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Công bố đổi tên TCT CP Công trình Viettel 

Ngày 11/9/2018, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công trình Viettel thuộc Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức Lễ công bố trở thành Tổng Công 

ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction Joint Stock Corporation). 

Quyết định được sở Kế hoạch đầu tư ban hành, thực hiện theo Quyết định số 

18/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phê duyệt ngày 

03/3/2018 về việc cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 
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Chuyển giao Lãnh đạo cấp cao 

Ngày 25/10/2018, Công trình Viettel có sự chuyển giao lãnh đạo cấp cao.  

Theo đó:  

Ông Dương Quốc Chính - Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ giữ chức Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị. 

Ông Phạm Đình Trường - Phó Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ giữ chức Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty. 
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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Thông tin cơ bản 

- Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

- Mã cổ phiếu: CTR (đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104753865 

- Vốn điều lệ: 518.350.430.000 đồng 

- Địa chỉ: Số 1, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. 

- Số điện thoại: 024.6275.1783 

- Website: www.congtrinhviettel.com.vn 

2. Thông tin cổ phiếu 

Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Mã Chứng khoán CTR 

Sàn giao dịch: UPCOM 

Ngày giao dịch đầu tiên: 31/10/2017 

Diễn biến giá 01 năm qua:  

Giá ngày đầu năm 02/01/2018: 25.800 đồng 

Giá đóng cửa ngày cuối năm 27/12/2018: 20.500 đồng 

 

http://www.congtrinhviettel.com.vn/
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 Tỷ lệ trả cổ tức hàng năm: 

 

 Quá trình tăng vốn hàng năm: 
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 Cơ cấu cổ đông: 

Tổng số cổ đông: 1.828 cổ đông. 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng cổ phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1. Cổ đông tổ chức: 10 38.447.946 81,6 

1.1. Trong nước: 06 36.377.389 77,2 

1.2. Nước ngoài: 04 2.070.557 4,4 

2. Cổ đông cá nhân: 1.818 8.675.395 18,4 

2.1. Trong nước: 1.791 551.827 17,2 

2.2. Nước ngoài: 27 8.123.568 1,2 

 

3. Lĩnh vực kinh doanh  
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4. Quá trình hình thành và phát triển  
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5. Mô hình tổ chức và quản lý: 

 

Bao gồm các phòng, ban chức năng, xí nghiệp, chi nhánh, trung tâm. Cụ thể: 

a. Cơ quan Công ty: gồm các phòng ban Công ty 

b. Bộ máy VHKT:  

- Trung tâm Vận hành khai thác. 

- Trung tâm Vận hành khai thác khu vực 1. 

- Trung tâm Vận hành khai thác khu vực 2. 

- Trung tâm Vận hành khai thác khu vực 3. 

- 62 trung tâm kỹ thuật Viettel tỉnh/TP. 

c. Bộ máy Xây lắp: 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 1. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 2. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 3. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 4. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 5. 

- Xí nghiệp xây dựng dân dụng & công nghiệp 
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6. Công ty con, công ty liên kết: 

VIETTEL CONSTRUCTION LAO CO., LTD 

- Địa chỉ: Bản Phanpapau, Sisattanac, Viêng Chăn, Lào 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 150.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 

VIETTEL CONSTRUCTION CAMEROUN S.A 

- Địa chỉ: Yaounde BP 15868, Cameroun 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 40.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION CAMBODIA CO., LTD 

- Địa chỉ: 22D, ChrokThmay, VeangVong, 7 Makara, Phnom Pênh, Campuchia 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 10.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 

VIETTEL CONSTRUCTION BURUNDI S.A 

- Địa chỉ: Số 48, Đại lộ Gihosha, Bujumbura, Burundi 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 5.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION TANZANIA LIMITED 

- Địa chỉ: 353 Regent Estate, Mikicheni A, Kinodoni, Dar es Salaam, Tanzania 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 5.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION MOZAMBIQUE, LDA 
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- Địa chỉ: Số 525, quận Alto Mae, đại lộ Guerra Popular, huyện 1, Maputo, Mozambique 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 40.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION HAITI S.A 

- Địa chỉ: Rue Dumez, đại lộ Mais Gate, đường Aeroport, thủ đô Port au Price, Haiti 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 2.480 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 98% 

VIETTEL CONSTRUCTION PERU S.A.C 

- Địa chỉ: Thủ đô Lima, Peru 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 10.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 

VIETTEL CONSTRUCTION MYANMAR CO.,LTD 

- Địa chỉ: Số 39, Đường Inya Myaing, Golden Vallay 1, Bahan, Yangon, Myanmar 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 680.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 
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7. Nhân sự chủ chốt  

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Dương Quốc Chính 

CHỦ TỊCH HĐQT Ông Dương Quốc Chính sinh năm 1964. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại các 

đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viettel. Ngày 24/12/2014, ông được HĐQT bổ nhiệm giữ chức 

vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công trình Viettel. Trong 

suốt thời gian giữ chức vụ Giám đốc, ông Dương Quốc Chính đã có nhiều đóng góp quan 

trọng vào sự thành công và phát triển của công ty để nâng tầm doanh nghiệp trở thành một 

trong bốn “Tổng công ty” lớn của Tập đoàn Viettel vào tháng 8/2018. Ngày 18/10/2018, 

ông Dương Quốc Chính được Hội đồng quản trị Tổng công ty tin tưởng bổ nhiệm trở thành 

Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty. 

Ông Bùi Thế Hùng 

THÀNH VIÊN HĐQT/ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ông Bùi Thế Hùng sinh năm 1974. Ông là thành viên HĐQT của Tổng công ty từ ngày 

25/04/2015. Ngày 18/10/2018, ông được Hội đồng quản trị Tổng Công ty bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm phụ trách và quản lý 

trong lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông tại các đơn vị trực thuộc 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 
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Ông Nguyễn Tất Trường 

THÀNH VIÊN HĐQT 

 

Ông Nguyễn Tất Trường sinh năm 1978. Với kinh nghiệm 15 năm giữ chức vụ Trưởng 

phòng tại các phòng ban trực thuộc Tổng công ty Mạng lưới Viettel: Phòng Điều hành viễn 

thông, Phòng Kỹ thuật, Phòng Pháp chế, Phòng Kiểm soát nội bộ… Ngày 19/06/2018, ông 

đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tổng 

công ty cổ phần Công trình Viettel. 

Ông Lưu Mạnh Hà 

THÀNH VIÊN HĐQT 

 

Ông Lưu Mạnh Hà sinh năm 1980. Ông được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản 

trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel kể từ ngày 22/04/2017. Đồng thời ông cũng là 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Mạng lưới Viettel. 
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B. BAN KIỂM SOÁT: 

Ông Ngô Quang Tuệ 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

Ông Ngô Quang Tuệ sinh năm 1979. Với … năm làm việc trong lĩnh vực thanh tra 

kiểm toán tại Ban Thanh tra Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, ngày 

19/06/2018, ông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu vào Ban kiểm 

soát và được các thành viên Ban kiểm soát tin tưởng bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.  

Ông Phạm Hồng Quân 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT 

 

Ông Phạm Hồng Quân sinh năm 1980. Trong suốt quá trình gần 15 năm làm việc 

trong lĩnh vực tài chính tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viettel, ông Quân đã trải qua 

nhiều vị trí: chuyên viên tài chính, Trưởng ban, Phụ trách tài chính.  
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Bà Mai Thị Anh 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT 

 

Bà Mai Thị Anh sinh năm 1979. Ngày 18/6/2018, bà được Đại hội đồng cổ đông bầu 

vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel. Trước khi trở thành thành 

viên Ban kiểm soát, bà Mai Thị Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về tài 

chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. 

 

C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Ban điều hành) 

Ông Phạm Đình Trường 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ông Phạm Đình Trường sinh năm 1979. Từ năm 2009 đến năm 2017, ông đã trải 

qua nhiều vị trí lãnh đạo, đứng đầu các đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel như: Phó Giám 

đốc Trung tâm Điều hành kỹ thuật khu vực 3, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel, Quyền Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel… Đến tháng 

04/2017, ông Phạm Đình Trường được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty cổ phần 

Công trình Viettel. Ngày 18/10/2018, ông được HĐQT Tổng công ty cổ phần Công 

trình Viettel tín nhiệm bầu làm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của 

Tổng Công ty. 
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Bà Đào Thu Hiền 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bà Đào Thu Hiền sinh năm 1980. Bà phụ trách mảng kinh doanh của Tổng công ty 

từ năm 2009. Ngày 22/03/2017, bà được Hội đồng quản trị bổ nhiệm vào vị trí Phó 

Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Viettel. 

Ông Nguyễn Thái Hưng 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

Ông Nguyễn Thái Hưng sinh năm 1981. Ông là một trong những lãnh đạo gắn liền 

với ngành nghề xây lắp truyền thống của Tổng công ty, giữ chức thủ trưởng tại các xí 

nghiệp xây lắp Công trình từ năm 2004. Đến 24/02/2016, ông được bổ nhiệm vào vị trí 

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Viettel (nay là Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty cổ phần Công trình Viettel) cho đến nay. 

Ông Bùi Thế Hùng 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Đã trình bày ở nội dung thông tin về thành viên HĐQT 
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Ông Lê Hữu Hiền 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ông Lê Hữu Hiền sinh năm 1966. Trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty cổ phần Công trình Viettel, ông đã phụ trách các phòng ban thuộc Khối cơ quan 

Tập đoàn Viettel như Ban Kỹ thuật, phòng Khoa học Công nghệ… và giữ chức thành 

viên trong Ban điều hành của các công ty lớn như Công ty Star Telecom, Tổng công ty 

Viễn thông Viettel… 

Ông Bùi Duy Bảo 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

Ông Bùi Duy Bảo sinh năm 1982. Trong lĩnh vực tài chính, ông Bảo có chuyên môn 

tốt, có kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, trải qua thực tiễn nhiều vị trí quản 

lý quan trọng: Trưởng phòng Tài chính Viettel tỉnh, Phó Phòng Tài chính Tổng công ty 

Mạng lưới Viettel. 

 

 

 

 



P a g e  | 20 

 Thay đổi trong năm 2018: 

- Ngày 19/06/2018:   

+ ĐHĐCĐ bầu và HĐQT bổ nhiệm ông Tào Đức Thắng làm Chủ tịch HĐQT. 

+ ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Tất Trường làm thành viên HĐQT 

+ ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Công Vĩnh và ông Nguyễn Giang Sơn do có Đơn xin từ 

nhiệm. 

+ ĐHĐCĐ bầu ông Ngô Quang Tuệ, ông Phạm Hồng Quân và bà Mai Thị Anh vào Ban kiểm soát. 

+ ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do nhận được Đơn từ nhiệm của: Bà Đặng Thị Kim Hoa, ông Nguyễn Bá 

Nhiên, ông Hoàng Tiến Dũng. 

- Ngày 10/08/2018:  

+ HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hữu Hiền. 

+ HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Hoàng Hà Anh 

- Ngày 18/10/2018:  

+ HĐQT bổ nhiệm ông Dương Quốc Chính làm Chủ tịch HĐQT do ông Tào Đức Thắng có Đơn xin từ nhiệm. 

+ HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Đình Trường 

+ HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Thế Hùng 
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8. Tóm tắt chỉ số tài chính 

          Trong năm 2018, Tổng công ty duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. 

Chỉ tiêu  Năm 2017   Năm 2018  
% Tăng giảm so 

với 2017 

Tổng giá trị tài sản 1.831.708.590.980    2.320.859.254.725    27% 

Doanh thu thuần 3.302.041.982.850    4.276.731.191.297    30% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh      27.418.706.801    171.160.662.284    34% 

Lợi nhuận khác      27.438.409.928    18.500.466.776    -33% 

Lợi nhuận trước thuế    154.857.116.729    189.661.129.060    22% 

Lợi nhuận sau thuế      17.914.545.559       146.957.864.524    25% 

Tỷ lệ lợi nhuận làm ra có thể trả cổ 

tức 
25% 28% 13% 

 

 Với kết quả kinh doanh tốt và việc quản lý tài chính hiệu quả, thêm một năm nữa Tổng Công ty mang lại cho 

cổ đông các chỉ số tài chính an toàn và hiệu quả hơn. 
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Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,59 1,46  

Tài sản ngắn hạn 1.800.785.184.152 2.258.571.083.722 Đồng 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 1,16 1,18  

Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho 1.310.533.916.024 1.818.075.933.498 Đồng 

Nợ ngắn hạn 1.131.874.359.940 1.545.035.949.591 Đồng 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,62 0,67  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,62 1,99  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho    

Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân 7,62 8,63  

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 1,80 1,84  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,6% 3,4%  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 16,8% 18,9%  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 6,4% 6,3%  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
3,9% 4,0%  
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9. Chính sách cho người lao động của Tổng Công ty 

Tổng công ty hiện nay có hơn 9.000 lao động. Người lao động được hưởng các chính sách phúc lợi đảm bảo. 

 Các Chính sách cho người lao động được Tổng công ty thực hiện trong năm 2018. 

-  Nghỉ mát:         - Khám sức khỏe 

- Quà lễ tết         - Thăm hỏi ốm đau 
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PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT 

Năm 2018 là năm tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao nhất trong vòng 10 năm qua, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, 

Thị trường viễn thông thế giới và trong nước đã bão hòa; các dịch vụ truyền thống suy giảm. Tập đoàn Viettel cũng đã giảm 

mạnh đầu tư tại các thị trường (Ngoại trừ  Myanmar đầu tư mới) đã ảnh hưởng đến nguồn việc và doanh thu tại các thị trường 

nước ngoài. 

Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã kiện toàn mô hình quản trị với HĐQT chuyên trách bao gồm 

Chủ tịch và 1 thành viên chuyên trách để nâng tầm quản lý, quản trị của Tổng Công ty. Cùng với việc có nhiều sự thay đổi 

trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, Tổng công ty đã bước đầu thực hiện các nhiệm vụ theo chiến lược phát triển giai đoạn 2018-

2020 và tầm nhìn đến 2025 do HĐQT phê duyệt. 

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng Quản trị xin được báo cáo đánh giá các hoạt động của HĐQT năm 2018 và 

đề ra các phương hướng, mục tiêu năm 2019 như sau: 

1. Đánh giá chung: 

Năm 2018, Tổng công ty CP Công trình Viettel (TCT) đã bước đầu triển khai thành công chiến lược phát triển giai đoạn 

2018-2020 và tầm nhìn đến 2025. 

Với sứ mệnh “Cung cấp dịch vụ vận hành khai thác mạng lưới và hạ tầng viễn thông với chất lượng tốt nhất, chi phí cạnh 

tranh trên phạm vi toàn cầu”. HĐQT Tổng công ty đã định hướng ưu tiên thực hiện các chiến lược trên 4 trụ:  

+ Vận hành khai thác: Phát triển, mở rộng ngành nghề vận hành khai thác. Năm 2018, TCT đã mở rộng triển khai VHKT 

tại Campuchia và Myanmar. 

+ Xây lắp hạ tầng mạng lưới: Cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng viễn thông đồng bộ tại Việt Nam và thị trường Viettel 

đầu tư. 
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+ Đầu tư hạ tầng cho thuê: Thành lập Ban hạ tầng cho thuê để hình thành bộ máy chuyên trách, toàn trình cho kinh doanh 

hạ tầng cho thuê. Hội đồng Quản trị đã phê duyệt chủ trương triển khai xây dựng 300 trạm smallcell, 

+ Giải pháp tích hợp hệ thống: Thành lập phòng Giải pháp doanh nghiệp thuộc trung tâm Vận hành khai thác, Nghiên 

cứu và tìm kiếm triển khai xây lắp, tích hợp giải pháp trên các nền tảng mới và hạ tầng thông minh: IoT, smartcity, phục vụ 

chính phủ và doanh nghiệp điện tử. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ SXKD: 

 Năm 2018, Với định hướng, chiến lược kinh doanh rõ ràng của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ nhân viên của Tổng 

công ty đã nổ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông 

năm 2018 thông qua: 

- Tổng Doanh thu hợp nhất hoàn thành 4.313 tỷ đồng/4.168 tỷ đồng ~ 103% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 29% so với 

thực hiện năm 2017. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 189,7 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 22% ~ 34,8 tỷ đồng so với thực hiện 

năm 2017. 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đạt 101% kế hoạch năm 2018, tăng 25% so với thực hiện năm 2017. 

3. Kết quả hoạt động của HĐQT: 

3.1. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền 

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua và Hội đồng quản trị đã thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính  của Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

b) Chi trả cổ tức năm 2017 trong năm 2018: 

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc chi trả cổ tức 

năm 2017, ngày 02/11/2018 HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 2404/QĐ-CT-HĐQT về việc chi trả cổ tức cụ thể như sau: 
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- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá/năm: tổng số tiền cổ tức Tổng công ty đã chi trả là 47.123.341.000 đồng, 

ngày chi trả 05/12/2018. 

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ: Tổng công ty đã phát hành 4.711.702 cổ phần (Bốn triệu bảy trăm 

mười một nghìn bảy trăm linh hai cổ phần). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 47.117.020.000 đồng (bốn mươi bảy tỷ, một 

trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Thời gian chi trả: tháng 12/2018. 

c) Tăng vốn điều lệ bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ bằng Phương án chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 

chốt danh sách cổ đông (19/11/2018) được hưởng quyền như sau: Sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bố quyền là 

100:10 (100 quyền sẽ được hưởng 10 cổ phiếu phát hành mới). 

d) Sửa đổi Điều lệ:  

 Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc sửa đổi 

Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã hoàn thành việc ban hành Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel theo Dự thảo đã 

được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh cho phù hợp với tình tình thực tế tại Tổng công ty, đảm bảo đồng nhất việc áp dụng 

Điều lệ và việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

(Bản Điều lệ đã được đăng trên website của Tổng công ty theo đúng quy định) 

3.2. Các cuộc họp của HĐQT: 

 Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức công việc theo phương pháp 

khoa học mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của 

mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp để định hướng, chỉ  đạo hoạt động, xem xét quyết định các công việc 

thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT phù hợp quy định pháp luật. 

3.3. Lương, Thù lao của HĐQT: 
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 Năm 2018, việc chi trả lương, thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

4. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành: 

 HĐQT đã chỉ đạo việc hoàn thiện quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo, công bố thông tin. Bên cạnh việc phối hợp 

tích cực với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo tổ chức các chương trình kiểm tra, giám sát, HĐQT đề cao cơ chế đối thoại và trao 

đổi thường xuyên để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ Ban Điều hành, đáp ứng hoạt động SXKD.  

 Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Thành viên Điều hành trong năm 2018, công tác điều hành mọi mặt hoạt 

động của Tổng Công ty đã được thực hiện theo đúng chỉ đạo, định hướng của HĐQT, năng lực kinh doanh và quản lý điều 

hành được nâng cao. 

        Năm 2018, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã thực hiện tích cực vai trò chức năng quản trị điều hành 

theo đúng các cam kết với Đại hội cổ đông. Tổng Công ty giữ vững sự ổn định nội bộ, nỗ lực, đoàn kết thống nhất, tuân thủ 

nghiêm các quy định của pháp luật và tạo được nhiều chuyển biến hiệu quả trong hoạt động. 

II. Báo cáo của Ban điều hành 

1. Tổng quan về môi trường kinh doanh năm 2018 

1.1. Đánh giá môi trường vĩ mô: 

Năm 2018 kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng tích cực, xung đột và cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Kinh 

tế trong nước cũng duy trì đà tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 7,08%. 

Ngành viễn thông trong nước tăng trưởng 10,8% so với năm ngoái với nhiều sự biến động về nhân sự lãnh đạo và nhiều 

chính sách mới đi vào hiệu lực. Trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp 

viễn thông phải chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống đơn thuần sang nhà cung cấp dịch vụ số, tập 

trung xây dựng các giải pháp, dịch vụ số theo mô hình hệ sinh thái dựa trên các nền tảng số như Chính phủ điện tử, đô thị 

thông minh, vạn vật kết nối  

1.2. Đánh giá môi trường vi mô: 
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 Ngành xây lắp viễn thông trong nước giảm cả về nguồn việc cũng như giá trị do đã bão hòa, các doanh nghiệp chú trọng 

đầu tư vào các vùng sâu vùng xa, vị trí địa lý khó khăn, phức tạp, tập trung vào triển khai các trạm nhỏ (micro cell), giá trị 

thấp.  

 Nguồn việc tại các thị trường Viettel đầu tư giảm (ngoại trừ Myanmar), tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài giảm 

41% so với thực hiện năm 2017. 

 Vận hành khai thác trong nước duy trì ổn định, trong năm đã xúc tiến VHKT thử nghiệm tại thị trường Myanmar và 

Campuchia. 

 2018 cũng là năm Công ty có nhiều sự kiện lớn với việc đổi tên thành thành Tổng Công ty và kiện toàn bộ máy Hội 

đồng quản trị chuyên trách. 

2. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính TH năm 

2017 

KH năm 2018 TH năm 2018 % TH/KH Tăng 

trưởng so 

với 2017 

1 Tổng Doanh thu hợp 

nhất 

Triệu đồng 3.337.056 4.168.314 4.313.030 103% 29% 

  DT hợp nhất từ hoạt 

động SXKD 

Triệu đồng 3.302.042   4.276.731   30% 

  DT tài chính Triệu đồng 6.100   17.582     

  Thu nhập khác Triệu đồng 28.915   18.716   -35% 

2 Tổng Chi phí Triệu đồng 3.182.199 3.979.690 4.123.369 104% 30% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 154.857 188.624 189.661 101% 22% 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 117.915 145.292 146.958 101% 25% 

5 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 1.831.709 1.842.533 2.320.859 126% 27% 

6 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 699.834 740.304 775.823 105% 11% 
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(Số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán) 

- Trong năm 2018, các chỉ số về hiệu quả hoạt động của công ty tốt lên. Cụ thể: Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 7.6 

vòng lên 8.6 vòng/ năm; Kỳ thu tiền bình quân giảm 3 ngày từ 112 ngày về 109 ngày; Số ngày hoàn thành chu kỳ SXKD giảm 

11 ngày từ 124 ngày còn 113 ngày.  

- Chỉ tiêu EPS đạt 2.834 đồng cao hơn năm 2017 (2.273 đồng). Chỉ số hiệu quả của công ty cao hơn mức trung bình 

ngành từ 2%-3%. Cụ thể ROE = 19,9%; ROA = 7,1% (Mức trung bình của ngành ROE = 14%; ROA = 4%). 

3. Đánh giá các mặt hoạt động SXKD 

3.1. Những mặt đạt được: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:  

+ Doanh thu hợp nhất đạt 4.313/4.168 tỷ, đạt 103% kế hoạch. tăng trưởng 29% so với năm 2017;  

+ Sản lượng đạt 4.451/4.268 tỷ đạt 104% kế hoạch, tăng trưởng 40% so với năm 2017; 

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 189,7/188,6 tỷ đạt 101% kế hoạch, tăng trưởng 22% so với năm 2017. 

+ Hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu ROE. 

- Phát triển, mở rộng ngành nghề VHKT: Năm 2018 đã chính thức vận hành khai thác mạng truy nhập cho 4 tỉnh tại 

Myanmar và 7 tỉnh tại Campuchia, đánh dấu bước ngoặt trong việc mở rộng VHKT tại thị trường nước ngoài Tập đoàn đầu 

tư.  

- Chuyên nghiệp hóa công tác Xây lắp hạ tầng viễn thông: Đã kiện toàn mô hình khối xây lắp trong nước, thay đổi cách 

thức, luồng điều hành (Thành lập Trung tâm Hạ tầng thuộc TCT thực hiện vai trò GSM đối với công tác xây lắp trong nước; 

Các CNKV tập trung vào việc tổ chức triển khai thi công, nghiệm thu, hoàn công); Triển khai phần mềm xây lắp vào sử dụng 

từ tháng 7/2018. 

- Chuyển dịch từ nhà thầu xây lắp thành nhà Đầu tư hạ tầng cho thuê: Trong quý IV/2018 đã xây dựng và phát sóng 

15 trạm (01 trạm macro, 14 trạm small cell) để cho thuê. Đã đánh giá hiệu quả đầu tư và báo cáo thông qua BTGĐ TĐ và xác 
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định khối lượng triển khai năm 2019 (200 - 300 trạm BTS macro; 1.500 smallcell; 3 - 5 triệu m2 DAS; hạ tầng ngầm 30km; 

cung cấp năng lượng cho 35 vị trí không điện; doanh thu năm 2019 dự kiến đạt 55 tỷ). 

- Giải pháp doanh nghiệp: Tổ chức bộ máy Giải pháp doanh nghiệp xuyên suốt từ Tổng Công ty đến cấp cụm/đội kỹ 

thuật, đã đào tạo chuyển giao VHKT các hệ thống (ATM.ONE, SAFE.ONE) và đào tạo chứng chỉ CCNA cho nhân sự hạt 

nhân tại tỉnh; Đã tiếp nhận vận hành hệ thống core vCAM cho TCT GPDN. 

3.2. Những tồn tại và nguy cơ: 

- Kết quả kinh doanh còn phụ thuộc vào Tập đoàn Viettel, doanh thu ngoài Tập đoàn mặc dù có tăng trưởng 16% so với 

thực hiện năm 2018 nhưng tỷ trọng so với tổng doanh thu còn rất thấp, chỉ đạt 5,4%/tổng doanh thu thuần. 

- Nguồn việc xây lắp, cả trong nước và nước ngoài là mảng đem lại tỷ trọng lợi nhuận lớn nhưng ngày càng giảm. Lợi 

nhuận mảng xây lắp năm 2018 có tăng 1,6% so với năm 2017 nhưng giảm 3,4% so với năm 2016 và giảm 12,9% so với năm 

2015. 
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PHẦN 3:  KẾ HOẠCH NĂM 2019 

1. Dự báo đặc điểm tình hình chung. 

- Thuận lợi:  

 Cách mạng công nghiệp nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự đầu tư lớn của các nhà mạng viễn thông vào nền tảng 

dịch vụ số, công nghệ 5G tạo thuận lợi cho các chuyển dịch của Tổng công ty. 

- Khó khăn:  

 Hoạt động xây lắp hạ tầng viễn thông trong nước và nước ngoài tiếp tục suy giảm. 

 Chi phí cho công tác Vận hành khai thác của chủ đầu tư ngày càng giảm nên Tổng Công ty cần tiếp tục đổi mới 

phương pháp quản lý, tổ chức lại mô hình quản lý để tối ưu chi phí, đẩy mạnh các công tác tìm kiếm việc ngoài Viettel để đạt 

được mục tiêu tăng trưởng.  

2. Mục tiêu, định hướng phát triển của Tổng Công ty. 

2.1. Định hướng phát triển 

- Phát triển, mở rộng ngành nghề Vận hành khai thác: Đến năm 2020 thực hiện vận hành khai thác mạng lưới tại 5 thị trường 

mà Viettel đầu tư với chất lượng mạng lưới vượt trội so đối thủ liền kề tối thiểu 15%; Mở rộng vận hành khai thác ra mạng ngoài 

Viettel, mục tiêu ít nhất 1 khách hàng. 

- Cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng đồng bộ, chuyên nghiệp với giá tốt nhất, chất lượng và tiến độ đảm bảo theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

- Trở thành nhà đầu tư hạ tầng cho thuê: Hạ tầng cho thuê lên 5.000 trạm BTS, 120 km cống bể ngầm vào năm 2020. 

- Cung cấp đồng bộ giải pháp xây lắp, tích hợp và vận hành hạ tầng thông minh (Bigdata, Iot). 

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

- Mở rộng vận hành khai thác ra 4 thị trường và ít nhất 1 mạng ngoài Viettel. 
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- Tập trung nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư mới: Đầu tư hạ tầng cho thuê (Trạm viễn thông, Hệ thống cống bể, 

ngầm hóa; Hệ thống nguồn năng lượng cho trạm viễn thông; Hệ thống Das). Bên cạnh đẩy mạnh đầu tư vào Tài sản, CCDC 

để vận hành khai thác ở Việt Nam và các nước. 

- Triển khai các dịch vụ tích hợp giải pháp doanh nghiệp và phổ thông. 

- Thực hiện theo đúng quan điểm định hướng xây dựng Kế hoạch năm 2019, mục tiêu của Tổng Công ty sau khi ĐHĐCĐ 

thường niên 2019 thông qua 

2.3. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019. 

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2019: 

- Tổng doanh thu hợp nhất: 5.000 tỷ đồng tăng trưởng 16 % so với 2018. 

- Lợi nhuận trước thuế: 203,6 tỷ đồng, tăng 7,3 % so với năm 2018.  

- Lợi nhuận sau thuế: 158,2 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với năm 2018. 

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 10% - 20%. 

 Với những thay đổi khó lường từ nền kinh tế, việc đặt ra những định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

năm 2019 là đầy thách thức với Tổng công ty. Tuy nhiên HĐQT tin tưởng rằng, bằng định hướng chiến lược rõ ràng và những 

chương trình hành động cụ thể của HĐQT, bằng sự nổ lực, quyết tâm cao của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Tổng công 

ty Công trình Viettel sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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PHẦN 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN 

(Bản scan báo cáo đính kèm) 



BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT 

TONG CCING 1Y CO PHAN C6NG TR1NH VIETTEL 

Nam tai chinh keet thiic ngay 31/12/2018 
(da cludc kiem toan) 



Tong Ong ty CO phan CEng trinh Viettel 

SO 01 phO Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 

NOI DUNG 

Trang 

Bdo cao am Ban TEng Giam d6c 02 - 03 

Bao cdo kiEm todn dEc lap 04 

Bdo cao tai chinh hqp nhat da duqc kiem toan 05 - 41 

Bang can dEi Ice Man hop nhat 05 - 06 

Bdo cao kat qua hog &Ong kinh doanh hqp nhat 07 

Bdo cdo luu chuyEn tiEn t hcrp nhat 08 - 09 

Thuyet minh Bao cao tai chit-1h hqp nhat 10 - 41 
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Tang C8ng ty Ca plan C8ng trinh Viettel 
Sa 01 Oa Giang Van Mirth, quan Ba Dinh, Ha NOi 

BAO CAO CITA BAN TONG GIANI DOC 

Ban Tang Gitlin dec Tang Ceng ty CO phin Cong trinh Viettel (sau day gyi tit la "Tang C8ng ty") trinh bay Bao 
cao cüa minh va Bao cdo tai chinh hqp nhat ctia Tang Gang ty cho nam tai chinh kat thim ngay 31/12/2018. 

TONG CONG TY 

Tang ang ty duce chuyen deti tir doanh nghiep nha nu& ang ty TNHH NN MTV ang trinh Viettel sang ang 
ty CcS phin theo Quyet dinh s6 135/QD-BQP ngay 15/01/2010 ye viec phe duyet phucmg an va chuyen C8ng ty 
ang trinh Viettel thuec Tang Cong ty Van thong Quan dOi (nay la Tap doan ang nghiep - Vin thting Quan 
dei) thanh COng ty Ca /Than. Tang Cling ty dói ten tik ang ty Ca phin Cong trinh Viettel thanh Tang C6ng ty 
Olin Citing frinh Viettel theo Nghi guy& Doi hOi co Ming ngay 19/06/2018, hoot (long theo Giay clang Icy kinh 
doanh s6 0104753865 do Sâ la hooch va DAu tu Thanh ph6 Ha Nei cap ngay 09/06/2010 va clang ky thay d6i Mn 
thd 11 tai ngay 17/01/2019. 

Try sa chinh ciut Tang ang ty tai: S6 01 phis Giang Van Minh, quail Ba Dinh, Ha Nei. 

Van phOng giao dich ciia Tang Cling ty dat tai so 6 Pham Van Bach, quart au Giiy, Ha Nei. 

H01 BONG QUAN TRf, BAN TONG GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT 

Cac thanh vien cua Hi clang Quin tri trong nam ya tai ngay lap an cao nay bao gam: 

Ong Dircmg Quoic Chinh Chu tich (BO nhiem ngay 19 thang 10 nam 2018) 
Ong Tao Dim Thing CM tich (136 nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018 va 

mien nhiem ngay 19 than 10 !tam 2018) 
Ong Hoang ang With chu tich (Mien nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 
Ong Ltru Moth Ha Thanh vien 
Ong Bid The Hung Thanh vien 
Ong Nguyen Tit Truang Thanh vien (B6 rthiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 
Ong Nguyen Giang Son Thanh vien (Mien nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 

Cac thanh vien dm Ban Tang Giam clac da diet' hanh Tang Cang ty trong nam va tat ngay Ip Ma cdo nay bao 
A gom: 

Ong Pham Dinh Truirng 
Ong Duong Quirk ChInh 
Ong Nguyen Thai Hung 
Ong BUi The Hung 
Ong Le Han Hien 
Ong Hoang Ha Anh 
Ba 
	

Dao Thu Hien 

Tang Giam d6c 
Tang Giam dOc 
PhoTOngoiamdOc  
PM Tang Giam dac 
PM Tang Giam dOc 
Ph6 Tang Giam 
Ph6 Tang Giam clac 

(BO nhiem ngay 19 thang 10 nam 2018) 
(Mien nhiem ngay 19 thang 10 nam 2018) 

(BO nhiem ngay 19 thang 10 nam 2018) 
(BO nhiem ngay 10 thang 08 nam 2018) 
(Mien nhiem ngay 10 [hang 08 nam 2018) 

Cac thanh vien dm Ban Kiem sok bao gem: 

Ong 
Ong 
Ba 
Be 
Ong 
Ong 

Ng6 Quang Tue 
Pham Hang Quan 
Mai Thi Anh 
Dang Kim Hoa 
Nguyen BA Nhien 
1-bang Tien Ding 

Truemg ban 
Thanh vien 
Thanh vien 
Trutmg ban 
Thanh vien 
Thenh vien 

(BO nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 
(36 nhiem ngay 19 thang 06 /tam 2018) 
(130 nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 
(Mien nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 
(Mien nhiem ngay 19 thang 06 nam 2018) 
(Mien nhiem ngay 19 thang 06 nAm 2018) 
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Wing C8ng ty C6 phan Cling &Intl Viettel 
Sc 01 phi) Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 

ICTEM TOAN HEN 

C8ng ty TNHH Hang Kim toan AASC da thgc hien kiem toan cac Bao cao tai chinh hgp nhAt cho Ping Ceing ty, 

CONO BO TRACH NHI€M GOA BAN TONG GIAM DOC DOI VOI BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 

Ban Teng Gam dee Tong C6ng ty chin trach nhiem ye viec l3p Bao cao tai chinh hop rill& phan anh trung thgc, 
hgp 19 tinh hinh tai chfnh, ket qua hog dOng kinh doanh va tInh hinh luu chuyen den tecüa Tang Cong ty [Tong 
nam. Trong qua trinh Ip Bao cao tai chInh hqp nhAt, Ban Teng Giam dec Teng Cong ty cam ket da tuan thia cac 
yeu cau sau: 

Xey Mmg va duy trl kiem sok nOi be ma Ban Wing Giam dem va Ban quth UI Teng Cong ty xac dinh la cen 
thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao tai chfnh hap nhAt khong con sai s6t Ming yeu do gian 
lan hoac do nham lan; 
Lyra chgn cac chinh sach ke toan thfch hop va ap dung cac chinh sach nay met cach nhAt quan; 
Din ra cac danh gia va di,r doan hgp 19 vá than gong; 

Neu ro cac chuan mgc ke toan dugc áp dung cd dirge tuan MO hay khong, c6 nhffng áp dung sai lech trong 
yen den mire can phai cOng be vã giai thfch trong Bao cao tai chinh hgp nhAt hay khong; 
Lap vã trinh bay cac Bao cao tai chinh hgp nhAt tren ca sâ tuan thO cac ChuAn mgc ke toan, Che dO ke toan 
doanh nghiep Viet Nam va cdc quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh 
hem nhAt; 

Lap cac Bao cao tai chinh hap nhat dga tren ca sâ hoat Ming kinh doanh lien toc, gar twang hgp IchOng the 
cho rang Tying Ciing ty se tiep tvc hoat dung kinh doanh. 

Ban Teng Giam dec Ten Cong ty dam bao rang cac sO ke loan dugc km gift de phan anh tinh hlnh tai chinh cüa 
Teng Cong ty, v6i mdc dO trung thgc, hgp 19 tai bAt cir thdi diem nao va dam bao rang Bao cao tai chink' hap nhat 
Man th0 cac quy dinh hien hanh coa Nha nudc. Deng Mai c6 trach nhiem trong viec bao dam an toan tai san cüa 
Tang Cong ty va thgc hien cac bin phap thfch hgp de ngan chdn, phat hien cac harth vi gian Ian vã cac vi pham 
Ichac. 

Ban 'Ding Giam dec Teng C8ng ty cam Vet rang Bao cao tai chinh hgp nhAt da phan anh trung thgc va hop 19 tinh 
hlith tai chfnh cüa Teng Cong ty tai thed diem ngay 31 [hang 12 nam 2018, ket qua hoat Ong kinh doanh va tinh 
hinh mu chuyen tien te cho nam tai chinh ket Mac cling ngay, phü hqp vài Chuan mut ke toan, Che clet ke toan 
doanh nghiep Viet Nam va Man MCI cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trInh bay bao cao tai chinh 
hyp nhAt. 

Cam ket khac 

Ban Tong Giam dm cam ket rang Teng C6ng ty than tha Nghi dinh 71/2017/NB-CP ngay 06/06/2017 hudng clan 
vA quan tri ding ty ãp dung dei vdi c6ng ty dal chOng va TAng Cong ty khOng vi pham nghla vu c8ng be th8ng tin 
theo quy dinh tai Th6ng tu s6 155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 cna BO Tai chfnh hudng dan cling be thong tin 
ten Thi tit:mg cluMg khoan. 

Teng Giam dec 

TONG GONG TV 
Co PHAN 

CONG MINH/ 
VIETTEL 

p 

nh Trutng 
Tong Giam dec 
Ha NOi, ngery 28 thong 03 nein: 2019 

• 
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Caasc 
since 1991 

só: 280319.014/BCTC.KT6 

BAO CAO MEM TOAN DOC LAP 

KInh 	QuY ce. tang, Hai ding (man trj va Ban Tang Giant de 
Tang Cong ty CO plan Ding trinh Viettel 

Chang toi da kiem toan Bao cao tai chinh hop nil& kern theo caa Tang Cang ty C6 phAn C8ng frith Viettel 
dirge lap  ngay 28 thang 03 ndm 2019, tfr trang 5 den trang 41, bao gem: Bang can dad ké toan hop nhAt tai 
ngay 31 thang 12 nam 2018, Bao cao ket qua hog ging kinh doanh hop nhAt, Bao cao luu chuyen tin te 
hop nhAt cho nam tai chfnh ket dam cang ngay va Ban Thuyet minh Bao cao tai chinh hop nhAt. 

TrAch nhiem eda Ban Tang Giant dile 

Ban Tang Giam dac Tang Ceng ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thfrc va hop 19 Bdo cao 
tai chinh hop nhAt cüa Tang C6ng ty theo ChuAn mirc ke toan, Che de Ice toan doanh nghiep Viet Nam va 
cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap vá trinh bay bao cao tai ch1nh hop nhAt va chiu trach nhiem 
ye kiem soat nei be ma Ban Tang Giam doe xac dinh la cAn thiet de darn bao cho viec lap va Milli bay Bao 
cao tai chInh hop nil& khong ce sai s6t tong yeti do gian lan hoc nhArn lAn. 

Track nhitm elm Kiem todn vin 

Trach nhiem cad chang tOi la dim ra 9  kien v'e Bap cao tai chiral hop nhAt dira tren ket qud cUa cuec kiem 
toan. Chang tOl da tien hanh kiem toan theo cac ChuAn mat kiem toan Viet Nam. Cac chuAn mac nay you 
cau chang t8i tan thu chi& mfrc va cdc quy dinh ve dao dire nghe nghiep, l3p  ke hoach va that hien cuec 
Urn toan de dat duqc sir dam bao Imp 19 ye viec lieu Bao cao tai climb hep nhAt dm Tang COng ty c6 con 
sai sat trong yeu hay khong. 

C8ng viec kiem toan bao gem that hien cdc tha We nham thu thap cdc bang chimg kiem toan ve cac se lieu 
va thuyet minh tren Bao cao tai clank' hop nhAt. Cac aid tac kiem toan &roc lira Glum dira tren xet doan ala 
kiem toan vien, bao gtan danh gia riti ro c6 sai set trong yeu trong Bao cao tai chinh hop nhAt do gian Ian 
hoarc nhAm Ian. Khi thirc hien danh gia cac nIl ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat nal be dm 
Tang Ceng ty lien quan den viec lap A. trinh bay Bao cao tai chinh hop nhAt trung thfrc, hop 19 nham thiet 
ke cac tha tac kiem toan pha hop veil tinh hlnh thin te, tuy nhien khong nham mac dich din ra 9  kien ye 
hieu qua dm kiem soat nei be dm Tang C8ng ty. C8ng viec kiem toan cling bao gem danh gia tinh thfch 
hop dm cac chinh sach Ice toan dirge áp ding va firth hop 19 cria cac tree tinh ke toan cria Ban Tang Giam 
dac ding nhir danh gia viec trInh bay hi/1g the Bac) cao tai chinh hop that. 

Chung toir tin tuang rang cac bang chang kiem toan ma chang t6i da thu thap dirge la day do va thfch hop 
lam co set cho 9  kik kiem toan caa chang 

kien cad kiem twin vien 

Theo 9 kien caa chfing tea, Bao cao tai chinh hop nhAt da phan anh trung thfrc va hop 19, tren cac khfa canh 
tong yen a/1h hInh tai chinh caa Tang Can ty Ca phan C6ng trinh Viettel tai ngay 31 thang 12 nam 2018, 
cling nhu ket qua hoat Tang kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien t cho nam tai chinh kat thac ding 
ngay, pha hop voi ChuAn mat ke toan, Che de ke toan doanh nghiep Via Nam va cac quy dinh phap 19 c6 
lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhAt. 

NHH Hang Klein toain AASC 

' 	CoNG TY 
aka WHIN 
HANG KIEM 

ng 
am clac 

chung nhan clang hanh nghe 
kiem toan se: 0744-2018-002-1 

1111 	ngay 28 thcing 03 nom 2019 
T: (84)24 3824 1990 1 F: (84)24 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, 

Tran QuY Mai 
Kiem toan vien 
GiAy chiing nhan dang ky hanh nghe 
kiem toan se: 3305-2015 002-1 

Hanoi, Vietnam A member of I II International 

aasc.com.vn  HANG am TOM dAsc 	 4 



T6ng Ong ty CO plan Cling trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hey nhat 
SO 01 AO Giang Van Minh, quer' Ba Dinh, Ha NOi 	 /Am tai chinh ktt iliac ngay 31/12/2018 

BANG CAN DOI ICE TOAN HOP NHAT 
Tqi ngdy 31 fining 12 

Ma se TAI SAN 	 Thuytt 
minh 

Mm 2018 

31/12/2018 
01/01/2018 

(DA ditu chinh) 
VND VND 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 2.258.571.083.722 1.800.785.184.152 

110 I. Tien ea cac khoan twang dung flan 3 423.993.755.065 83.509.374.001 oi 
111 1. Tien 73.993.755.065 83.509.374.001 
112 2. Cac khoan tircmg ducmg lien 350.000.000.000 ./ 
120 IL Cac khan dAu tir tai chinh ngin hen 3.000.000.000 
123 1. DAu hr nim gia den ngay ddo hen 3.000.000.000 

130 111. Clic khofin phai thu ngen hen 1.361.977.668.251 1.198.684.926.948 
131 1. Phai thu ngin hancàakhachhang 4 899.697.834.251 897.479.678.917 
132 2. Tra fru& cho ngudi ban nem hen 5 143.919.911.176 4 A 89.151.470.821 
136 3. Phai thu ngin hen khac 6 332.270.370.844 235.770.164.201 
137 4. Dv pheing phai thu ngin hen kh6 dei (13.910.448.020) (23.716.386.991) 

140 IV. Hang tAn kho 8 440.495.150.224 490.251.268.128 
141 1. Hang thn kho 456.683.249.843 507.564.451.989 
149 2. Dv pitting giam gid hang ten kho (16.188.099.619) (17.313.183.861) 

150 V. Tai san ngin hen kluic 32.104.510.182 25.339.615.075 
151 1. Chi phi tra trudc ngan hen 12 29.225.323.656 19.845.668.451 
152 2. Thu t GTGT duet IchAu trir 1.173.142.970 
153 3. Thue vã cac Ichoan khac phai thu Nha nuac 15 2.879.186.526 4.320.803.654 

200 B. TAI SAN DAI HANN 62.288.171.003 30.923.406.828 

220 IL Tai sin c6 djnh 43.309.138.829 27.965.909.738 
221 1. TM sari ce dinh hem hinh 9 26.621.517.714 11.053.732.515 
222 - Nguyen giei 90.286.577.527 69.852.528.595 
223 - Gici tri hao mem iity ket  (63.665.059.813) (58.798.796.080) 
227 2. TM san cO dinh it8 hinh 10 16.687.621.115 16.912.177.223 
228 - Nguyen gia 24.336.888.039 24.336.888.039 
229 - Gni tri hao mon lay lca (7.649.266.924) (7.424.710.816) 

230 III. Bit ding sari diu tir 11 
231 - Nguyen gid 27.104.263.033 27.104.263.033 
232 - Gia tri hao mon lay kt (27.104.263.033) (27.104.263.033) 

260 VI. TM san clai hen khdc 18.979.032.174 2.957.497.090 
261 1. Chi phi tra truck dai hen 12 18.571.438.138 2.669.366.328 
262 2. TM san thue thu nhap hoan 1e1 29 407.594.036 288.130.762 

270 TONG CQNG TAI SAN 2.320.859.254.725 1.831.708.590.980 
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'Ding Ong ty CA phAn fling trInh Viettel 	 Bao cdo tai chinh luyp nhAt 
SA 01 ph6 Giang Van Minh, quail Ba Dinh, Ha Ni 	 nam tai chinh ket thirc ngay 31/12/2018 

BANG CAN DOI ICE TOAN HQ'P NHAT 
Toi nay 31 thdng 12 ndm 2018 

(dip theo) 

Ma s6 NGUON VON 	 Thuyet 
mink 

31/12/2018 01/01/2018 
(Da &Au chinh) 

VND VND 

300 C. NV PHA1 TRA 1.545.035.949.591 1.131.874.359.940 

310 I. Isby ngin han 1.545.035.949.591 1.131.874.359.940 
311 1.Phãitràngithibanngânhn 13 470.177.801.814 337.122.936.218 
312 2. Ngutri mua tra Gen Mr& rigan ban 14 25.166.743.751 34.808.996.131 
313 3. Thu e va cac khoan phai nap NM nude 15 47.049.699.353 42.260.603.589 
314 4. Phai tra ngutri lao deng 633.112.293.463 162.370.301.248 
315 5. Chi phi phai tra ngan han 16 244.989.270.359 323.802.575.593 
318 6. Doanh thu clam thvc hien ngin han 10.884.788.977 
319 7. Phai tra ngan han khdc 17 92.367.065.309 159.142.235.943 
320 8. Vay va rig thue tai chinh ngan han 34.446.934.108 
321 9. Dv pheng phai tra ngin han 18 18.433.663.030 17.941.348.054 
322 10. Quji khen thireng pluic Iqi 13.739.412.512 9.093.640.079 

400 D. VON CHU SO Hilt 775.823.305.134 699.834.231.040 

410 LVtnchüs&hfru 19 775.823.305.134 699.834.231.040 
411 1. Von Op dm chit ser hitu 518.350.430.000 471.233.410.000 

411a Co' philu phd th6ng ca quye'n bidu guy& 518.350.430.000 471.233.410.000 
417 2. Chenh lech ty gid hdd dodi (11.363.330.001)—A (3.271.899.150) 
418 3. Quy dAu tir phdt trien 48.685.143.842 48.685.143.842 
421 4. Lad MIS sau thue Glum phan phed 219.875.068.224 182.850.039.198 

421a LNST chwa phan ph& lOy a din cull ncitn trzzav 72.965.944.777 65.001721.870 
42 I b LNST diva San ph& nom nay 146.909.123.447 117.844.317.328 
429 5. LS ich c$ clang Miring kiem soat 275.993.069 337.537.150 

440 TONG ONG NGUON VON 2.320.859.254.725 1.831.708.590.980 

TrAn Van Thai 
Ngutri Ip bieu 

Bid Duy Bao 
Kd Man truemg 

um Dinh Trirang 
Tong Giam deic 
Ha N0i, ngay 28 thang 03 nOm 2019 
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Tong C8ng ty có phin Ging trinh Viettel 

Se 01 pine Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha Nei 
Bio cao tai chinh hop nhat 

nam tai chinh ket thnc ngay 31/12/2018 

BAO CAO KET QUA HO AT DQNG KINH DOANH HOP NHAT 
Nam 2018 

MA so CHI TIED 	 Thuyet 
minh 

01 	1. Doanh thu bin hang 	 21 
vi cung Sp dich vo 

02 	2. Cae khoan gum trfr doanh thu 

Nam 2018 
Nam 2017 

(DA diet' chinh) 
VND 

4.276.731.191.297 

VND 

3.302.041.982.850 

10 3. Doanh thu than ve ban hang 

vi cung cap dich vu 
4.276.731.191.297 3.302.041.982.850 

11 4. GM vOn hang ban 	 22 4.017.972.089.257 3.093.210.147.474 

20 5. Lqi nhu6n g6p vi ban hang 

vi cung ch dick sin 
258.759.102.040 208.831.835.376 

21 6. Doanh thu hoot dOng tai chinh 	 23 17.582.525.881 6.099.643.521 
22 7. Chi phi tai chinh 	 24 488.298.535 4.157.241.872 
23 - Trong da: Chi phi 167 vay 218.901.227 2.423.487.906 
25 8. Chi phi ban hang 

26 9. Chi phi quail ly doanh nghiep 	 25 104.692.667.102 83.355.530.224 

30 10. Lqi nhu6n thudn tic hoot d(ing kinh doanh 171.160.662.284 127.418.706.801 

31 11. Thu nhap khac 	 26 18.716.149.791 28.914.850.429 
32 12. Chi phi khac 	 27 215.683.015 1.476.440.501 

40 13. Lqi nhu6n khac 18.500.466.776 27.438.409.928 

50 14. Tong lqi nhu6n kE tont' trtnic tithe 189.661.129.060 154.857.116.729 

51 15. Chi phi thue TNDN hien hanh 	 28 42.822.727.810 36.260.030.643 
52 16. Chi phi thue TNDN hoan loi 	 29 (119.463.274) 682.540.527 

60 17. Lqi nhugn sau thud TNDN 146.957.864.524 117.914.545.559 

61 18. DA nhu6n sau thud ciia ang ty mc 146.909.123.447 117.844.317.328 
62 19. Lqi nhuOn sau thud ctia co d8ng kh8ng kiem soat 48.741.077 70.228.231 

70 20. Lai co ban bin cO phieu 	 30 04753 	834 2.273 

0 TONG CONG TV 

Co PHAN 
2 

GONG TRINH 

0 VIETTEL 
• 

•••A 

SiN(4 . 

 

Teen Van Thai 

Ngutri Ip Mk 

Hai Duy Rio 

Ke todn trueng 

Pliant Dinh Truttg 

Tong than.' dee 

Ho Nai,  ngay 28 Mang 03 nerm 2019 
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Tiling Cling ty CO phAn ang trInh Viettel 	 Bao cao tai chinh hcrp nhAt 
So 01 plug Giang Van Minh, pan Ha Dinh, Ha Nei 	 nam tai chinh ket thec ngay 31/12/2018 

BAO CAO LIYU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 
Ndnz 2018 

(Theo phweng phdp 	tip) 

Ma so CHI TIEU 	 Thuyet 
minh 

I. 1,11U CHUYEN TIEN Ti! HOST BONG K1NH DOANH 

Nam 2018 
Nam 2017 

OM diet' chinh) 
VND VND 

01 LØ nhugn %rut that 189.661.129.060 154.857.116.729 
Dieu chinh cho edc khodn 

02 - Khan hao tai sin c6 dinh 6.618.356.105 4.730.418.912 
03 - Cac lchoan di,r phong (10.438.708.237) (15.263.262.783) 

- Lai, le-  chenh lech t9 giá hei doai do clanh gia 1ai 
04 

cac khoan myc tign t cg ggc ngoyi Ce (6.807.183.617) 946.572.938 

05 - Lai/16 tit hoyt dgng dau tu (4.695.528.604) (5.003.310.237) 
06 - Chi phf lai vay 218.901.727 2.423.487.906 
08 3. LØ nhugn tie hogt dOng kinh doanh triroc 174.556.966.434 142.691.023.465 

May di von Wu dgng 
09 - Tang/giam cac lchoan phai thu (151.209.153.420) (365.057.479.958) 
10 - Tang/giam hang tOn kho 46.527.335.400 (168.559.458.881) 
11 - Tang/giam cac khoan phai tra 434.456.855.127 436.499.971.684 

(khong kè lai vay phai tra, thug TNDN phai ngp) 
12 - Tang/giam chi phi tra truck (25.281.727.015) (21.324.145.842) 
14 - Tien lai vay cm tra (240.206.332) (3.267.410.180) 
15 - Thu e thu nhap doanh nghiep da ngp (38.324.795.229) (29.915.255.080) 
17 - Tien chi khac cho hoyt Ong kinh doanh (5.191.203.626) (8.365.261.229) 
20 Lieu chuyin den than tit hogt tigng kinh doanh 435.294.071.339 (17.298.016.021) 

II. LITU CHUYEN TIEN Ti! HOAT BONG DAU TU.  
21 1. Tien chi a mua sam, xay dung TSCD va cdc tai sAn 

dai hyn khac 
(21.805.125.160) (913.340.047) 

23 2. Tien chi cho vay, mua cac cong cy ng caa don vi khdc (3.000.000.000) 
24 3. Tien thu hai cho vay, ban lyi cat cOng Cu ng dm don 

vi khac 
3.000.000.000 

27 4. Tien thu 1M cho vay, co tot va Igi nhuan clugc chia 4.695.528.604 5.003.310.237 
30 Lieu chuyen tien thuAntfr/zoptdngdJutw (14.109.596.556) 1.089.970.190 

LH. LUU CHUYEN TIEN 	HOAT BONG TAI CHINH 
33 1. Tien thu ta di vay 738.354.645.707 
34 Tien tra ng ggc vay (34.446.934.108) (708.215.201.288) 
36 CO nit, lqi nhuan da tra cho cha sâ hau (46.238.622.790) (41.772.745.090) 
40 Lieu chuyin den thutin tit hogt dgng tai chinh (80.685.556.898) (11.633.300.671) 

50 Lin chuyin tien thuAn trong nam 340.498.917.885 (27.841.346.502) 

r1A 
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TOng Cling ty CO plan Cemg trinh Viettel Bdo cáo tai chinh hup nhat 
86 01 ph6 Giang Van Minh, gulan Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh kEt thhc ngay 31/12/2018 

BAO CAO LtrU CHUYEN TIEN Tg HOP NHAT (t4 theo) 
Nam 2018 

(Theo pineang phdp gMn tap) 

Ma s6 CHI TIED Thuyet 
minh Nam 2018 

Nam 2017 
(Da dieu chinh) 

VND VND 

3 

60 	Tien va twang throng tien du nam 
61 	Anh huerng cha thay dEi ty gia h6i dodi guy dEi ngoai 
70 	Tien vã tutng throng tien cu6i nam 

83.509.374.001 111.349.902.939 
(14.536.821) 817.564 

423.993.755.065 83.509.374.001 

0.04753866  

2 • 	'0 
TONG CONG TV 

Co PHAN 
GONG TRiNH 

o VIETTEL 
'44  

skis  . Tp 

 

Trait Van Thai 
Nguai lOp bieu 

Büi Duy Ban 

ICE than truEng 
nh Trutng 

T6ng Giam doe 

HE Ni, ngay 28 thang 03 nom 2019 
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Tong Cong ty C6 phen C8ng trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hap nhit 
86 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh ket thirc ngay 31/12/2018 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HQP NHAT 
TkIm 2018 

1 	C DIEM BOAT HONG CCJA DOANH NGH1EP 

Hinh that s& hut von 

Teng Ong ty dtrgc chuyen &id tfr doanh nghiep nha. nutc COng ty TNHH NN MTV Cong trInh Viettel 
sang Con ty CO phi!' theo Quyet dinh s6 135/QD-BQP ngay 15/01/2010 ye viec phe duyet phuong an va 
chuyen C8ng ty C6ng trinh Viettel thuOc Tong Cong ty Vien thong Quan doi (nay la Tap doan Cong nghiep 
- Van th6ng Quan d0i) thanh ang ty C6 phin. Ding C8ng ty d6i ten tr ang ty CO phOn Cong trinh 
Viettel thanh Teng Ging ty CO pl.:An ang trinh Viettel theo Nghi quyet Dai hi cO dOng ngay 19/06/2018, 
hog dOng theo GM)/ dang k kinh doanh s6 0104753865 do So KO hoach va DOu tu Thanh ph6 Ha NØ1 cap 
ngay 09/06/2010 va dang k9 thay d8i lan tha II tai ngay 17/01/2019. 

Tra ser chinh cüa Ding Cong ty tai: So 01 08 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi. 

Van phong giao dich cüa Tong ang ty dat tai: S6 6 Pham Van Bach, quan CAu GiAy, Ha Nei. 

VOn g6p chu se( hitu tha Ttng C6ng ty IA 518.350.430.000 VND; tucmg throng 51.835.043 c6 phk, menh 
gid mOt c6 phan IA 10.000 VND. 

L1nh vac kinh doanh 

nth vvc kinh doanh cüa Ping C6ng ty là xay lap, van hanh khai thac c6ng trinh van thong va kinh doanh 
thucmg mai vat hr vin theng. 

Nganh nghe kinh doanh 

Xay chmg nha cac loai, Ong trinh &rang sit, direing b0, c8ng trinh c6ng fch va Ong trinh ky thuot dan 
dang khk; 

- Lip dat, sun chita, bac, tri, bao dthng co: kr ha tang vin thong; 
- San xuAt, lap ctOt, bao trl, bao throng ck thiet bi but chinh - vin th6ng - Ong nghe th8ng tin; 
- San xuAt, siza chaa va kinh doanh cac thiet bj din, din tü, vien thong, cOng nghe thong tin, thiet bi 

truyen thong; 

Kinh doanh ck thiet bf than be ye dien dr, vin thong, c8ng nghe thOng tin va cac san pham dien hi, 
vigil thong va Ong nghe th8ng tin; 

- 	Hoat dOng kinh doanh bat dOng san, guy& ser dung dot thuOc chU ser Mu, chit sir clung hoac di thue; 
- Hoat Ong vin thong co day, vin th8ng khong day. 

Bac diem hopt (tang dm Tang C6ng ty trong thin raj chinh c6 anh huitng den Rao cao tai chinh hop 
nick 
Teng Cong ty bit Mu cung cap dich vu khai thac vã Ong dm thOng tin tir thang 4 nam 2017, dOng thOi 
trong Liam 2018 Tang COng ty k9 dugc cac hgp dOng ban vat tir vien thong cho cac ang ty con oda Tap 
doan C8ng nghiep - Vien th8ng Quan dOi. Cat thay del nay khien cho doanh thu cüa dich %fa khai thac, img 
dm thong tin va doanh thu thucmg mai Min nay tang manh so voi Min tru6c. 

Tuy nhien do s6 lugng hap thing say lip giam tai cac nu& nhu Haiti, Tanzania, Mozambique, nen doanh 
thu va chi phi cna cac Cong ty con tai rark ngoai nam nay giam math so vOi nam truerc. 

EM 
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Tang Cong ty Ca phAn Gang trInh Viettel 	 BA° cáo thi chinh hop fillet 
So 01 ph6 Giang Van Minh, quart Ba Dinh, Ha Ni 	 Mm tai chinh kat thfic ngay 31/12/2018 

Ong ty con dirge hyp nhat bao clip tai chinh ti thOl diem 31/12/2018 gbm: 

Ty le 
lcci ich va guy& 
biOu quyet 

ThU d6 Yaounde, 
Cameroon 

Thanh pha Dares 
Salaam, Tanzania 

ThU d8 
Bujumbura, 

Th6 do Maputo, 
Mozambique 

Thtl do Phn8m - 
Penh, Campuchia 

Th0 d6 Pyinmana, 
Myanmar 

ThU da Vientiane, 
Laos 

Dia chi  
ThU d8 Port - au - 
Price, Haiti 

Thu da Lima, Peru 

Hoat dOng kinh doanh chinh  
Quan 19 thi cong lap dat Ong 

trInh dien ter, vin thong 

Quan 19 thi c8ng lap dat Meg 
trinh dien dr, vin thong 

Quart 19 thi cong lap dnt c6ng 
trinh dien tU, van thong 

Quan 19 thi cong lap dnt cong 
trinh dien dr, van thong 

Quan 19 thi c8ng lap dat ding 
trinh dien dr, vin thOng 

Quan 19 thi Mug lap tint c8ng 
trinh dien tit, vin thong 

Quin 19 thi cang lap dnt clang 
trinh then tir, vin thong 

Quan 19 thi c8ng lAp cInt cling 
trinh dien ter, vier) th8ng 

Quan 19 thi cong lap dnt ding 
thrill then dr, vin Mang 

Ten cong ty  
Viettel Construction 
Haiti S.A 

Viettel Construction Peru 

Viettel Construction 
Cameroon (*) 

Viettel Construction 
Tanzania 

Viettel Construction 
Burundi S.A (*) 

Viettel Construction 
Mozambique 

Viettel Construction 
Cambodia 

Viettel Construction 
Myanmar 

Viettel Construction Laos 

98,00% 

99,90% 

99,80% 

99,80% 

99,80% 

99,25% 

99,60% 

99,95% 

100,00% 

(*) COng ty da tam dimg hoat dOng, dang cha hoan tat cac thti the clang k9 dirng hoat dOng vai cac ca quan 
lien quan. 

2 	. CHE DQ VA CHNH SAC Kt TOAN AP DUNG T41 TONG CONG TV 

2.1 	. Kjr ke than, dot vi lien t sfr dyng trong be toan 

Man Mm Ma Tang Cang ty bat du dr net)/ 01/01 va ket thfic vao ngay 31/12 hang nam. 

Dan vi tien t sir dung trong ghi chop ke Man la Deng Viet Nam (VND). 

2.2 . Chan myc ye Che dy k than ay dung 

Chi cla Ice toan ap clyng 

Tong Con ty áp dung CM dO Ka Man doanh nghiep ban hanh theo ThOng tu so 200/2014/TT-BTC ngay 
22/12/2014 Ma 130 Tai chinh va Th8ng tu s6 53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 Ma BO Tai chinh ve viec 
sfra dAi, ba sung me4 so dieu cUa Thong tu sO 200/2014/TT-BTC. 

Tuyen be vd viec tuan this Chuen unit ke tocin và Chi dO Ice tocin 

Tang Cang ty a áp dung cac ChuAn nurc ke toan Viet Nam va cac van ban huang Mn ChuAn mire do NM 
nuat da ban hanh. Cdc bao cao tai chinh cluqc lap va trinh bay theo thing MOi quy dinh cila tang chuAn 
mist, th6ng Pr huong Mn thuc hien chuAn intro NM CM do Ice Man hien hanh dang áp dung. 

2.3 	. Co' s& Ip bao cal) tai chinh hçp nhAt 

BA° cao tai chinh hop nhAt cna Tang Cong ty (Mac lap tren ca ser hop nhAt Bao cao tai chinh rieng cUa 
Tang C6ng ty vá Bao cao tai chinh cUa cac ding ty con do Tang COng ty kiern sok (cac c8ng ty con) chrgc 
lap cho nam tai chinh ket thoc ngay 31/12/2018. Viec kiem soat dat duoc khi Tang ang ty c0 kha nang 
kiem sok cac chinh sach tai chinh va boat ging cUa cdc cOng ty nhan Mu tu nham thu clugc 1th ich ter hoat 
Ong ctla cac cong ty nay. 
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Tang ang ty c6 plan Cling trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hgp nhAt 
Sa 01 phi Giang Van Minh, quart Ba Dinh, Ha Nari 	 nam titi chinh ket tithe ngay 31/12/2018 

Ban cao tai chinh cha cac ceing ty con ducrc áp dyng cac chinh sdch ke toan nhAt quan vai cac chinh sach ke 
toan dm Tang Cang ty. Trong twang him) can thiet, Bap cao tai chfnh cUa cac clang ty con dugc Hiatt chinh 
de dam bao tinh nhAt quart trong cac chinh sach ke toan dugc áp dyng tai Tang Cang ty va cac cang ty con. 

Cac s6 dtr, thu nhap va chi phi chit you, ke ca cac khoan lai hay 18 chua thgc hien phat sinh tir cac giao dich 
nai be, dug° loai tnY khi hgp filth Rao cao tAi chfnh. 

Li ich cüa cdc c6 Ong khOng kiem soat là phAn Igi fch trong lAi, hoc 16, va trong tar san thuAn cüa ceing 
ty con khang dugc nom gift bed Tang Ging ty. 

	

2.4 	. ang cy thi chinh 

Ghi nhan ban ddu 
Tai san tai chinh 
Tai san tai chinh cha Tang Cang ty bao gam tien vA cac khoan Wong &Tong tien, cac khoan phai thu khach 
hang va phai thu khac, cac khoan cho vay. Tai thai diem ghi nhan ban du, tat san tai chinh dirge xdc dinh 
theo gia mua/chi phi phat hanh cOng cac chi phi phat sinh khac lien quan trgc tiep den viac mua, phat hanh 
tai san tii chink' d6. 

Ng phai tra tai chin]) 
Ng phai tra tai chinh dm Tang ang ty bao gam cac khoan vay, cdc khoan phai tra nguai ban va phai tra 
Ichac, chi phi phai tra. Tai thai diem ghi nhan tan du, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac dinh theo 
gia phat hanh Ong cac chi phi phat sinh lien quan trcrc fiat) den viac Oar hanh ng phai tra tai chfnh do. 

Gia tri sau ghi nhan ban ddu 
Hien ti chin c6 cac quy dinh cy the ve danh gia tai c8ng cy tai chinh sau ghi nhan ban au. 

	

2.5 	. Choy& dai Rao car) UI chfnh lap bang ngooi te sang Bang Vial Nam 

Bito cao tai chfnh lap bang ngoai ta &Km chuy'en del sang Bari cdo tai chinh lap  bang citing Viet Nam theo 
cac tg,  gia sau: tai san va ng phai tra theo tji giá cu6i Mm, van dau fir dm chit sal httu theo tsi gia tai ngay 
Op van, Bdo cao ket qua hog dong kinh doanh va Bao cdo luu chuyen tien t theo rij gid thyc te. 

	

2.6 	. Cac nghiap vy bang ngooi te 

Cac giao dich bang ngoai t tong Mm tai chinh dirge quy dai ra (tang Viet Nam theo tjf gia thgc te tai ngay 
giao dich. TS,  gid giao dich thyc te nay duat xac dinh theo nguyen tac sau: 
- Khi mua ban ngoai ta: la tSr gia dugc quy dinh trong hgp thing mua, ban ngoai ta giaa Tang ang ty va 

ngan hang thucmg mai; 
- Khi g6p van: la tS,  gid mua ngoai t cha ngan hang nut Tang ang ty ma tai khoan tai ngay gOp van; 
- Khi ghi nhan ng phai thu: là tSI gia mua cUa ngan hang throng mai nai Tang C6ng ty chi dinh khach 

hang thanh toan tai thai diem giao dich phat sinh; 

- Khi ghi nhan rig phai tra: la tS+ gid ban cad ngan hang throng mai ncri Tang Cling ty dtr hien giao dich tai 
thai diem giao dich phat sinh; 

- Khi mua sam tai san hoac thanh toan ngay bang ngoai ta IA gid mua cüa ngan hang thucmg mai nai 
Tang ang ty thgc hian thanh toan. 

Tjr gid giao dich thgc 're khi danh gia loi cac khoan myc flan t c6 goc ngoai t tai thtd diem lap Bao cao tai 
chinh hgp nhat dtrgc xac dinh theo nguyen the: 
- Del veri khoan myc phan log IA tai san: áp thing tS,  gia mua ngooi t cUa ngan hang thucmg mai nal Citing 

ty thutmg xuyen c6 giao dich 
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TOng Cling ty d phAn Cong trInh Viettel 	 Bao cáo thi chinh hqp nhit 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha bliji 	 nam thi chinh ket thee ngay 31/12/2018 

- D6i voi tien gfri ngoai te: hp dung t9 gid mua mia chfnh ngan hang run TOng Cang ty ma thi khohn ngohi 
- 06i vai khoan nuic phan loaf la ng phai tra: hp clting gia ban ngoai t cUa ngan hang throng mai nai 

Tong Cang ty among xuyen c6 giao dich. 

TAt cá cat khoan chenh lech ty gia thuc te phat sinh trong nam va chenh lech do dhnh gia lai se du cdc 
khoim mac den t c6 DSc ngoai t cuai nam duqc hach todn vho ket qua hoht dOng kinh doanh cüa nam tài 
chinh. Trong de lAi chenh lech gia do danh gia lai sto du cuti kY tea tic khohn mac tien t c6 gac ngoai 
te kheng dtrgc se clung d phan ph6i Igi nhuan hoac chia ca ttc. 

	

2.7 	. Tien vi cfic khoin twang throng nen 

Tien bao gm tien mot tai guy, ten gni ngan hang kheng lcy han. 

Cac lchoan Mang throng tien la cac khoan dau tu ngAn han c6 thai gian thu hod khong qua 03 thang ká tir 
ngay du tu, c6 fifth thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen ded a clang thanh cat lutmg tien xac dinh va 
Icheng c6 nhieu rQi ro trong chuyen d61 thanh den. 

	

2.8 	. Chc khoin du tu thi chfnh 

Cite khaan ddu u ncim girt clan ngay dcio hn bao gam: Cdc khohn tien gUi ngan hang c6 ky flan dugc nam 
gift den ngay dho han vai mac (Itch thu lai hang ky. 

Dv pheng giam gia cdc khan diu tir nim gift den ngay dao han: can CU kha nang thu hOi de lap dtr phong 
phai thu kh6 dei theo quy dinh cfm phap luat. 

	

2.9 	. Cac khoan ntr phai thu 

Chc khohn phai thu dugc theo dei chi tiet theo ky hhn phai thu, doi tutmg phai thu, loaf nguyen t phai thu, 
và cac yeu tó khac theo nhu cAu Tian lycüa TOng Cong ty. 

Dv pheng ng phai thu khO del dugc trfch lap cho caz khohn: ng phai thu qua han thanh Man ghi trong hgp 
ang kinh te, cac khe Sc vay ng, cam ket hgp dOng hoc cam ket ng va ng phai thu chua den han thanh 
tohn nhtmg kilt) c6 kha nang thu hei. Trong de, viec trich lap dv pheng ng phai thu qua han thanh tohn dirge 
can cfr vho thai gian tra ng goo theo hgp clang mua ban ban du, kheng tfnh den viec gia han ng gina cat 
ben vh ng phai thu chin den hhn thanh tohn nhung khach ng da lam vao tinh tang phd sari hoc dang lam 
the We giai the, mat tfch, be tan. 

2.10 . Wing tan kho 

Hang nin kho la nguyen vat lieu, tong cv ding cu, hang hea &roc ghi nhan khi theta man cã hai their kin: 
the tvc nhap kho va be chfmg tit mua hang (Ia dugc hoan tat. 

Hang Mn kho dugc ghi than ban du theo gia goo bao gam: chi phi mua, chi phi che bien va cat chi phi 
lien quan nvc dap khac pith sinh de c6 duct hang tem kilo a dia diem Id tang thai tai thin diem ghi nhan 
ban S. Sau ghi nhan ban du, tad thai diem lap Rho cao tai chinh neu gid tri thuan c6 the thtrc hien dugc 
dm hang Mn kho thOp han gia gac thi hang tan kho dugc ghi nhan theo gia frj thuin c6 the thvc hien dugc. 

Gia tri hang Mn kho dirge xac djnh theo phuang phap binh quan gia guy& sau mai !An nhap. 

Hang Mn kho dugc hach tohn theo phuong phap ke khai thuang xuyen. 

cp` 
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Ting Cong ty C6 phAn Cong trinh Viettel 	 Bao cdo tai chinh hgp nhit 
Se 01 phi Giang Van Minh, quart Ba Dinh, Ha Nei 	 nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2018 

Chi phi san xuat kinh doanh dugc tap h9p theo tang hgp thing k9 v6i chit Mu tu. Doi vài cac cong trInh 
C6ng ty tv thvc hien, chi phi san xuAt kinh doanh do dang la tap hgp hgp chi phi, kbei lutmg da that hien 
tai Xi nghiep hach toan phu thuic. D6i vei cac ding trinh thue ngoai thvc hien, chi phi san xuat kinh doanh 
der dang dtrgc ghi ratan khi hang num Gong trinh da dugc nghiem thu va khei Wong Owe hien da &roc chip 
nhan thanh Wan. Chi phi san xtrat kinh doanh dO dang la chi phi dm cac cong trinh, hop ding dang thgc 
hien der dang hoac d hoan thanh nhtrng chua dirge chn Mu ttr nghiem thu, chip nhan thanh man. 

Hang girl ban dirge clang de theo dab 

- Hang ban da chuyen di cho dei tac nhung chua hoan thanh tha ttic ban giao nghiem thu va chua dugc 
chip nhan thanh toan; 

- Cat be tong thue san xuet ea giao cho cha Mu tu nhung chtra hoan thanh tha tvc ban giao nghiem thu và 
chua dugc chip nhan thanh toan. 

Dtr phang giam gia hang Mn kho dugc lp  vao Uteri diem cue" nam can cir theo sA choral lech gicra gia gec 
caa hang Mn kho lin hcm gia tri thuin c6 Bid thgc hien duvc. 

2.11 . Thi san co dInh 

Tai san c6 clInh hint hinh, tai san co dinh v8 hInh dugc ghi nhan ban Mu theo gia g6c. Trong qua With sir 
chmg, tai san cA dinh hitt* hinh, tai san cA dinh v6 lanh dugc ghi nhan theo nguyen gia, hao man luy ke va 
gift tri can lai. 

Khan hao tai ski c6 dinh dugc trich theo phtrcmg phap throng thing v6i thed gian khau hao dugc udrc tlnh 
nhu saw 

- Nha cera, vat kien frac 	 06 - 20 nam 
- May m6c, thiet bi 	 05 - 15 nam 
- Phucmg 'Ben van tai 	 05 - 10 nam 
- Thiet bi van phang 	 03 - 08 nam 
- Quyen sit clang 'lit 	 50 nam 
- Quyen sir dung &At khong Uteri hart 	 Khong trich khAu hao 

2.12 . Bit dung sail Mu tir 

Bat ding san Mu tu dugc ghi :than ban du theo gia g6c. 

Si veri bit clang san Mu Lu cho thue hoat clang dugc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon lay ke vá gia tri 
con li. Trong dd khau hao dugc trich theo phucmg phap 811:Ong thang vOi thin gian khau hao ducrc Irerc 
Unit nhtr sau: 
- Nha cua, vat kien trac 	 06 ram 

2.13 . Thue hopt gong 

Thue hoat Ong la tool hinh thud tai san co dinh ma phin16n rid to và lçvi ich gin lien vai quyen sit hitu Gila 
tai san thuic ye ben cho thue. Khoan thanh toan cluti With thin thue hoat clang dugc hach Loan vao bao cao 
ket qua hoot gong kinh doanh theo phucmg phap duang thang dtra tren thai han thue hoat clang. 

2.14 . Chi phi tra hut 

Cac chi phi da phat sinh lien quan den ket qua hoat Ong san xuat kinh doanh cUa nhieu 	Ice toan dugc 
hach totin vao chi phi tra truck de phan be dan vao ket qua hoot ding kinh doanh trong cac Ice toan sau. 
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TOng Ong ty Có pain Cang trinh Viettel 	 Edo do tai ehinh hqv nhat 
S6 01 phe Giang Van Minh, pan Ba Dinh, Ha Nei 	 nam tai chinh ket [Mc ngay 31/12/2018 

Vic tinh va phan be chi phi tra trutc dai han vao chi phi san xuat kinh doanh bmg ky Ice toan dirge can dr 
vao tinh chit, mec dia tang loai chi phi de lira chgn phucmg phap vâ tieu thec phan be hgp 19. Chi phi tit 
tuft dugc phan b din vao chi phi san xuat kinh doanh theo phucmg phap dutmg thang. 

2.15 . Cac khan no; OM tra 

Cac khoan ng phai tra dirge theo dai theo Icy haan phai tra, deg tugng phai tri, loai nguyen t phai tra va cac 
yEu tO khac theo nhu cAu gat ly dm Ting Gong ty. 

2.16 . Vay 

Cac khan vay dirge theo dei theo MIT deli Meng cho vay, tang khe vec vay va ky han phai tra cüa cac 
khoan vay. Trutmg hop vay bang ngoai t thi thvc hien theo clei chi flat theo nguyen te. 

2.17 . Chi phi di vay 

Chi phi di vay &tic ghi nhan vac) chi phi san xuAt, kinh doanh trong nam khi phat sinh, tit chi phi di vay 
lien quan [Arc tiep 4k vioc eau tu xay dimg hoc san xuat tai san de dang dirge tinh vao gia tri cáa tai san 
46 (dirge yen hoa) khi c6 dit cac Mau kin quy dinh tong Chuan mvc Ka toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di 
vay". Ngoai ra, dei yeti 'Moan vay Hong phvc vii viec xay citing tai san c6 dinh, bit clang san dAn tir, lai vay 
dirge van htla H ca khi thei gian xay Ming clued 12 thing. 

2.18 . Chi phi phai tra 

Ca sei trich truerc dea vii chi phi van hanh khai thac nhu sau: CM phi tien lucmg dirge xac dinh dva ten 
bang lung 'guy& tan sau khi tit di cac lchoan tam (mg Mang da chi tra; Chi phi sit dvng chung tea nha vei 
Ting C8ng ty Mang luta Viettel va Ting C8ng ty Vien thong Viettel dugc xac dinh can dr van bang tinh 
toan phan be chi phi dung chung tal cac trung tam Viettel firth. 

Ca se trIch truck clOi vei cac ding trinh xay lap da hoan thanh ghi nhan doanh thu tong nam tai chinh la 
chenh lech gita s6 ten dv thao bao cao hoan ding va chi phi da dirge tap hap ten sa sach ke tan. 

Viec ghi !Man cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuat, kinh doanh tong ky dugc thvc hien theo 
nguyen tic phit hap giaa doanh thu va chi phi phat sinh tong IcY. Cdc khoan chi phi phai tra se duce quyet 
toan yeti sia chi phi thvc te phat sinh. S chenh loch era se Inch try& va chi phi [Mx te dirge hoan nhap. 

2.19 . Crie khan tity phong phai trã 

Cac Ichoan dv phemg phai tra chi dirge ghi nhan khi tha man cac dieu kin sau: 
- Ting Cong ty c6 ngbia vv ng hien tai (nghia va phap lY hoc nghia vo lien d6i) do kat qua tir met str 

kien cla xay ra; 
- Sg giam sat ye nhang igi ich kinh te c6 the xay ra din den viec yeti cAn phai thanh tan nghia vii rig; 
- 	Dtra ra dirge met tree tinh dang tin cay ye gia tri cUa nghia vii ng de. 

Gia tri dirge ghi nhan cfm met 'Moan dv phting phai tra la gia tri dirge tree tinh hap ly nhat v khoan tin se 
phai chi de thanh toan nglea vit ng hien tai tai ngay ket thac nam tai chinh. 

Chi nhang khoan chi phi lien quan den }Moan dir phOng phai tra da lap ban du mei dirge bu dap bang 
khan dir phong phai tra do. 
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Tang Ging ty Ca phAn Cong trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh h(rp nhat 
S8 01 pha Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 Mtn tai chinh ket thew ngay 31/12/2018 

Du phang phai tra dirge ghi nhan vao chi phi san xuAt kinh doanh cita narn tai chfnh. Khoan chenh lech gifta 
s6 du phong phai tra da lap er nam tai chinh truck chira sir citing het lern hcm s6 dg pheng phai tra lap dr nam 
bAo cao dirge hoan nhap ghi giam chi phi san xuAt, kinh doanh trong nam, frit khoan chenh lech lem hon cUa 
khoan du phang phai tra ve bao hanh tang [firth xay lip dirge hoan Map vao thu nhap khac trong nam tai 
chinh. 

2.20 . Van chd s& &an 

Van du tu cda elm) se hau dirge ghi nhan theo sa von thuc gop eUa chit so ham. 

Lgi nhuan sau thue chira phan phed phan anh kat qua kinh doanh 	18) sau thue thu nhap doanh nghiep va 
firth hinh phan chia Igi nhuan hoac xO 19 16 cua Tang Cong ty. Viec phan phai Igi nintan dirge thge hien khi 
Tang Ging ty c6 Igi nhuan sau time chua phan phai kh8ng vuot qua mat Igi nhuan sau thue chin phan phai 
ti-en Bao cao tai chinh hgp nhat sau khi da Mai trir art huerng cUa eac khoin lai do ghi nhan tir giao dich 
mua gia re. Truting hgp tra ea tric, Igi Taman cho chit so him qua mat so Icri nhuan sau [hue chua phan phai 
dirge ghi nhan nhu throng hgp giam vOn gap. Lgi nhuan sau thue chua phan phai c6 the dirge chia cho cac 
nha diu tu Ghia ten ty le gem von sau khi dirge Doi hOi ding CE dang phe duyet va sau khi da trich lap cac 
quy theo Dieu le Tang C8ng ty va cac quy dinh eCia phap luat Viet Nam. 

Tang C8ng ty trich lgp cac quy dtr ph6ng sau tit Igi nhuan thuAn sau thue thu nhap doanh nghiep cilia Tang 
Ging ty theo de nghl cila HOi clang quan tri va dirge cdc ca dong phe duyet tai Dai hi dOng c6 &Ong 
thuting nien: 
- Quy diu tu phat 	Quy nay dirge trich lap nham phgc vg viee mg rung hoat ging hoe &au tu chieu 

sau mkt Tang Gong ty. 
- Quy khan thuOng, phew lgi va quy khen thuong ban dieu hanh: Quy nay dirge [rich lap (le khen thuang, 

thuyen Ichich vat chit, dem lai Igi fch chung va nang cao phile Igi cho cang nhan vien va dirge trinh bay 
nhu mOt khoan phai tra ten Bang can ded ke toan hgp that. 

Ca tCrc phai tra cho cac c6 dong dirge ghi than la khoan phai tra tren Bang Can dai ke toan dm Tang Cong 
ty sau khi ce thong bao chia c8 tire caa HOi dang Quan tri Tang Cong ty va th6ng bao ngay chat quyen 
nhan eta tire ctla Trung tam Ltru ky chimg khoan Viet Nam. 

Chenh lech ty gia hai doai phan anh ten bang can dal ke toan hop nhAt la chenh lech do chuyen dea bac 
cao tai chinh cUa cac cong ty con ter dang titn nOi t8 sang Clang tiEn ghi sa ke toan (VND). 

2.21 . Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang dirge ghi nhan khi clang died thga man cac dieu kin sau: 
- Phan lem rid ro va Igi {eh gan lien veri quy8n ser hilt san pliant hoc hang Ma da dirge chuyen giao cho 

ngtred mua; 
- Tring Cang ty khang con nam gift quyen quail 19 hang Ma rdnr ngueri so him hang Ma hoac quy8n kiern 

sok hang h6a; 
- Doanh thu (Imre xac dinh Prong di chic chin; 
- Tang Cong ty da thu dirge hoe s thu dirge Igi fch kinh te ttr giao dich ban hang 
- Xac dinh dirge chi phi lien quan den giao dich ban hang. 

Doanh thu cung cip dich vy 

Doanh thu cung cap dich vg dirge ghi nhan !chi (tang then th6a man cac dieu kin sau: 
- Dearth thu dirge xac dinh tuang dal chic chin; 
- Co kha nang thu dirge Igi fch kinh te tr giao dich cung cap dich vg d6; 
- Xac dinh  dirge phan Ong viec da hoan thanh vao ngay lap Bang can dai ké toan; 
- Xac djnh dirge chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich vg do. 
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Ting Cong ty C6 phAn Ceng trinh Viettel 	 Ban cáo thi chinh hop nhit 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quirt Ba Dinh, Ha Nen 	 nam tai chinh ket thhc ngay 31/12/2018 

Phan ding viec cung cap dich vu eta hoan thanh dirge xac dinh theo phtrcmg phip danh gia Ong vice hohn 
thank 

Doanh thu hop clang xcly dvng 

Hop deng xdy dong quy dinh Lnhà thau dirge thanh toan theo gia tri kheli Wong thoc hien, khi ket qua thirc 
hien hop deng xay dtmg duct xac dinh mQt each dang tin cey va dirge khdch hang xac nhan, thi doanh thu, 
chi phi lien quan den hqp dling dirge ghi nhan Wang img v6i phan c6ng viec da hoan thanh duct khach 
hang xac nhan trong 1(5,  phan anh tren hea clan da lip. Trong de: 
- Dei vol cac hop ang thi cong xay dong tram cosite, doanh thu dirge ghi nhan khi dirge chit clau tu phe 

duyet quyet toan tohn be, hop &mg; 

- 061 vat cac hop dog thi &Ong xay dtmg va lip dat tram BTS, doanh thu ghi nhan khi che Mu tu nghiem 
thu chap nhan thanh toan; 

- 061 veci cac hop deng xay lip khac, doanh thu dirge ghi nhin khi chit Mu tu nghiem thu chap nhan thanh 
toan So den de va hea dcm da phat hanh. 

Doanh thu hoot clang tat chinh 

Doanh thu phat sinh it tien Lai, co Mc, lot rdmin divot chia vá cac lchoan doanh thu hoat deing tai chinh 
khac dove ghi nhan 'chi thea man deng thin hai (2) dieu kien sau: 
- CO kha nang thu dirge Igi ich kinh te tir giao dich d6; 
- Doanh thu dirge xac dinh tuong del chic than. 

C6 tire, lqi nhuan dirge chia (Mot ghi nhin khi TOng Ging ty dirge quyen nhan e6 n'rc hoe &roc quyen 
nhan lqi nhuan it vice g6p v6n. 

2.22 . GM von hang ban 

Giá v6n hang ban tong nam dirge ghi nhan phit hop v6i doanh thu phat sinh trong nam vã dam bao man the 
nguyen the than tong. Cac twang hop hao Mit vat tu hang him vuot dinh mut, chi phi vugt dinh mIre birth 
thutmg, hang Mn kho hi mat mat sau khi da trir di phan trach nhiem cita tip the, ca nhan c6 lien quan,... 
dirge ghi than day da, kip thin vao gia von hang ban trong nam. 

2.23 . Chi phi thi chink 

Cac khan chi phi throe ghi nhan vao chi phi thi chinh g6m: 
- Chi phi di vay von; 
- Cac khoan 16 do chenh lech gia hei doai. 
Cac khoan tren &roc ghi nhan theo t6ng s6 1St sinh trong nam, kh3ng bit trir vol doanh thu hoot deng tai 
chinh. 

2.24 . Thue thu nhap doanh nghiep 

Thi san thue thu nhap hoan lai 

Tai san thue thu nhap hoan lai &roc the dinh doa ten t6ng chOnh l'ch tam th6i. dirge IchAu trt} va gia tri 
dirge khiu trir chuyen sang kj, sau eUa cac khoan 16 firth thue va uu dai thue chua sir dung. 

Tai san thue TNDN hoan lai &roc the dinh theo thue sat nine TNDN hien hanh dim tren cac mire thue suAt 
va luat thue c6 hieu lye vao ngay ket thdc !tam tai chinh. 

Chi phi thue TNDN hien hanh va Chi phi thue TNDN hoan lai 
Chi phi thue TNDN hien hanh throe the dinh ten ca sa thu nhap chin thue trong nam va thue suat thue 
TNDN trong nam thi chinh hien hanh. 

Chi phi thue TNDN hob lai dirge xac dinh tren ea sa s6 chenh lech tam thin throe khatt tra, s6 chenh lech 
tam thai ehju thue va thue suit thue TNDN. 

Khong bit tra chi phi thue TNDN hien hanh vai chi phi thue TNDN hoan Mi. 
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Tong Ging ty có phin Cang trinh Viettel 	 Bio eao tai chinh hqp flat 
S6 01 ph6 (Hang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha Nei 	 nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2018 

c) Thu e suit thue TNDN nam hien hanh 
Chi phi thut TNDN hien hanh cüa Tang Cang ty a Oen Cang trInh Viettel và cac ding ty con throe tinh 
theo thud suit nhu sau: 

Ten dun vi Thue sat 
- T6ng Cong ty C6 phan C6ng trinh Viettel 20% 
- 	Viettel Construction Haiti S.A 30% 
- 	Viettel Construction Peru 30% 
- Viettel Construction Cameroon 33% 
- 	Viettel Construction Tanzania 30% 
- Viettel Construction Burundi S.A 30% 
- Viettel Construction Mozambique 32% 
- 	Viettel Construction Cambodia 20% 
- 	Viettel Construction Myanmar 30% 
- 	Viettel Construction Laos 24% 

2.25 . Lai tren ca phiEu 

IAi co ban ten ca phieu duqc tinh bang cach chia igi nhuan hoac la sau thue phan b6 cho co &Mg sâ hau 
ca phieu ph ia thong dm Cong ty (sau khi da dieu chinh cho viec trial l3p  Quy Khen thming, pluk Lcd ya 
Quy '<hen thming Ban diet' hanh) cho se, lacing binh quan gia quyen maa s6 ca phieu ph& thong dang km 
hanh trong nam. 

2.26 . Cie ben lien quan 

Cac ben duqc coi la lien quan neu ben d6 c6 kha nang kiem soat hoac ci anh huemg clang ke doi yeti ben kia 
trong viec ra quyet dinh ye cat chinh sach tai chfnh va boat Ong. Cac ben lien quan cüa Tang Ceing ty bao 
gam: 
- Cac doanh nghiep trqc tie]) hay gian tip qua met hoac nhieu trung gian c6 quyen kiem sok Tong Ging 

ty hoac chin sij kiem soat cüa Teng Ceing ty, hoac ming chung sv kiem soat ven Tang Ceing ty, bao gam 
cã ding ty mg, ceing ty con va ding ty lien ket; 

- Cac ca nhan true tier, hoac gian tiep nam quyin bieu quyet ciia Teng Cing ty ma ci anh huang clang ke 
dOi vai Ting Ceing ty, nhang nhan sr quan 19 chü chit dm Tang Cling ty, nhang thanh yien mat thiet 
trong gia dinh elm cac ca nhan nay; 

- Cac doanh nghiep do cac cá nhan neu tren nám true tip hoac gian tiep phan quan tong quyen bieu 
guy& hoac c6 anh huang clang ke ted cac doanh nghiep nay 

Trong yiec xem xet timg mai quan h cüa cac ben lien quan de phpc vi cho viec lap va trinh bay Bao cao 
tai chinh hop nhat, Tang Cling ty chi) 9  tai ban chit cha mai quan h hon la hinh auk phap ly caa cac quan 
he de. 

2.27 . Meng tin be pl4n 

Met N phan la met dii phan ci the xac dinh rieng biet cUa Ting Gong ty tham gia vao viec cung cep de 
san phim hoac dich vi lien quan (be phan chia theo hoat dOng kinh doanh), hoac cung cap san phim hoac 
dich vu trong met m6i twang kinh te ci the (boa phan duce chia theo khu vqc dia ly). Mei be phan nay chiu 
raj to vá thu dtrem Igi fch khac bit so veil cac be phan khac. 

Thong tin be phan duqc lap ya trinh bay phi) hop vai chinh sach Ice Man áp dung cho yiec lap ya trinh bay 
bao cao tai chinh caa Teng Cong ty nham moc itch de giiip ngtrai sir dung bao cao tai chinh hi'eu ra và 
danh gia throe tinh hinh hoat dOng cUa 'Ding Cong ty meit cach toan din. 
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T6ng C8ng ty a phin Cang trinh Viettel 
SO 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 

Boo cat) tat chinh hyp nhlit 
nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2018 

3 	. TIEN VA CAC KHOAN TUONG DifONG TIEN 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

Tien mat 1.543.982.662 1.342.018.819 
Tien gin ngan hang khemg 	han 72.449.772.403 82.166.455.182 
Tien dang chuyen 900.000 
Cac Ichoan nrcmg throng tien (*) 350.000.000.000 

423.993.755.065 83.509.374.001 

(*) Tai ngay 31/12/2018, cac khoin tuang ducmg tien la tien girl c6 	han dual 3 thang dtrgc gai tai cac 
ngan hang ft-wan mai veri lai suat tir 4,5c/o/nam den 5,0 %/nem. 

4 	. PHAI THU NGAN FLAN CtJA KHACH HANG 
31/12/2018 01/01/2018 

Gia tri Du phOng Gia tri Du phOng 
VND 

Chi titt theo khfich 
hang c6 siS du Ian 

VND VND VND 

Khach hang trong Tap doan 	688.266.002.441 - 634.757.432.246 
Cong nghiep - Vien theing 
Quan dOi 
- 	T6ng C8ng ty Mang Judi 	246.074.455.970 - 365.962.096.226 

Viettel 
- 	Tang C6ng ty Vien 	217.071.911.825 

th6ng Viettel 
- 68.400.073.172 

- 	Gang ty Telecom 	48.268.648.625 
International Myanmar 
Company Limited 

- 	Tap doan COng nghiep 	32.781.057.865 - 27.098.639.881 
Vien thong Quan doi 

- 	C8ng ty Star Telecom 	8.079.509.066 - 32.890.849.055 
- 	Cong ty Viettel 	 3.573.500.602 - 5.189.873.504 

Cambodia - VTC 
- 	T6ng COng ty C6 phan 	4.738.377.061 - 22.524.027.263 

Dku tu Qu6c te Viettel 
- 	Vien Nghien cCm va Phat 	978.590.656 

trien Viettel 
16.682.535.852 

- 	Cong ty Bat dijng san 	6.397.239.353 7.987.449.943 
Viettel 

- 	ang ty C6 pliant Tu vAn 	69.120.000 
thiet k 	Viettel 

- 	T6ng Cong ty Giai phap 	700.526.589 
Doanh Nghiep Viettel 

- 	Cac Chi nhanh Viettel 	119.533.064.829 
tinh 

88.021.887.350 

Cat khach hang ldiac 	211.431.831.810 (1.947.513.815) 262.722.246.671 (1 947 513 823) 

899.697.834.251 (1.947.513.815) 897.479.678.917 (1.947.513.823) 

Trong de phai thu 	688.266.002.441 - 634.757.432.246 
khach hang la cac ben 
lien quan 

(Xem thong tin chi tilt tgi They& minh 35) 
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Tang ang ty C6 plan Cling trinh Viettel 	 Ban cao tai chinh hop nhat 
s6 01 pht Giang Van Minh, qua'n Ba Dinh, Ha Nai 	 nam tai chfnh ket thic ngay 31/12/2018 

5 	. TRA TRVOC CHO NGUOI 

Chi lift theo ngirdri bdn 
ce so du. Km 

BAN NGAN RAN 
31/12/2018 01/01/2018 

Gid trf Dv pheng Gid frj Dir phong 
VND VND VND VND 

- C6ng ty TNHH Xay 
dung vã Phat trien vien 
thong Hung Thjnh Phat 

1.557.873.843 1.557.873.843 

- Cong ty C6 phAn DAu tu 
va Xay lip vial.' tilting 

2.106.090.543 (2.106.090.543) 2.106.090.543 (2.106.090.543) 

Hoang Minh Phat 
- Cong ty TNHH Dau us 

xay dvng va VAn tai 
1.964.153.594 992.582.858 

Trung Thanh 
- 	C8ng 	ty 	C6 	phan 3.379.411.747 3.040.927.078 

VNAECO 
- Cong ty TNHH Thtrcmg 

mai Dich sin Tin hoc 
959.094.317 4.299.526.186 

Dien ter Vign thong Tan 
Thanh 

- 	Cong ty CP Cong nghi'ep 811.839.639 968.892.144 
HAPULICO 

- COng ty TNHH MTV 53.422.540.440 
Toyota MY Dinh 

- 	Cac d6i ttrong khac 79.718.907.053 (9.856.843.662) 76.185.578.169 (19.662.782.625) 

143.919.911.176 (11.962.934.205) 89.151.470.821 (21.768.873.168) 

Tra nem cho nguiti 
ban la cac ben lien quan 

174.879.467 51.024.346 

(Xem thong tin chi tilt tot Thuyert minh 35) 

6 	. PHAI THU NGAN HAN KHAC 
31/12/2018 01/01/2018 

Gid tri Dr phOng 	Gid tri 	Dv phong 
VND VND 	 VND 	VND 

- Tam img 265.169.391.178 - 	175.467.663.027 
- Ky urge, ky quy 1.281.508.871 1.276.576.923 
- 	Phai thu kinh phi di till 

trading nudrc ngoai 
1.519.832.250 1.162.757.250 

Trung tam dich viii Mu 
gia tai san (*) 

20.000.000.000 

- 	Kinh phi t6 chive ngay 
sang tao Viat Nam 

1.372.816.270 

- 	Phai thu khoan thue nap 
tai nuoc ngoai (**) 

37.838.229.823 43.465.843.402 

- 	Phai thu CBNV tam ong 
da nghi viac 

2.282.567.967 6.330.236.173 

Phai thu khac 4.178.840.755 6.694.271.156 

332.270.370.844 - 	235.770.164.201 
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Toing Cong ty C6 phAn Cling trinh Viettel 
	

Bao cao tài chfnh hqp nhAt 
Sti 01 ph6 Giang Van Minh, quart Ba Dinh, Ha Ned 	 nam tai chinh ket Mac ngay 31/12/2018 

6 	. PHAI THU NGAN HAN ICHAC (dap theo) 

(*) Tien dat coc cho Trung tarn dich vu clau gia tai san de dau gia mua 16 c8ng dung cu ctia Tap doan 
Cang nghiep Van thang Quin dOi. Theo Giay xac nhari trang dau gia ngay 26/12/2018, Tong Gang ty sd 
Icy hcfp d6ng mua 16 cong cu dung cu nay vao dau nam 2019. 

(**) Thue tam nOp theo chinh sach thue cua Ca quan thue ti thi tut:mg ntrec ngoii, durqc tinh bang 5% gid 
tri hoa don ban hang va cung cap dich vu phat hanh ghi !than doanh thu cüa Cang ty con dm Tang Cong ty 
tai thitnrang nudrc ngoai. 

7 .NQXAU 
31/12/2018 01/01/2018 

Gid gac Gia tri 
có thd thu hdi 

Gid gac Cid. tri 
ce thd thu hdi 

Tang gia trj cac khoin phai 
thu qua han thanh toan hoac 
chua qua han nhung Icht c6 
lcha nang thu hai 

VND VND VND VND 

Su doan 367 - Quail 
chang PhOng ;thong 

890.874.000 890.874.000 

1Cheing quan 
- C6ng ty TNHH MTV 214.567.000 214.567.000 

Phat trian Cang vien 
Phan marn Quang Trung 

- 	COngtyCPflAutixva 2.106.090.543 2.106.090.543 
Xay lap Vin thong 
Hoang Minh Phat 
C8ng ty TNHH Dalt tin 643.000.000 643.000.000 
Xay dung Trirtmg Sinh 
Cemg ty CP Xay dung 644.945.613 644.945.613 
Thuang mai vã Dich vu 
San Thay 

Am Kith nang thu hai nq phai 
thu qua han 

9.592.629.606 181.658.742 19.398.568.577 181.658IN 

Ca. 

14.092.106.762 181.658.742 23.898.045.733 181.65 	742 

8 .HANG TON KHO 
31/12/2018 01/01/2018 

Gia vac Dv phong GiagAc Du phOng 
VND VND VND VND 

Nguyen lieu, vet lieu 99.675.635.078 (16.188.099.619) 64.144.156.242 (17.313.183.861) 
COng cu, dung cu 4.018.258.386 441.695.666 
Chi phi san xuat kinh 
doanh d6 dang 

348.468.829.226 - 317.368.756.839 

Hang giri di ban 2.572.380.229 - 125.609.843.242 

456.683.249.843 (16.188.099.619) 507.564.451.989 (17.313.183.861) 
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Ting Cong ty C6 phAn Cling trinh Viettel 	 Bao cáo tai chinh h9p nhAt 
56 01 ph6 Giang Van Minh, qudn Ba Dinh, HaNOi 	 nam tai chinh kit Mix ngay 31/12/2018 

9 	TAI SAN C6 DINH HMI HINH 

Xem chi tiet Phu Luc 01 

10 	. TAI SAN C6 DINH V6 HINH 

Tai san có dinh vo hinh cüa 16ng C6ng ty la quyen sir dung dAt bao ginn cac 16 dAt sau: 
- Thila dAt so 908 tai xa Deng Thanh, huyen H6c Mon, thanh MI6 H6 Chi Minh nguyen gia la 

18.057.588.039 VND, gid tri hao mon lOy ke ti Mai diem 31/12/2018 la 7.649.166.924 VND, trong 46 
so khau hao trong nam la 224.556.108 VND. 

- Thila etat sO 300 thuOc 10 A2-9, khu dan cu Bac 1-16a Th9, xa Flea Deng, huyen CAm Le, thanh p116 Da 
Sang: Quyen sfr dung dAt kh6ng xdc dinh theii gian sir dung wiri nguyen gia la 6.279.300.000 VND. 

11 	.BAT DQNG SAN DAU TU' 

Bat dOng sari dAu tir caa TOng Cong ty la cac tuyen con ngam h6a cap quang gem: tuyen Lang Ha - Giang 
Vo; tuyen Hoang Dieu; tuyen Xuan Thity - Cau Gay; va tuyen Phan Dinh Phong tai thanh ph6 Ha NOi. 
T6ng nguyen gia la 27.104.263.033 VND, va da het khau hao tai thai diem 01/01/2018. 

12 	. CHI PHI TRA TRU& 

Ngin hun 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

- 	Chi phi thud van phting 2.670.611.664 2.483.044.511 
- 	C6ng co dung ci.i xuAt dung 26.274.889.829 17.362.623.940 
- 	Chi phi sua chfta van pheing 279.822.163 

Dal ban 
29.225.323.656 19.845.668.451 

- 	Chi phi thanh ldp doanh nghiep 519.705.495 
- 	Chi phi mita chOa. 1.217.885.552 1.232.570.787 
- 	Chi phi ming cv dung cu chb phan b6 17.353.552.586 823.987.357 
- 	Cdc khoan khac 93.102.689 

18.571.438.138 2.669.366.328 
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Tang C5ng ty C6 phan Cling trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hop nhat 
86 01 ph6 Giang Van Minh, pan Ba Dinh, Ha Nal 	 nam tai chinh kat thtic ngay 31/12/2018 

13 	. PHAI mA NG1.1.61 BAN NGAN HAN 

Phal tra ngueri ban chi 
tiet theo nha cung cap c6 
so du Idia 

31/12/2018 01/01/2018 
Gia tri S6 c6 

kha nang tra no.  
Gia tri S6 c6 

kha nang tra nq 
VND VND VND VND 

T6ng Cang ty Mang ltrai - 27.764.092.250 27.764.092.250 
Viettel 
TOng C8ng ty 
thOng Viettel 

253.410.809.315 253.410.809.315 

C6ng ty CP Ky thuat 1.628.308.611 1.628.308.611 12.083.375.662 12.083.375.662 \ A 

Thanh Hung Phat 
KiE 

- Cong ty TNHH Dim Huy 507.330.870 507.330.870 1.417.548.009 1.417.548.009 
- Cong ty TNHH Hai Dung 386.779.186 386.779.186 4.307.546.350 4.307.546.350 
- Gang ty TNHH Thucrng 

mai vit Dich vu K9 Thuat 
773.092.949 773.092.949 9.579.124.249 9.579.124.249 

- COng ty CP Tin Hung 35.507.784.105 35.507.784.105 7.667.547.240 7.667.547.240 
- C8ng ty CP San xuat 27.859.700 27.859.700 4.930.878.460 4.930.878.460 

Throng mai va Dich vu 
An Phat 

- C8ng ty TNHH MTV 1.163.229.609 1.163.229.609 1.219.132.725 1.219.132.725 
TNHH Ka Tech 

- C6ng ty CP Ca dian 5.277.072.974 5.277.072.974 21.983.040.555 21.983.040.555 
Hoang Hung 
C6ng ty 'TNHH Ceng 
ngha vá Truyan thang 

8.317.136.300 8.317.136.300 

Comtec 
- COng ty TNHH Thuang 

mai Thoai Anh 
6.089.212.892 6.089.212.892 

- ang ty C6 phan Ca Ichi 1.980.709 1.980.709 6.311.594.898 6.311.594.898 
Thtrcmg mai XNK Hilng 
Phat 

- 	Phai tra cac d6i Wong 
khac 

163.176.417.486 163.176.417.486 233.769.842.928 233.769.842.928 

470.177.801.814 470.177.801.814 337.122.936.218 337.122.936.218 

Phai tra nguiri ban IA 
cac bEn lien quan 

253.632.149.093 253.632.149.093 28.041.158.218 28.041.158.218 

(Xem thong tin chi tie't tai Thuyet minh 35 ) 
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Tong Ong ty CO Oen Cong trinh Viettel 

SO 01 pile Giang Van Minh, qugi Ba Dinh, Ha Noi 
Bald cao tai chinh htyp nth 

Liam tai chinh ket thitc ngay 31/12/2018 

14 . NGUV1 MUA TRA TIEN TRUtiC NGAN HAN 

31/12/2018 01/01/2018 

Nguiri mua trd tin trade chi tiet theo kluich hang ce sts 
duldn 

VND VND 

- 	Telecom'international myanmar company limited 26.163.658.151 
- 	Viettel Ha NOi - CN Tap doan Cang nghiep Vin dieing 2.040.093.101 

Quan clOi 

- 	Viettel Construction Burundi S.A 1.495.636.950 
- 	Tang Cong ty Vien thong Viettel 

- 	BO tu lenh Hai Quan 

- 	Cac del Wang khac 

1.772.372.748 

11.498.275.000 

10.400.459.053 6.605.244.879 

1 
:!\)0 
„101 

5C 

25.166.743.751 34.808.996.131 

Ngutri mua hi ban truck la cgc ben lien quan 498.362.754 836.432.204 
(Xem thong tin chit/it tgi Thuyett minh 35) 

15 . TRUE VA CAC 1CHOAN PHAI NOP NHA NUVC 

Xem chi tiat Phu hic 02 

16 . CHI PII1PHAI TRA NGAN HAN 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

- 	Trich tin& tien ltrong an ca 2.657.191.571 
- 	Trich tnrec chi phi xay lEp cOng trinh vign th6ng (*) 153.622.973.137 179.655.148.646 
- 	Trich taxon tien luang dich vii hO trg Icy thuat 2.623,977.992 
- 	Trich trade tien luang van hard' khai thac (**) 91.366.297.222 138.759.532.779 
- 	Chi phi iai vay phai tra 21.304.605 
- 	Thu lao HDQT khOng digu hanh 45.000.000 
- 	Chi phi phai tra khdc 40.420.000  

244.989.270.359 323.802.575.593 

(*) La khoan trich truck chi phi thi c6ng, bao duang cho cdc ding trinh da hoan thanh nghiem thu quyet 
toan voi chi) dau tu nhtmg chua tap hgp du chimg ta ghi nhan chi phi. 

(**) La khoan trich truck chi phi nhan cang dace xac dinh theo khei lugng dich Nigd cung cap caa hog 
dOng cung cap dich vu van hanh khai thac mang luti vign th6ng tai 62 Chi nhanh Viettel tinh. 
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Tong Citing ty Ce phAn C8ng trinh Viettel 
SO 01 pith Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 

Bao cao tai chfnh hop nhAt 
tarn tai chinh ket Mac ngay 31/12/2018 

17 	. PHAI TRA NGAN H3N KHAC 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

- Kinh phi Ong doan 8.151.567.131 4.268.973.365 
- 	Baia hiem xa hi 57.014.916 2.387.498.681 
- Bao hiem y th 200.392.251 
- 	Bao hiem that nghiep 32.352.629 99.611.602 
- 	Tap doan Cong nghiep Vin thong Quart di ye KPCD, 33.846.450.228 93.303.440.953 

BHXH, BHYT 
- 	Nhan ky quy1,1cy coot ngan han 150.500.895 914.100.895 
- 	Phai tra c6 tire cho t6 chat Gang doan Clang ty 1.088.019.200 663.594.520 
- 	Phai tra c6 tirc cho doi tuong khac 5.129.860.887 4.552.961.199 
- 	Khen thtremg cho cat cá nhan 773.868.911 
- 	Phai tra chi phi thi tong cac tang trinh 23.158.650.946 23.884.512.656 

Phai tra cho cdc nhan vien he trg thi toeing nu& ngoai 1.805.995.744 
- 	Phai tra cha dAu to do lam mat vat to 1.289.339.260 
- 	Phai tra chi phi van hanh lchai thac (*) 4.400.725.574 18.725.615.904 
- 	Ting ang ty Mang ltred Viettel (**) 10.884.788.977 
- 	Cac khoan phai tra, phai nEp Ichac 5.467.133.926 6.272.330.002 

92.367.065.309 159.142.235.943 

(*) Khoan phai tra can bE nhan vien chi phi thoc hien dich Ai van hanh khai tha.c. 

(**) Khoan phai tra Tong C8ng ty Mang hred Viettel lien quan den khoan tien nhan ang truck de thoc hien 
cat hop thing xay lap, tuy nhien den filed diem hien tai Ding Cang ty CE phAn Gong trinh Viettel xac dinh 
kheing thoc hien tiep cac hop ding nay. 

18 	. PHONG PHAI TRA NGAN HAN 

Do phOng phai tra ngan han la khoan do phOng bao hanh cat c8ng trinh xay lap Tong c6ng ty a that hien 
trong nam. Mac frith lap do phOng tir 3% doanh thu, thoi gian do phOng la 12 thang Ira bat (Tau trfch lap ke 
ter thai diem hoan thanh, ban giao cong trinh, ghi nhan doanh thu. 

19 	. VON CHU SO Hai 

Bang 86i chieu bin Ong cüa vOn chã so.  him 

Xem chi tiet Phu hic 03 

Chi tiet von du tn cfia chfi so.  hut 
Cu6i nam Ty le fMunAm T' 1Ô 

VND VND 

Tap doan Cong nghiep Vlen thong 379.536.630.000 73,22 345.033.304.000 73,22 
Quail dai 
ang doan Cong ty 4.677.920.000 0,90 4.252.666.000 0,90 
Cac c6 clang kit 134.135.880.000 25,88 121.947.440.000 25,88 

518.350.430.000 100,00 471.233.410.000 100,00 
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'Ding Ong ty CO phAn Ong trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hop nhat 
SO 01 phO Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha Nei 	 nam tai chinh ket thoc ngay 31/12/2018 

19 . VON CHU SO Hilt 	theo) 

c) Cac giao dich ve von vol cac cha so: him va pan plied cO thy, chia Icri nhuan 

Vim dAu tu dm chit Whau 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

- 	Van g6p cldu nárn  471.233.410.000 428.400.340.000 
- 	Vein g6p tang trong natn 47.117.020.000 42.833.070.000 
- 	kiln g6p cud! nant 
cO tqc, lqi nhuan 

518.350.430.000 471.233.410.000 

- 	Cid tut, 10 nhuan phai trci ddu nam 5.216.551719 4.142.302.809 
- 	Cd ta-c, 	nhuan pith! trei trong nam 47.239.947.158 42.846.998.000 

+ CO tirc, lqi nhuan chia [ran lqi nhuan nam truck 47.239.947.158 42.846.998.000 
- 	Cd tik, 10 nhuan cla chi Ira bang tidn (46.238.622.790) (41.772.745.090) 

+ CO Mc, lqi nhuan chia tren lqi nhun nam trutc (46.238.622.790) (41.772.745.090) 

CO Mc, lqi nhuan cOn phai tra cam nam 

CO phieu 

6.217.880.087 5.216.555.719 

31/12/2018 01/01/2018 

S6 lucmg c6 phieu dang k9 phat hanh 51.835.043 47.123.341 
So Wog c6 phiau da phat hanh va gap vein day da 51.835.043 47.123.341 
- Cdphiiuphdthong 51.835.043 47.123.341 
SO lacing ce. phi& dang km hanh 51.835.043 47.123.341 
- Cdphiluphd thong 51.835.043 47.123.341 
Menh gia c6 phieu dang Iiru hanh (VND) 

Cfic guy cart ding ty 

10.000 10.000 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

QuydÀu tu phat trien 48.685.143.842 48.685.143.842 

20 . CAC KHOAN MDC NGOAI BANG CAN DO! Kt TOAN VA CAM KET THUE HOAT BONG 

a) TM sari cho thue ngoai 
Teing Citing ty hien dang s& dong bat Ong sin Mu tu: vao mpc dich cho thue boat deng. Vao ngay 
31/12/2018, cac Ichoan tien thud t6i thieu trong tucmg lai theo hop dOng cho thuê hoat cleng ducm trinh bay 
nhu sau: 

31/12/2018 	01/01/2018 

    

- Ter 1 nam fret xuang 

VND 

3.194.235.171 

 

VND 

3.194.235.171 
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TOng C8ng ty C6 phan Cling trinh Viettel 	 Bat) cáo thi chinh htyp nhat 
SO 01 ph6 Giang Van Mirth, quan Ba Dinh, Ha Nhi 	 nam tai chinh ket Mix ngay 31/12/2018 

20 . CAC KHOAN MIX NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN VA CAM KET THUE HOST BONG 
(hip theo) 

NgO9i t 	cie 1091 

31/12/2018 01/01/2018 

- DO la my (USD) 64.622.923 162.181.622 
- Gourdes Haiti (HTG) 2.371.144 24.990.586 
- Soles Peru (PEN) 907.700 2.052.176 
- Lak Lao (LAIC) 746.657.973 889.498.856 
- Bif Burundi (BIF) 206.782 206.782 
- Mtn Mozambique (MTN) 3.699.911 2.260.848 
- Kyats Myanmar (MMK) 75.867.621 11.421.174 
- Tzs Tanzania (TZS) 

Nq kh6 di5i da xfr 

380.601.645 381.349.908 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

Ng kb:5 dOi dàxifl9 1.207.812.423 1.207.812.423 

21 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VIJ 

Nam 2018 Mm 2017 
VND VND 

Doanh thu xay lap c8ng frith 1.247.049.590.644 1.269.006.506.850 
Doanh thu khai thac va (mg cfm thong tin (*) 2.582.225.562.938 1.727.787.288.075 
Doanh thu kinh doanh bat ging san dAu tit 3.194.235.171 2.600.978.723 
Doanh thu cac hgp dling thuong mai 307.069.201.238 302.647.209.202 
Doanh thu dich vu vat tu c6 dinh bang Ong (**) 137.192.601.306 

4.276.731.191.297 3.302.041.982.850 

Trong do: Doanh thu d6i vài cac ben lien quan 
(Xem th8ng tin chi tiet tai Thuyet minh 35) 3.768.403.933.500 2.589.426.516.400 

(*) Cung cap dich va van hanh khai thac va (mg eau thOng tin dich vi vigil thong tai 62 tinh thanh pito va 
hyp ang dich vu quan ly, khai thac thue bao c6 clinh kY voi T8ng COng ty Mang ludd Viettel va Ring Cling 
ty Vien th6ng Viettel. 

(**) Cung cap dich vu vat tu cO dinh bang rOng cho Chi nhanh Viettel cac tinh. 

22 	. GIA VON HANG BAN 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

Gia An cua h9p d6ng xay dung 1.124.282.377.127 1.114.551.125.228 
Gia von dich vii kit& thac vã fing thu th8ng tin 2.458.595.343.520 1.690.803.524.456 
Gia van cac h9p d6ng throng mai 302.610.327.122 288.036.624.889 
Gia van dich vo vat tu ca dinh bang Ong 132.484.041.488 
Hoan nhap dir phong giam gia hang tan kilo (181.127.099) 

4.017.972.089.257 3.093.210.147.474 

HI 
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Tang C8ng ty C6 phAn Ong trinh Viettel 	 Bao can tai chinh hop nhAt 
SO 01 plua Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh ket the ngay 31/12/2018 

23 . DOANH THU HOST BONG TAI CHiNFI 

Lai tien gill, ti6n cho vay 
Lai chanh loch t9 gia phat sinh trong nam 
Lai chenh lech 	gia danh gia cu6i nam 
Doanh thu hoat ging tai chinh Ichac 

Nam 2018 Nam 2017 
VND 

4.695.528.604 
5.378.245.374 
7.508.748.903 

3.000 

VND 

5.003.310.237 
804.837.445 
291.495.839 

17.582.525.881 6.099.643.521 

24 . CHI PHI TAI CH1NH 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

Lai nen vay 218.901.727 2.423.487.906 
L8 chenh lech t9 gia phat sinh trong nam 
L8 chenh lech t9 gia danh gia cu6i Mm 

204.242.399 
54.895.963 

491.924.309 
1.238.068.777 

co 
N 

Chi phi hoat Ong tai chinh khac 10.258.446 3.760.880 

488.298.535 4.157.241.872 

25 . CHI PHI QUAN Lt DOANH NCHIEP 

Narn 2018 Nam 2017 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 66.429.091.225 1.392.036.941 
Chi phi nhan ding 3.255.774.549 51.887.884.214 
Chi phi c8ng cu, a dung van ph6ng 289.424.851 408.032.359 
Chi phi khAu hao tai san c6 dinh 2.002.614.723 1.608.110.724 
Thu, phi, vã le phi 579.762.480 2.181.111.572 
Moan nhap dtr phong (9.805.938.971) (5.983.070.949) 
Chi phi dich tip mua ngoai 30.945.105.639 24.530.092.780 
Chi phi khac bang ti6n 10.996.832.606 7.331.332.583 

104.692.667.102 83.355.530.224 

26 . THU NII4P KHAC 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

Hoan nhap du phOng bao hanh cang trinh xay lap 17.941.348.055 27.040.412.790 
Thu nhap ttl• hoa hAng di 19 khong phai tra 1.871.117.252 
Thu nhap Ichac 774.801.736 3.320.387 

18.716.149.791 28.914.850.429 
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Tong Gong ty CA phAn Ong trinh Viettel 	 Bao ego tai chinh hop nhAt 
SO 01 pho Giang Van Minh, quail Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh lc& Mac ngilty 31/12/2018 

27 . CHI PHI 1CHAC 

Nam 2018 Nam 2017 

Thud TNDN ndp thfra kh6ng duce hoan lai 

VND VND 

1.376.893.825 
Cac khoan bi phat 100.000.000 
Chi phi khac 115.683.015 99.546.676 

215.683.015 1.476.440.501 

28 . CHI PHI TRUE THU NHAP DOANH NGHItP HIeN HANH 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

••• 
Chi phi thud TNDN hidn hanh phat sinh 	Vidt Nam 30.996.854.546 22.099.239.371 ;Os , 
Chi phi thud' TNDN hidn hanh phat sinh tai nut ngoai 11.825.873.264 14.160.791.272 cv 

V AriU 
Chi phi thue TNDN hien hanh 42.822.727.810 36.260.030.643 I 

\  St 
Thue TNDN phai nQp dAu Mm 10.270.859.739 9.376.108.971 
Thue TNDN da nØp trong nm (38.324.795.229) (29.915.255.080) M • 

Trong do: 
- 	Thud thu nhap doanh nghlap dd nap tai Viet Nam (27.342.590.404) (18.586.738.595) 
- 	Thud thu nhap doanh nghiep del nap tai mratc ngoai (10.982.204.825) (11.328.516.485) 
Anh hutling chenh Idch ty gia quy dOi hop nhat BCTC 1.053.197.995 (5.450.024.795) 

Thui TNDN phii nip cuai nArn 15.821.990.315 10.270.859.739 

29 . THU THU N1-13P DOANH NGIHR ROAN LAI 
TM sin thui Thu nhip hair Ii 

31/12/2018 01/01/2018 
VND VND 

- 	TM san thue thu nhAp hoAn lai lien quan ddn khoan chenh 407.594.036 288.130.762 
Idch tom thEri &cc khan tra• 

Tai sin thug thu nhip hair Ii 407.594.036 288.130.762 

Chi phi thue thu nhip hair lai 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

- 	Thu nhep thue thu nhap doanh nghidp hoan lai phat sinh tit 
cac khoan chdnh Idch tam Mari phai chiu thue 

(407.594.036) (288.130.762) 

- 	Chi phi thud thu nhAp doanh nghidp hoan lai phat sinh tit 
vide hoan nhap tai san thud thu nhap hoan lai 

288.130.762 970.671.289 

(119.463.274) 682.540.527 
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Tang Gong ty d phan Con trinh Viettel 	 Bac, cao tai chinh htyp nhgt 
só 01 ph6 Giang Van Minh, pan Ba Dinh, HA Nei 	 narn tai chinh k'et Mac ngay 31/12/2018 

30 	. LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

Viec tinh toan tai ca bin tan c6 phieu c6 the phan ph6i cho cac c6 ding sâ httu c6 phan ph6 thing caa 
Tong Cong ty duqc thuc hien chra tan cac s6 lieu sau: 

Nam 2018 

 

Min 2017 

   

VND 

 

VND 

Lqi nhuan thugn sau thue 
Lqi nhuen phan b6 cho c6 phieu ph6 thong 
C6 phieu pM theing dang km hanh birth quan trong nam 

146.909.123.447 
146.909.123.447 

51.835.043 

117.844.317.328 
117.844.317.328 

51.835.043 

Lai ca ban tren c6 phieu 

   

2.834 

 

2.273 

TOng Con ty chua c6 chr tinh trich Quy khen thuang, phac lqi va Quy khen thuerng Ban dieu hanh tren Lqi 
nhuan sau thu e tai cac thed diem lep Bao cao tai chinh hqp nhat. 

Lai ca ban tren c6 phieu da &roc dieu chinh hed to then quy dinh tai Chain mut kg toan Viet Nam sie 30 — 
Lai tren cO phieu. 

31 	. CHI PHI SAN XUAT THEO YEU TO 
Mm 2018 
	

Nam 2017 
VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 648.004.545.304 560.627.806.833 
Chi phi than ding 2.589.826.947.403 1.805.144.805.124 
Chi phi kheu hao TSCD 6.618.356.105 4.730.418.912 
Chi phi dich vu mua ngoai 356.769.452.980 328.781.846.836 
Chi phi khac bang tien 250.023.821.913 236.417.688.976 

3.851.243.123.705 2.935.702.566.681 

32 	. CONG CV TAI CH1NH 

Cac loai cong cu tai chinh caa Tong aing ty bao g6m: 

Gia tri s6 ke Man 

VND 

31/12/2018 01/01/2018 
Gia goc 	Du piling 

VND 	 VND  
Gia g6c Du phing 

VND VND 
TM sin tai chinh 
Tien va cac 	423.993.755.065 
khoan tacmg 
throng nen 
Phai thu khach 1.231.968.205.095 
hang, phai thu 
khic 
Cac khoan cho 
vay 

 

83.509.374.001 

(1.947.513.815) 	1.133.249.843.118 

3.000.000.000 

 

(1.947.513.823) 

        

        

1.655.961.960.160  (1.947.513.815)  1.219.759.217.119 (1.947.513.823) 
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Tong Ong ty Co phAn Clang trinh Viettel 	 Bao cäo tai chinh hop nhat 
So 01 phei Giartg Van Minh, quen Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2018 

32 	. CONG CU TAI CHNH (tip theo) 

Gid ti se, ke loan 
31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 
No phai tra tai chinh 
Vay va no 34.446.934.108 
Phai tra nguiri ban, phai tra 'chat 562.544.867.123 496.265.172.161 
Chi phi phai tra 244.989.270.359 323.802.575.593 

807.534.137.482 854.514.681.862 

Tai san tai chinh va no phiti tra tai chinh chua duot danh gia theo gia tri hop 19 tai ngay ket that 1(9 ke toan 
nam do Theing tu se 210/2009/TT-BTC va cat quy dinh hien hanh yen tau trinh bay Bao cao tai chinh va 
thuyet minh thOng tin dOi veri c8ng cy tai chinh nhung kluing di/a ra hutng clan tucmg throng cho viec danh 
gia va ghi nhan gia tri hop 19 dm cat tai san tai chinh va nç phai tra tai chinh, ngoyi frit cat khoin trfch lap 
do phang no phai thu kh6 dai da citron nen chi tit ti cac Thuyet minh lien quan. 

Quail 19 rüi ro tai chinh 
Rid ro tai chinh dm Tang C6ng ty bao gem rat ro thl truerng, nil ro tin dung va riM no thanh khoan. Tang 
Cong ty da xay chpig h theing kiem sok nham dam bao so can bang 6 MICIC hyp 19 gidd chi phi Si ro Oat 
sinh va chi phi pan 12 Si no. Ban Tang Giam den Tang Cang ty c6 trach nhiem theo dol quy trinh quan 12 
riM ro d dam bao sr can bang hop 12 giera nil ro va kiem soat nil ro. 

ro /hi triton 
Hoot d'Ong kinh doanh cüa Tang ang ty se chit yeu chju riM ro khi c6 so thay dal ve t9 gid hai doai va lai 
suat. 

Rin ro vet, gia hal cloak 
Tang Cong ty chit' rdi no ve 19  gia do gia trj hyp 19 dm cat luang tien trong Wang lai ctia met tong co tai 
chinh s bien dOng theo nhang thay dal elm 19 gia ngoai t khi cat khoan vay, doanh thu va chi phi cua 
Tong Ceing ty duct thoc hien bang don vi tien t Ichac vai &Ong Viet Nam. 

Rui ro yE lai sat: 

Tang C6ng ty chiu riM to ve Idi suat do gid trj hyp 19 dm cat luang tien trong Mang lai elm met tong co tai 
chinh se bien dOng theo !Mang thay dal elm lai sugt thj tratmglchi Tang COng ty c6 phat sinh cac khoan tien 
girl c6 hoac khang c6 hyn, cdc khoan vay va no chiu Mi suat tha net. Tang C8ng ty quan I riM ro tai sat 
bang cach phan tich tinh hInh cynh tranh tren till twang de c6 duct cdc lai suat c6 Igi cho mot dich oda 
Tang Cong ty. 

Mil ro Un &fog 
Rid ro tin citing la rid ro ma mOt ben tham gin tong mOt tong co tai chinh hoc hop Clang khang c6 kha 
nang thoc hien dirge nghia vo ctia minh dgn den Mn that ye tai chinh cho Tang Cong ty. Tang C8ng ty c6 
cac nil no tin dong tr hoyt demg (ging san xuat kinh doanh (chit yell chat v6i cat khoan phai thu khach hang) 
va hoyt dOng tai chinh (bao gem nen gUi ngan hang va cat ding co tai chinh khdc). 

Tir 1 nam trer 
xuano 
VND 

Ti ngay 31/12/2018 
Tien va cdc khoan tucrng throng tien 
Phai thu khach hang, phai thu khac 

423.993.755.065 
1.230.020.691.280 

 

1.654.014.446.345 
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Tong ang ty C6 plan Ging trinh Viettel 	 Bari cao tai chfnh hop nhit 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quer) Ba Dinh, HA NOi 	 nam tai chinh ket that ngay 31/12/2018 

32 . CONG CV TAI CHINH (tap theo) 

Tir 1 flaw tre 
xtging 
VND 

Tai ngay 01/01/2018 
Tien va cat khoan Wong throng tiEn 	 83.509.374.001 
Phai thu Ichach hang, phai thu klac 	 1.131.302.329.295 
Cac khoan cho vay 	 3.000.000.000 

1.217.811.703.296  
Rsii ro thanh klzodn 

Rai ro thanh khoan la rai ro Tting Gang ty gap kh6 khan Idil thoc hien cat nghla vo trai chinh do thieu von. 
Rai ro thanh Ichoin cila Tring C8ng ty chit yeu phat sinh tir viec cat tai san tai chfnh va no phai tra tài chinh 
c6 cat thai diem dao han khac nhau. 
Thai tan thanh toan cUa cat khoan nq phai tra tai chinh dçra tren cat khoan thanh toan do kien theo hop 
thing (tren co ser dang tien caa cat khoan got) nhtr saw 

Ur 1 nam tr6 
xu6ng 
VND 

Ti ngly 31/12/2018 
Phai tra ngtrtri ban, phai tra Ichac 
Chi phi phai tra 

562.544.867.123 
244.989.270.359 

 

807.534.137.482 
Ti ngiy 01/01/2018 
Vay va nq 
Phai tra ngutri ban, phai tra khdc 
Chi phi phai tra 

34,446.934.108 
496.265.172.161 
323.802.575.593 

  

854.514.681.862 

T6ng Cang ty cho ring mac do tap trung rid ro dal yeti viec tra ny la thip. Tang COng ty c6 kha nang thanh 
toan cat khoan nq den han tir dang tien tic hoat dOng kinh doanh va tien thu tic cat tai san tai chinh dao han. 

33 	. NHITNG STY KISN PHAT SINH SAU NGAY KET THUt NAM TA! CHINH 

Kiang c6 so kin tong yeu nao xay ra sau ngay ket that nem tar chinh clai hai phai duct dieu chinh hay 
tang bE tren Bao cao tai chinh hop tilt& nay. 

34 	. BAO CAO Bel PHAN 

Theo link vçrc kinh doanh: 

Xem chi tiet Phu loc 04. 

Theo khu nrc dia ly: 

Tang cOng toan 
Trong ntrac 	Ngoai nu& 	doanh nghiep 

VND 
	

VND 	 VND 

Doanh thu thuan tic ban hang ra ben 
ngoai 

3.857.992.222.754 418.738.968.543 4.276.731.191.297 

Tai san bO plan 2.130.274.520.270 190.584.734.455 2.320.859.254.725 

Tang chi phi mua TSCD 21.805.125.160 21.805.125.160 
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Tong COng ty CO phan Cling trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hop nhat 
s6 01 IMO Giang Van Minh, quan Ba Dinh, ria Nei 	 nam tai chinh ket thee ngay 31/12/2018 

35 	. NGHIEP Vtl VA SO DU.  V431 CAC BEN LIEN QUAN 

Teing COng ty c6 the giao dich phat sinh trong nam va AA du tai ngay ket thee kSi ke toan nam vai the ben 
lien quan nhu sau: 

Giao dich phat sinh trong nam: 
MM quan he Nam 2018 Mm 2017 

VND VND 

Doanh thu ban hang 3.768.403.933.500 2.589.426.516.400 
- Tap doan Cong nghiep Van Cong ty me 5.167.652.712 17.897.593.820 
Th8ng Quan del 
- TOng C8ng ty Mang Mai Dan vi thanh vion 1.800.893.692.642 1.567.779.770.260 
Viettel Cling ty me 
- Tong C6ng ty CO phAn Su tu Cong ty con dm 9.231.909.571 32.863.530.881 
Quec ta Viettel COng ty me 
- Teng COng ty Giai phap 
Doanh Nghiep Viettel 

Chi nhanh COng ty 
me 

636.842.354 

- Vin Nghien eau va Phat trien 
Viettel 

Chi nhanh C8ng ty 
mc 

1.577.268.451 19.212.559.493 

- COng ty Bat Ong san Viettel Dan vi thanh vien 6.574.615.454 6.074.378.425 
Cemg ty me 

- Tong COng ty Vien Th8ng Don vi thanh vien 1.463.583.221.015 755.612.706.488 co 
Viettel Cong ty me CH Ni 

- Cling ty Star Telecom Cong ty lien ket caa 11.171.145.479 42.183.157.401 74G 

Cling ty mc 
- C8ng ty Telecom International Cong ty lien ket c6a 148.097.035.870 
Myantnar Company Limited Cong ty mc 
- COng ty CO phAn Tu van unat 
kO Viettel 

Cong ty con caa 
Cong ty me 

62.836.364 

- Cong ty Viettel Cambodia-VTC Cong ty liOn ket cüa 999.132.019 
C6ng ty me 

- Chi nhanh Tap doan COng 
nghiep Vien thong Quan dei 

Chi nhanh Ong ty 
me 

321.407.713.588 146.803.687.613 

Mua vAt Ur, hang h6a, dich va 310.433.075.228 27.805.337.584 
- Tap doan C8ng nghiep Vien Don vi thanh vien 102.929.000.895 
Thong Quail dei Cling ty mc 
- Teng C8ng ty Vien Th6ng Dan vi thanh vien 206.967.786.896 
Viettel COng ty mc 
- C6ng ty Bat thing san Viettel Dan vi thanh vien 252.626.745 

COng ty me 
- COng ty TNHH Viettel - CHT C6ng ty con oh 65.960.000 

Cong ty mc 
- COng ty CO phan Tu vAn thiet 
ke Viettel 

Cting ty con dm 
COng ty mc 

163.796.142 

- Teng COng ty Mang Itaii Dan vi thanh vien 25.240.083.865 
Viettel Cong ty ing 
- Tong Cong ty CO pl.& Buu 
chinh Viettel 

Cong ty con elm 
COng ty mc 

53.904.550 2.565.253.719 
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T6ng Ong ty C6 plan Cling trinh Viettel 	 BMA cáo tai chinh hey nhat 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, HA NOi 	 nam tai chinh kat thfic ngay 31/12/2018 

35 	NGHLEP VI) VA Se DUC Vet CAC BEN LIEN QUAN titp theo) 

S6 du tei ngay kat thtic 	ka toan nam: 
M6i quan he 31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 

Phil thu ngan hun khgch hang 688.266.002.441 634.757.432.246 
- Tap doan pub dad - Vin 
thong Quail dOi 

ang ty mc 32381.057.865 27.098.639.881 

- Tong Cong ty Vin thong Dan vi thanh vien 217.071.911.825 68.400.073.172 
Viettel Cong ty me 
- Tong COng ty Mang turn Dan vi thanh vien 246.074.455.970 365.962.096.226 
Viettel Cong ty mc 
- Tong COng ty CO phan Du tu Gang ty con cue 4.738.377.061 22.524.027.263 
Qu6c te Viettel Cong ty me 
- Cong ty Bat Ong sari Viettel Dan vi thAnh vien 6.397.239.353 7.987.449.943 

Cong ty me 
- Cong ty Star Telecom Cong ty lien kat dm 8.079.509.066 32.890.849.055 

Cong ty mc 
- Vien Nghien cüu va Phdt trien 
Viettel 

Chi nhanh Cong ty 
me 

978.590.656 16.682.535.852 

- Gang ty CA phan Tu yen thiat 
kA Viettel 

Cling ty con dm 
Cong ty me 

69.120.000 

.1 TV 
- Cong ty Telecom International Cong ty lien kat dm 48.268.648.625 
Myanmar Company Limited C6ng ty mg T 
- C8ng ty Viettel Cambodia-
VTC 

C6ng ty lien kat dm 
Cong ty me 

3.573.500.602 5.189.873.504 .SC 

- Tiang Cong ty Giai phap 
Doanh Nghiep Viettel 

Chi nhanh C6ng ty 
me 

700.526.589 

- Vin Hang khong va tre 
Viettel 

Chi nhanh C6ng ty 
mc 

- Chi nhanh Tap doan C8ng 
nghiep - Wen thong QuAn dOi 

Chi nhanh Cong ty 
mc 

119.533.064.829 88.021.887.350 

TS' trithe cho ngtrni ban ngin hart 174.879.467 51.024.346 
- Tong Cong ty C6 phan Btru 
chinh Viettel 

C8ng ty con dm 
Gang ty me 

174.879.467 22.000.000 

- Cong ty TNHH MTV Btru 
chinh Viettel HA NOi 

Cong ty con ciia 
°Ong ty me 

29.024.346 

Phai tra cho nguti ban ngin hn 253.632.149.093 28.041.158.218 
- T6ng ang ty Meng ltrai Don vi thanh vien 140.981.778 27.764.092.250 
Viettel Cong ty me 
- T6ng Cong ty Vian thong Don vi thanh vien 253.410.809.315 
Viettel COng ty mg 

- C6ng ty Bat Ong san Viettel 
Don vi thanh vien 80.358.000 30.000.000 
Gang ty mc 

- C8ng ty TNHH Viettel - CHT °Ong ty con ch. 5.798.000 
Cang ty mc 

- Cong ty CA phan Tu yen thiet Cling ty con dm 119.172.030 
Ice Viettel Cang ty mc 
- Cong ty TNHH MTV Buu 
chinh Viettel TP.H6 Chi Minh 

Cong ty con oh 
Cang ty mg 

122.095.938 
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TOng Cong ty CO phAn Ong trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hap nhAt 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, qudn Ba Dinh, Ha N(ii 	 nam tai chinh ket tittle ngay 31/12/2018 

35 . NGHIEP VT) VA SO DH VOI CAC BEN LIEN QUAN (tE4 theo) 
MM quan 116 31/12/2018 01/01/2018 

VND VND 

Ngeri mua tra tin trate ngAn 498.362.754 836.432.204 
- Chi nhanh Viettel Ha Tinh 	CN caa Ceng ty mg 103.993.712 
- Chi nhanh Viettel Binh Thudn 	CN cüa Cong ty mg 732.438.492 
- Chi nhanh Viettel Yen Bai 	CN cüa Gang ty mg 90.669.903 
- Chi nhanh Viettel Sac Kan 	CN cUa C6ng ty me 407.692.851 
Phil tra khac ngin han 2.268.019.048 
- Tong Cong ty Mang luai 	Dan v1 thanh vien 1.075.191.958 
Viettel 	 CEng ty me 
- Chi nhanh Tap doan Gang 	CN caa Cong ty mg 
nghiep - Vin thOng Quan dOi 

1.192.827.090 

Giao dich vdi cac ben lien quan '<Mc nhu sau: 

Nam 2018 Nam 2017 
VND VND 

- Thu nhap caa TOng Giam doe 2.211.557.856 1.794.679.391 
- 	Thu nhap eta cac thanh vien khac trong Ban Teing Giam 

d6c va HOi (tong Quan tri 
7.378.786.966 6.685.314.914 

36 	. SO LIEU SO SANH 

Se lieu so sanh la sO lieu tren Bao cao tai chi/1h hqp nhAt cho nam tai chinh kit fink ngay 31 thang 12 nam 
2017 da clagc Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC kiem toan. 

Ban Tang Giam doe Teng C6ng ty da guy& dinh (lieu chinh hal t6 m61 s6 chi tieu tren Bdo cao tAi chinh 
hop nhat cho nam tai chinh ket thfic tai ngay 31 than 12 Mm 2017 dtra ten ket ludn cUa thanh tra BO tai 
chInh vá twang den caa Tdp doan Cong nghiep - Vien theng Quan dOi. Theo do, rnOt s6 chi tieu da duct 
dieu chinh lai cho pha hap a so sarth vai se lieu Mm nay. 

Ma s6 
Da With bay tren 
bao oda narn trade Dieu chinh 

só dieu chinh lai tren 
bao cao nam nay 

Bang Can di Ice loan luyp nhA 
VND VND VND 

- Phai thu ngan han cUa 	13 1 
khach hang 

846.868.222.356 (50.611.456.561) 897.479.678.917 

-Dv pheng phai thu ngan 	137 
hp kit° del 

(29.153.419.249) (5.437.032.258) (23.716.386.991) 

- Hang t6n kho 	 141 554.829.695.976 47.265.243.987 507.564.451.989 
- Thue và cac khoan phai 	313 
nOp Nha nut 

40.503.954.622 (1.756.648.967) 42.260.603.589 

- Lqi nhudn sau thue chtra 	421 
phan phoi 

BA° cdo Ket qua kinh doanh h 

175.823.443.333 

nhAt 

(7.026.595.865) 182.850.039.198 

- Doanh thu ban hang va. 	0 1 
cung cdp dich try 

3.251.430.526.289 (50.611.456.561) 3.302.041.982.850 

- Gia v6n hang ban 	 10 3.045.944.903.487 (47.265.243.987) 3.093.210.147.474 
- Chi phi quan 19 doanh 	26 
nghiep 

88.792.562.482 5.437.032.258 83.355.530.224 

- Chi phi thue TNDN hien 	51 
hanh 

34.503.381.676 (1.756.648.967) 36.260.030.643 

- Lqi nhudn sau thus TNDN 	60 110.887.949.694 (7.026.595.865) 117.914.545.559 

AN 
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Tong Cong ty CO phan Cting trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hqp nhat 
S6 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 nain tai chinh ket thfic ngay 31/12/2018 

36 	. Se WU SO SANH (trap theo) 

ma s6 
Da trinh bay tren 
bao cdo nam tuft DIM chinh 

SO dieu chinh Jai tren 
bdo cao nam nay 

c) Bio ego Ltru chuyin Wen t 
VND 

hqp nhat 
VND VND 

- Lqi nhuan triretc thu e 01 146.073.871.897 (8.783.244.832) 154.857.116.729 
- Cac lchoan dir phong 03 (9.826.230.525) 5.437.032.258 (15.263.262.783) 
- Tang/giam cac khoan phai 09 (314.446.023.397) 50.611.456.561 (365.057.479.958) 
thu 
- Tang/giam hang ton kho 10 (215.824.702.868) (47.265.243.987) (168.559.458.881) 

Viec dieu chinh, phdn loai lai &roc thirc hien bed cdc nguyen nhan sau: 

- DiEu chinh doanh thu ghi nhan thiEu vã gia v6n tucmg Ong d6i vOl cac cong trinh xay Ian cmdci ai6u ki'en 
ghi nhan doanh thu Min 2017; 

- Han nhap chi phiang phai thu do filch lap dir pheng tra trutc cho nguti ban !dieing thing quy dinh; 

- Hach toan b6 sung thue thu nhap doanh nghiep do anh hiron • 	 chinh tren. 
as 

   

TONG GONG TV 

cei PmAN 
CONG TRIM 

VIETTE 

  

     

     

     

    

)( 

      

00. 

 

Trin Van Thai 

Ngtr6i lap bleu 

 

Bui Duy Bao 
KE toan toeing 

   

Dinh Truirng 

Tang Gam dirk 
Ha Nal, ngay 28 thong 03 am 2019 
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yang Cling ty CO phan C8ng trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hyp nhat 
St 01 oho Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh k6t thiac ngay 31/12/2018 

Phu lyc 01 : TAI SAN CO DINH HUH BINH 

Nguyen gid 

Nha cira, 
vat kien trác 

May m6c thiet bi Phtrcmg ti0n van 
tai, truy6n da.'n 

Thiet bt, dyng cii 
quad IS,  

COng 

VND VND VND VND VND 

SS du du nam 11.305.165.421 22.211.352.613 34.575.003.776 1.761.006.785 69.852.528.595 
SO tang trong nam 266.559.527 4.976.000.000 16.055.325.419 551.076.010 21.848.960.956 
- Mua trong nam 266.559.527 4.976.000.000 16.011.489.623 551.076.010 21.805.125.160 
- Tang do CLTG chuyin dSI BCTC 43.835.796 43.835.796 
SO gam trong nam (2.859.638) (1.278.713.169) (133.339.217) (1.414.912.024) 
- Thanh ij. nhwong ban (1.278.713.169) (1.278.713.169) 
- Gicim do CLTG chuyin den BCTC (2.859.638) (133.339.217) (136.198.855) 
So dir cuai nAm 11.571.724.948 27.184.492.975 49.351.616.026 2.178.743.578 90.286.577.527 

Gia tri hao man Ifiy Ice 
St du Mu nam 3.457.062.586 21.709.514.390 32.632.201.907 1.000.017.197 58.798.796.080 
SO tang trong nam 542.210.046 2.264.230.389 3.016.655.019 570.704.543 6.393.799.997 
- Khciu hao trong ncim 542.210.046 2.264.230.389 3.016.651019 570.704.543 6.393.799.997 
SO giant trong !tam (2.855.047) (1.491.346.446) (33.334.771) (1.527.536.264) 
- Thanh 	nhuvmg ban (1.278.713.169) (1.278.713.169) 
- Giam do CLTG chuyin ddi BCTC (2.855.047) (212.633.277) (33.334.771) (248.823.095) 

SS dthu elicit nam 3.999.272.632 23.970.889.732 34.157.510.480 1.537.386.969 63.665.059.813 

Gia tri cen Ii 
Ti ngay dAu nam 7.848.102.835 501.838.223 1.942.801.869 760.989.588 11.053.732.515 
Ti ngay cuti nfim 7.572.452.316 3.213.603.243 15.194.105.546 641.356.609 26.621.517.714 

- Nguyen gia TSCD cuoi nam dä khAu hao het nhtmg vAn con sir dyng: 53.096.708.444 'VND. 
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TOng Gong ty C6 plan Cong trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hap nhAt 
SO 01 pito Giang Van Minh, quart Ba Dinh, Ha NOi 	 Mtn tai chinh k6t thtic ngay 31/12/2018 

Phu lyc 02 : THUE VA CAC 1CHOAN PHAI NOP NHA NM:5C 

01/01/2018 Trong natn 31/12/2018 

SO phai thu 	SO phai nQp 
VND 

2.879.186.526 

- Thud Gia tri gia tang 
- Thud Thu nhap doanh nghidp 
- Thu6 Thu nhap ca nhan 
- Thud c6 tire tai Peru 
- Thud Nha tat va btu thud at 
- Cac loai thud khac 
- Cac khoan phi, 16 phi va ck 
khoan phai nap khk 

SO phai thu 
VND 

3.216.297.712 
65.020.273 

1.008.980.872 
30.504.797  

SO phai np 
VND 

13.473.620.562 
13.487.157.451 
11.381.251.457 

596.746.116 
4.688.517 

3.313.839.054 
3.300.432 

SO phai nep 
VND 

259.192.984.785 
42.822.727.810 
93.079.986.347 

310.551.927 

9.774.288.763 
66.879.141 

SO da thyc nap 
VND 

255.600.817.287 
38.324.795.229 
98.323.717.252 

693.119.912 

6.396.762.267 
36.958.109 

Anh huang coa. 
chenh Idch tY gia 

VND 

(465.086.526) 
1.053.197.995 

(6.737.572) 
(214.178.131) 

(4.688.517) 
(4.330.133) 

1.287.059 

VND 

16.600.701.534 
18.701.176.841 
6.065.762.707 

5.678.054.545 
4.003.726 

4.320.803.654 42.260.603.589 405.247.418.773 399.376170.056 359.464.175 2.879.186.526 47.049.699.353 

Quyet toan thud caa T6ng Cong ty s chiu sg kiem tra cita ca quan thud. Do vi6c áp dyng luat va cad qui dinh va thud ded vai nhieu loai giao dich lchac nhau c6 the dugc giai thich 
theo nhitu each Ichac nhau, so thud dugc trinh bay ten Bao cao tai chinh hap nhat c6 the bi thay d61 theo quy'dt dinh caa ca quan thud. 

38 



Tong Ging ty C6 phan fling trinh Viettel 	 Ban cao tai chinh hgp 'that 
St 01 ph6 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha Ni 	 nam tai ch1nh k8t fink ngay 31/12/2018 

Phy lye 03 : BANG 001 a-11Eu BIEN BONG CtJA VON CHU Set HMI 

	

von &du nx 	Chenh loch 

	

clia chit so hrru 	H gia h6i dodi 

	

Quit dau tu 	Lgi nhuan 

	

phat hien 	chua phthi ph6i 
Lgi ich c6 Clang 
Meng ki6m soat 

COng 

VND 	 VND VND 	 VND VND VND 

SO du.  Tau Warn truirc 428.400.340.000 	8.501.658.180 48.685.143.842 	160.518.316.498 439.556.902 646.545.015.422 
Tang vOn tong nam truck 42.833.070.000 (42.833.070.000) 
Lai tong na'm Mx& 117.844.317.328 70.228.231 117.914.545.559 
Phan ph6i lgi nhuan (52.679.524.628) (172.247.983) (52.851.772.611) 
Giam do anh htning chenh lOch ti gia chuy& d6i ban can - 	(11.773.557.330) (11.773.557.330) 

SO dir eau nam truck 471.233.410.000 	(3.271.899.150) 48.685.143.842 	182.850.039.198 337.537.150 699.834.231.040 

Tang v6n tong narn nay 47.117.020.000 - 	(47.117.020.000) 
Lai trong nam nay - 	146.909.123.447 48.741.077 146.957.864.524 
Phan ph& Igi nhuan - 	(56.966.638.059) (110.285.158) (57.076.923.217) 
Thut c6 tire ding ty con phan ph6i Igi nhuan cho cong - 	(1.446.569.616) (1.446.569.616) 

1119 
Dean chinh giam theo bag cao !clam toan Mm 2017 oh (4.353.866.746) (4.353.866.746) 
COng ty con tat Tazania 

Giam do anh huOng chenh lOch ti gia chuyen clOi bao cao - 	(8.091.430.851) (8.091.430.851) 

St dir eu6i narn nay 518.350.430.000 	(11.363.330.001) 48.685.143.842 	219.875.068.224 275.993.069 775.823.305.134 
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Tong Cong ty Cti phin Cong trinh Viettel 	 Bio cio tii chInh hgp nhat 
se 01 016 Giang Van Minh, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh ket thhc ngay 31/12/2018 

Ph o loc 03 : BANG DO! CHIEU BIEN HONG GOA VON CHI) SO HITU (tiep thee) 

(*) Theo Nghi guy& Dai hi &Ong co &Ong thubng Men nam 2018 se 1192/NQ-CTR-DHCD ngay 19/06/2018, Teng COng ty cong be, ke heath phan phOi Igi nhuan nhu sau: 

SO tien 
VND 

Lgi nhuan sau thug' chin phan phei lay ke den 31/12/2017 hen Bag eau rieng 115.545.842.692 
- Trich Qui,  khen thwang 4.874.182.053 
- Trich Qz4j7 phac 10 4.874.182.053 
- Chi tra ca tilt bang lib: IfrLNSTnam 2017 47.123.341.000 
- Chi tra cd tat bang cd phi& tee LNST nam 2017 

Viettel Construction Mozambique: 
47.123.341.000 

- Tr1ch Quji khen thufmg phac 
88611.953 

104.083.658.059 

(1) Ding Cong ty chi tra GO tire bang et% phieu de tang von gap cüa clui sä hthi, so lugng cE phan da phan phei: 4.711.702 ce. phAn, gia trj tucmg (mg yei se ce phieu 16 dtrgc chi tra 
bang tien mat so tien 6.321.000 Clang. 
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TOng Cang ty CO phAn Coring trinh Viettel 	 Bao cao tai chinh hqp nhAt 
SA 01 ph6 Giang Van Mirth, quan Ba Dinh, Ha NOi 	 nam tai chinh ket thdc ngay 31/12/2018 

Phi) Iv 04 : BAO CAO BO PHAN 

Theo linh vac kinh doanh 

Float dOng Ay lip Hog d'6'ng thucmg 
mai 

Float ging khai thic 
va Ung ciru thOng tin 

Hot dOng !chic Tong cOng 
toan doanh nghitp 

VND VND VND VND VND 

Doanh thu thuan tir ban hang ra ben ngoai 1.247.049.590.644 307.069.201.238 2.582.225.562.938 140.386.836.477 4.276.731.191.297 
Gia v6n hang ban 1.124.282.377.127 302.610.327.122 2.458.595.343.520 132.484.041.488 4.017.972.089.257 

Lqi nhuan tir hoat dOng kinh doanh 122.767.213.517 4.458.874.116 123.630.219.418 7.902.794.989 258.759.102.040 

Tong chi phi mua tai san có dinh 21.805.125.160 21.805.125.160 
Tai san bO phan 1.490.434.024.586 58.920.537.920 159.724.330.823 136.971.583.587 1.846.050.476.916 
Tai san khong phan b6 474.808.777.809 

Tifing tai san 1.490.434.024.586 58.920.537.920 159.724.330.823 136.971.583.587 2.320.859.254.725 

Ng phai tra oda the bØ phan 755.992.552.260 95.767.022.796 851.759.575.056 
Na phai tra khOng phan b6 693.276.374.535 

Tong nq phai tra 755.992.552.260 95.767.022.796 1.545.035.949.591 
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