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TOng Cong ty CO phn Cong trmnh Viettel Báo cáo tài chInh hp nhât 
SO 01 phO Giang Van Minh, quân Ba DInh, Ha NOi  Cho  kS'  ké toán tU' ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

BANG CAN DOI KE TOAN HO? NHAT 

T?i ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

Ma TAISAN Thuyêt 31/03/2022 01/01/2022 
so minh VND VND 

100 A. TAI SAN NGAN H1N 2.963.71 5.792.528 3.012.832.759.690 

110 I. Tiên và các khoán tu'ong du'o'ng tin 3 549.130.669.207 668.144.408.661 
111 1.Tin 349.1 30.669.207 368.144.408.661 
112 2. Các khoán tu'ng du'o'ng tin 200.000.000.000 300.000.000.000 

120 II. Các khoán dâu tu' tài chInh ngn hn 4 100.000.000.000 100.000.000.000 
123 1. Du tu' nm giCi' dn ngàydáo hn 100.000.000.000 100.000.000.000 

130 III. Các khoàn phâi thungri hri 1.672.862.780.232 1.609.983.906.091 
131 1. Phai thu ngn hn cüa khách hang 5 1.118.778.424.723 1.072.823.230.492 
132 2. Trá tru'O'c cho ngu'o'i ban ngn h?n 6 102.971.774.460 87.827.406.655 
136 3. Phái thu ngn hn khác 7 452.503.314.121 450.724.002.016 
137 4. DV'  phàng phái thu ngn han khó dôi (1.390.733.072) (1 .390.733.072) 

140 IV. Hang ton kho 9 572.396.405.165 565.624.753.818 
141 1.HangtOnkho 593.296.051.909 586.524.400.562 
149 2. DV'  phOng giám giá hang tn kho (20.899.646.744) (20.899.646.744) 

150 V. Tài san ngán hn khác 69.325.937.924 69.079.691.120 
151 1. Chi phi trã tru'&c ngn hn 14 68.070.248.322 66.243.620.996 
152 2. Thuë GTGT du'Yc khu trCi' 492.882.683 2.203.547.138 
153 3. Thu và các khoan khác phài thu Nhà nu'àc 18 762.806.919 632.522.986 

200 B. TAt SAN DAt HAN 998.048.661.218 950.607.050.761 

220 II. Tài san cô dinh 434.698.507.175 461.396.926.603 
221 1. Tài san cO dinh hCi'u hInh 11 409.322.076.112 435.118.977.065 
222 - Nguyen giá 705.300.396.407 705.060.938.437 
223 - Giá fri hao mOn Iüy ké (295.978.320.295) (269.94 1.961.372) 
227 2. Tài san cO dinh vô hInh 12 25.376.431.063 26.277.949.538 
228 - Nguyen giá 40.430.918.143 39.965.061.939 
229 - Giá fri hao mOn lOy  k (15.054.487.080) (13.687.112.401) 

230 III. Bat dng san du tu' 13 391.716.036.201 363.686.202.129 
231 - Nguyen giá 504.219.661.448 460.598.038.747 
232 - Giá trj hao mon Iüy k (112.503.625.247) (96.911.836.618) 

240 IV. Tài san d& dang dài hn 155.092.596.415 102.617.189.560 
242 1. Chi phi xây dv'ng c ban dO' dang 10 155.092.596.415 102.617.189.560 

260 VI. Tài san dài han khác 16.541.521.427 22.906.732.469 
261 1. Chi phi trá tru'O'c dài h?n 14 14.389.054.631 21 .244.265.673 
262 2. Tài san thu thu nhap hoân I?i 31 2.152.466.796 1.662.466.796 

270 TONG CONG TAI SAN 3.961.764.453.746 3.963.439.810.451 

TO 
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T6ng Cong ty C 6  phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh hqp nht 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quân Ba Inh, Ha NQi Cho kS'  ké toán th' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

BANG CAN DOI KE TOAN H9P NHAT 

Ti ngày 31 tháng 03 nãm 2022 
(tiexp theo) 

Ma NGUON VON Thuyet 
so minh 

300 C. NY PHAI TRA 

310 I. Ncvngn hn 
311 1. Phái trá ngu'ôi ban ngen h?n 16 
312 2. Ngu'äi mua trà tièn tru'O'c ngen hn 17 
313 3. Thue và các khoan phâi flop Nhà nu'O'c 18 
314 4. Phái trâ ngu'ô'i lao dOng 
315 5. Chi phi phái trâ ngen h?n - 19 
318 6. Doanh thu chu'a th'c hin ngen han 21 
319 7. Phái trâ ngen hn khác 20 
320 8. Vay và no' thuê tài chinh ngen hn 15 
321 9. Dci' phOng phài trâ ngen han 
322 10. Qu9 khen thu'&ng phüc 1p'i 

330 II. No' dài han 
337 1. Pháitrdài han khác 20 
338 2. Vay và no' thuê tài chInh dài hn 15 

400 D. VON CHU S& HU'U 

410 I.V6nchüs&hU'u 22 
411 1.V6ngópcüachüsâhO'u 

411a c6 phiu ph6 thông cO quyn b14u quyt 
412 2. Thang du' v6n có phn 
417 3. Chênh lêch t' giá h61 oai 
421 4. Lci'i nhun sau thue chu'a phán phói 

421a LNST ch&a phân ph61 lOy k4 d4n cu61 näm tru'&c 
421b LNST chu'a phân ph61 k' nay 
429 5. Lo Ich có dông khOng kiem soát 

440 TONG CONG NGUON VON 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

2.558.388.278.461 

2.388.591.645.310 
404.231.750.936 
226.973.129.803 

82.381.545.300 
590.466.293.502 
849.161.840.625 
60.538.652.922 

150.097.327.979 
18.829.707.461 

1 .803.958.688 
4.107.438.094 

169.796.633.151 
13.794.000.000 

156.002.633.151 

1.403.376.175.285 

1.403.376.175.285 
929.238.730.000 
929.238.730.000 

(15.000.000) 
(12.105.473.130) 
486.226.307.601 
397.022.934.195 

89.203.373.406 

2.651.724.305.415 

2.488.417.434.115 
405.948.791.420 
251.173.423.725 
129.529.651.592 
557.888.679.932 
786.287.190.101 
65.971.177.259 

241.069.167.438 
30.579.707.461 

954.1 35.769 
19.015.509.418 

163.306.871.300 
13.767.000.000 

149.539.871.300 

1.311.715.505.036 

1.311.715.505.036 
929.238.730.000 
929.238.730.000 

(15.000.000) 
(14.552.826.126) 
397.022.934.195 
21.769.834.604 

375.253.099.591 
21.666.967 

 il 
3.963.439.810.451 

Du'o'ng Van Khiet 
Ngu'O'i 1p b1eu  

i Duy Bâo 
Ke toán tru'i'ng  

Phm DInh Tru'&ng 
T3ng Giám d6c 
Ha NOI, ngày 27 tháng 04 nãm 2022 
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Thng COng ty C 6  phn Cong trinh Viettel Báo cáo tài chInh h9'p nht 

S6 01 ph6 Giang Van Minh, quãn Ba Inh, Ha Ni Cho k' kê toán tO' ngày 01/01/2022 dn ngáy 31/03/2022 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQ'P NHAT 

Qu$I/2O22 

Ma 
S6 

CHITIEU Thuyt 
minh 

Qu 1/2022 Qu' II2021 

S lieu lily kê tr du näm dn cui kS' 

Qu' 112022 Qu' 1/2021 

VND VND VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang 23 2.001.424.304.873 1.749.879.728.661 2.001.424.304.873 1.749.879.728.661 
Va cung cap dlch vy 

02 2. Các khoán giàm trU' doanh thu 

10 3. Doanh thu thun ban hang 
và cung cap d!ch vy 

2.001.424.304.873 1.749.879.728.661 2.001.424.304.873 1.749.879.728.661 

11 4. Giáv6n hang ban 24 1.850.498.142.333 1.625.790.245.523 1.850.498.142.333 1.625.790.245.523 

20 5. L'i nhun gp ye ban hang 
và cung cap djch vu 

150.926.162.540 124.089.483.138 150.926.162.540 124.089.483.138 

21 6. Doarih thu host dng tái chInh 25 1 .605.661.354 2.084.428.572 1.605.661.354 2.084.428.572 
22 7. Chi phi tài chinh 26 1 .643.801 .355 77.967.504 1 .643.801.355 77.967.504 
23 - Trong do: Chi ph! Iãi vay 1.256.740.246 - 1.256.740.246 
25 8. Chi phi ban hang 
26 9. Chi phi quàn !' doanh nghiêp 27 38.865.840.705 35.646.070.653 38.865.840.705 35.646.070.653 

30 10. Lo'i nhun thun to' hot dng kinh doanh 112.022.181.834 90.449.873.553 112.022.181.834 90.449.873.553 

31 11.Thunhapkhác 28 446.499.927 997.744.025 446.499.927 997.744.025 
32 12. Chi phi khác 29 699.739.014 1.122.730.467 699.739.014 1.122.730.467 

40 13. Lo'i nhuân khác (253.239.087) (124.986.442) (253.239.087) (124.986.442) 

50 14. T6ng Io'i nhuân kê toán tru'ó'c thuê 111.768.942.747 90.324.887.111 111.768.942.747 90.324.887.111 
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Cii Duy Bâo 
K& toán tru'&ng 

19.236.464.982 23.045.625.494 19.236.464.982 
(507.613.212) (490.000.000) (507.613.212) 

71.596.035.341 89.213.317.253 71.596.035.341 

71.581.286.789 89.203.373.406 
14.748.552 9.943.847 

- 
997 /7ç...  "th 997 

Phm Dinh Tru'o'ng 
Tong Giám dóc 
Ha NOI, ngày 27 thá rig 04 näm 2022 

71.581.286.789 
14.748.552 

T6ng Cong ty c6 phn COng trinh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nhât 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha NOi Cho kS'  k toán tO' rigày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

51 15. Chi phi thu& TNDN hin hành 30 23.045.625.494 
52 16. Chi phi thu& TNDN hoãn I?i 31 (490.000.000) 

60 17. Lo'i nhuân sau thuê TNDN 89.213.317.253 

61 18. Lçi nhun sau thud cüa Cong ty mc 89.203.373.406 

62 19. L9'i nhun sau thuê cUa C6 dOng khong 
klém soát 

9.943.847 

70 20. Lãi co' bàn trên cô phiu 32 960 

Du'o'ng Van Khit 
NgLI'Yi Ip b14u 
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Tang Cong ty Co phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chinh hcp nhât 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba DInh, Ha NOi Cho k' k toán tü' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

Ma CHITIEU 
so 

BAO CÁO LLJ'U CHUYEN TIEN T HGP NHAT 

Quj 1/2022 
(Theo phu'o'ng pháp g!án tieAp) 

Thuyt Qu' 1/2022 
minh VND 

Qu 1/2021 
VND 

I. LU'U CHUYEN TIEN TO' HO1T DQNG KINH DOANH 
01 1. Lo'i nhuãn tru'ô'c thué 

2. Diu chinh cho các khoàn 
02 - Khu hao tài sn có dnh và bt dOng sn du tu' 
03 - Các khon dci' phông 

04
Läi, 6 chênh lech  t' giá hói doái do dánh giá Ii các 
khoàn mcic tièn t có g6c ngoi t 

05 - Lãi/I6 tCi' hoat dOng du tu' 
06 Chi phi Iãi vay - 
08 3. Lcyi nhun fU' hot dng kinh doanh tru'O'c 

thay d61 v6n Iu'u d.5ng 
09 - Täng/giám các khon phi thu 
10 - Täng/giàm hang t6n kho 
11 - Täng/gim các khoàn phâi trá 

(không k Iãi vay phâi trâ, thu TNDN phài nOp) 
12 - Tãng/giàm chi phi trá tru'O'c 
14 - Tin Iãivaydãtr 
15 - Thu thu nhap doanh nghip dä np 
17 - Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 
20 Lu'u chuyn tin thun Wi' hoat cfOng kinh doanh 

II. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG DAu TU' 
21 1. Tin chi dé mua sm, xây dv'ng  TSCD và 

các tài sn dài han khác 
22 2. Tin thu tL' thanh li', nhu'o'ng ban TSGD và 

các tái san dài hn khác 
27 3. Tin thu Iäi cho vay, có tü'c và lci'i nhun du'ci'c chia 
30 Lu'u chuyn t16n thun Wi' hoat th5ng du tu' 

III. LU'U CHUYEN lIEN TO' HOT DQNG TAI CHiNH 
33 1. Tinthu tü' di vay 
34 2. Tin tra no' göc vay 
40 Lu'u chuyn tin thun tC,' hoat clOng tài chInh 

50 Lu'u chuyn tin thun trong kS' 

60 Tin và tu'o'ng du'ong tin du k' 
61 Anh hu'&ng cüa thay d61 tç' giá h61 doái quy d61 ngoi te 
70 Tin và tu'o'ng du'o'ng tin cu6i ki 3 

111.768.942.747 

42.995.522.231 
849.822.919 
371.896.519 

90.324.887.111 

38.349.327.289 

11.022.685.342 

(1 .605.661.354) (2.557.304.344) 
1.256.740.246 

155.637.263.308 137.139.595.398 

(63.794.737.168) 
(6.771 .651.347) 

(123.578.258.293) 

279.742.061 .960 
113.356.001 .364 

(270.415.231.066) 

5.028.583.716 
(1.213.346.100) 

(21 .471.004.218) 
(14.908.071.324) 
(71.071.221.426) 

5.680.846.037 

(18.474.159.630) 
(8.930.020.561) 

238.099.093.502 

(46.308.291.586) (197.099.352.670) 

472.875.772 

3.678.502.825 
(42.629.788.761) 

2.152.921.723 
(194.4 73.555.175 

9.113.631.560 
(14.400.869.709) 
(5.287.238.149) 

(118.988.248.336) 

62.350.597.197 
(5.000.000.000) 
57.350.597.197 

100.976.135.524 

,&z 44408.661 
.118) 

549.130. 

504.100.812.827 
(59.754.112)  

605.017.194.239 

/ 

Du'o'ng Van KhiM 
Ngu'&i 1p biu 

Cii Duy Bão 
Ké toán tru'O'ng  

Pham DInh Tru'& 
Tong Giám dOe 
Ha Ni ngày 27 tháng 04 nãm 2022 
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T6ng Cong ty Co phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chinh hçp nht 
S6 01 ph Giang Van Minh, quân Ba Oinh, Ha NOi Cho k' k toán tO' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH HQ'P NHAT 

Quy 1/2022 

DAC DIEM HOAT BONG CcJA DOANH NGHIEP 

Hlnh thü'c s& hU'u v6n 

Tong Cong ty du'ac chuyOn dOi tO' doanh nghip nhà nu'&c Cong ty TNHH NN MTV Cong trinh Viettel 
sang Cong ty CO phn theo QuyOt dinh sO 135/QD-BQP ngày 15/01/2010 v vic phê duyt phu'ng an 
và chuyOn Cong ty Cong trInh Viettel thuc TOng Cong ty ViOn thông Quân di (nay là Tap doàn Cong 
nghip - ViOn thông Quân dQi) thành COng ty CO phn. TOng Cong ty d ten to' Cong ty CO phn Cong 
trInh Viettel thành TOng Cong ty CO phn COng trInh Viettel theo Nghj quyet Dai hôi cO cIOng ngày 
19/06/2018, hoat dOng theo GiOy dàng k' kinh doanh sO 0104753865 do S& KO hoch Va Du tu' Thành 
phO Ha Ni cep ngày 09/06/2010 và dàng k' thay dO! ln thO' 16 tai ngày 10/08/2021. 

Tru sO' chInh cOa TOng Cong ty tai: SO 01 phO Giang Van Minh, quän Ba DInh, Ha NOi. 

Van phOng giao dlch  cOa TOng Cong ty dat tai sO 6 Pham Van Bach, quän Cu Giey, Ha NOi. 

VOn gop cOa chO sO' hO'u TOng Cong ty là 929.238.730.000 VND; tu'Yng du'cYng 92.923.873 CO phn, 
mênh giá mt cO phn là 10.000 VND. 

LInh vu'c kinh doanh 

Linh VL,PC kinh doanh cOa TOng Cong ty là xày lep, vn hành khai thác Cong trInh vin thông và kinh 
doanh thu'cng ma! vt tu' viOn thông. 

Ngành nghê kinh doanh 

- Xày du'ng nhà cac loai, Cong trInh du'ang set, du'&ng bO,  cOng trInh Cong Ich và cong trInh k9 thuät 
dan dung khàc; 

- Lep dt, so'a chO'a, bào trI, bào du'&ng co sO' ha tng vin thông; 
- San xuet, iep dat, bào tn, bâo du'&ng cac thiOt b bu'u chinh - viOn thông - cong ngh thông tin; 
- San xuet, sO'a chO'a va kinh doanh các thiet bi diên, diên tO', viOn thông, cong ngh thông tin, thiét b 

truyen thông; 

- Kinh doanh cac thit bi toàn bO v dien to', vin thông, cong ngh thông tin và các san phem diên to', 
vin thông và cong nghe thông tin; 

- Hoat dOng kinh doanh bet dng san, quyn so' dung detthuoc chO sO' hO'u, chO sO' dyng hoc di thuê; 
- Hoat dOng vin thông có dày, viOn thông khOng dày; 
- Kinh doanh xây iep, bào du'&ng vn hành mng lu'ài. 

Ceu trOc tp doàn 
- TOng Cong ty có các cOng ty con du'çc hçp nhet báo cáo tài chInh ti th&i dim 31103/2022 

gôm: 

Ten cong ty Dia chi 

 

Tç' l 
T' I quyn Hoat dông kinh 

Icy! Ich bieu doanh chInh 
 quyêt -  

    

1. Viettel Construction Peru ThO dO Lima, Peru 

 

99,9% 99,9% Quàn I thi cong lap 
dt cong trInh din 
to', viên thông 
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T6ng Cong ty Co phn COng trmnh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nhât 
S6 01 phó Giang Van Mirth, quân Ba DInh, Ha Nci Cho kS'  ké toán tü' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

Ten cong ty Dia chi Tc'le 
lci ch 

TçI 
quyen 
beu 
quyêt 

2. Viettel Construction Tanzania Thành ph Dares 99,8% 99,8% 
Salaam, Tanzania 

3. Viettel Construction 
Mozambique 

ThO do Maputo, 
Mozam bique 

100,0% 100,0% 

4. Viettel Construction Cambodia ThO do PhnOm - Pênh, 
Cam puchia 

99,6% 996% 

5. Viettel Construction Myanmar ThO do Pyinmana, 
Myanmar 

100,0% 100,0% 

- 

6. Viettel Construction Laos ThO do Vientiane, Laos 100,0% 100,0% 

Hoat dng kinh 
doanh chinh 

Quãn l' thi cOng 1p 
dat cOng trInh diên 
tO', vien thông 
Quàn l' thi cOng lep 
dt Cong trInh dien 
tO', vin thông 
Quàn l thi cong 1p 
dt cong trInh d1n 
tO', vin thông 
Quàn l' thi cong 1p 
dat cong trInhdien 
tO', vien thông 
Quàn I' thi cong 1p 
dat cong trinh diên 
tO', vin thông 

2 . CHE DO vA CHNH SACH KE TOAN AP DVNG  TAI TONG CONG TY 

2.1 . Ky kê toán, don vj tiên t sU' ding trong kê toán 

KS' ke toán nàm cOa Tong COng ty bet du tr ngày 01/01 và ktthOc vào ngày 31/12 hang näm. 
Do'n vi tin t sO' dung trong ghi chép ké toán là DOng Vit Nam (VND). 

2.2 . Chuen mti'c và Ch do ké toán áp dyng 

CM d k4 toán áp dyng 
Cong ty ap dung Ch& dO Ké toán doanh nghip ban hành theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 cOa BO Tài chInh, Thông tu' sO 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cOa B Tài chInh v vic 
sO'a d6i, b6 sung mt sO diu cOa Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC và Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC 
hu'àng dn Phu'cng pháp 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hçp nhet. 

Tuyên bó ye vic tuân thu Chuen mrc ké toán Va CM d ke toán 
TOng Cong ty dã áp dung các Chuen mu'c  kO toán Viet Nam và các van bàn hu'àng dn Chuen my'c do 
Nhà nu'&c dã ban hành. Các báo cáo tài chInh du'ç'c 1p và trInh bay theo dOng mQi quy dlnh  cOa tO'ng 
chuOn mt,i'c, thông tu' hu'âng dn thu'c hiên chuOn mi,i'c và ChO dO kO toán hin hành dang áp dung. 

2.3 . C s& Ip báo cáo tài chInh hçvp nhet 

Báo cáo tài chInh ho'p nhet cOa TOng Cong ty duc 1p trên co' s& hcp nhet Báo cáo tài chinh riêng cOa 
TOng Cong ty và Báo cáo tài chInh cOa các cong ty con do TOng Cong ty kiOm soát (các cong ty con) 
dtyçc 1p cho k5' kO toán tO' ngày 01/01/2021 den ngày 30/09/2021. Vic kiOm soát dt du'cyc khi TOng 
Cong ty cO khà nOng kiOm soát các chInh sách tài chInh và hoat dOng cOa các cong ty nhn deu tu' 
nhem thu du'Q'c li Ich tO' ho?t dng cOa các cong ty nay. 

Báo cáo tài chInh cOa các cong ty con du'cic áp dung các chInh sách kO toán nhOt quán vO'i các chinh 
sách ke toán cOa TOng COng ty. Trong tru'oig hç'p cen thiet, Báo cáo tài chInh cOa các cong ty con 
duvc diu chTnh dO dam bào tmnh nhOt quán trong các chInh sách kO toán du'Q'c áp dung ti TOng Cong 
tyvàcáccOngtycon. 

Các sO du', thu nhp và chi phi chO yOu, kO Ca các khoàn lài hay 6 chu'a thu'c hin phát sinh tO' các giao 
djch nOi bo du'c Ioi trO' khi hQ'p nhOt Báo cáo tài chmnh. 

Lo'i Ich cOa các cO dOng khOng kiOm soát là phOn Ii ich trong al, hoac 16, và trong tài san thuOn cOa 
cOng ty con không dir'c nOm giO' bO'i lóng COng ty. 
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2.4 . COng cy tài chInh 

Ghi nhãn ban du 
Tài san tài chInh 
Tài san tài chinh cOa Tong Cong ty bao gOm tin và các khoân tu'o'ng du'ng tiën, các khoãn phái thu 
khách hang và phái thu khác. Ti thôi dim ghi nhn ban du, tài san tài chinh du'o'c xác dinh  theo giá 
mua/chi phi phát hành cOng các chi phi phát sinh khác lien quan try'c tip dn vc mua, phát hành tài 
san tài chInh 5ó. 

Nc' phái trá tài chinh 
N' phái trá tài chinh cOa TOng Cong ty bao gOm các khoân phái trá ngu'&i ban và phái trâ khác, chi phi 
phái trá. Ti thô'i d14m ghi nhn In du, các khoán nc'  phái trá tài chinh du'o'c xác dnh theo giá phát 
hành cong  các chi phi phát sinh lien quan trçl'c tip dOn vic phát hành nçi phái trá tài chinh do. 

Giátr/saughinhnbandu - 
Hin tai chu'a có các quy djnh cy the vO dánh giá lai cong cy tài chinh sau ghi nhän ban deu. 

2.5 . ChuyOn dôi Báo cáo tài chirih Ip  bang ngoi t sang Bong Vit Nam 

Báo cáo tài chinh 1p bang ngoi t du'ç'c chuyOn dOi sang Báo cáo tài chinh 1p bang dOng ViOt  Nam 
theo các t' giá sau: tài san và no' phái trá theo t' giá cu61 ks', vOn du tu' cOa chO sO hU'u theo t' giá ti 
ngày gOp vOn, Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh và Baa cáo lu'u chuyOn tiOn t theo t' giá thy'c tO. 

2.6 . Các nghip vt..i bang ngoai t 

Các giao djch bang ngoi t trong ki kO toán du'cyc quy dOl ra dOng Vit Nam theo t' giá thu'c tO tai ngày 
giao dch. T giá giao dich  thy'c tO nay du'o'c xác dnh theo nguyen tOc sau: 

- Khi mua ban ngoi t: là tç' giá dU'cYC quy dlnh  trong hc'p dOng mua, ban ngoi té giU'a TOng COng ty và 
ngàn hang thu'cng mal; 

- Khi gOp vOn: là tç' giá mua ngoai té cOa ngân hang no'i TOng COng ty mO' tài khoán ti ngày gOp vOn; 
- Khi nhn gop vOn: là tç' giá mua ngoi te cOa ngân hang no'i TOng Cong ty mO' tài khoán dO nhn vOn 

cOa nhà du tu' ti ngày gop vOn; 

- Khi ghi nhn no' phái thu: là t' giá mua cOa ngän hang thu'o'ng mi noi TOng Cong ty chi dlnh  khách 
hang thanh toán ti th&i diOm giao djch phát sinh; 

- Khi ghi nhn nç phãi trá: là tçi giá ban cüa ngân hang thu'cing mai nci TOng Cong ty dci' kiOn giao dlch 
tai th&i diOm giao dch phát sinh; 

- Khi mua sOm tài san hoc thanh toán ngay bang ngoi t là t giá mua cOa ngân hang thu'o'ng mi no'i 
TOng Cong ty thci'c hien  thanh toán. 

T' giá giao dlch  thgi'c tO khi dánh giá lai các khoân muc tiOn tê cO gOc ngoi t ti thOi diOm Báo cáo tài 
chInh hc'p nhOt du'c'c xác dlnh  theo nguyen tOc: 

- 6i vO khoân muc phân loi là tài san: áp dyng t' giá mua ngoi t cOa ngàn hang thu'o'ng mi no'i 
Cong ty thu'ng xuyên cO giao dich; 

- 6i v&i nan gO'i ngoi tê: áp dung t9 giá mua cOa chInh ngân hang noi TOng Cong ty mc tài khoán 
ngoai tO; 

- DOi v&i khoan myc phãn loal là nc'  phái trà: áp dung t' giá ban ngoi t cOa ngân hang thu'o'ng mi no'i 
TOng COng ty thu'ng xuyen cO giao djch. 

TOt ca các khoan chènh lOch  tç' giá thy'c tO phát sinh trong k' và chénh lOch  do dánh giá li sO du' các 
khoan myc tiOn t có gOc ngoi t cu61 k du'ç'c h?ch  toán vào kOt qua host dng kinh doanh cOa kç' kO 
toán. Trong do läi chênh lOch  t giá do dánh giá li sO du' cuOi k' cOa các khoán myc tiOn t cO gOc 
ngoai tO khOng du'p'c sii' dung dO phãn phOi Iqi nhun hoc chia cO tU'c. 
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2.7 . Tin và các khoân tu'o'ng du'o'ng tiên 

Tin bao gm tin mat ti qu9, tièn gO'i ngân hang không kS'  hn. 

Các khoãn tu'cyng 3u'cing tin là các khoãn u tu' ngn hn cO th&i gian thu hói khOng qua 03 tháng ké 
tti' ngày dâu tu', có tinh thanh khoán cao, có khà nàng chuyén d6i d dàng thành các lu'o'ng tin xác dinh 
và khOng cO nhiéu rOi ro trong chuyén dói thánh tién. 

2.8 . Các khoãn no' phài thu 

Các khoàn phài thu du'Q'c theo dOi chi tiét theo kS'  hn phài thu, dói tu'ng phài thu, loi nguyen t phài 
thu, và các y&u to khác theo nhu cu quan l' cüa TOng Cong ty. Các khoàn phai thu du'c phàn loi là 
ngn hn và dài hn trén báo cáo tài chInh riêng giO'a niên d can cü' k' h?n  con li cüa các khoán phái 
thu t?i  ngày baa cáo. 

Di' phông no' phái thu khó dài du'o'c trIch lap cho các khoàn: n' phái thu qua hn thanh toán ghi trong 
ho'p dOng kinh té, các kh u'ác vay no', cam két hap dOng hoc cam kt nç vá nçv phái thu chu'a dn 
han thanh toán nhu'ng khó cO khà näng thu hOi. Trong dO, viec trich lap dy' phOng no' phái thu qua han 
thanh toán du'o'c can cü' vào tho'i gian trà no' gOc theo hp dOng mua ban ban déu, khOng tinh den vic 
gia han no' giO'a cac ben va no' phâi thu chu'a dn h?n  thanh toán nhu'ng khách nç dà lam vào tInh trang 
phá san hoäc dang lam thu tuc giái th& met tich, bO trOn. 

2.9 . Hang tn kho 

Hang tOn kho là nguyen vat lieu, cOng cy dung cy, hang hOa du'c ghi nhn khi thOa man cá hai diu 
kiOn: thu tyc nhp kho và b chU'ng tü' mua hang dã du'Q'c hoàn tat. 

Hang tOn kho du'o'c ghi nhán ban deu theo giá gOc bao gOm: chi phi mua, chi phi ch bin và các chi phi 
lien quan tru'c tiép khác phát sinh dé cO du'ç'c hang tOn kho O dia  diem Va trng thai t?i  thô'i diem ghi 
nhân ban dâu. Sau ghi nhân ban du, tai thai diem lap Báo cáo tài chInh néu giá tr thuén CO the thu'c 
hiên du'o'c cOa hang tOn kho thep ho'n giá gOc thI hang tOn kho du'çc ghi nhân theo giá tn thuen cO the 
thu'c hin du'çc. 

Giá tr hang tOn kho du'cic xác djnh theo phu'o'ng pháp bInh quân gia quyén sau m6i len nhâp. 

Hang tOn kho du'o'c hch toán theo phu'o'ng pháp kê khai thu'Ong xuyên. 

Chi phi san xut kinh doanh du'yc tap hçp theo tü'ng hçp dOng k' vO'i chu déu tu'. OOI vO'i các cOng trInh 
COng ty ty' thu'c hiên, chi phi san xut kinh doanh dO' dang là tap hp hQ'p chi phi, kh61 lu'ang da thy'c 
hiên t?i  Xi nghip hch toán phy thuQc. 06i vO'i các cOng trInh thuê ngoài thy'c hin, chi phi san xuét 
kinh doanh dO' dang du'cc ghi nhân khi hang muc cong trInh da du'cyc nghim thu và kh6i lu'ng thu'c 
hin dã du'cc chp nhn thanh toán. Chi phi san xuét kinh doanh dO' dang là chi phi cOa các cOng trInh, 
hcp dOng dang thy'c hin dO' dang hoc dã hoàn thành nhu'ng chu'a du'cc chO déu tu' nghiêm thu, chp 
nhän thanh toán. 

Hang gO'i ban du'ç'c dUng d theo dOi: 
- Hang ban da chuyén di cho dOi tác nhu'ng chu'a hoàn thành thU tçic bàn giao nghim thu và chu'a duc 

chép nhn thanh toán; 

- - CQt be tOng thuê san xut da giao cho chU deu tu' nhu'ng chu'a hoàn thành thU tyc bàn giao nghiem 
thu và chu'a du'O'C chp nhn thanh taán. 

Dy' phông giâm giá hang tOn kho du'çc 1p  vào thO diem cu61 kS'  can cU' theo sO chenh lOch  giO'a giá 
gOc cUa hang tOn kho kn ho'n giá trj thun cO the thy'c hiOn  du'çc. 

2.10 . Tài san co dinh 
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Tài san c6 dnh hO'u hInh và tài san c6 djnh vô hInh du'c ghi nhân ban däu theo giá g6c. Trong qua 
trinh sü' dung, tài san c6 dinh hCi'u hmnh và tài san c6 dinh vo hInh du'o'c ghi nhän theo nguyen giá, hao 
mOn 1u9 k và giá trj cOn al. 

Khu hao tài san có djnh du'o trich thea phu'Yng pháp du'ng thng vó thOi gian khu hao du'c u'àc 
tinh nhu' sau: 

- Nhà cü'a, vt kin trüc 06 - 20 nàm 
- May móc, thit b! 05 - 15 nàm 
- Phu'oig tiên vn tài 05 - 10 näm 
- Thi&t bi van phOng 03 - 08 näm 
- QuynsO'dngdt 50 nàm 
- Quyn sO' dung  dt khOng thO hn KhOng trich khu hao 
- Phn mèm quàn I' 03 näm 

2.11.Bâtdngsãndâutu' 

Bt dông san du tu' du'cc ghi nhn ban du theo giá gôc. 
Di vO'i bt dong san du tu' cho thuê hot dng du'o'c ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn 1u9 kë và giá 
trl cOn I?i.  Trong dO khu hao du'ac trich theo phu'ong pháp du'Ong thng vài thôi gian khu hao dUVC 
u'&c tInh nhu' sau: 
- CcYs&htng 06 näm 

2.12 . Chi phi xây du'ng co' bàn do' dang 

Chi phi xây du'ng co' bàn d& dang bao g6m tài san c6 dinh dang mua sm và xay du'ng ma chu'a hoàn 
thành tai ngày kt thOc kS'  k toán näm va du'çc ghi nhän theo giá göc. Chi phi nay bao g6m các chi phi 
v xây dçrng, 1p dt may mOc thit bi va các chi phi tru'c tip khác. 

2.13 .Thuè hot dng 

Thuê ho?t dQng là lo?i hInh thuê tài san c6 dinh ma phn I&n rOl ro va lçi Ich gn Iin vO'i quyn sO hO'u 
cOa tài san thuOc v ben cho thuê. Khoàn thanh toán du'ài hInh thO'c thuê hot dng du'çic hch toán 
vao báo cáo kt qua hot dQng kinh doanh theo phu'o'ng pháp du'ng thng dy'a trên thO'i han thuê hot 
dOng. 

2.14 . Chi phi trá tru'ó'c 

Các chi phi dä phát sinh lien quan dn kt qua ho?t dng san xut kinh doanh cOa nhiu k' k toán 
du'o'c hch toán vào chi phi trà tru'&c d phân bó dn vào két qua hot dng kinh doanh trong các k' k 
toán sau. 

Viec tinh và phân b6 chi phi trà tru'àc dài h?n vao chi phi san xut kinh doanh tU'ng kS'  ké toán du'cic can 
cO' vào tInh cht, mO'c dO tü'ng loi chi phi d lu'a chçn phu'cYng pháp và tiêu thO'c phân bö ho'p lv'. Chi 
phi trâ tru'O'c du'oc phán bó dn vao chi phi san xut kinh doanh theo phu'o'ng pháp du'ng thng. 

Các loi chi phi trâ tru'O'c cOa Cong ty baa gm: 

- Cong cv và dung cv baa g6m CáC tài san ma COng ty nm giG' d sO' dung trong qua trInh hot dng 
kinh doanh bInh thu'&ng, v&i nguyen giá cOa mi tài san thp ho'n 30 triu dóng và do do khOng dO 
diu kiOn  d ghi nhn là tài san c6 dnh theo quy djnh hin hành. Nguyen giá cong cv dung cv du'c 
phàn bó thea phu'o'ng pháp du'O'ng thng trong thai gian tO' 3 dn 24 tháng. 

- Chi phi trà tru'o'c khác du'y ghi nhän thea nguyen giá Va du'çc phân b6 thea phu'o'ng pháp du'a'ng 
thng trong th&i gian hCi'u dung tO' 6 dn 12 than9. 
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2.15 . Các khoán nç' phái trâ 

Các khoân nc phi trá du'c theo dOi theo k' h?n  phi trá, d6i tu'ng phái trà, loai nguyen t phài trâ Va 
cac yéu tó khác theo nhu ceu quân l' cOa Tong COng ty. Các khoân phài trá duvc phân loi ngän hn Va 
dài hn trën báo cáo tài chInh riëng giU'a niên dO can cU' theo kS' h?n cOn  I?i  cOa các khoàn phài trá ti 
ngày báo cáo. 

2.16 . Các khoán vay 

Các khoán vay du'cc thea döi theo tOng d6i tu'Qng cho vay, tü'ng kh u'&c vay nc Va k' hn phài trà cOa 
các khoàn vay. 

2.17 . Chi phi di vay 

Chi phi di vay du'cyc ghi nhn vao chi phi san xut, kinhdoanh trong-k' khi phát sinh, trU' chi phi di vay 
lien quan trçi'c tiOp dOn vic du tu' xay dy'ng hoc san xuet tài san dO' dang duc tinh vào giá trl cOa tài 
san do (du'ac vOn hoá) khi cO dO các diu kiin  quy djnh trong ChuOn mçi'c KO toán Vit Nam sO 16 "Chi 
phi di vay". Ngoài ra, d61 vai khoàn vay riêng phuc vçi viêc xây du'ng tài san cO dlnh,  bt dng san du 
tu', al vay du'o'c vOn hOa kO cà khi thôi gian xây dy'ng du'ài 12 tháng. 

2.18 . Chi phi phãi trã 

Co sO' trIch tru'O'c dOi vâi chi phi van hành khai thác nhu' sau: Chi phi tin lu'cng du'cyc xác dnh du'a trên 
bang lu'o'ng quyOt toán sau khi trU' di các khoán tm O'ng Iu'o'ng dã chi trà; Chi phi thuê van phOng, thuê 
kho vO'i TOng Cong ty Mng lu'O'i Viettel Va TOng Cong ty ViOn thông Viettel du'c xác dnh can c(i' vào 
bang tlnh toán phân bO chi phi dOng chung ti các trung tam Viettel tinh. 

Co sO' trich tru'c&c dOl vO'i các cong trinh xày lOp dâ hoàn thành ghi nhn doanh thu trong näm tái chinh 
là chênh léch giG'a sO trên di thâo quyOt toán cOng trinh và chi phi dO duc tp hp'p trên sO sách kO 
toán. 

Viêc ghi nhân các khoán chi phi phài trá vào chi phi san xuOt, kinh doanh trong kS'  du'cc thy'c hien  theo 
nguyen tOc phO hQ?p giO'a doanh thu và chi phi phát sinh trong ks'.  Các khoàn chi phi phái trá sO du'cc 
quyOt toán v&i sO chi phi thy'c tO phát sinh. sO chênh lech  giO'a sO trich tru'c và chi phi thu'c tO du'o'c 
hoàn nhâp. 

2.19 . Doanh thu chu'a thu'c hiën 

Doanh thu chu'a thu'c hien  gOm doanh thu nhân tru'àc sO tiOn cOa khách hang dã trá tru'ó'c cho mQt hoäc 
nhiOu k' kO toán vO cho thuê h? thng, vj tn dt tram. 

Doanh thu chu'a thgrc hin du'ac kOt chuyOn vào Doanh thu ban hang va cung cOp djch vçi theo sO tiOn 
du'o'c xác dlnh  phO hcp vál tO'ng kS'  kO toán. 

2.20 .Vôn chU so' hü'u 

VOn deu tu' cOa chO sO' hQ'u du'cc ghi nhn thea sO vOn thç'c gop cOa chO sO' hO'u. 

Thng du' vOn cO phOn phàn ánh chênh loch  giO'a mnh giá, chi phi try'c tiOp liOn quan dOn vic phát 
hành cO phiOu và giá phát hành cO phiOu (kO cã các tru'ng hp'p tái phát hành cO phiOu qu9) và có thO là 
thng du' du'ong (nOu giá phát hành cao ho'n mnh giá và chi phi tr'c tiOp liOn quan dOn vic phát hành 
cO phiOu) hoäc thng du' am (nOu giá phát hánh thOp ho'n mOnh  giá và chi phi trçi'c tiOp lien quan dOn 
vic phát hành cO phiOu). 
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Loi nhun sau thu chu'a phân phói phán ánh kt qua kinh doanh (Iãi, 6) sau thu thu nhp doanh 
nghip và tInh hInh phàn chia li nhuân hoc xCi' I' 6 cOa T6ng Cong ty. Vic phân ph6i lç nhun &c 
thy'c hiên khi T6ng COng ty cO lo'i nhuân sau thu chu'a phân phói khOng vu'o't qua mU'c li nhuãn sau 
thu chu'a phän ph61 trên Báo cáo tài chinh hcp nht sau khi ã loi trO' ành hu'O'ng cOa các khoàn al do 
ghi nhn to' giao dlch  mua giá ré. Tru'Ong hp trâ có ttYc, 1p'i nhun cho chO sO' hO'u qua mU'c sO lQ 
nhun sau thu chu'a phàn ph61 du'cc ghi nhn nhu' tru'&ng hçp giàm von gOp. Lp'i nhun sau thu chu'a 
phân phOi cO th du'cyc chia cho các nhà du tu' du'a trên tç' Iê gOp vOn sau khi du'çyc i hi dông cO 
dông phê duyt và sau khi dO trich lap GaG qu9 theo Oiu lé TOng Cong ty và các quy dlnh  cOa pháp luât 
Viët Nam. 

TOng Cong ty trich Ip cac qu9 sau to' lo'i nhun thun sau thu thu nhp doanh nghip cOa TOng Cong 
ty theo d ngh cOa HOi dOng quàn tr và dL1'Q'C các cO dOng phê duyt ti Di hOi  dOng cO dông thu'O'ng 
- Qu9 du tu' phát tri&n: Qu9 nay duvc trich lap nhm phc vy viêc mO' rOng hoat dng hoäc du tu' 

chiu sOu cOa TOng COng ty. 
- Qu9 khen thu'O'ng, phUc Ici và qu9 khen thu'&ng Ban diu hành: Qu9 nay du'o'c trIch lap d khen 

thu'&ng, khuyOn khIchvt cht, dem l?i  Iiich chung và náng cao phOc Içi cho Cong nhOn viên va 
du'çc trInh bay nhu' môt khoàn phài trâ trên Bang cOn dOi k toán hcp nhãt. 

CO tO'c phài trà cho các cO dOng du'ac ghi nhn là khoân phài trà trên Bang COn d6i k toán cOa TOng 
COng ty sau khi có thông báo chia cO tO'c cOa HOI dOng Quàn tr TOng Cong ty và thông báo ngày chOt 
quyn nhän cO tO'c cOa Trung tOrn Lu'u k' cho'ng khoán Vit Nam. 

Chênh lêch tç' giá hOl doái phàn ánh trOn bang can dOi k toán ho'p nht là chênh lêch do chuyn dOl báo 
cáo tài chinh cOa các cong ty con to' dOng tin ni te sang dOng tin ghi sO ké toán (VND). 

2.21 . Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang du'o'c ghi nhán khi dOng thol thOa man các diu kien  sau: 
- Phn Ian rOi ro va Iyi Ich gn lien vO'i quyn sO' hO'u san phm hoäc hang hóa dO duvc chuy&n giao 

cho ngu'O'i mua; 
- TOng Cong ty khOng cOn nm giU' quyen quán I' hang hOa nhu' ngu'Oi sO' hO'u hang hOa hoc quyén 

kiém soát hang hOa; 
- Doanh thu du'o'c xác dinh tu'cYng dOl chc chn; 
- TOng COng ty dO thu du'ç'c hoãc së thu du'cc 1c'i ich kinh t to' giao djch ban hang; 
- Xác dnh du'çc chi phi lien quan dn giao dch ban hang. 

Doanh thu cung cp d/ch vy 

Doanh thu cung cp dch vy du'Q'c ghi nhn khi dOng thO'i thOa man các diu kiin  sau: 
- Doanh thu du'Q'c xác dnh tu'ng dOl chc chn; 
- CO khà nOng thu du'c Içi ich kinh té to' giao dch cung cp dch vy do; 
- Xác dnh du'Q'c phen cOng viec  do hoàn thành vào ngày tp Bang cOn dOi ké toán; 
- Xác dnh du'cyc chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi dé hoàn thành giao dlch  cung cp dch vu do. 

Phn Gong viec  cung cp djch vy dã hoàn thành du'çc xác dlnh  theo phu'ong pháp dánh giá cOng viêc 
hoàn thành. 

Doanh thu hc'p dOng xây thing 

Hçp dOng xOy dçrng quy djnh nhà theu du'cyc thanh toán thea giá tr kh61 lu'ng thy'c hin, khi kt qua 
thu'c hiên hcp dOng xây du'ng du'cc xac dinh môt cách dáng tin cay và du'çc khách hang xác nhan, thI 
doanh thu, chi phi lien quan dn hçp dOng du'Q'c ghi nhn tu'ng O'ng vO'i phn cOng viêc dO hoàn thành 
du'Q'c khách hang xác nhn trong k' phân ánh trOn hOa do'n dã lap. Trong do: 
- £Oi v&i các hçp dOng thi cOng xây dy'ng tram cosite, doanh thu du'çc ghi nhn khi du'ç'c chO deu tu' 

phê duyt quy&t toán toàn bQ hçp dOng; 
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T6ng Cong ty c6 phn Cong trinh Viettel Báo cáo tài chInh hqp nhât 
SÔ 01 phó Giang Van Minh, quän Ba Inh, Ha Ni Cho k' ké toán tU' ngOy 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

- Cong ty khOng cOn nem giG' quyèn quàn l' bt dong san nhu' ngu'o sO' hG'u bt dng san hoàc quyên 
kiem soát bet dng san; 

- D61 vol các ho'p dóng thi cOng xOy du'ng va tep dat tram BTS, doanh thu ghi nhn khi chCi deu tu' 
nghim thu chep nhn thanh toan; 

Doanh thu hoat dng tài chmnh 
Doanh thu phát sinh tO' tin al, có tG'c, Içyi nhun dIJ'QC chia và các khoân doanh thu host dng tài chInh 
khác du'çc ghi nhân khi thOa mOn d6ng thO'i hal (2) dieu kin sau: 
- Co khâ nOng thu du'çic cl ich kinh té tO' giao dch dO; 
- Doanh thu du'cc xác dnh tu'o'ng d61 chc chn. 

C6 tO'c, al nhuän du'c chia du'cc ghi nhn khi Téng Cong ty dU'cYC quyn nhân có tG'c hoc du'a'c 
quyn nhn li nhun tO' vic gOp v6n. 

2.22 . Giá v6n hang ban 

Giá v6n hOng ban trong kS'  du'çc ghi nhn phO hcp vOl doanh thu phOt sinh trong k' và dOm bOo tuOn 
thO nguyen téc thn trçng. COc tru'yng hcp hao ht vt tu' hOng hOa vu't dlnh  mU'c, chi phi vut dnh 
mU'c bInh thu'ng, hOng t6n kho bi met mat sau khi dO trO' di phen trách nhiem cOa tp the, cO nhOn cO 
lien quan,... du'cc ghi nhn dey dO, kip  thaI vOo giO v6n hang bOn trong ks'. 

2.23 . Chi phi tài chinh 

Các khoOn chi phi duc ghi nhn vOo chi phi tài chinh g6m: 
- ChiphIdivayv6n; 
- Di' phOng giOm giá chU'ng khoán kinh doanh, d' phOng ton thet deu tu' vào do'n vi khOc, khoOn 6 phát 

sinh khi ban ngoi t, 6 t giO h61 doOi... 

Các khoOn trên du''c ghi nhân theo tOng sO phát sinh trong kS',  khOng bO trO' vOl doanh thu hoat dQng tOl 
chInh. 

2.24 . Thue thu nhp doanh nghip 

a. TOi sOn thu thu nhp hoOn Ii 
Tài san thu thu nhp hoOn al du'c xOc dinh dy'a trên tOng chênh lech  tm thô'i du''c khu trO' và giO trj 
du''c kheu trO' chuyén sang kS'  sau cOa cOc khoOn 6 tinh thu và u'u dOi thu chu'a sO' thing. 

Tai san thue TNDN hoan lai du'oc xac dinh theo thue suat thue TNDN hien hanh du'a tren cac mu'c thue 
suet và luät thu có hiêu lu'c vOo ngOy ktthOc k' k toOn. 

b. Chi phi thu TNDN hiên hành 
Chi phi thu TNDN hiên hành du'o'c XOC d!nh trên cci' sO' thu nhap chlu  thu trong k' và thué suet thu 
TNDN trong kS'  ké toOn hien  hành. 

Chi phi thus TNDN hoOn li du'c xac dlnh  trOn co' sO' sO chênh Iêch t?m  thaI du'ç'c kheu trO', sO chênh 
lOch tam thOl chu thu và thué suet thus TNDN. 

Không bU trU' chi phi thu TNDN hin hành vol chi phi thu TNDN hoOn li. 

c. Chinh sOch u'u dãi thu& 
Theo Thông tu' 78/2014/TT-BTC ngOy 18/06/2014 hu'O'ng dn thi hành nghj dnh sO 218/2013//ND-CP 
ngày 26/12/2013 cOa chinh phO quy djnh vO hu'O'ng den thi hOnh lut thu& TNDN. TOng Cong ty chlu 
thu thu nhp doanh nghip dOl vol cOG dci' On din mt trô'i thuOc  n9ành nghe "San xuät nOng lu'ng tái 
t?o, nOng lii''ng sch" theo m&c thu suet 10%/nOm trong vOng 15 nOm tinh tO' nOm 2020. 
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d. Thu sut thu TNDN näm hiên hành 
Chi phi thué TNDN hiên hành cOa Tong Cong ty va các cOng ty con u'Qc tInh theo thu suät nhu' sau: 

TOn do vi Thu sut 
- TOng Cong ty CO phn Cong trInh Viettel 20% 
- Viettel Construction Peru 30% 
- Viettel Construction Tanzania 30% 
- Viettel Construction Mozambique 32% 
- Viette! Construction Cambodia 20% 
- Viettel Construction Myanmar 25% 
- Viettel Construction Laos 24% 

2.25 . Lãi trOn Co phieu 

Lãi co bàntr0nc6 phiOu duc tinh bng cách chia linhun hoãc 16sau thuO phàn bO cho cO dông so'-- - 
hG'u cO phiOu phO thông ccia TOng Cong ty (sau khi d diu chTnh cho viec  trIch 1p Qu9 Khen thu'ó'ng, 
phc I'i và Qu9 khen thu'O'ng Ban diu hành) cho sO lu'ng bInh quân gia quyn cüa sO cO phiOu phO 
thông dang lu'u hành trong kS'. 

2.26 . Các ben liOn quan 

Các ben du'oc col là liOn quan nu ben do có khá nàng kiOm soát hoc có ành hu'o'ng dáng kO d6i vO'i 
ben kia trong viec  ra quyt dThh  v các chInh sách tài chInh và hot dOng. Các ben lien quan cOa TOng 
COng ty bao gOm: 

- Các doanh nghip tru'c tiOp hay gián tip qua môt hoc nhiu trung gian có quyn kim soát TOng 
Cong ty hoc chlu  sir kim soát cOa TOng Cong ty, hoàc cOng chung s'  kiOm soát vO'i TOng Cong ty, 
bao gOm ca cOng ty m, cOng ty con và cOng ty liOn kOt; 

- Các cá nhOn tryc tip hoäc giári tip nm quyOn biu quyt cOa TOng Cong ty ma cO ânh hu'O'ng dáng 
kO dOi vO'i TOng COng ty, nhO'ng nhOn si quàn 9 chO chOt cOa TOng Cong ty, nhG'ng thành viên mt 
thiOt trong gia dInh cOa các cá nhân nay; 

- Các doanh nghiep do các cá nhân neu trên nm try'c tiép hoc gián tiOp phn quan trpng quyn biOu 
quyOt hoc cO ành hu'&ng dáng kO tài TOng Cong ty. 

Trong viêc xem xét tci'ng mOi quan h cOa các ben liOn quan dO phuc vy cho viec 1p và trinh bay Báo 
cáo tài chInh hg'p nht , TOng COng ty chO 9 tâi bàn chOt cOa mOi quan h hn là hmnh thO'c pháp 9 cOa 
các quan he do. 

2.27 . Thông tin bô phn 

Môt b phn là mQt cOu phOn cO thO xác dnh riêng biet  cOa TOng Cong ty tham gia vào viec cung cp 
các san phOm hoc dch vy liOn quan (bi phn chia theo ho?t dng kinh doanh), hoäc cung cap san 
phOm hoäc djch vu trong mQt môi tru'àng kinh tO cy thO (bQ phan du'o'c chia theo khu vu'c dia  9). M6i b 
phän nay chu rOl ro và thu du'c lQ'i Ich khác biet  so vO'i các bO phn khác. 

Thông tin bO phn duc 1p và trInh bay phO hçp vO'i chInh sách kO toán ap dyng cho viec  lap và trInh 
bay báo cáo tài chInh cOa TOng COng ty nhOm muc dIch dO giOp ngu'ô'i sO' dung báo cáo tài chInh hiOu 
rö và dánh giá du'c tInh hInh hot dng cOa TOng COng ty mt cách toàn dien. 
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T6ng Cong ty Co phn Cong trInh Viettel 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, qun Ba mnh, Ha Ni Cho k' k 

Báo cáo tài chInh hç'p nht 
toán tO' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

3 . TIEN VA CAC KHOAN TU'cYNG DU'O'NG TIEN 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 

Tin mat 3.119.888.699 3.839.522.627 
Tien gO'i ngàn hang 329.746.938.095 352.750.436.895 
Tin dang chuyén 16.263.842.413 11.554.449.139 
Các khoàn tng du'o'ng tièn 200.000.000.000 300.000.000.000 

549.130.669.207 668.144.408.661 

(*) T?i ngày 3 1/03/2022, CáC khoàn tu'ang du'o'ng tin là tin gO'i cO kS'  hn tO' 1 tháng dn 3 tháng duc 
gO'i ti cac ngân hang thu'yng mai vài lãi suet tO' 3,0%Inäm den 3,4%Inäm. 

4 . cAc KHOAN DAU TI? TAI CHNH 

a) Du tu' nem giü' c1n ngày dáo hn 

31/03/2022 01/01/2022 
Giá góc Du' phàng Giá g6c Dçr phOng 

VND VND VND VND 
oeu tu' ngen han 
- Tin gi có k' 

hn (6 tháng) 
100.000.000.000 - 100.000.000.000 

100.000.000.000 100.000.000.000 

c)Dâutu'vàocongtycon 

Xem chi t14t Phy lyc 01. 

5 . PHAI THU NGAN HLN CCJA KHACH HANG 

31/03/2022 01/01/2022 
Giátr D' phOng Giá tr Du' phông 
VND 

a. Chi tiêt theo 
khách hang có s 
du' I&n 
Khách hang trong 608.165.062.804 
Tap doàn Cong 
nghip - Vin 
thông Quân thi 
- Tong Cong ty 311 .303.623.309 

Mang Iu'O'i Viettel 

- TOng Cong tyVin 121 .196.128.808 
thông Viettel 

- Cong ty Telecom 5.977.584.234 
International 
Myanmar Co., Ltd 

- Tap doàn Cong 39.823.307.097 
nghip - Vien 
thông Quân di 

- COngtyStar 1.530.008.197 
Telecom 
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VND VND VND 

593.438.755.595 

- 266.634.821 .241 

- 147.538.516.604 

- 5.977.584.234 

- 39.823.307.097 

- 1.530.008.197 



T6ng COng ty Co phAn COng trinh Viettel 
S 01 ph Giang Van Minh, qun Ba DIrih, Ha NOi 

Báo cáo tài chinh hçp nht 
Cho k' ké toán tC' rigày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

Tóng Cong ty C6 
phn Du tu' 
Qu6c t Viettel 

20.601.190 20.601.190 

Cong ty Quán I 
tài san Viettel 

424.956.500 - 2.268.462.802 

Tong Cong ty 38.233.095.310 38.677.756.801 
Giái pháp Doanh 
Nghip Viettel 

- TOng Cong ty 39.583.549.375 - 39.806.113.354 
Cong nghip 
COng nghO cao 

- Cáo Chi nhánh 50.072.208.784 - 51.161.584.075 
Viettel tinh 

Các khoãn phái 
thukháchhàng 
ngoài tp doàn 

510.613.361.919 (970.364.487) 479.384.474.897 (970.3 64 .487) 

- COngtyC6phn 49.299.732.354 - 51.147.128.095 
Xây du'ng FLC 
Faros 

- COng ty CO phn 14.510.249.4 78 7.829.094.794 
Trung Nam 

- Cong ty TNHH 10.903.192.528 - 11.403.192.528 
Du tu' thu'cing 
ma! tOng hc"p 
TháiHà 

- Cong ty cO phân 
dOu tu' phát triOn 
do thj Hoàng Ma! 

130.737.352.631 - 146.654.356.985 

- TOng Cong ty CP 4.782.000.000 - 24.782.000.000 - 
Thu'o'ng mi Xây 
du'ng 

- Các khách hang 
khác 

300.380.834.928 (970.364.487) 237.568.702.495 (970.364.487) 

1.118.778.424.723 (970.364.487) 1.072.823.230.492 (970.364.487) 

Nt 
IE 

/Aj;. 
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T6ng Cong ty Co phãn Cong trinh Viettel Báo cáo tài chinh hçp nht 
S 01 ph Giang Van Minh, quân Ba Dinh, Ha NOi Cho kS'  k toán tO' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

6 . TRA TRU'YC CHO NGU'YI BAN NGAN HAN 

31/03/2022 01/01/2022 
Giá trl Giá tn Dci' phàng Du' phông 
VND VND VND VND 

a. Chi tit theo 
ngu'&i bàn có s6 
du' I&n 
- COng ty Co phn 

An Gia Tin 

- COng ty CO phn 
Tap doàn CCD 
Viêt Nam 

- COng ty CP Ou 
tu' Thu'o'ng mivà 
Gi pháp QuOc tê 
ANT group 

- Cong ty TNHH 
TOng Lam HD88 

- Các d6i tuvng 
khác 

3.212.410.484 

2.266.825.000 

4.772.727.272 

92.719.811.704 (420.368.585) 

2.674.628.345 

3.212.410.484 

4.772.727.272 

77.167.640.554 (790.368.585) 

102.971.774.460 

7 . PHAI THU NGAN HAN KHAC 

(420.368.585)  87.827.406.655 (790.368.585) 

31/03/2022 0 1/01/2022 
Giátri Giátri Dy' phông Du' phOng 
VND VND VND VND 

- Tam O'ng 
- K' CU'çYC, k' qu9 
- Phái thu CBNV 

tam O'ng dã nghi 
viec 

- Lãi tin gO'i 
- Bao him xã hOi 

quãn Ba OInh 

- Doanh thu trIch 
tru'&c h thng cho 

- Phài thu khác  

405.383.541 .895 
9.066.108.545 

296.711 .213 

320.172.227 
19.726.835.985 

3.010.814.727 

14.699.129.529  

- 395.358.411.340 
- 9.152.617.766 

296.711.213 

- 2.393.013.698 
- 18.750.450.931 

8.487.057.732 

- 16.285.739.336 

452.503.314.121 450.724.002.016 
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T6ng Cong ty c6 phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh hop nhât 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quOn Ba Dinh, Ha NOi Cho k' k toán tü' ngày 01/01/2022 dOn ngày 31/03/2022 

8 .NcYXAU 
31/03/2022 01/01/2022 

Giá trj có 
Giá g6c th thu hi  Giá gôc 

Giá tn cO 
z the thu hoi 

 

VND VND VND VND 

Tông giá trj các khoân phài thu, cho vay 
qua han thanh toán hoäc chu'a qua han 
nhu'ng khó có khá náng thu h6i 

- COng tyTNHH 
MTV Phát trién 
Cong viên Phn 
mm Quang Trung 

214.567.000 - 214.567.000 

- Ban dci' an du'O'ng 
st dO th Ha NOI 

423.870.398 - 423.870.398 

- Các dói tu'o'ng - 
khác 

752.295.674 752.295.674 

1.390.733.072 1.390.733.072 

9 .HANGTONKHO 
31/03/2022 01/01/2022 

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

- Hàngmuadangdi 21.151.542.102 
du'O'ng 

VND 

9.163.038.797 

VND 

- 

- Nguyen lieu, vt 188.606.659.901 (20.899.646.744) 
lieu 

191 .782.891 .974 (20.899.646.744) 

- Cong cy, dung cy 5.030.610.294 - 4.731 .271.578 - 
- Chi phi san xut 292.138.447.036 - 

kinh doanh d& 
dang 

311.798.048.575 - 

- Hang hOa 86.283.687.164 - 68.964.044.226 - 
- Hang gCi'i di ban 85.105.412 - 85.105.412 - 

593.296.051.909 (20.899.646.744) 586.524.400.562 (20.899.646.744) 

10 . CHI PHI XAY DV'NG  ca BAN D DANG 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 
Xây dyng c ban d dang 
- Dci' an du tu' h thông Pin mt tr&i áp mái näm 2020 - - 
- Du' an du tu' xây du'ng h thng tr?m BTS cho thuê nãm 5.859.388.038 6.415.673.983 

2020 

- u tu' m&i h thông DAS tôa nhà nàm 2019 12.928.230.200 11.601.588.820 
- Du tu' xây dci'ng ha tng tram BTS cho thuê nàm 2021 - 47.635.581.823 22.374.073.100 

Du'ánl 
- Du tu' xay dci'ng ha tng tram BTS cho thuê näm 2021 - 81.026.016.392 57.566.530.802 

Du' an 2 
- Dii' an khác 5.865.758.932 4.659.322.855 
Mua sm tài san c6 dinh 1 .777.621.030 - 

155.092.596.415 102.617.189.560 

11 .TAI SAN COD!NH HU'U H1NH 

Xem chi tit Phy lyc 02. 
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T6ng Cong ty Co phn Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nht 
sO 01 phO Giang Van Minh, quän Ba DInh, Ha NÔI Cho kS'  ké toán tO' ngày 01/01/2022 64n ngày 31/03/2022 

12 . TAI SAN CO DINH Va HiNH 

Nguyen giá TSCD 

Quyn 
sO' d1rng 60t 

Phn mm 
may vi tInh Cong 

VND VND VND 

SO du' du k' 24.336.888.039 15.628.173.900 39.965.061.939 
- Muatrongkç' - 465.856.204 465.856.204 

sO du' cuOi k' 24.336.888.039 16.094.030.104 40.430.918.143 

Giá trj hao mon IOy 
s6 dii' du kS' 8.417.175.261 5.269.937.140 13.687.112.401 
-Khuhaofrongkj' 56.j40.09_ 1.311.234.584 1.367.374.679 

So dii' cuOi k' 8.473.315.356 6.581.171.724 15.054.487.080 

Giá trj cOn Ii 
Ti ngàydu k' 15.919.712.778 10.358.236.760 26.277.949.538 

Ti ngàycuOi kS' 15.863.572.683 9.512.858.380 25.376.431.063 

Tài san c6 dlnh vO hinh cOa TOng Cãng ty là quyn sO' dçing dt bao gOm các lO dt sau: 
- ThO'a dt sO 908 ti xO €ông Thnh, huyên Hoc Môn, thành phO HO ChI Minh có quyn sO' dung 60t 

trong 50 näm vài nguyen giá là 18.057.588.039 VND. 

- ThO'a dt sO 300 thuc 0 A2-9, khu dan cii' Bc HOa ThQ, xa HOa £Ong, huyn COrn Lê, thành phO Da 
NOng: Quyn sO' dyng dOt không xác dnh thô gian sO' dung vO nguyen giá là 6.279.300.000 VND. 

13 .BATDONGSANDAUTU' 

Nguyen giá 

Cci sã h tOng 
VN D 

SO dii' dOu k' 460.598.038.747 
- Du tu' Xày dy'ng cci bàn hoàn thành 43.621.622.701 

S 1  dii' cuOi kS' 504.219.661.448 

Giá trj hao mOn Iüy kó 
S6du'dOu kS' 96.911.836.618 
- Khu hao trong k5' 15.591.788.629 

S6du'cuOik 112.503.625.247 

Giá tn cOn Iai 
Tal ngày dOu kS' 363.686.202.129 

Ti ngày cuOl ki 391 .716.036.201 

H 
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Tang Cong ty c6 phn COng trmnh Viettel 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quân Ba DInh, Ha NOi Cho k k 

Báo cáo tài chInh hçp nht 
toán tO' ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

14 .CHI PHI TRA TRU'YC 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 
a. Ngn han 
- Chi phi thuO van phông và thuê da d1m tram 740.935.150 6.302.708.617 
- Cong cy dyng cci xut dCing 67.329.313.172 59.940.912.379 

68.070.248.322 66.243.620.996 
b. Dài han 
- Cong cu dging cu xut dOng 14.389.054.631 21.244.265.673 

14.389.054.631 21.244.265.673 

15. VAY 

Xem chi tit Phu luc 03. 

16 . PIIAI TRA NGU'&I BAN NGAN H13N 

31/03/2022 01/01/2022 

Giá tn 
SO có 

khá nàng trá nc Giá tn 
SO cO 

khá näng trâ np' 
VND 

a. Chi ti& theo nhà cung cp có s6 du' I&n 
VND VND VND 

- Cong ty TNHH 
thu'ong mi Xuän 
Khu'ang 

19.142.616.827 19.142.616.827 9.131.122.258 9.131.122.258 

- COng ty TNHH 
kim khi Thiên Scn 

12.285.700.778 12.285.700.778 8.095.455.390 8.095.455.390 

- Cong ty Co phn 
Du tu' xây du'ng 
Trung Nam 

12125.1 03.209 12.125.103.209 12.125.103.209 12.125.103.209 

- Cong ty CO phn 
Vin thông then  to 
Vinacap 

15.752.358.080 15.752.358.080 23.674.889.151 23.674.889.151 

- Cong ty TNHH 
Môt thành viên 
Thông tin M3 

1.254.545.087 1.254.545.087 8.810.038.237 8.810.038.237 

- COng ty TNHH 
Cong nghê và 
Truyn thông 
Comtec 

11.199.474.000 11.199.474.000 7.863.539.246 7.863.539.246 

- CôngtyTNHHCa 
khI chInh xác 
Thãng Long 

10.275.323.838 10.275.323.838 4.921.340.094 4.921.340.094 

- COng ty TNHH '' 
Viêt 

33.007.1 54.697 33JD07.154.697 14.244.786.787 14.244.786.787 

- Cong ty TNHH 
Quang Minh Star 

12.780.884.550 12.780.884.550 14.134.962.525 14.134.962.525 

- CTy TNHH TM & 
Dich vu K9 Thuãt 

24.381.888.305 24.381.888.305 25.759.436.851 25.759.436.851 

D 
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T6ng Cong ty C 6  phân Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hqp nhât 
S6 01 ph6 Clang Van Minh, quân Ba DInh, Ha Ni Cho kS'  k toán tü' ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

- Phái trá các d61 252.026.701.565 252.026.701.565 277.188.117.672 277.1 88.117.672 
tu'crng khác 

404.231.750.936 404.231.750.936 405.948.791.420 405.948.791.420 

17 . NGU'cyl MUATRATIEN TRU'(YC NGAN HIN 

31/03/2022 01/01/2022 
VN D VND 

a. Ngu'O'i mua trà tin tru'ac chi ti& theo khách hang có 
s6 du' Ian 
- COng ty C6 phn Tp doàn èo Ca 
- Telecom International Myanmar Co.,Ltd 

Lien danh Cong ty CP tp doàn TUTA, COng ty OP tho'ng 
mi Tun Mal và Cong ty CP thu'o'ng mi Rcia 'lang 

- Cong ty TNHH Du tu' Thu'o'ng mi Minh Linh 
- COng ty C6 phn xäy du'ng và phát trin co' sO' ha thng s6 9 

HN 
- COng ty TNHH Bt dOng  san Oà Lat Valley 
- COng ty C6 phn Tp doàn DANKO 
- Các dól tu'cYng khác 

2.305.321.745 
72.569.101.010 
44.092.250.000 

2.305.321.745 
145.044.534.190 

2.343.139.106 
7.283.875.235 

4.797.321.248 
2.915.050.142 

93.010.210.423 

12.219.453.037 
6.750.067.000 

82.510.908.647 

226.973.129.803 251.173.423.725 

18 .THUEVACAC KHOAN PHAI NQP NHANU'cyC 

Xem chi tit Phy lyc 04. 

19 . CHI PHI PHAI TRA NGAN HN 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 

- TrIch tru'&c chi phi xây 1p cOng trInh vin thông 222.953.509.418 258.890.046.508 
- Trich tru'âc chi phi van hánh khai thác 393.334.538.161 335.253.437.488 
- Trich tru'c chi phi H thng cho thuê 232.764.247:293 192.077.554.498 

- TrIch tru'àc chi phi lãi vay phài trá 109.545.753 66.151.607 

849.161.840.625 786.287.190.101 

20 . PHAI TRA NGAN HN KHAC 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 

- Kinh phi cOng doàn 
- Báo h14m xä hôi 
- Bâo him y t 
- Bâo him tht nghip 
- Phâi trâ Tp doàn COng nghip - Vin thông Quân di 
- Phái trâ có tO'c cho tó chc COng doàn COng ty 
- Phai tra c6 tO'c cho dÔi tu'o'ng khác 
- Phái trá chi phi thi Cong CC cong trinh 
- Phài trá chi phi vn hành khai thác (*)  

29.190.236.860 
304.709.664 

1 .201.235.407 
16.852.058.611 

2.103.595.200 
2.798.633.249 
1.443.507.920 

44.983.325.318  

26.531.224.910 
5.132.292.255 

845.896.321 
598.726.092 

118.610.365.148 
2.103.595.200 
2.798.633.249 

551.023.392 
54.093.749.932 
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T6ng Cong ty C 6  phn COng trinh Viettel Báo cáo tài chInh hp nhAt 
S6 01 phÔ Giang Van Minh, quän Ba DInh, Ha NOi Cho k' ké toán ti' ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

- Tong Cong ty Mng lu&i Viettel (**) 12.308.763.402 12.310.880.859 
- Các khoàn phài trâ, phài nOp khác 38.911.262.348 17.492.780.080 

150.097.327.979 241.069.167.438 

- Nhãn k' qu9, k' cuvc dài h?n  (ti th tru'cng Campuchia) 13.794.000.000 13.767.000.000 

13.794.000.000 13.767.000.000 

(*) Khoàn phài trâ can bO nhàn vien chi phi thu'c hiên dch vu vn hành khai thác. 

(**) Khoàn phâi trâ TOng COng ty Mang lu'O'i Viettel lien quan dOn khoàn tiOn nhn Crng tru'ó'c dO thy'c 
hin CáC hçp dOng xây lOp, tuy nhiên dOn thO diOm hin tal TOng Cong ty CO phOn Cong trInh Viettel xác 
djnh khong thu'c hin tiOp CáC hcrp dOng nay. -- -- 

21 . DOANH THU CHU'A THJ'C HIN NGAN HAN 

Doanh thu chu'a thu'c hiOn  ngOn hn là doanh thu cOa càc hop dOng cho thuê ca s& h thng dO dt tr?m 
viOn thông, dã phát hành hóa dan theo sO tiOn khách hang thanh toán tru'O'c nhiOu ks'. 

22 . VON CHU SY HU'U 

a. Bang doi chiOu biOn dng cUa v6n chü s& hu'u 

Xem chi tt Phu luc 05 

b. Chi tiOt vOn dâu tu' cUa chu s& hU'u 

31/03/2022 T'l 01/01/2022 
VND % VND 

- Tp doàn Cong nghip - ViOn thông 610.113.410.000 65,66 610.113.410.000 65,66 
Quân dOl 

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

- Các cO dOng khác 310.899.490.000 33,45 310.899.490.000 33,46 

929.238.730.000 100 929.238.730.000 100 

23 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH vi 

Qu' /2022 Qu' 1/2021 

VND VND 

Doanh thu xây Op cong trInh 383.039.912.589 439.337.388.636 
Doanh thu dlch vu khai thác và U'ng cU'u thông tin 1.263.576.146.667 899.775.299.773 
Doanh thu CáC h9'p d6ng thu'o'ng mi và giâi pháp tIch hQ'p 290.117.697.401 371.205.986.171 
Doanh thu kinh doanh bet dng san 64.690.548.216 39.561.054.081 

2.001.424.304.873 1.749.879.728.661 
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Tang Cong ty c6 phn Cong trinh Viettel Báo cáo tài chInh hqp nht 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quân Ba mnh, Ha NOi Cho k' k toán tO' ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

24 .GIAVON HANG BAN 

Giáv6n cOa hcpdngxâydu'ng 
Giá v6n djch vu khai thác Va ü'ng cO'u thông tin 
Giá von các ho'p dOng thu'ang mi và giái pháp tich hçp 
Chi phi kinh doanh BfS du tu' 
Dy phOng giam giá hang tOn kho 

Qu' 1/2022 Qu' 1/2021 

VND 

339.588.179.316 
1.200.883.348.191 

272.474.275.479 
37.552.339.347 

VND 

403,354,643.827 
848.754.142.498 
346.801.629.793 
26.879.829.405 

1.850.498.142.333 1.625.790.245.523 

25 . DOANH THU HOAT £QNG TAI CHINH 
Qu' 1/2022 Qu 1/2021 

VN D VND 

Lãi tin gi'i, tin cho vay 1.605.661.354 2.084.428.572 

1.605.661.354 2.084.428.572 

26 . CHI PHI TAI CHINH 
Qu' 1/2022 Qu' 1/2021 

VND VND 

Lãi tiOn vay 1.256.740.246 

LO chênh lech  t' giá phát sinh trong kS' 15.164.590 18.213.392 

LO chênh lêch t' giá dánh giá cuOl k' 371,896.519 59.754,112 

1.643.801.355 77.967.504 

27 . CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP U 

Qu' 1/2022 Qu' 1/2021 

VND VND 
Vh 

Chi phi nguyen lieu, vt Iiu 206.374.176 483.161.964 

Chi phi nhân Cong 20.168.115.287 20.058.082.629 

Chi phi khOu hao tài san cO dnh 1,938,017.708 1.333.954.298 

ThuO, phi, và lë phi 66.397.545 65.000.000 

Chi phi dch vu mua ngoài 14.965.746.947 8.774.678.638 

Chi phi khác bng tin 1.521.189.042 4.931.193.124 

- 38.865.840.705 35.646.070.653 
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T6ng COng ty Co phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nht 
SO 01 phO Giang Van Minh, quan Ba emnh, Ha NOi Cho k' k toán tO' ngày 01/01/2022 d&n ngày 31/03/2022 

28 .THUNHAPKHAC 
Qu' 1/2022 Qu' 1/2021 

Thanh I' tài sn, cong cy dung cv 

VND VND 

472.875.772 
Tin pht tO' mt cOng Cu,  dung cv t?i chi nhánh 446.499.927 
Thu nhp khác - 524.868.253 

446.499.927 997.744.025 

29 .CHIPHIKHAC 
Qu' 1/2022 Qu' 1/2021 

VND VND 

Chi phi kháC 699.739.014 1.122.730.467 

699.739.014 1.122.730.467 

30 . CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIP HIN HANH 

Qu' 1/2022 Qu' 112021 

VND VND 

Chi phI thu TNDN hiên hành phát sinh ti Viêt Nam 20.726.371.712 17.668.138.423 

Chi phi thu& TNDN hin hành phát sinh ti nu'àc ngoài 2.319.253.782 1.568.326.559 

Tong Chi phi thud TNDN hin hành 23.045.625.494 19.236.464.982 

31 . THUE THU NHIP DOANH NGHIEP HOAN LAI 

a. Tài san thuê Thu nhp hoãn Ii 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 

- Thu sut Thu TNDN sO' dung d4 xác dnh giá trj tài san 20% 20% 
Thu thu nhâp hoän al 

- Tài san thu thu nhp hoän Iai lien quan dn khoán chênh 2.152.466.796 1.662.466.796 
Iêch tam thO du'oc khu trO' 

Tài san thuthu nhp hoân Ii 2.152.466.796 1.662.466.796 

b. Chi phi thud thu nhp hoãn Ii 
- Qu' 1/2022 Qu' 1/2021 

VND VND 
- Chi phi thu thu nhap doanh nghip hoãn Iai phát sinh tO' 

các khoán chênh lch t?m  thôi phái chju thu 
(490.000.000) (507.613.212) 

(490.000.000) (507.613.212) 
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Büi Duy Bào 
Ké toán tru'&ng 

Du'o'ng Van Khiêt 
Ngu'&i 1p biOu 

T6ng Cong ty C 6  phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nhât 
So 01 phO Giang Van Minh, quân Ba fNnh, Ha NOi Cho kS'  k toán tü' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

32 . LAI C BAN TREN CO PHIEU 

Vic tInh toán läi co bàn trên có phieu Co th phàn phOi cho các cO dong sO' hU'u c6 phn phó thông cüa 
TOng Cong ty du'cyc thu'c hiên du'a trên các sO lieu sau: 

Qu 1/2022 Qu' 1/2021 

VND VND 

Lo nhuän thuen sau thuO 89.203.373.406 71.581.286.789 
Lo'i nhun phân b6 cho cO phiu phO thông 89.203.373.406 71.581.286.789 

CO phiOu phO thông dang lu'u hành bInh quân trong kS' 92.923.873 71.781.828 

Lãi co' bàn trên co phieu 960 997 

TOng Cong ty chu'a có du' tInh trich Qu9 khen thu'&ng, phüc Içi và Qu9 khen thu'O'ng Ban dieu hành trên 
L nhuän sau thu tai các th&i diOm Ip Báo cáo tài chInh hcp nhet. 

33 SOLIEUSOSANH 

SO lieu so sánh trên Bang can d61 k4 toán hcp nhet giOa niên dO và thuy&t minh tu'ng ü'ng là sO lieu 
côa Baa cáo tài chInh hçp nhOt cho nàm tài chInh ketthOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 dã du'o'c Cong ty 
TNHH Hang KiOm toán AASC kiem toán. 56 lieu trOn Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh hcp nhet 
giO'a niOn dO, Báo cáo lu'u chuyen tin t hpp nhet giCi'a niên d Va CC thuyOt minh tu'ong U'ng là sO lieu 
cua Bao cao tat chinh Jcyp nhet grO'a niên do cho ky kO toan tu' ngay 01/01/2021 den ngay 31/03/2021 
du'o'c TOng cong ty lap! 

TONG CONG TV 
C6PHAN 

CONG TRt 
VETTE, 

2jNH . 

Pham DInh Tru'o'ng 
TOng Giám d6c 

Ha Ni, ngày 27 tháng 04 nãm 2022 

N 

j\ 
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Tang Cong ty Co phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh hçp nht 
56 01 phO Giang Van Minh, qun Ba Dinh, Ha NOi Cho kS'  ké toán tO' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

Phy lyc 02 : TAI SAN CO B!NH  HU'U HINH 

Nguyen giá 

Nhà cO'a, 
vat kin trOc May mac thit bi 

Phu'ng tin van 
tai, truyn dn 

Thit b!,  dyng cu 
quán I' Cong 

VND VND VND VND VN 0 

56 d du kS' 11.571 .724.948 250.509.582.392 437.407.081.506 5.572.549.591 705.060.938.437 
SO tang trong kS' 6.532.970 232.925.000 239.457.970 
- Mua trong k 232.925.000 232.925.000 
- Tang do CLTG chuyn c761 BCTC 6.532.970 6.532.970 

So du' cuOi ki 11.571.724.948 250.516.115.362 437.407.081.506 5.805.474.591 705.300.396.407 

Giá tn hao mOn Iüy kê 
SO du' du k' 5.590.683.051 71.630.311 .032 188.964.421.129 3.756.546.160 269.941.961.372 
SO tang trong kS' 116.310.570 8.720.579.993 17.059.246.236 140.222.124 26.036.358.923 
- Khu hao trong k 116.310.570 8.714.047.023 17.059.246.236 140.222.124 26.029.825.953 
- Tang do CLTG chuyn d61 BCTC 6.532.970 6.532.970 

S du' cuOi k' 5.706.993.621 80.350.891.025 206.023.667.365 3.896.768.284 295.978.320.295 

Giá tn cOn Ii 
T?i ngày du k' 5.981.041.897 178.879.271.360 248.442.660.377 1.816.003.431 435.118.977.065 
Ti ngày cu6i k 5.864.731.327 170.165.224.337 231.383.414.141 1.908.706.307 409.322.076.112 
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T6ng Cong ty Co phân Cong trInh Viettel Báo cáo tài chInh hcp nhAt 
So 01 phO Giang Van Minh, qun Ba lnh, Ha Ni Cho k' k toán tO' ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

PhuIuc03 : VAY 

a) Vay ngn han 

01/01/2022 Trong k' 31/03/2022 

Giá tr 
So cO khá näng 

trá no' Tang Giám Phân loal al Giá tn 
So có khá näng 

trá n 
VND VND VND VND VND VND VND 

Vay Va n' dài hn d&n h?n  trá 30.579.707.461 30.579.707.461 2.652.099.327 14.402.099.327 - 18.829.707.461 44.981.806.788 
- Ngân hang TMCP Ngoi thang Vit 21.017.967.296 21.017.967.296 11.750.000.000 - 9.267.967.296 32.767.967.296 
Nam - Chi nhánh Thành Cong (2) 
- Ngân hang TNHH MW Woori ViGt  Nam 5.4 18.838.005 5.418.838.005 2.652.099.327 2.652.099.327 - 5.418.838.005 8.070.937.332 
- Chi nhánh Ha NOi (3,) 

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

b) Vay dài hn 
30.579.707.461 30.579.707.461 2.652.099.327 14.402.099.327 - 18.829.707.461 44.981.806.788 

Vay dài han 180.119.578.761 180.119.578.761 9.113.631.560 14.400.869.709 - 174.832.340.612 194.520.448.470 
- Ngân hang TMCP Ngoi thuring Viêt 21.0 17.967.296 21.017.967.296 11.748.770.382 - 9.269.196.914 32.766.737.678 
Nam - Chi nhánh Thành Cong (2) 
- Ngân hang TNHH MW Woori Vit Nam 115.60 1.138.754 115.601.138.754 7.771.102.460 2.652.099.327 - 120.720.141.887 118.253.238.081 
- Chi nhánh Ha Ni 3,) 
- Ngan hang TNHH MW Shinhan Vit 43.500.472.711 43.500.472.711 1.342.529.100 - 44.843.001.811 43.500.472.711 
Nam - Chi nhánh Ph?m HUng '4,) 

180.119.578.761 180.119.578.761 9.113.631.560 14.400.869.709 - 174.832.340.612 194.520.448.470 

Khoàn dn hn trà trong vông 12 tháng (30.579.707.461) (30.579.707.461) (2.652.099.327) (14.402.099.327) - (18.829.707.461) (44.981.806.788) 

Khoàn dn hn trá sau l2tháng 149.539.871.300 149.539.871.300 156.002.633.151 149.538.641.682 
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T6ng Cong ty c6 phn COng trInh Viettel Báo Cáo tài chInh h9'p nht 
SÔ 01 ph6 Giarig Van Minh, quân Ba inh, Ha Ni Cho kS'  k toán ttr ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

Phu lyc 04 : THUE VA cAc KHOAN PHAI NQP NHA NU'O'C 

- Thu Giá tr gia tang 
-Thu Thu nhpdoanh 
nghip 
-Thu Thu nhapcánhân 
- Các Ioai thu khác 
- Các khoán phI, Iê phi 
và các khoán phài nôp 
khác 

01/01/2022 Trong kS' 31/03/2022 

S6 phal thu 
du ki 

SÔ phâi np 
du k' 

S6 phi np 
trong k' 

S6 dã thu'c np 
trong k' 

Anh hu'&ng cOa 
chênh léch tç' giá 

S6 phái thu 
cu6i k' 

So phái nQp 
cuOi k' 

VND VND VND VND VND VND 

40.598.255.828 87.535.815.086 91.642.029.451 (21 .215.421) 36.470.826.042 
76.996.677 28.849.942.960 23.045.625.494 22.007.584.659 - 536.580.441 30.347.567.559 

58.557.693.577 39.808.372.303 89.976.550.959 - 23.762.713 8.413.277.634 
- 1.457.771 .255 285.205.894 1.561 .381.346 - 202.463.765 384.059.568 
- 1.236.622.038 9.534.605.975 4.005.413.516 6.765.814.497 

76.996.677 130.700.285.658 160.209.624.752 209.192.959.931 (21.215.421) 762.806.919 82.381.545.300 

Quyt toán thu cüa TOng Cong ty sé chlu  su' kim tra ccia co' quan thu. Do viêc áp dung !ut và các qui djnh v thu& dOl vO nhiu Ioai giao dlch  khác nhau cO thO 
du'cyc gii thIch theo nhiu cách khác nhau, sO thuO du'c trInh bay trén Báo cáo tài chInh hcp nhOt cO th bj thay dOi theo quyt djnh cia co' quan thu. 
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T6ng Cong ty c6 phn COng trInh Viettel Báo cáo tài chInh ho'p nht 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quân Ba Inh, Ha NOi Cho kS'  k toán tt' ngày 01/01/2022 den ngày 31/03/2022 

Phu luc 05 : BANG 901 CHIEU BIEN DQNG CUA VON CHU S HU'U 

a. Bang d6i chiu bin dng cüa v6n chU s& hO'u 

VOn 1u tu' 
ca chi s& hG'u 

Thng du' 
vOn cO phn 

Chènh Ich 
tT giá hOi doái 

Qu9 du tu' 
phát trn 

Lo nhuân 
chu'a phân phOi 

Lo'i Ich GO dông 
không kim soát Cong 

VND VND VND VND VND VND VND 

S( du' clâu k' tru'&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 von trong kS'  tru'O'c 211 .420.450.000 211.420.450.000 
Lâi trong k' tru'óc - 375.253.099.591 20.142.752 375.273.242.343 
Tang khác/Giâm khác - (3.958.373.497) (21.719.896) (3.980.093.393) 
Thu cO tCc nap tal các thi 
trU'eYng 

- (790.136.677) (790.136.677) 

Phân phOi Ii nhuân (48.685.143.842) (277.021 .768.112) (325.706.911.954) 
Giám do ánh hu'&ng chênh - (5.363.099.995) (5.363.099.995) 
Ich t' giá chuy&n dOl báo cáo 

SO du' cuoi k tru'o'c 929.238.730.000 (15.000.000) (14.552.826.126) 397.022.934.195 21.666.967 1.311.715.505.036 

S 6  du' du k' nay 929.238.730.000 (15.000.000) (14.552.826.126) 397.022.934.195 21.666.967 1.311.715.505.036 

Tang vOn trong k' nay 
Lãi trong kS'  nay - 89.203.373.406 9.943.847 89.213.317.253 
Phân phOl Içi nhun 
Tang/Giám do ánh hu'&ng 
chOnh léch t' giá chuy4n Oi 
báo cáo 

- 2.447.352.996 2.447.352.996 

So du' cuoi k' nay 929.238.730.000 (15.000.000) (12.105.473.130) 486.226.307.601 31.610.814 1.403.376.175.285 
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