TONG CONG TY
HANG KHONG VIT NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Ttr do — Hnh phãc

S: 564/TCTHK-VP
V/v Giãi trinh bin dung LNST
Qüi 3/2021 cüa Vietnam Airlines

Ha Nç5i, ngày 26 tháng 11 nam 2021

KInhgüi:
- Uy ban ChCrng khoán N1ià nucc;
- Sâ Giao djch chüng khoán TP Ho ChI Minh.
Tng cong ty Hang không Vit Nam-CTCP (Ma CK: HVN) giâi trInh bin
dng lçii nhun sau thuê TNDN Qul 3 nàm 2021 so vri Qul 3 näm 2020 theo Báo
cáo tài chinh (BCTC) Qu 3/202 1 cong bô ngày 26/11/2021 nhu sau:

Chi tiêu

Qul 3/2021

Qul 3/2020

DVT VND
%bin
Chênh 1ch
dng

Lçii nhuân sau thu (2.772.982.626.3 14) (2.466.146.915.200) (306.835.711.114) 12,4 (*)
TNDN Cong ty Mc
Lqi nhun sau thud
(3.531.320.739.226) (3.017.126.028.541) (514.194.710.685) 17,1 (*)
TNDNHcvpnht
(*): lô quI 3 nãm 2021 tang so vol /6 quI 3 nám 2020

Lçvi nhun sau thud TNDN Qul 3 näm 2021 cüa BCTC Cong ty mc va
BCTCHN giãm mnh so vài Qul 3 nàm 2020 chü yêu do các nguyen nhãn sau:
Dçit büng phát djch Covid- 19 lan thu 4 din ra trong thai gian cao diem he dâ
ánh hu&ng ion den kêt qua kinh doanh cüa TCT. Tong doanh thu và thu nhp khác
quI 3/2021 cüa Cong ty mc giâm 41,38% so vâi quI 3/2020 (giám han 2.669,8 t
dông) chü yêu do doanh thu cung cap djch vi giám 51,9 %, tuang duang giãmhan
3.176,3 t dông so vài cüng kS' näm truóc (doanh thu ni dja giám 96,5%, quôc tê
giãm 71,1%; doanh thu thuê chuyên giám 21,1%). Tong chi phi qul 3/2021 cüa CTM
giám 26,5% tuong duang giãm 2.363,5 t dông so vcfri quI 3/2020. Tong doanh thu
và thu nhp khác cüa qui 3/2021 giám nhiêu han tong chi phI dan den lçii nhun sau
thuê cüa CTM giãm 306,8 t' dông so vâi cüng kr näm tnrâc.
Lçii nhun sau thuê hçp nhât qui 3/2021 giâm mnh so viii quI 3/2020 ngoài
nguyen nhân lien quan den giâm lçii nhun Cong ty mc, cOn do lçii nhun sau thuê
TNDN cüa các cong ty con cO lien quan den cung cap djch vi hang không cüng giãm
m?nh thu Vaeco, Nasco,...
Tru6c tInh hmnh djch beth khó khán, TCT äã chü dng triên khai các iãi pháp
quyêt 1it trong diêu hành hoat dng kinh doanh dê ung phó và giâm thiêu tôi da ãnh
huäng cüa djch beth; tn ding tôi da sir chia sé và h trçl cüa các dôi tác, nhà cung cap
dê duytri hot dng lien tic. NhO triên khai hang bat các giái pháp nhu thu hçp qui mô
san xuât, cat giâm tôi da chi phi, dam phán giãm giá djch vi. . . müc l Qul 3/2021 giãm
dángkêsovàiQuI 1 vàQuI2/2021.

Ngày 25/9/2021, TCT hoãn thãrih vic tang vn diu 1 them 7.961 t dng, kjp
thii bô sung dông tiên và iüp câi thin tInh hInh tâi chinh. Cüng vài do, các chuyên
bay thing 1 ni dja bat dâu dugc phép khai thác 1i tü tháng 10/2021, TCT tin tuâng
hoat dng kinh doanh dã tirng buóc on djnh và dang chuãn bj các diêu kin san sang
cho giai don phc hôi và phát triên trong giai do?n t&i.
Trân tr9ng báo cáo.
Noi nhin:
- Nhi.r trén;
- ChCi tjch HDQT (d b/c);
- TGD (d b/c);
-ThtrkTCT; VP.
- TCKT, U, KTKT;
- Luu: VT, VP (THUNGUYENKIM)
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