CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
DcIâp—Tydo—Hinh phuc

TONG CONG TY
HANG KHONG VIT NAM

Ha N5i, ngày 30 tháng 7 näm 2020

S6: 101 7/TCTHK-VP
V/v Giái trinh bin dng lcii nhun sau thud
trong quy 2/2020 cüa Vietnam Airlines

Kinh gui:

- Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc;
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- Sci Giao dch chung TP Ho Chi Minh.
Tng cong ty Hang không Vit Nam-CTCP (MA CK: HVN) giái trInh bin dng
lçii nhun sau thud TNDN QuI 2 nAm 2020 so vài Qul 2 näm 2019 theo Báo cáo tài
chInh (BCTC) Qu 2/2020 cong b6 ngày 30/07/2020 nhu sau:
DVT VND
Chi tiêu

Chênh 1ch

Qul 2/2019

Qul 2/2020

Lçn nhun sau thu (3.345.076.994.156) 600.632.520.533 (3.945.709.514.689)
TNDN Cong ty Mc
Lqi nhu.n sau thud (4.030.670.706.528) 168.923.554.254 (4.199.594.260.782)
TNDN Hçrp nhAt

% bin
dng
(656,9)%
(2.486)%
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- Lçn nhun sau thue TNDN Qut 2 nam 2020 cua BCTC Cong ty mc (CTM) va
BCTC FIN giám manh so vâi Qul 2 näm 2019 chU yu do các nguyen than sau:
Di djch Covid- 19 ánh huàng dtc bit nghiêm tr9ng và trrc tip dn ngAnh
hang không toàn cu trong do cO TCTHK. Tng doanh thu và thu nhp khác quI
2/2020 cüa CTM giãm 67,25 % so vài quI 2/2019 (giAm han 12.761 t dng), trong
do chü yu là doanh thu cung cAp djch vii giãm manh 72,49 % so vâi cüng kS' tucxng
duang giám 12.695 t dng (DT hành khách ni dja giãm 57,7%, quc t giãm mnh
96,6%; DT thuê chuyn giâm 89,2%). Tng chi phI qul 2/2020 cüa CTM giám
47,97% so vâi quI 2/20 19 (giám han 8.8 11 t d6ng). Mrc dO giãm doanh thu cao
nhun sau thué cüa CTM giãm manh.
han müc d giAm chi phi dn dn
- Lçii nhun sau thu hçip nhAt qui 2/2020 giám manh so vâi quI 2/2019 ngoài
nhu.n sau thuê
nguyen nhãn lien quan dn giãm lqi nhun Cong ty mc, cOn do
TNDN cUa các cong ty con có lien quan dn cung cAp dch vi hang không cüng giãm
mnh nhu Vacs, Skypec, Viags,...
Trãn tr9ng báo cáo.
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Noi nhn:
- Nhu trén;
- Chü tjch HDQT (dé b/c);
- TGD (d b/c);
- Thu ky TCT, VP;
- TCKT, TI', KTKT;
- Luu: VT, VP (NKT)

TUQ.NGUYI DAI DIN PHAP LUAT
NGIX--jRACH QUAN TRjGCONGTY
TONG
CONG TV
HANKRÔN6 VIETNAM
CTCP
•1

n Xuân Thüy

