TONG CONG TY
HANG KHONG VIET NAM
S: 1363/TCTHK-VP
V/v giãi trmnh bin dng LNST
6 tháng dâu nàm 2021

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VWT NAM
Dôc 1p — Ti: do — Hnh phuc

Ha Ni, ngày 18 thang 10 nãm 2021

KInh gui:

- Uy ban Chung khoán NhànuOc;
- SO Giao djch chüng TP Ho Chi Minh.
Tng cong ty Hang không Viét Nam-CTCP (TCTHK) - (MA CK: HVN) giái trInh
biên dng 1?i nhuan sau thug thu nhp doanh nghip (TNDN) 6 thang dau nAm 2021 so
vOi 6 thang dâu näm 2020 theo Báo cáo tài chInh (BCTC) 6 tháng dâu näm 2021 dA
duçic soát xét va cong bô thông tin ngày 18/10/2021 thu sau:
DVT: VND
Chi tiêu

6 tháng du nàm
2021

6 tháng dâu nàm
2020

Chênh Ich

% bin
dng

LQ1 nhuân sau thuê
(7.655.432.648.320) (3.700.363.052.156) (3.955.069.596.164) 107% (*)
TNDN Cong ty Mc
Lçii nhun sau thus
(8.622.171.934.739) (5.262.694.190.813) (3.359.477.743.926)
64% (*)
TNDN Hçp nht
(*).. 1g6 tháng dcu nãrn 2021 tang so vái iS 6 tháng ddu nãm 2020

Lçi nhuân sau thu TNDN 6 tháng du nAm 2021 cüa BCTC Cong ty mc và
BCTCHN giAm mnh so vOl 6 thang dâu nAm 2020 chü yêu do các nguyen nhân sau:
Di djch Covid-19 tip mc ãnh huOng nghiêm tr9ng và tr%rc tip dn nganh hAng
không toàn câu trong do cO TCTHK. lông doanh thu và thu th.p khác 06 tháng dâu
näm cüa Cong ty me giAm 52,5 % so vOi cüng kS' nAm truOc (giAm han 10.657,1 t
dOng), trong do chO yêu giArn doanh thu cung cap djch vii 49,9 % (doanh thu ni dja
giAm 20,9% và doanh thu quôc tê giAm 93,7% tuang duang giAm 9.125,7 t dong);
doanh thu hoat dng tài chInh vA thu nhp khác giAm mnh, lan hrcvt giAm 68,5% và
95,5% so vOi cüng k' nAm truOc. Tong chi phi 06 thang dâu nAm 2021 cüa CTM giAm
27,9% tuang duang giAm 6.704,2 t'dOng so vOi 06 thang dau nArn 2020. Tôngdoanh
thu và thu nhtp khác ciia 06 tháng dâu näm 2021 giAm nhiêu hon tOng chi phi dan den
loi nhuân sau thué cüa CTM giãm trên 3.95 5 t' dng so vOi cüng k' näm truOc.
L?i nhuan sau thud hp nht 06 tháng du näm 2021 giAm m?nh so vOi 06 thang du
nAm 2020 ngoài nguyen nhân lien quan den giArn Ii thun Cong ty mc, con do 1i nhuan
sau thuê TNDN cüa các cong ty con có lien quan dn cung cap djch vi hAng không cüng
giAm manh thu Vaeco, Nasco,...
Trân tr9ng báo cáo.
Noi nh(mn:
- Nhir trén;
- Chui tich HDQT (dé b/c);
- TGD (dé b/c);
- Thu k' TCT, VP;
- TCKT, TT, KTKT;
- Luu: VT, VP (NKT)
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