sO' dung dt không xác djnh th&i gian sO' dung v&i nguyen giá là 6.279.300.000 VND. 

13 .BATDONGSANDAUTU' 

Nguyen giá 

Cys&hathng 
VND 

SO du' du kS' 232.834.748.395 

- Du t Xây dirng ca bàn hoàn thành 227.763.290.352 

sO div cuOi k' 460.598.038.747 

Giá tr hao mOn IOy kê 
SO du' du kS' 49.219.040.420 

Khu hao trong k 47.692.796.198 

SO div cuOi kr 96.911.836.618 

Giá tn cOn !ai 
Ti ngày dOu k' 183.615.707.975 

Ti ngày cuOi k' 363.686.202.129 
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Tang Cong ty C phn Cong trinh Viettel 
So 01 PhO Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha NOi 

Báo cáo tài chmnh riOng 
Cho nãm tài chinh ktthUc ngày 31/12/2021 

14 .CHI PHI TRA TRU'YC 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 
a) Ngn hn 
- Chi phi thuê van phông và thuê dia  di&m tram 740.935.150 5.855.196.067 
- Cong cu drig cu xut dOng 62.094.555.896 37.438.426.231 
- Céc khoân khác 939.287.265 

63.774.778.311 43.293.622.298 
b) Dâi han 
- Cong cu, dung cy xut dOng 14.383.435.769 20.613.186.449 

14.383.435.769 20.613.186.449 

15 .VAY 

Xem chi tit Phu luc 04. 

16 . PHAI TRA NGU'cYI BAN NGAN HN 

01/01/2021 

Giá tn 
SO có 

khá näng tra nç Giá tn 
so có 

khà nàng trá nç 
VND 

Chi tit theo nhà cung cAp có so du' Io'n 

VND VND VND 

- Tp doàn COng 
nghiêp - Vin 

7.117.402.566 7.117.402.566 1.482.805.764 1 .482.805.764 

Thông Quân dQi 
- Cong ty CO phn 2.281 .471.940 2.281.471.940 17.460.984.788 17.460.984.788 

K9 thut Thành 
Hu'ng Phát 

- COng ty TNHH - 178.630.594.600 178.630.594.600 
Cong ngh 
Huawei Viêt Nam 

- Cong ty CO phn - 35.887.125.630 35.887.125.630 
Giái pháp Cong 
ngh Imax 

- Cong ty CO phn 23.674.889.151 23.674.889.151 30.637.156.945 30.637.156.945 
Vin thông dien  tO' 
Vinacap 

- COng ty CO phn 638.781 .385 638.781.385 29.174.513.758 29.174.513.758 
Bach Chäu 

- Cong ty TNHH K9 
thuât Sat 

874.215.335 874.215.335 108.791.554.643 108.791.554.643 

- Cong ty TNI-IH 8.810.038.237 8.810.038.237 22.114.153.419 22.114.153.419 
Môt thành viên 
Thông tin M3 

- Cty TNHH MTV 12.968.462.680 12.968.462.680 
Thông tin Ml 

31/12/2021 
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Tang Cong ty C phân COng trInh Viettel Báo cáo tái chInh riOng 
S3 01 Ph3 Clang Van Minh, quãn Ba Dlnh, Ha Nôi Cho näm tài chinh ktthOc ngày 31/12/2021 

Cong tyTNHH Cc 4.921.340.094 4.921.340.094 
khi chinh xác 

8.455.702.012 8.455.702.012 

Thang Long 

Cong ty TNHH 8.095.455.390 8.095.455.390 
Kim khi Thiên Sn 
Cong ty C phn 2.963.310.244 2.963.310.244 
Dich vu K9 thuãt 
Thu'cYng mi 
Techviet 

Cong ty C phn 12.125.103.209 12.125.103.209 
Du tu' xãy dçi'ng 
Trurig Nam 

CTy TNHH TM & 25.759.436.851 25.759.436.851 14.382.403.805 14.382.403.805 
Dich vu K9 Thuât 

- Phái trá cac d61 272.237.167.634 272.237.167.634 
tu'Q'ng khác 

205.641.100.393 205.641.100.393 

379.503.764.472 379.503.764.472 655.621.406.001 655.621.406.001 
çA 

17 . NGU'cYI MUA TRA TIEN TRU'YC NGAN HIN 
)NG 

c 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

COng ty Co phn Tap doàn Oèo Ca 2.305.321.745 2.305.321 .745 

Cong ty CO phn Lam dc san xut khOu Quáng Nam 9.910.930.145 

- Cong ty TNHH Du tu' Thu'o'ng mai Minh Linh 2.343.139.106 6.997.820.000 

- COng ty CO phn Dt Eông Quang 7.750.199.971 
- Cong ty CO phn Hièp Thanh 7.155.430.067 

Cong ty CO phn du tu' IDJ Vit Nam 5.632.658.497 

- COng ty TNHH BOt dng san Dà Lt Valley 12.219.453.037 
Các dOi tu'cYng khác 90.190.452.654 143.146.386.553 

112.691.025.039 177.266.088.481 

18 .THUEVACAC KHOAN PHAI NQP NHANU'cYC 

Xem chi tit Phu luc 05. 

19 . CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN 

31/12/2021 01/01/2021 

VND VN D 

- TrIch tru'O'c chi phi xOy lOp Cong trInh viOn thông 258.890.046.508 225.870.799.986 
- Trich tru'c chi phi vn hành khai thác 322.983.507.952 288.762.496.548 
- Trich tru'Oc chi phi Ha tOng cho thuë 192.077.554.498 370.710.389.380 
- Trich tru'O'c chi phi Iãi vay phái trâ 66.151 .607 28.480.174 

774.017.260.565 885.372.1 66.088 

21 



T6ng Cong ty có phân COng trinh Viettel 
S 01 Ph Giang VOn Minh, quãn Ba Dinh, Ha NOi 

Báo cáo tài chInh riOng 
Cho nOm tài chinh kétthOc ngày 31/12/2021 

20 . PHAI TRA NGAN HAN KHAC 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

- Kinh phi cong doàn 26.468.103.215 31.117.410.851 

- BOo hm xO hôi 4.929.253.617 4.568.624.403 

- BOo him y t 845.896.321 820.084.418 

- BOo hm tht nghip 598.726.092 543.264.686 

- PhOl trO Tp doàn Cong nghip - Vin thông QuOn di (v 109.925.235.723 8.929.032.328 
KPCD, BHXH, BHYT và tin h tr' quO tt 2022 chu'a chi) 

- PhOi trO có tü'c cho t chO'c Cong doOn Tng Cong ty 2.103.595.200 2.103.595.200 

- PhOl trO c6 tü'c cho các d61 tu'ng khOc 2.798.633.249 3.884.503.433 

- PhOi trO chi phi thi cong cOc cong trmnh 1.443.507.920 1.932.094.099 

- PhOi trO chi phi vn hOnh khai thác (*) 40.524.706.950 24.1 97.391 .230 

- Tng Cong ty Mng Iu'ó'i Viettel (**) 12.308.763.402 12.310.880.859 

- Các khoOn phOi trO, phOi np khOc 36.989.924.205 16.299.197.837 

238.936.345.894 106.706.079.344 

(*) KhoOn phOl trO cOn bO nhOn viên chi phi thçFc hiên dch vçi van hành khai thác. 

(**) KhoOn phOl trO T6ng Cong ty Mang lu'ài Viettel lien quan dn khoOn tin nhän U'ng tru'&c d thu'c 
hin các hap dng xOy 1p, tuy nhiOn dn thyi dim hiên tal Tong COng ty xac dinh khOng thu'c hien  tip 

các hçp dOng nay. 

21 . DOANH THU CHU'A THU'C HIEN NGAN HAN 

Doanh thu chu'a thu'c hin ngn hn là doanh thu cOa cOc hap dOng cho thuê Ca sO' ha thng dé dt trm 
viOn thOng, dã phát hành hOa do'n theo sO tin khOch hang thanh toán tru'Oc nhiu ks'. 

22 .VONCHUS&HU'U 

a) Bang dOi chiu bin dng cUa vOn chii s& hü'u 

Xem chi tit Phu luc 06. 

b) Chi tit vOn dâu tu' cUa chCi s&hCvu 
31/12/2021 Tl 01/01/2021 Tl 

VND % VND % 

- Tap oàn Cong nghip - Vin thông 610.113.410.000 65,66 515.547.370.000 71,82 
QuOn dOi 

- Cong doàn TOng Cong ty 8.225.830.000 0,89 6.354.290.000 0,89 

- Các cO dông khOc 310.899.490.000 33,45 195.916.620.000 27,29 

929.238.730.000 100 717.818.280.000 100 

'53 

GTI 

JH - 
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Tng Cong ty c6 phân COng trinh Viettel Gao cáo tài chInh riêng 
S 01 Ph Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha Nôi Cho nãm tài chinh ktthüc ngày 31/12/2021 

23 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU 

Nàm 2021 Nãm 2020 

VND VND 

Doanh thu xây dçrng Cong trInh 1 .773.71 5.471 .660 1 .443.749.924.689 
Doanh thu dich vu khai thác và U'ng cô'u thông tin 3.535.043.874.705 3.183.086.531.119 
Doanh thu các hç'p dng thu'o'ng mi và giài pháp tich ho'p 1.136.748.353.965 1.309.239.171.159 
Doanh thu kinh doanh ha tng cho thuë 201.500.805.452 65.260.042.020 

6.647.008.505.782 6.001.335.668.987 

24 .GIAVONHANGBAN 
Nàm 2021 Nãm 2020 

VND VND 

Cia v6n côa hQ'p dng xãy Ip 1 .563.048.617.439 1.261.122.428.366 
Giá vn djch vu khai thác và rng cCi'u thông tin 3.323.691.421.382 3.023.504.579.169 
Giá v6n các hçp dng thu'Yng mai và gial pháp tich hop 1 .066.889.977.611 1.224.998.226.514 
Chi phi kinh doanh h tng cho thuê 107.156.327.851 46.753.468.784 
Di' phOng giám giá hang tn kho (2.482.019.049) 3.395.980.813 

6.058.304.325.234 5.559.774.683.646 3TV 

25 . DOANH THU HOAT DONG TAt CHINH 
Näm 2021 Näm 2020 EL 

VND VND 

Lãi tin gü'i, tin cho vay 13.384.940.434 18.631 .505.459 
C tü'c, to'i nhun du'o'c chia 8.31 8.797.761 11.011.213.148 
Lài chênh Ich t' giá c5ánh giá trong k' 240.963.912 848.628.191 

Lai chênh lech  tç' giá dánh giá cu6i k' 30.274.795 

21.974.976.902 30.491.346.798 
26 . CHI PHI TAI CHINH 

Näm 2021 Nám 2020 

VND VND 

Lãi tin vay 6.424.658.718 

L chênh tech t' giá phát sinh trong kS' 422.713.901 1 .059.979.298 

L6 chênh tech t giá dánh giá cu6i kS' 743.392.045 

6.847.372.619 1.803.371.343 
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Ting COng ty C phn Cong trInh Viettel Báo cáo tái chInh riOng 
S 01 Ph Giang VOn Minh, qun Ba DInh, Ha Ni Cho nOm tài chinh két thOc ngày 31/12/2021 

27 CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Chi phi nguyen lieu, vt lieu 

Chi phi nhOn cong 
Chi phi Cong C, d dOng vOn phOng 

NOm 2021 NOm 2020 

VND 

743.349.622 

107.384.007.347 

434.335.707 

VND 

1 .480.627.133 

91 .170.259.365 

1 .415.396.035 

Chi phi khu hao tài san c6 djnh 6.772.138.485 2.845.638.103 

Thu, phi, và lê phi 78.410.793 142.055.000 

Hoán nhp d' phOng (404.193.328) (890.874.000) 

Chi phi djch vii mua ngoài 30.1 33.382.448 32.619.216.087 

Chi phi kháC bng tin 5.687.255.171 9.775.242.090 

150.828.686.245 138.557.559.813 

28 .THUNHAPKHAC 
NOm 2021 NOm 2020 

VND VND 

Thanh l' tài san, cOng cu dcing cu 474.495.872 909.545.452 

Tin pht tO' mt cOng c,i, dcing cv ti chi nhánh 535.250.593 80.394.414 

Thu nhäp khác 615.562.961 596.845.995 

1.625.309.426 1.586.785.861 

29 .CHIPHIKHAC 
NOm 2021 NOm 2020 

VND VND 

CáC khoán b! pht 1.538.781.249 

Chi phi khác 1.353.230.832 127.992.037 

2.892.012.081 127.992.037 
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TONG CONG TY 
COPHAN 

CONG lAIN.' 
VIETTE  I 

Tong Cong ty c6 phân COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh riêncj 
S6 01 Ph6 Giang Van Minh, qun Ba DInh, Ha NOi Cho nàm tài chinh ktthtc ngày 31/12/2021 

30 . CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Thuë TNDN tU' hot cfng kinh doanh chInh 

Nàm 2021 Näm 2020 

VND VND 

Tng Ii nhun k toán tru'óc thu TNDN 434.218.953.517 333.106.299.438 

Các khoán diu chinh tang 2.61 9.563.805 934.749.455 

- Chi phi khong du'o'c tre, 1.538.781.249 

- L CL TG dánh giá Ia! s6 dv' tin, no' phài thu cu61 kj' 743.392.045 

- Thud TNDN dâ nQp cho ph.n thu nhp nhãn du'c,c & nv'&c 
ngoài (ph.4n khong du'c"c trCr) 

1.080.782.556 191.357.410 

Các khoân diu chinh giám (9.062.189.806) (11.821.768.692) 

- C6 tCrc, Io'i nhuân dU'c,C chia (8.318.797.761) (11.011.213.148) 

- L CL TG dánh giá Ii s6 du' t14n, no' phài thu cu61 kj' tru'&c 
dã thi,rc hin trong kj?' nay 

(743.392.045) (810.555.544) 

Thu nhp chu thu TNDN 427.776.327.516 322.219.280.201 

Chi phi thu TNDN hiên hành (thu sut 20%) 85.555.265.503 64.443.856.040 

Chi phi thuê TNDN hin hành (thu sut 20%) 85.555.265.503 64.443.856.040 

Thud TNDN t& hoat dOng kinh doanh din mt trO'I 

Tong lçi nhuãn k toán tO' hot dOng kinh din mt tr&i 17.517.442.414 43.895.369 

Thu nhap chlu  thu TNDN 17.517.442.414 43.895.369 

Chi phi thuê TNDN hin hành (thud suAt 10%) 1.751.744.241 8.779.074 

T6ng thuê TNDN phài np cuOi ki 87.307.009.744 64.452.635.114 

31 .SOLIEUSOSANH 

SO lieu so sánh trên Bang can dOl k toán riêng giO'a niên dO và thuy4t minh tu'o'ng O'ng là sO lieu cOa 
Báo cáo tài chinh riêng cho näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 dã du'ç'c COng ty TNHH 
Hang Kim toán AASC kim toán. SO lieu trên Báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh riêng giO'a niên 
d, Báo cáo lu'u chuyn tin t riêng giU'a niên dO và các thuyt p g là sO lieu cOa,Báo cáo 
tài chInh riêng cho k' kO toán tO' ngày 01/01/2020 dn ngày 31/ "f ' ; is ty lap. 

• Du'orng Van Khit BCii Duy Bão Phm DInh Tru'&ng 
Ngu'ôl 1p  biu K toán tru'&ng TOng Giám dOc 

Ha Ni, ngày 26 tháng 01 nãm 2022 
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T6ng Cong ty Co phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh riêng 
s6 01 Phó Giang Van Minh, qun Ba Dnh, Ha NQi Cho näm tâi chInh ktthOc ngày 31/12/2021 

PhulucOl : CACKHOANDAUTU'TAICHINH 

âu tu' vào cOng ty con 
31/12/2021 01/01/2021 

Giá g6c Du' phàng Giá gc D' phong 

VND VND VND VND 

Viettel Construction Peru 207.359.778 208.071.720 
Viettel Construction Tanzania 106.017.540 106.017.540 
Viettel Construction Mozambique 339.91 6.623 338.233.743 
Viettel Construction Cambodia 213.721 .680 213.721.680 
Viettel Construction Myanmar 3.378.927.177 3.377.250.000 
Viettel Construction Laos 890.962.981 890.251.039 

5.136.905.779 5.133.545.722 

T6ng Cong ty chu'a xác dinh  giá tn hp I' cOa các khoán du tu' tài chmnh nay do Chun mv'c  K toán Vit Nam, Ché d Ké toán doanh nghip Vit Nam chu'a cô hu'&ng 
dn cu th v vic xác dlnh  giá tr ho'p Ii'. 

Thông tin chi tiët ye các cong ty con cüa Tong Cong ty vào ngày 30/06/2021 nhu' sau: 

Tf I quyn biu Hoat dng kinh 
Ten cong ty con No thành Ip và hot dng T9 Iê Io Ich quyt doanh chinh  
- Viettel Construction Peru Thu do Lima, Peru 

- Viettel Construction Tanzania Thành phO Dares Salaam, Tanzania 

- Viettel Construction Mozambique Thu dO Maputo, Mozambique 

- Viettel Construction Cambodia ThO dO Phnôm - Pênh, Campuchia 

- Viettel Construction Myanmar ThO dO Pyinmana, Myanmar 

- Viettel Construction Laos ThO dO Vientiane, Laos  

99,9% 99,9% Thi cOng lap dt 
cong trinh vin thông 

99,80% 99,80% Thi cOng 1p dt 
cong trthh vin thông 

100,00% 100,00% Thi cOng 1p dt 
cOng trIrih vin thông 

99,60% 99,60% Thi cong p dat 
cong trInh vin thông 

100,00% 100,00% Thi cong Ip dt 
cong trInh vin thông 

100,08% 100,08% Thi cong 1p dt 
cOng trInh vin thông 
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T6ng Cong ty C phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chinh riOng 
So 01 RhO Clang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha Ni Cho näm tài chlnh kt thc ngày 31/12/2021 

Phi luc 03 : TAI SAN CO DiNH HU'U HINH 

Nhà ca, 
vat kién triic May mOc thit bj 

Phu'ng tien  vn 
tái, truyn dn 

Thit bj, dvng cu 
quán I' Cng 

Nguyen giá 
VND VND VND VND VND 

SO du' du kS' 11.571.724.948 90.451.023.283 436.065.121.923 3.709.913.861 541.797.784.015 
sO tang trong kS' 159.769.132.995 1.862.635.730 161.631.768.725 
- Mua trong k$' 16.664.753.330 - 1.862.635.730 18.527.389.060 
- Du tu'XDCB hoàn thành (*) 143.104.379.665 - - 143.104.379.665 

So du'cuOi ki 11.571.724.948 250.220.1 56.278 436.065.121.923 5.572.549.591 703.429.552.740 

Giá trl hao mOn IOy k 
SO du' u k' 5.125.440.771 37.568.494.443 119.385.476.724 2.987.731 .927 165.067.143.865 
- Khu hao trong k}' 465.242.280 33.772.390.475 68.236.984.944 768.8 14.233 103.243.431.932 

S 6  du' cuOi k' 5.590.683.051 71.340.884.918 187.622.461.668 3.756.546.160 268.310.575.797 

Giá tn cOn i 
Tal ngàydu k' 6.446.284.177 52.882.528.840 316.679.645.199 722.181.934 376.730.640.150 

Ti ngày cuôi k' 5.981.041.897 178.879.271.360 248.442.660.255 1.816.003.431 435.118.976.943 
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T6ng Cong ty C phân Cong trInh VetteI Báo cáo tái chmnh riêng 
So 01 Fhô Giang Van Minh, qun Ba Inh, Ha Ni Cho nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2021 

Phu luc 04 : VAY 

a) Vay ngn hn 

Vay ngn hn 
- Ngân hang TMCP Cong Thuv'ng Vit 
Nam - Chi nhánh Ba DInh (1) 

01/01/2021 Trong kç' 31/12/2021 

Giá trj 
So cO khá nang 

trâ n Tàn Giâm Phân Ioai lai Giá fri 
So cO khâ nàng 

trâ n 
VND VND 

- 
- 

VND 

31 .385.989.431 
31.385.989.431 

VND 

31 .385.989.431 
31.385.989.431 

VND VND VND 

Vay và nç dài h?n  den hn trâ 29.750.000.000 29.750.000.000 30.580.937.079 29.751.229.618 30.579.707.461 30.579.707.461 
- Ngan hang TMCP Ngoai thi.ictng Vit 29.750.000.000 29.750.000.000 21.019.196.914 29.751.229.6 18 - 21.017.967.296 21.017.967.296 
Nam - Chi nhánh Thành Cong (2) 

- Ngan hang TNHH MTV Woori Vit - 5.418.838.005 - 5.418.838.005 5.4 18.838.005 
Nam - Chi nhánh Ha NOi (3d ) 

- Ngân hang TNHH MTV Shinhan Vit - 4.142.902.160 - 4.142.902.160 4.142.902.160 
Nam - Chi nhánh Ph?m HUng (4,) 

b) Vay dài hn 
29.750.000.000 29.750.000.000 61.966.926.510 61.137.219.049 30.579.707.461 30.579.707.461 

Vaydàihn 47.301.400.245 47.30 1 .400.245 162.569.408.134 29.751 .229.618 - 180.119.578.761 180.119.578.761 
- Ngân hang TMCP Ngoi thuring ViØt 37.125.941.389 37.125.941.389 13.643.255.525 29.75 1.229.618 - 21.017.967.296 21.017.967.296 
Nam - Chi nhánh Thành Cong (2) 

- NgOn hang TNHH MW Woori Vit 10.175.458.856 10.175.458.856 105.425.679.898 - 115.601.138.754 115.601.138.754 
Nam - Chi nhánh Ha NOi (3,) 

- Ngân hang TNHH MTV Shinhan Vit - 43.500.472.711 - 43.500.472.711 43.500.472.711 
Nam - Chi nhánh Pham HUng (4,) 

47.301.400.245 47.301.400.245 162.569.408.134 29.751.229.618 - 180.119.578.761 180.119.578.761 

Khoán dn hn tr trong vOng 12 tháng (29.750.000.000) (29.750.000.000) (30.580.937.079) (29.751 .229.618) - (30.579.707.461) (30.579.707.461) 

Khoán den h?n  trá sau 12 tháng 17.551.400.245 17.551.400.245 149.539.871.300 149.539.871.300 
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01/01/2021 
S6 phái thu S6 phái np 

Trong k' 31/12/2021  
S6 phái nQp So da thçrc np SO phái thu SO phái np 

Tang COng ty c6 phn Cong trinh Viettel Báo cáo tái chInh riOng 
S6 01 Fh6 Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha Noi Cho nãm tài chirih kt thCic ngày 31/12/2021 

Phy lyc 05 : THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU'Ô'C 

VND VND VND VND VND VND 

- Thu Giá trj gia tang 18.278.851.793 388.222.419.855 374.860.078.741 31.641.192.907 
- Thu Thu nhp doanh nghip 17.714.547.028 87.307.009.744 84.345.046.478 20.676.510.294 
- Thu Thu nhp Ca rihãn 62.252.122.863 142.625.173.681 147.177.268.275 57.700.028.269 
- Các Ioai thu khác 66.000.000 66.000.000 

98.245.521.684 618.220.603.280 606.448.393.494 110.017.731.470 

QuyOt toán thu cOa TOng Cong ty sO chu su' kiOm tra cOa co' quan thuO. Do viec  áp dçng Iut và các quy dlnh  v thu d6i vO'i nhiêu Ioi giao dlch  khác nhau có 
th du'o'c giái thIch theo nhiu cách khác nhau, sO thuO dQ'c trInh bay trOn Báo cáo tài chmnh riOng cO th bi thay dOi theo quyOt dnh cUa co' quan thuO. 
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T6ng Câng ty Ca phän Cong trInh Viettel Báo cáo tái chInh riëng 
S6 01 Phó Giang Van Minh, qun Ba Dmnh, Ha Ni Cho näm tài chinh ktthtc ngày 31/12/2021 

Phy lyc 06 : BANG DOi CHIEU BIEN DQNG CUA VON CHU S HU'U 

a) Bang d61 chiu bin dng cüa von chü s& hO'u 

V6n du t 
cia chi s& hCvu 

Thng du' 
vn c6 phn 

Qu9 du tu' 
phát tri&n 

Li nhun 
chu'a phân phói Cong 

VND VND VND VND VND 

So du' clau k' tru'ó'c 606.975.090.000 48.685.143.842 196.642.483.119 852.302.716.961 
Tang v6n trong k' tru'àc 110.843.190.000 - (97.106.160.000) 13.737.030.000 
Lãi trong kS'  tru'&c - - 268.697.559.693 268.697.559.693 
Tang khác 

Giàm v6n trong kS'  tru'&c 

Phân phói Io'i nhun - - (91.176.096.928) (91.176.096.928) 

Giám khác - (15.000.000) (15.000.000) 

So du' cuoi kS'  tru'&c 717.818.280.000 (15.000.000) 48.685.143.842 - 277.057.785.884 1.043.546.209.726 

so du' du k, nay 717.818.280.000 (15.000.000) 48.685.143.842 277.057.785.884 1.043.546.209.726 
Tang v6n trong k' nay (*) 211.420.450.000 211.420.450.000 
Läi trong kS'  nay 364.429.386.187 364.429.386.187 
Phân ph61 Ici nhun (**) (48.685.143.842) (277.021.768.112) (325.706.911.954) 

S1  du' cuOi kS'  nay 929.238.730.000 (15.000.000) 364.465.403.959 1.293.689.133.959 
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