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Danh mục các từ viết tắt:

“GĐ”:

“BKS”

“CBCNV”

“CTCP”

“ĐHĐCĐ”

“HĐTV”

“HĐQT”

“HK”

“JPA”

“K6”

: Giám đốc

: Ban Kiểm soát

: Cán bộ công nhân viên

: Công ty Cổ phần

: Đại hội đồng cổ đông

: Hội đồng thành viên

: Hội đồng quản trị

: Hàng không

: CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines

: Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

“LNTT”

“LNST”

“SXKD”

“TNHH”

“Vietnam Airlines”

 “VNA” 

“VNA Group” 

“VTHK”

ASK

RPK

AFTK

RFTK

BH

LCC

: Lợi nhuận trước thuế

: Lợi nhuận sau thuế

: Sản xuất kinh doanh 

: Trách nhiệm hữu hạn

: Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP

: VNA và các công ty con, công ty liên kết

: Vận tải hàng không

: Available Seat Kilometers 

(Ghế luân chuyển)

: Revenue Passenger Kilometers

 (Khách luân chuyển)

: Available Freight Tonne Kilometers 

(Tải cung ứng luân chuyển)

: Revenue Freight Tonne Kilometers 

(Hàng hóa luân chuyển)

: Block Hour (Giờ bay)

: Low Cost Carrier (Hãng hàng không giá rẻ)



quốc gia Việt Nam tại thị trường Việt nam, coi trọng 
hiệu quả kinh tế đảm bảo lợi ích của các cổ đông 

được Nhà nước giao, giữ vai trò chủ đạo trong giao 

quốc phòng.

không tiên tiến, thuộc nhóm hãng hàng không 

phối trong vận tải hàng không Tiểu vùng CLMV; xây 

của Việt Nam trên thị trường. 

VNA Group bao gồm Jetstar Pacific, Cambodia 

nhu cầu vận chuyển của các đối tượng khách hàng, 
tạo lợi thế về quy mô trong việc kết hợp quảng bá 

vụ với nguyên tắc “định hướng khách hàng”, từng 
bước nâng dần tỷ trọng khách thu nhập cao; Thiết 

Vietnam Airlines, khác biệt rõ nét với các hãng cạnh 

về chất lượng dịch vụ trên không và mặt đất.
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tiến, là cầu nối quan hệ quốc tế của nước Việt 

���0ÝF�WLÃX�WÖQJ�TX®W

Lào, Myanma, Việt Nam), kinh doanh có hiệu 

đông và nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước 

quốc phòng.

sách đầu tư có trọng điểm vào ngành nghề kinh 
doanh chính tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng 
cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không của 
Vietnam Airlines và các công ty có vốn góp trên 
nguyên tăc đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư 
và hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư hạ tầng 

dây chuyền dịch vụ đồng bộ tại các sân bay                     
căn cứ.

cách chủ động trong từng giai đoạn phù hợp với 

bộ, người lái, kỹ sư, chuyên gia tinh nhuệ về 

vận hành, quản lý một hãng hàng không chuyên 
nghiệp, quy mô lớn. 

hóa công ty, tạo môi trường làm việc văn minh, 

thiện thu nhập  nhằm tạo sức thu hút các nguồn 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETNAM AIRLINES



Mạng đường bay của Vietnam Airlines tiếp tục được 

với các trung tâm trung chuyển lớn như Hongkong, 
Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. Từng bước xây 

Mạng đường bay nội địa của Vietnam Airlines được 
quy hoạch phù hợp với quy hoạch giao thông vận 
tải và du lịch chung của cả nước, đảm bảo hỗ trợ 

đường bay có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với                                        
Vietnam Airlines, đồng thời, mang ý nghĩa chính trị 

Kế hoạch phát triển đội tàu bay chở khách của Vietnam Airlines 
đến năm 2020 sẽ có 02 dòng tàu bay chính theo tiêu chuẩn 
chung của quốc tế: 

���.Å�KR±FK�SK®W�WULÆQ�JLDL�öR±Q����������

Mạng đường bay Đội tàu bayto lớn, đóng vai trò quan trọng trong phục vụ phát 

vị thế đứng đầu của hãng hàng không quốc gia, thiết 

tiêu và vị thế cạnh tranh. Ngoài ra, để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng đa dạng của hành khách, nghiên cứu 

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ phối hợp chặt chẽ 

lĩnh khách doanh thu cao và trung bình, duy trì thị 
phần cố định với doanh thu thấp, JPA sẽ cạnh tranh 

thu thấp.
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Hãng hàng không truyền thống
(Full services)

Hãng hàng không giá rẻ
(LCC)

M
Ô

 H
ÌN

H 
KI

NH
 D

OA
NH

Nội địa và tiểu vùng CLMV Quốc tếKhu vực

Châu Âu
Bờ Tây Bắc Mỹ

Dòng
tàu bay 

280 - 300 ghế 
(thân rộng

2 lối đi)

Dòng
tàu bay 

150-180 ghế 
(thân hẹp

1 lối đi)

Bay Châu Âu, 
Bắc Mỹ, Úc, 
Đông Nam Á, 
Trung Đông

Bay Nội địa, 
Đông Nam Á, 
Đông Bắc Á, 

Ấn Độ...

A350
B787

A321
A321NEO
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Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2016 là năm Vietnam Airlines phải đối diện với 
rất nhiều khó khăn, thách thức từ môi trường kinh 
doanh như: tình trạng quá tải trên không và mặt 
đất tại các sân bay nội địa; biến động chính trị, an 

trong và ngoài nước.

linh hoạt các giải pháp điều hành, tối ưu hóa doanh 
thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí, Vietnam Airlines 

tượng, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh đề ra tại Đại hội đồng 
cổ đông năm 2016: 

2.105 tỷ đồng, tăng 2,5 lần (161%) so với năm 2015

năm 2015

số ít các hãng tiếp nhận và khai thác thành công 
đồng thời 2 dòng máy bay hiện đại bậc nhất thế 

100% là người Việt Nam hoàn toàn làm chủ công 
nghệ mới

toàn hệ thống, chính thức ghi dấu ấn trên thị 

đánh giá của Tổ chức Skytrax (Anh)

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động theo mô hình công 
ty cổ phần, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã 

tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tập trung và hiệu quả 

hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, 

định vai trò và hiệu quả quản trị, điều hành theo 

Chủ tịch HĐQT
PHẠM NGỌC MINH

Tổng Giám đốc
DƯƠNG TRÍ THÀNH

Thưa Quý cổ đông,

thành một trong những công ty đại chúng có quy 
mô vốn hóa lớn nhất của sàn giao dịch này. Bên 
cạnh đó, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại 

bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông 
Koji Shibata, Quốc tịch Nhật Bản – Phó Tổng giám 
đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược Châu 

ANA Holdings Inc. tại Tổng công ty. 

hướng tăng cao, tỷ giá biến động, cạnh tranh gia 
tăng cả thị trường trong nước và quốc tế là những 

những thách thức từ môi trường kinh doanh, Hội 
đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty đã chỉ 

biệt đảm bảo nguyên tắc “an toàn là ưu tiên số 1”; 
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xếp lao động hợp lý để tăng hiệu suất; song song 

quyết tâm thay đổi và không ngừng nâng cao 

thể Quý cổ đông, Ban Lãnh đạo Tổng công ty tin 

càng cao của khách hàng. Mục tiêu đưa Hãng hàng 

là bước tiến mới chúng ta cần chinh phục và sẽ                                                                             
đạt được!

Đặc biệt, trong năm qua, Tổng công ty hoàn tất bán 
cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược - Tập đoàn hàng 
không lớn nhất Nhật Bản ANA Holdings Inc. với tỷ 

một đối tác chiến lược xứng tầm, có khả năng hợp 
tác, hỗ trợ, đồng hành cùng Tổng công ty trong quá 

lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp. 

và sức mạnh đoàn kết, cùng nhau vượt mọi khó 
khăn của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên 

những năm tiếp theo.



không đối với hành khách), vận tải hàng hóa hàng 
không (vận chuyển hành lý, hàng hóa, bưu kiện, 

hàng không:

(i) Hoạt động hàng không chung (bay chụp ảnh 

trồng rừng, kiểm tra môi trường, tìm kiếm cứu 
nạn, cấp cứu y tế, bay phục vụ cho nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng).

(ii) Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác; 

thành phố.

���1JQK�QJKÄ
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(iv) Cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật 

khách, ga hàng hóa và các dịch vụ phục vụ sân 
đỗ tại các cảng hàng không, sân bay.

thiết bị hàng không, thiết bị phục vụ kỹ thuật 

khác).

và điều khiển: Sản xuất linh kiện, phụ tùng, vật 
tư tàu bay, trang thiết bị kỹ thuật và các nội dung 

Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật và vật tư phụ 
tùng cho các hãng hàng không trong nước và 
nước ngoài.

ký kinh doanh.

Ngành nghề
kinh doanh
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETNAM AIRLINES



thành phố lớn tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines có mạng lưới kinh 

và văn phòng đại diện trên 20 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, đáp ứng nhu cầu thị trường của khách hàng 

Trong những năm qua, hệ thống phân phối và mạng lưới 
kinh doanh vận tải hàng không của Vietnam Airlines                    

Địa bàn
kinh doanh
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cung ứng dịch vụ và xâm nhập thị trường. 

Hệ thống kênh bán của Vietnam Airlines hiện nay 
bao gồm các kênh: 

web của Vietnam Airlines.

(ii) gián tiếp qua các đại lý, tổng đại lý được Vietnam 
Airlines chỉ định (PSA và GSA), hoặc qua hệ thống 
các đại lý BSP/ARC, công ty du lịch (Tour Operator) 
tại các thị trường.



Thành lập Hãng Hàng không Quốc gia 
Việt Nam

Thành lập Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam gồm Hãng Hàng không quốc 
gia Việt Nam và 20 doanh nghiệp                                 
trong ngành

Giới thiệu biểu tượng mới - Bông Sen 
Vàng gắn với các cải tiến vượt trội về 

nâng cấp đội bay

Tổ chức lại hoạt động theo mô hình 
Công ty mẹ - con theo Quyết định số                                       

tướng Chính phủ. 

Tiếp nhận đưa vào khai thác tàu bay 

của IATA

Chuyển thành công ty TNHH MTV do Nhà 

Chính thức là thành viên thứ 10 của Liên 
minh hàng không SkyTeam

1993

1995

2002

2003

2006

2010

9/2014

11/2014

03/2015

Thủ tướng Chính phủ phê 

Vietnam Airlines

Chào bán thành công cổ phần lần đầu 

khoán TP.HCM

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 
nhất thành lập CTCP

04/2015

07/2015

07/2016Chính thức hoạt động theo mô hình 

nhận máy bay thế hệ mới Airbus 

Hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại 
chúng và đăng ký chứng khoán
 

07/2016

Chính thức được công nhận là Hãng hàng không 

Holdings Inc (Nhật Bản), ký kết Hợp đồng bán 
cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với ANA 
Holdings Inc.

Hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại 

chính thức giao dịch với mã chứng khoán HVN.

12/2016
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Mô hình tổ chức

Ông Phạm Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Phó Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Cambodia Angkor Air

Ông Dương Trí Thành 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ khoa học ngành Vận tải Hàng không

Ông Tạ Mạnh Hùng 
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Ông Koji Shibata  
Thành viên HĐQT

Ông Lưu Văn Hạnh 
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV
Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS)

Ông Nguyễn Xuân Minh 
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ứng dụng và đầu tư

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam

Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
và Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam

Thành viên 
Hội đồng quản trị

Giới thiệu danh sách Ban lãnh đạo
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Ông Dương Trí Thành 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ khoa học ngành Vận tải Hàng không

Ông Nguyễn Minh Hải 
Phó Tổng Giám đốc

kiêm Tổng giám đốc Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air 

Ông Phan Xuân Đức 
Phó Tổng Giám đốc

Chủ tịch HĐQT CTCP Đào tạo Bay Việt

Ông Đặng Ngọc Hòa 
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật ngành Hàng không

Ông Nguyễn Thái Trung
Phó Tổng Giám đốc

Giảng viên lái chính

Ông Nguyễn Ngọc Trọng 
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV

Ông Trịnh Hồng Quang 
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Thành viên 
Ban điều hành

Thành viên 
Ban Kiểm soát

Người phụ trách 
công bố thông tin

Ông Lại Hữu Phước
Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Hoàng Thanh Quý
 Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Ông Mai Hữu Thọ 
Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Hữu Tuất
Thư ký Tổng công ty kiêm Người phụ trách công bố thông tin

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
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Ông Trịnh Ngọc Thành 
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Trần Thanh Hiền 
Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chủ tịch HĐQT CTCP cho thuê máy bay VN

Ông Lê Hồng Hà 
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines
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Thông tin cổ phần Tình hình
thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông

Loại cổ phần Cổ phần phổ thông

Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành 

Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch

Cổ phần hạn chế chuyển nhượng

Số cổ đông Số cổ phần

I. Nhà nước (Bộ GTVT) 1

II. Tổ chức

1. Trong nước 21 2,01%

2. Nước ngoài

III. Cá nhân

1. Trong nước

2. Nước ngoài 66 0,05%

Tổng cộng 11.615 100,00%

STT Tên cổ đông Số cổ phần

1 NHÀ NƯỚC (Bộ GTVT)

2 ANA HOLDINGS INC

Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần):

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/4/2017)

chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước 
ngoài ANA Holdings Inc (Nhật Bản) để tăng vốn điều 
lệ với kết quả như sau:

nhượng trong 5 năm.

lẻ của công ty đại chúng theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Sau đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Vietnam 
Airlines đã tăng từ 11.198.648.400.000 đồng lên 
mức 12.275.337.780.000  

Quy mô vốn điều lệ của 
Vietnam Airlines đã tăng từ

11.198.648.400.000đ 
lên mức
12.275.337.780.000đ

1.076.689.380.000 

(Chi tiết tại Thuyết minh báo cáo tài chính số 25)
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Website chính thức của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 
trên các mặt hoạt động, Vietnam Airlines đã 

cao quý:

 

dịch vụ Phổ thông” và “Hãng hàng không dẫn 

Awards trao tặng.

Danh sách “Hãng hàng không có thiết kế ghế 

XWB” do Tạp chí Global Traveler Trung Quốc bình 
chọn.

“Hãng hàng không xuất sắc nhất của năm - khu 

Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA Holding Inc. 
(Tập đoàn ANA) đã chính thức ký hợp đồng và sau đó trao văn kiện hợp tác chiến 

tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản - ANA Holdings Inc. (Tập đoàn ANA) đã 

của Skytrax tại thủ đô Luân Đôn, Anh.   

của liên minh hàng không SkyTeam.

MTV sang Công ty cổ phần.

nhập đội tàu bay hiện đại thế hệ mới của Hãng. 

Vietnam Airlines đón hành khách thứ 20 triệu trong năm 2016. Chuyến bay mang 

Hoàn tất Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines trên Sàn GDCK Hà Nội. 

Vietnam Airlines tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 
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Biểu đồ tăng trưởng về hoạt động khai thác của Vietnam Airlines:

KHÁCH VẬN CHUYỂN
(triệu khách)

HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN
(nghìn tấn)

ASK (triệu ghế.km)

HỆ SỐ SỬ DỤNG GHẾ (%)

RPK (triệu khách.km)
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TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 2014 2015 2016 % Tăng/giảm 
2016/2015

Tổng số chuyến bay chuyến

Hành khách vận chuyển Nghìn khách 15.000 21,2%

Hàng hóa, bưu kiện vận chuyển Nghìn Tấn

Khách luân chuyển (toàn mạng) Triệu khách.km

Ghế cung ứng (toàn mạng) Triệu ghế.km

%  0,1  điểm
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Biểu đồ tăng trưởng
các chỉ tiêu tài chính
(số liệu hợp nhất):

TỔNG DOANH THU
(tỷ đồng)

TỔNG TÀI SẢN
(tỷ đồng)

ROE
(%)

ROS
(%)

VỐN CHỦ SỞ HỮU
(tỷ đồng)

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 
(tỷ đồng)

71.642 tỷ đồng 
   TỔNG DOANH THU

5.193 tỷ đồng 
NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

            2.601 tỷ đồng 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

       96.480 tỷ đồng 
                TỔNG TÀI SẢN

    16.245 tỷ đồng 
           VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 % Thay đổi

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Tổng doanh thu1 

Doanh thu thuần

Tổng chi phí 2

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh (501)

Lợi nhuận trước thuế 2.601

Lợi nhuận sau thuế 2.105 +161,2%

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ 
đông công ty mẹ 506 2.055

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tổng tài sản

Nợ phải trả

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 
bình quân (%) 0,2% 0,6% 1,0%

hữu bình quân (%) 1,5% 2,6%

ĐVT: Tỷ VNĐ

1 Tổng doanh thu: bao gồm Doanh thu thuần, doanh thu hoạt động 
tài chính, phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết và thu nhập khác.
2 Tổng chi phí: bao gồm Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí 
bán hàng và quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.
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1,2%

2.601
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Năm 2016, môi trường kinh doanh vận tải 
hàng không có những thuận lợi nhất định: Việt 
Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn, 
thị trường vận tải hàng không quốc tế và nội 

tỷ giá VND/USD ổn định và giá nhiên liệu thấp 
là những yếu tố thuận lợi cho hoạt động kinh 
doanh vận tải hàng không. Tuy nhiên, cạnh 

trường Vietnam Airlines tham gia khai thác. 

rộng hoạt động trên cả đường bay quốc tế lẫn 
nội địa. Tổng tải cung ứng (ASK) thị trường 

doanh thu trung bình của tất cả các hãng giảm 
10-15% so với năm 2015. Trên các đường bay 

phù hợp với nhu cầu của từng thị trường để tối ưu hóa doanh thu và tiết giảm chi phí.

Airlines trên thị trường nội địa, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần trong bối cảnh cạnh tranh 
ngày càng gay gắt như hiện nay.

khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp điều hành, tập 
trung phát triển thị trường, tối ưu hóa doanh thu và 
kiểm soát chặt chẽ chi phí, qua đó tiếp tục giữ vững vị 

ghi nhận nhiều thành công vượt bậc trong kết quả 
sản xuất kinh doanh. 

Kết thúc năm 2016, Tổng doanh thu hợp nhất của 

tăng gần 1,5 lần so với năm trước và vượt 12% so với 
kế hoạch. Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất của 

Vận chuyển hành khách, hàng hóa

Vận chuyển
hành khách, hành lý
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Số liệu hoạt động vận tải hành khách theo từng thị trường:

  3 Số liệu Vietnam Airlines (không bao gồm Vasco)

Chỉ tiêu3

Doanh thu
(Tỷ VNĐ)

ASK
(Tỷ ghế.km)

RPK
(Tỷ khách.km)

Năm 2016 So với 
2015 (%)

Năm 
2016

So với 
2015 (%) Năm 2016 So với 

2015 (%)

Châu Âu 0,2%

2,0%  2,2 0,2%

0,6% 2,5  2,0 2,5%

2.116 1,0 1,0%

Việt Nam

156,6%

Tổng cộng

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



Chất lượng
dịch vụ

Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch 

cấp chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines thông 
qua các kênh đánh giá về chỉ số Chất lượng dịch 
vụ tổng thể (Overall Sastisfaction Score – OSS), 
Chỉ số Hài lòng của khách hàng (Net Promoter 
Score – NPS) của SkyTeam… Các dịch vụ được 
đánh giá có cải thiện tốt nhất của Vietnam Airlines 
là dịch vụ trên không và dịch vụ check-in tại                                                                                                                        
sân bay.

Trong thời gian tới Vietnam Airlines sẽ tiếp tục 
tập trung cải thiện các hạng mục dịch vụ tiếp 

lượng món ăn và quy trình phục vụ) và Website 
của Vietnam Airlines.

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đã hoàn thành 

khai trên tổng thể các hạng mục dịch vụ từ trên 

cam kết đảm bảo các dịch vụ trong chuỗi cung 

với các Hãng hàng không hàng đầu thế giới 

Airlines (Nhật Bản), Korean Air (Hàn Quốc),                                                                                           
LuPhansa (Đức).
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Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện của 

so với kế hoạch. Tải cung ứng luân chuyển tăng 
trên cả đường bay quốc tế và nội địa do Vietnam 

vào khai thác. 

Vận chuyển
hàng hóa, bưu kiện

272,1 nghìn tấn 
VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, BƯU KIỆN

Số liệu hoạt động vận tải hàng hóa theo từng thị trường:

4 Số liệu Vietnam Airlines (không bao gồm Vasco)

Chỉ tiêu4

Doanh thu
(Tỷ VNĐ)

AFTK
(Triệu tấn.km)

RFTK
(Triệu tấn.km)

Năm 2016 So với 
2015 (%)

Năm 
2016

So với 
2015 (%) Năm 2016 So với 

2015 (%)

Châu Âu       1.121 2,5%

         211 

15,5%

           26 22,1% 10,2 2,1

Việt Nam

Tổng cộng 1.151,2 26,2%
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Chương trình 
Bông Sen Vàng khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines 

thẻ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và 
22 hãng hàng không trong và ngoài SkyTeam 

hội viên.

doanh số của Vietnam Airlines với tỉ lệ khách 
luân chuyển chiếm 11% trên tổng khách luân 
chuyển của Vietnam Airlines.

bay trên Vietnam Airlines hoặc trên 22 hãng hàng 
không trong và ngoài liên minh SkyTeam, hoặc 

dàng, hội viên chỉ cần đăng nhập tài khoản Bông 
Sen Vàng trên ứng dụng di động của Vietnam 

10 phút.

 
1.000.000
hội viên Lotusmiles



Bac Bo 
Bay

Chặng bay do VASCO khai thác
Operated by VASCO.

Chặng bay liên danh với Jetstar Paci#c
Operated by Jetstar Paci#c.

Chặng bay do Vietnam Airlines khai thác 
Operated by Vietnam Airlines.

REGIONAL ROUTE MAP
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 Mạng đường bay

Việt Nam có mạng bay rộng lớn nhất, với tần suất 
khai thác dày đặc và lịch bay nối chuyến thuận 

tại Châu Âu và 01 điểm tại Châu Phi. Đồng thời, 
là thành viên của Liên minh Hàng không toàn 
cầu SkyTeam, hành khách của Vietnam Airlines 

điểm đến trên toàn cầu.

đường bay đi Siem Reap (Campuchia), Seoul 
(Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản). Đường bay Hải 
Phòng–Cam Ranh chuyển sang khai thác hàng 

Điểm đến Mạng đường bay

Trong nước Quốc tế Tổng cộng Trong nước Quốc tế Tổng cộng

20 55

Thị trường Điểm đến

1 Nội địa

20 điểm:
Miền Bắc: Hà Nội, Điện Biên Phủ, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa

Đồng Hới, Chu Lai, Huế. 

2 Tiểu vùng 
CLMV

5 điểm:
Vientiane, Luang Prabang (Lào)
Phnom Penh, Siem Reap (Campuchia)
Rangon (Miến Điện)

8 điểm:
Kaohsiung - Cao Hùng, Taipei - Đài Bắc (Đài Loan)
Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya (Nhật Bản)
Seoul, Pusan (Hàn Quốc)

4 điểm: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia

5 2 điểm:

6 Trung Quốc 6 điểm: Hongkong, Shanghai – Thượng Hải, Beijing – Bắc Kinh, Guangzhou 
– Quảng Châu, Chengdu – Thành Đô, Hangzhou – Hàng Châu (Trung Quốc)

Châu Âu 4 điểm: Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Moscow (Nga), London (Anh)

Tổng cộng 49 điểm
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Amsterdam

Helsinki

London
Prague

Roma

NETHERLANDS

UNITED 
KINGDOM

FRANCE

Yangon

Okinawa

Shanghai

  

Chengdu

Barain

New Dehli

Da Nang

Vinh

Wuhan
Chongqing

Nairobi

Tel Aviv

Ruh Riyadh

Dammam
Dubai

ABU DHABI

Chennai

Hiroshima

AkitaMadrid

Barcelona
Nice

Vienna

Phu Quoc

Hangzhou

Mumbai

to Detroit

to New York

to Atlanta
Hokkaido

Chặng bay hợp tác liên danh với các hãng hàng không khác
Operated by coreshare partners.

Chặng bay do Vietnam Airlines khai thác
Operated by Vietnam Airlines.

INTERNATIONAL ROUTE MAP

170   MAY 2017

Vancouver

Detroit

Seattle

Honolulu

Portland

Philadelphia

Austin

Saint Louis

Minneapolis

D.C.

INTERNATIONAL ROUTE MAP

   

INTERNATIONAL ROUTE MAP

from Frankfurt

from Frankfurt

from Frankfurt

Vietnam Airlines cũng hợp tác liên danh với SNCF từ Paris đến 19 điểm nội địa Pháp;        
Vietnam Airlines o*ers codeshare +ights on 19 domestic French routes to/from Paris operated by SNCF.
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Đội tàu bay

Giới thiệu tổng quan về 
tình hình đội bay trong 
5 năm của Vietnam 
Airlines:

Vietnam Airlines là Hãng hàng không có quy mô đội tàu bay lớn nhất và hiện đại nhất tại Việt Nam. 
Tuổi trung bình toàn đội bay thuộc loại trẻ trên thế giới.

5:

6

5Bao gồm tàu bay của 
Vietnam Airlines và Vasco

6 A321neo: Phiên bản mới 
thuộc dòng máy bay A321 
của Airbus (New Engine 
Option). Chủng loại máy 
bay này có những tính năng 
giúp tối ưu hóa khoảng 
không gian trên cabin, thuận 
tiện cho hành khách và tiết 
kiệm nhiên liệu so với tàu               
bay A321ceo

Loại Máy bay
Tại 31/12/2016 Tại 31/5/2017

Thuê Sở hữu Tổng cộng Thuê Sở hữu Tổng cộng

Tàu bay 70 ghế 5 6 11 5 6 11

ATR 5 6 11 5 6 11

Tàu bay 150-180 ghế

Tàu bay 280-300 ghế 11 11

0 0

6 0 6 0

0 0

10 11

Tổng cộng
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Hợp tác thương mại, 
hợp tác chiến lược

Hiện tại, Vietnam Airlines đã triển khai hợp tác liên 

hỏa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các đường 

các thị trường lớn trên thế giới. 

Là thành viên Liên minh hàng không toàn cầu 
SkyTeam, trong năm 2016, Vietnam Airlines đã tích 

sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines. 

lược là tập đoàn hàng không hàng đầu Nhật Bản 
ANA Holdings Inc. Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh 

trong HĐQT của Vietnam Airlines sẽ tạo nền tảng 

mới đội tàu bay bằng những dòng máy bay thế hệ 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG, 
BẠN HÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETNAM AIRLINES 
HÃNG HÀNG KHÔNG 4 SAO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ !
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Truyền thông, 
phát triển thương hiệu

Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng khi 
Vietnam Airlines được truyền thông ra công 

và xếp hạng hàng không Anh quốc - Skytrax                     
công nhận. 

Các chiến dịch truyền thông ưu tiên quảng bá 

không quốc gia trên thị trường quốc tế: chiến 

đồng hành cùng thế hệ những ngôi sao trẻ 
đầy kỳ vọng của nước nhà; sản xuất phim giới 

quốc tế Nội Bài hiện đại, đậm đà bản sắc Việt 

bay nội địa và quốc tế trọng điểm… Ngoài ra, 

kiện, hoạt động truyền thông ghi đậm dấu ấn 

tặng quà cho hành khách nhân các dịp đặc 

cho phóng viên, góp phần quảng bá rộng rãi 
đến công chúng. 

được thường xuyên tổ chức, giới thiệu rộng rãi, 

khuyến mại tới khách hàng tại nhiều thị trường 
trong và ngoài nước. Hoạt động truyền thông cho 

Pacific Airlines được chú trọng, gia tăng thêm lợi ích 
cho khách hàng trên các chuyến bay của 2 hãng.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật là các chiến dịch quảng 

môi trường, góp phần tăng thêm tiện nghi và chất 

hãng hàng không đầu tiên tiếp nhận và một trong 
số ít các hãng khai thác thành công đồng thời 2 
dòng máy bay hiện đại nhất thế giới này.       

Cùng với việc truyền thông với công chúng bên 

tuyên truyền, quảng bá trong nội bộ về các chiến 

tích của tập thể, cán bộ nhân viên tiêu biểu đóng 

đến công chúng.

Thông qua một loạt các chiến dịch quy mô và 
đồng nhất về hình ảnh, Vietnam Airlines được 

công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Nielsen 
đánh giá là Hãng hàng không dẫn đầu thị trường 

toàn cầu”, “lớn mạnh”, “khác biệt” và “truyền 

Vietnam Airlines. 
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vận tải hàng không (15 công ty con, 5 công ty liên kết) và 01 danh mục đầu tư dài hạn khác. Trong năm, Vietnam 

hiệu quả, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn và chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông/thành viên góp vốn, 
ngoại trừ 02 hãng hàng không JPA và K6. Tổng giá trị cổ tức, lợi nhuận Vietnam Airlines thu được theo Nghị quyết 

Các khoản

Đầu tư ra ngoài 
doanh nghiệp

Công ty con

44  Vietnam Airlines Vietnam Airlines  45

Công ty Tình hình hoạt động trong năm 2016

1

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay

máy bay, dịch vụ ngoại trường.

không Liên bang Mỹ) và CAAV (Cục Hàng 
không Việt Nam).

các dịch vụ phục vụ ngoại trường tại tất cả các sân bay trong 

quốc tế bay đến Việt Nam.

2

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không 
Việt Nam

liệu hàng không
các hãng hàng không trong nước và trên 60 hãng hàng không 
nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam với tổng sản lượng 
hàng năm đạt tới 1,5 triệu tấn/năm. Năm 2016 Tổng doanh thu 

tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay 
Việt Nam

nhà ga và phục vụ sân đỗ, dịch vụ kỹ thuật, 

Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt 
Nam

suất ăn hàng không

mua sắm TTB quan trọng trong dây chuyến sản xuất, có thêm 
khách hàng mới là Air New Zealand, và Turkish Airlines. Tổng 

5

Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam

chỗ và các dịch vụ có liên quan thông qua hệ 
thống phân phối toàn cầu Sabre…

mô hình công ty cổ phần (chuyển đổi từ Công ty TNHH Phân 

CSKH phục vụ Vietnam Airlines chưa được triển khai theo kế 
hoạch nên hoạt động SXKD trong năm 2016 của công ty chỉ 

Trình độ công nghệ thông tin

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là hội viên Bông Sen Vàng.

thông lớn tại Việt Nam (Viettel, FPT…)
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Công ty Tình hình hoạt động trong năm 2016

6

Công ty Cổ phần Hàng không 
Jetstar Pacific Airlines

tải hàng không (LCC)

chiếc

Bước sang năm 2016, JPA đã hoàn thành việc tăng vốn điều 
lệ đáp ứng kịp thời cho kế hoạch phát triển đội tàu bay và 
mạng đường bay, cải thiện tình hình tài chính của Công ty, 

thị trường và tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá vé 

giảm so với kế hoạch, kết quả SXKD của JPA trong năm 2016 
vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Việc tiếp tục phát triển JPA theo mô hình LCC để khai thác 
phân khúc thị trường giá rẻ, nhậy cảm về giá để tăng cường 
sức mạnh cạnh tranh trong Vietnam Airlines Group là nhu 
cầu thiết yếu và giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát 
triển của Vietnam Airlines, phù hợp với xu thế và quá trình 
phát triển của ngành hàng không thế giới. Vietnam Airlines 
sẽ có những biện pháp điều hành, chỉ đạo và đưa ra các giải 

quả đối với hoạt động của JPA trong những năm tiếp theo.

Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa VINAKO Vinako có thế mạnh về cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, 

Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

suất ăn hàng không

Trong năm 2016, mặc dù phải đối mặt với tình hình cạnh 
tranh ngày càng gay gắt từ các công ty suất ăn tại các nước 

sân bay Nội Bài, tuy nhiên do nắm bắt tốt thị trường (thêm 

các giải pháp kinh doanh hiệu quả nên hoạt động SXKD của 

cổ tức đạt 50% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

phục vụ hàng hoá.

Thị trường hàng hóa tại Sân bay Nội Bài trong năm 2016 

trường với những lợi thế về mặt bằng khai thác, chính sách 

hiện tốt việc kiểm soát các khoản chi phí và gia tăng các 
khoản thu dịch vụ khác để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 

Công ty Tình hình hoạt động trong năm 2016

10

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa 
Tân Sơn Nhất

dịch vụ giao nhận hàng hóa, quản lý kho 
hàng hoá

55,00% so với 2015.

11

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông 
Hàng không

dữ liệu của Vietnam Airlines. Đặc biệt, AITS được giao triển khai nhiều 

tổng thể an toàn và chất lượng của Vietnam Airlines.... 
AITS hoạt động ổn định và đạt được những kết quả khả quan trong năm 

tỷ đồng (tăng 26% so với năm 2015).

12

Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt

công.

51,52%

VFT cung cấp các dịch vụ đào tạo phi công gồm: đào tạo lý thuyết 

tháng tại các trường bay đối tác nước ngoài), đào tạo huấn luyện 

tạo lý thuyết cho các công ty hàng không có nhu cầu. Kết thúc năm 
2016, VFT hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao: Tổng 

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận hàng 
hoá Tân Sơn Nhất

giao nhận hàng hóa, logistic, kho bãi…

51,00%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân 
bay Nội Bài

vận tải hàng không và dịch vụ khác tại Cảng 
HKQT Nội Bài

Upcom.

kinh doanh khác. Đánh giá chung, kết quả SXKD năm 2016 của Nasco 

15

Công ty Cổ phần XNK Lao động Hàng 
không

không

51,00%

Năm 2016, các hoạt động kinh doanh chính của Công ty phát triển 

cung ứng lao động phổ thông, tiếp viên thời vụ, cung ứng và quản 
lý tiếp viên nước ngoài, dịch vụ giấy phép lao động…). Tổng doanh 



Công ty Tình hình hoạt động trong năm 2016

1

Hãng HK Cambodia AngKor Air

dịch vụ vận tải hàng không

chiếc.

K6 là hãng HK được thành lập theo cam kết của Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ Campuchia để giúp Campuchia xây 

khách.

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng 
không

phân phối lớn nhất về phụ tùng  máy bay và 
các thiết bị mặt đất sân bay

máy bay và các thiết bị mặt đất sân bay tại Việt Nam với 

Năm 2016 mặc dù có những khó khăn thách thức, tỷ giá 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân 
bay Đà Nẵng

mại hàng không, suất ăn.
tạo lái xe và các hoạt động khác. Trong năm 2016, chỉ tiêu 

2015. Doanh thu tăng chủ yếu do lượng khách du lịch đi và 

đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,62 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ 
tức năm 2016 là 116% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam

cho thuê lại máy bay

điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

5

Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không
lượng cao, tiện dụng, với kiểu dáng, màu sắc đa dạng, phong 
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Công ty liên kết
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các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, do giá dầu thấp và tỷ giá các đồng tiền so với USD biến 
động có lợi, đặc biệt tỷ giá USD/VNĐ khá ổn định nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh có bước tăng 

thanh toán đều được cải thiện đáng kể, Vietnam Airlines không để phát sinh nợ phải trả quá hạn, đảm bảo 

an toàn, lành mạnh.

Tình hình tài chính: Các chỉ tiêu tài 
chính chủ yếu:STT Chỉ tiêu 2015 2016 Tăng/ Giảm 

2016/2015
I Vietnam Airlines Group

1 Tổng giá trị tài sản

2

Tổng doanh thu

Doanh thu thuần

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD

6 Lợi nhuận trước thuế 2.601 1.552

Lợi nhuận sau thuế 2.105

II Vietnam Airlines

1 Tổng giá trị tài sản

2

Tổng doanh thu

Doanh thu thuần

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 2.260

6 Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016
Vietnam Airlines Group
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,12

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ phải trả /tổng tài sản lần

Nợ phải trả (không bao gồm thu bán chứng từ vận lần

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho lần 25,55

Doanh thu thuần/tổng tài sản lần

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số LNST / Doanh thu thuần % 1,22%

%

Hệ số LNST / Tổng tài sản %

Vietnam Airlines
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,60

Hệ số thanh toán nhanh lần

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Nợ phải trả/tổng tài sản %

lần 5,2

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Vòng quay hàng tồn kho lần

Doanh thu thuần/tổng tài sản lần 0,65

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Hệ số LNST / Doanh thu thuần % 0,52%

%

Hệ số LNST / Tổng tài sản %

7 Bao gồm Doanh thu thuần, 
doanh thu hoạt động tài 
chính, phần lãi (lỗ) trong công 
ty liên kết và thu nhập khác

8 Bao gồm Doanh thu thuần, 
doanh thu hoạt động tài 
chính và thu nhập khác
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Lợi nhuận sau thuế ấn tượng
Vietnam Airlines Group

Vietnam Airlines

2.105 tỷ đồng
 161,2%

1.703 tỷ đồng
 



Doanh thu: Tình hình 
tài sản:

Vốn chủ sở 
hữu và tình 
hình sử dụng 
vốn, vay nợ:

Chi phí:

Đánh giá tình hình tài chính hợp nhất
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Các chỉ tiêu          2015       2016
Chênh lệch  2016/2015

         Giá trị       %

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

    Doanh thu vận tải hàng không 60.052

    Doanh thu phụ trợ vận tải (1.016) (21,6%)

   Doanh thu bán hàng 5.661

   Doanh thu khác

2. Giảm trừ doanh thu 106

5. Thu nhập khác

6. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết

Tổng doanh thu và thu nhập khác

Chỉ tiêu 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

 Giá trị %

1. Tài sản ngắn hạn

2. Tài sản dài hạn 6,1%

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

chào bán cổ phiếu thành công cho Tập đoàn ANA Holđing Inc.

Cơ cấu chi phí 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

                     Giá trị         %

1. Chi phí nguyên vật liệu

2. Chi phí nhân công 11,6%

11,6%

5. Các khoản chi khác

6. Chi phí tài chính 

Tổng cộng

Các chỉ tiêu 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

Giá trị %

1. Nợ phải trả

    Nợ ngắn hạn

    Nợ dài hạn



Doanh thu: Chi phí:

Đánh giá tình hình tài chính

Các chỉ tiêu 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

Giá trị %

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

    Doanh thu vận tải hàng không 51.797 55.281 3.484 6,7%

 (i) Hành khách, hành lý 2.150

 (ii) Hàng hóa, bưu kiện 206

1.105

 (iv) Khác

    Doanh thu phụ trợ vận tải 2.008 1.712 (296) (14,7%)

2. Giảm trừ doanh thu

5. Thu nhập khác 1.151

Tổng doanh thu và thu nhập khác

hành khách, hành lý và hàng hóa, bưu kiện tăng.

Cơ cấu chi phí 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

Giá trị %

A. Chi phí SXKD

I. Giá vốn hàng bán

1. Chi phí nguyên vật liệu 16.566 -20.2%

2. Chi phí nhân công 0.5%

5. Chi phí SXKD khác 55

II. Chi phí tài chính

III. Chi phí bán hàng

IV. Chi phí quản lý doanh nghiệp

B. Chi phí khác (161)

C Tổng chi phí 0.5%
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Vốn chủ sở hữu 
và tình hình sử 
dụng vốn, vay nợ:

cả năm, tỷ giá VND/USD tăng làm phát sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ gốc vay ngoại 

Các chỉ tiêu 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

Giá trị %

1. Nợ phải trả

    Nợ ngắn hạn

    Nợ dài hạn

Tình hình tài sản:

đồng so với cuối năm 2015.

Chỉ tiêu 2015 2016
Chênh lệch  2016/2015

Giá trị %

1. Tài sản ngắn hạn

2. Tài sản dài hạn ���1KâQJ�F¯L�WLÅQ�PæL
YÆ�Fä�F´X�WÖ�FKàF��FKÊQK�V®FK�TX¯Q�Oë

Vietnam Airlines đã hoàn chỉnh và ban hành các 
quy chế quản lý nội bộ, các quy định quản lý trong 

một thành viên đảm bảo phù hợp với Luật Doanh 

thay đổi sau: 
- Thành lập tổ chức an ninh thông tin và kiện 
toàn Ban Công nghệ Thông tin, Ban Tiếp thị bán                        

- Thành lập Chi nhánh Vietnam Airlines - Trung 
tâm Bông Sen Vàng; 

hành khai thác. 

tham khảo mô hình tổ chức của Hãng hàng không 
All Nippon Airways và các hãng hàng không tiên 

doanh, đảm bảo tính tuân thủ và nâng cao sức 
cạnh tranh của Vietnam Airlines.



���&ÓQJ�W®F�ö¯P�E¯R�DQ�WRQ���DQ�QLQK�
WURQJ�KR±W�öØQJ�NKDL�WK®F�ED\

Chính sách
an toàn

Chính sách
an ninh

Vietnam Airlines cam kết:

hộ việc chia sẻ công khai các thông tin về an toàn 
trong Công ty và khuyến khích mọi nhân viên báo 
cáo về các sai lỗi, các mối nguy hiểm và các vấn đề 
liên quan.

hiểm bằng cách phân tích và loại bỏ các rủi ro                      
liên quan.

trong đó Vietnam Airlines sẽ không áp dụng các biện 
pháp kỷ luật bất cứ nhân viên nào khi chủ động báo 

tới an toàn. Tuy nhiên, chính sách này sẽ không được 
áp dụng đối với các nguồn thông tin ngoài Vietnam 
Airlines hoặc liên quan đến một hành động bất hợp 

quy định, quy trình đã được công bố.

chất lượng được mô tả trong “Tài liệu Hệ thống Quản 
lý An toàn” và “Sổ tay Chất lượng”, tuân thủ theo các 
yêu cầu của Nhà chức trách hàng không, các qui 

a) Vietnam Airlines quyết tâm bảo đảm an ninh 
trong hoạt động khai thác, đảm bảo an toàn tính 
mạng cho hành khách và toàn thể các nhân viên 
của Vietnam Airlines. Việc bảo đảm an ninh trong 

HKVN nhằm tuân thủ các quy định về an ninh hàng 
không của Việt Nam và các quốc gia khác có hoạt 
động khai thác của Vietnam Airlines. Các nội dung 

lượng trong công tác an ninh hàng không; 

Airlines đưa ra các quy định mang tính bắt buộc, 

chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu, qui định 

toàn và chất lượng được liên tục duy trì và không 
ngừng nâng cao.

lượng. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý, tạo môi 
trường làm việc tin cậy, với tinh thần trách nhiệm 
cao nhất trong toàn công ty nhằm thỏa mãn nhu 
cầu và mong đợi của khách hàng.      
                   

bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin dữ 
liệu về an toàn, chất lượng.

thác (IOSA) của IATA, Cục Hàng không Việt Nam 

hàng không Skyteam. Việc kiểm soát tốt các rủi 
ro về an toàn – chất lượng là yếu tố quan trọng 
để Vietnam Airlines luôn dẫn đầu về an toàn khai 

như các đối tác của Vietnam Airlines.

ninh hàng không là trách nhiệm của mọi người. 

hoặc thiếu sót đều phải được điều tra, xem xét kể 

d) Vietnam Airlines chấp nhận các chi phí về an 

cho công tác an ninh hàng không, góp phần đảm 
bảo cho an ninh quốc gia, giao thông đường hàng 
không, hoạt động của Vietnam Airlines, nhân viên 
và các tổ chức đoàn thể;    

e) Vietnam Airlines mong muốn những cam kết 

hàng không và các tài liệu khác được đảm bảo 

nghiệp trong mọi hoạt động khai thác của Vietnam 
Airlines. Mọi vi phạm trong công tác bảo đảm an 

các quy định về an ninh hàng không.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CỦA VIETNAM AIRLINES

Uỷ ban An toàn
(UBAT)

Trung tâm 
Ứng phó khẩn nguy

(TTUPKN)

Người chịu trách 
nhiệm giám sát 

huấn luyện tổ bay 
Phó trưởng ban 

TCNL 
Nguyễn Thanh Sơn

Người chịu trách 
nhiệm quản lý và 
giám sát an toàn 

PTGĐ Nguyễn 
Thái Trung

Phó chủ tịch UBAT

 
Chú thích: 
Đường thông tin 
an toàn

Ban An toàn
Chất lượng

Người chịu trách 
nhiệm quản lý và giám 
sát khai thác mặt đất

PTGĐ Lê Hồng Hà

Tổ công tác an toàn 
khai thác mặt đất và 

hàng hóa
(SAG-3)

Các đơn vị thuộc khối 
khai thác mặt đất

Người chịu trách nhiệm 
quản lý và giám sát hệ 

thống bảo dưỡng
PTGĐ Đặng Ngọc Hoà

Tổ công tác an toàn 
kĩ thuật
(SAG-2)

Các đơn vị thuộc khối
kĩ thuật

Người chịu trách 
nhiệm quản lý và giám 

sát khai thác bay
PTGĐ Phan Xuân Đức

Tổ công tác an toàn 
khai thác bay

(SAG-1)

Các đơn vị thuộc khối
Khai thác bay

Tổng giám đốc
Dương Trí Thành

Chủ tịch UBAT
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An toàn và chất lượng là những giá trị 
cốt lõi của Vietnam Airlines. Hãng luôn 
tin tưởng vào việc cung cấp cho các 
khách hàng những giá trị này và gìn giữ 
một môi trường an toàn đối với toàn thể 
cán bộ, nhân viên. Lãnh đạo và toàn thể 
cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines luôn 
thấu hiểu rằng sự tồn tại và phát triển 
của Hãng là nhờ sự tin tưởng, chung 
thủy của khách hàng.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
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Số lượng lao động, 
mức lương trung 
bình đối với người 
lao động

Chính sách đảm bảo 
sức khỏe, an toàn và 
phúc lợi của người 
lao động

Vietnam Airlines tuân thủ nghiêm ngặt 

toàn, an ninh theo qui định của Nhà 
nước và Tổ chức hàng không quốc 
tế. Trong năm 2016, Vietnam Airlines 
không có tai nạn lao động loại nặng.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đã hoàn 
thiện chính sách phân phối thu nhập 

với người lao động, đặc biệt quan tâm, 
chăm sóc với các đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn.

Trong năm 2016, một mặt Vietnam Airlines ưu tiên tăng lao động đặc thù (tiếp viên, phi công) và lao 

mới với các đối tượng lao động còn lại, duy trì ổn định và điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng và 

(Số lượng lao động của Vietnam Airlines trong năm 2016 giảm 30% so với 2015 chủ yếu do điều chuyển người 
lao động của 3 xí nghiệp TMMĐ Nội bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng sang Công ty VIAGS mới thành lập)

VIETNAM AIRLINES

Tổng số lao động: 6.199 người
Tuổi đời bình quân: 36,9 tuổi
Tỷ trọng lao động trình độ Đại học và trên Đại học: 53,3%
Số lượng phi công, tiếp viên: 2.910 người, chiếm 41%

VNA GROUP

21.771 người

          18,9% 
Doanh thu/Lao động

          13,5% 
RPK/Lao động

          13% 
ASK/Lao động
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Phi công Tiếp viên Cán bộ, công nhân viên

115,3 triệu đồng/ tháng
 4,7% so với 2015

25,5 triệu đồng/ tháng
 10,9% so với 2015

19,4 triệu đồng/ tháng
 12,8% so với 2015



Hoạt động tuyển dụng, đào tạo
và bồi dưỡng nhân tài 7UXQJ�W²P�+X´Q�OX\ÈQ�ED\�

õRQ�WLÅS�YLÃQ�
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Song song với việc đổi mới đội bay và trang thiết 
bị kỹ thuật hàng không, Vietnam Airlines đã nhanh 

lao động đặc thù ngành hàng không như người lái, 
tiếp viên, kỹ sư và thợ kỹ thuật máy bay được chú 

Vietnam Airlines đã và đang không ngừng nâng 

chuyên môn sâu, tay nghề cao và nhiệt huyết cống 
hiến, được tạo điều kiện để không ngừng học hỏi 
và nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp.

trọng phát triển, từng bước giảm số lao động phải 
thuê nước ngoài, đặc biệt là phi công. 

bản tại các Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) 

tại Chính sách Huấn luyện của Vietnam Airlines. 

quy định của Vietnam Airlines sẽ tham gia quá 
trình huấn luyện An toàn bay tại Trung tâm huấn 
luyện bay, huấn luyện Dịch vụ tại Đoàn tiếp viên 

Đối với tiếp viên khai thác có đủ kinh nghiệm và 
đạt điều kiện của Vietnam Airlines sẽ được đưa 
vào nâng cấp theo chu trình phát triển Tiếp viên 

viên, nhân viên điều hành khai thác và cán bộ nhân viên khối mặt đất của 
Vietnam Airlines theo quy định và cung cấp dịch vụ đào tạo ra bên ngoài 
cho một số Hãng hàng không như K6, Laos Airlines…

luyện chuyển loại, huấn luyện  định kỳ, huấn luyện phục hồi, tái đào tạo cho 

01 mock-up huấn luyện dịch vụ, các phòng học với trang bị đầy đủ thiết bị (tại 

tạo huấn luyện chuyển loại, huấn luyện 
định kỳ, huấn luyện nâng cấp, huấn 
luyện chuyển nhà khai thác cho các học 

Việt Nam và nước ngoài, các khóa học 
cho CBCNV mặt đất. Công tác huấn luyện 
định kỳ và huấn luyện chuyển loại phi 

lái mô phỏng tại Trung tâm Huấn luyện 

Tuyển dụng

Đào tạo Số giờ đào tạo trung bình của các loại hình                                          
công việc:

bao gồm đào tạo trong chuyên môn và ngoài 
chuyên môn (kỹ năng mềm).
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Tiêu thụ nguyên 
vật liệu và năng 
lượng trong năm

Tuân thủ pháp luật 
về bảo vệ 
môi trường

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đã tiêu thụ 1,12 
triệu tấn nhiên liệu Jet A1 cho hoạt động kinh 

năng lượng tiêu thụ quy đổi của Vietnam Airlines.

trang thiết bị văn phòng, xe ôtô, máy phát điện… 
chiếm một lượng rất nhỏ trong tổng năng lượng 
tiêu thụ quy đổi của Vietnam Airlines (0,15%).

Vietnam Airlines luôn chú trọng vào các hoạt động 

quốc gia, văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, đặc 
biệt là các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần 

mắn vượt qua khó khăn, đem lại những giá trị tốt 

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đóng góp xây 

“Tấm lòng vàng”, “Bảo trợ trẻ em”, “Chất độc màu 

các chuyến bay cứu trợ, ủng hộ kịp thời cho đồng 

Năng lượng tiêu thụ 
trực tiếp và gián tiếp

Các giải pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả.

trang thiết bị, công nghệ: Vietnam Airlines đã thay 

khả năng tiết kiệm 20-25% nhiên liệu, đồng thời 

đội tàu bay, Vietnam Airlines đã tiết kiệm được 

đưa tàu bay mới vào khai thác.

Vietnam Airlines luôn đặt tiêu chí bảo vệ môi 
trường lên hàng đầuvà tổ chức bộ phận chuyên 
môn về bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm quản 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Vietnam Airlines cập nhật thường xuyên các quy 
định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường và 
tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của 

lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các hoạt động tuân thủ như lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường/ kế hoạch bảo vệ môi trường, 

động hành chính, văn phòng được lấy từ hệ thống 
cấp nước của thành phố/tỉnh với lượng tiêu thụ 

 trong năm 2016. Nước thải sinh 

chung của thành phố/tỉnh. Nước cấp cho các hoạt 

Nhóm giải pháp về quản lý điều hành khai thác 

tục triển khai các giải pháp về quản lý điều hành 
khai thác đội tàu bay nhằm giảm lượng tiêu hao 
nhiên liệu và phát thải khí CO2, lượng nhiên liệu 
tiết kiệm được của năm 2016 là 2.506 tấn.

quan trắc môi trường, quản lý chất thải… được 

nâng cao nhận thức đến cán bộ, nhân viên về bảo 

hiệu quả. Chất thải lỏng, rác thải từ tàu bay và rác 
thải sinh hoạt đều được thu gom, vận chuyển và 

nước cấp phép.Trong năm 2016, Vietnam Airlines 

môi trường.

lai của đất nước được tổ chức thường niên như: 
Cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” dành cho đối 
tượng phổ thông trung học (năm thứ 6 phối hợp 

ra, Chuyến bay Trăng rằm lần đầu tiên được tổ 

cao 10.000 mét và giao lưu cùng nhà vô địch cờ 

đã mang lại bất ngờ, thích thú cho các hành                                   
khách nhí.    

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục duy trì và phát huy 
các hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với cộng 
đồng, thể hiện trách nhiệm và vai trò của Hãng 

hoạt động. 
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Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Vietnam 
Airlines đã phát huy vai trò lãnh đạo và chỉ đạo 
quyết liệt, linh hoạt, kịp thời; triển khai nhiều giải 

động, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. 

Kết thúc năm 2016, Vietnam Airlines đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
đạt/vượt hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao và 

mục tiêu trọng tâm:

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là 

nghìn tấn hàng hóa.

khách hàng trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao.

Qua đó, góp phần tạo thế vững chắc cho Vietnam 
Airlines và JPA trên thị trường nội địa, tiếp tục 
giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần vận chuyển trong 

đốc trong công tác điều hành hoạt động sản 

kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo đúng định 
hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. 

suy thoái nhưng vẫn còn đối mặt với các thách 

phát triển (đặc biệt là Trung Quốc, Brazil...) tăng 

hệ chính trị dưới thời Chính phủ mới tại Mỹ... 

kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và đặc 

nước trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt 
như hiện nay.

trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. 

lược ANA Holdings Inc và tổ chức bàn giao vốn từ 
doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, 

Vietnam Airlines.

đảm bảo an toàn hệ thống và chất lượng dịch vụ.

đã chính thức giao dịch ngày đầu tiên, đưa Vietnam 

hóa top đầu thị trường.

Chi nhánh Vietnam Airlines - Trung tâm Bông                            
Sen Vàng.

Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc đã tuân 
thủ theo đúng các quy định cuả Pháp luật, Điều lệ 
và quy định nội bộ của Vietnam Airlines, các Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/ Quyết định 
của HĐQT. 

Nam nói chung và thị trường vận tải hàng không 
nói riêng.

khách, tăng 12,1% so với năm 2016. Tổng tải 

với năm 2016. Tuy nhiên, tổng sức mua thị trường 

Cạnh tranh sẽ ngày càng gia tăng do các hãng 
hàng không tăng cường khai thác các đường bay 

Dự báo môi trường
kinh doanh

66  Vietnam Airlines Vietnam Airlines   67

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trong hoạt 
động khai thác bay.

phân thị khách hàng mục tiêu và thị trường trọng 
điểm có hiệu quả, đặc biệt ưu tiên khai thác các 
đường bay trục Hà Nội – TPHCM; Hà nội/TPHCM 

cạnh tranh của Vietnam Airlines Group. Từng bước 
nâng cao doanh thu bình quân trên các đường bay 
nội địa và quốc tế.

cấu trúc và số lượng chủng loại tàu bay theo kế 

thức từ đầu tư (mua) sang bán và thuê lại đối với 

- Nâng cao chất lượng công tác điều hành, kiểm 
soát chuyến bay, đảm bảo đạt mục tiêu về chỉ số 
đúng giờ, triển khai các hệ thống công nghệ thông 
tin (IOCC, AQD, SOQA...) để nâng cao hiệu quả 
điều hành các chuyến bay.

của Skytrax.

của kế hoạch lợi nhuận giảm so với 2016 là do giá nhiên liệu tăng cao sẽ khiến chi phí nhiên liệu tăng 
mạnh và tỷ giá bình quân USD/VND tăng làm tăng chi phí tài chính so với 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch
kinh doanh 2017

CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2016 KH 2017 % KH/TH

I Vietnam Airlines (công ty mẹ)

1 Hành khách vận chuyển Triệu khách 22,55

2 Hành khách luân chuyển Tỷ khách.km

Hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn

Hàng hóa luân chuyển Nghìn tấn 112,0

5 Doanh thu Tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu vận tải HK Tỷ đồng 55.281 61.993 112,1

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.256

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1.256

Tổng kinh phí đầu tư Tỷ đồng

II VNA GROUP (HỢP NHẤT)

1 Doanh thu Tỷ đồng

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2.601

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2.105

sàng khai thác tàu bay, thời gian quay vòng của 
vật tư phụ tùng.

cấp thiết và phù hợp với mục tiêu dài hạn. Tiếp tục 

Airlines; Sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh tại sân 

tiếp liên quan đến hoạt động khai thác, tiếp xúc 

tại GLM, NBA, DAD, SGN đa chức năng đảm bảo 

- Rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý và không tăng định 
biên lao động để nâng cao năng suất lao động; 
chủ động tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo và bổ 

ứng nhu cầu SXKD.

cấu, cổ phần hóa Vietnam Airlines giai đoạn                                                 

động của Vietnam Airlines Group, trong đó JPA và 

- Quản trị chi phí với mục tiêu giảm chi phí bình 
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STT Họ và tên Chức vụ

Sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
sở hữu

1 Phạm Ngọc Minh Chủ tịch HĐQT 0,0005%

2 TV HĐQT kiêm TGĐ 0,0005%

Lưu Văn Hạnh Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT - -

5 Tạ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 0,0006%

6 Koji Shibata Thành viên HĐQT - -

Thống kê các phiên họp HĐQT trong năm 2016:

định, soát xét các nội dung trình Hội đồng quản trị để đảm bảo hiệu quả việc xem xét; tổ chức lấy ý kiến 
các thành viên Hội đồng quản trịbằng văn bản đối với các nội dung không phức tạp, không cần thảo luận 

Quyết định.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT

Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự trong năm 
2016

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Phạm Ngọc Minh Chủ tịch 100%

2 TV HĐQT                  
kiêm TGĐ Từ 01/6/2016

Lưu Văn Hạnh Thành viên 
HĐQT

Thành viên 
HĐQT 

5 Tạ Mạnh Hùng Thành viên 
HĐQT 01/10/2016
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Cơ quan do 
ĐHĐCĐ bầu ra, 
thay mặt các Cổ 
đông để kiểm 
soát, đánh giá 
một cách độc 
lập, khách quan 
và trung thực 
mọi hoạt động 
kinh doanh, quản 
trị và điều hành 
Vietnam Airlines, 
thực trạng tài 
chính của Vietnam 
Airlines và chịu 
trách nhiệm trước 
ĐHĐCĐ trong 
thực hiện nhiệm 
vụ được giao.

Cơ quan quyết 
định cao nhất của 
Vietnam Airlines, 
bao gồm tất cả 
các cổ đông có 
quyền biểu quyết, 
hoạt động thông 
qua cuộc họp 
Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 
hoặc bất thường 
và thông qua việc 
lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản. Tham mưu cho HĐQT trong công 

tác xây dựng, thẩm định và giám 
sát triển khai thực hiện các chiến 
lược, kế hoạch, dự án đầu tư và 
phát triển của Vietnam Airlines.

Tham mưu, tư vấn cho HĐQT 
trong công tác giám sát hệ thống 
kiểm soát nội bộ, kiểm soát báo 
cáo tài chính, kiểm soát tuân thủ, 
quản lý rủi ro của Vietnam Airlines.

Tham mưu, tư vấn cho HĐQT về 
các định hướng, chính sách trung 
dài hạn; đánh giá hiệu quả hoạt 
động đối với công tác tổ chức, 
cán bộ, lao động, tiền lương, đào 
tạo thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hỗ trợ, tham mưu cho HĐQT và 
Chủ tịch HĐQT thực hiện các 
nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo 
quy định Pháp luật và Điều lệ 
Vietnam Airlines.

Giúp việc cho 
Tổng giám đốc 
là các Phó Tổng 
giám đốc, Kế toán 
trưởng, Văn phòng, 
các ban chuyên 
môn, nghiệp vụ 
và các cơ quan 
tương đương của 
Vietnam Airlines

Cơ quan quản lí 
Vietnam Airlines, 
có toàn quyền 
nhân danh 
Vietnam Airlines 
để quyết định, thực 
hiện các quyền 
và nghĩa vụ của 
Vietnam Airlines 
không thuộc thẩm 
quyền ĐHĐCĐ.

Người đại diện 
theo pháp luật của 
Vietnam Airlines và 
là người điều hành 
hoạt động hàng 
ngày của Vietnam 
Airlines.

BAN KIỂM SOÁT
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- Ủy ban Chiến lược Đầu tư:

tham mưu cho HĐQT hoàn thiện nội dung Hợp 
đồng mua bán cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ 

(Dual Brand) và hiệu quả SXKD của JPA; Hiệu quả 
đường bay, phát triển đội máy bay, bố trí mạng 
đường bay (đặc biệt đối với đội tàu bay thân rộng; 

- Ủy ban Kiểm toán:

tế, bao gồm: Các chuyên đề liên quan đến nội 
dung xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 

Thành viên và cơ cấu 
Ban Kiểm soát

tra quyết toán vốn đầu tư các án hoàn thành như: 

hành bay và phân bay cho tổ bay (Netlines) của 
TCTHK; Kiểm tra các chuyên đề liên quan đến tài 

chênh lệch tỷ giá trong thanh toán, công tác bán 

- Ủy ban Nhân sự và Tiền lương: Trong năm 2016, 

nhập đối với người lao động từ năm 2016; tổ chức 

2016, triển khai chế độ phúc lợi trả sau, bảo hiểm 
chăm sóc sức khỏe nhân viên...

Hoạt động đầu tư của TCTHK thông qua Báo cáo tài 
chính, Báo cáo đầu tư, Báo cáo giao ban và Báo cáo 

quyết HĐQT thông qua báo cáo tình hình triển khai 

chính của TCTHK, báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ 
đông thông qua Báo cáo tài chính định kỳ, kết quả 
kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập và các báo cáo 
liên quan khác.

phần cho nhà đầu tư chiến lược; Tổ chức đấu thầu 

STT Thành viên BKS Chức vụ

Sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
sở hữu

1 Ông Lại Hữu Phước - -

2 Ông Mai Hữu Thọ Thành viên BKS 0,0006%

Ông Hoàng Thanh Quý Thành viên BKS 0,0005%

Họ và tên
Ngày bắt đầu là 

Thư ký Tổng 
công ty

Số buổi họp HĐQT
 tham dự trong năm 

2016

Sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines

Số 
lượng

Tỷ lệ
sở hữu

Thông tin về các cuộc 
họp của Ban Kiểm soát

Các hoạt động trong 
năm của Ban Kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS

Số buổi họp HĐQT có đại 
diện BKS tham dự trong 

năm 2016

1 Ông Lại Hữu Phước

2 Ông Mai Hữu Thọ Thành viên BKS

Ông Hoàng Thanh Quý Thành viên BKS

tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên và việc đưa 

tăng vốn của TCTHK; Việc tuân thủ các quy định về 
công bố thông tin của Tổng công ty theo các quy 
định của pháp luật; giám sát đặc biệt đối với JPA và 

Pháp luật.

của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ 
quản lý khác luôn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của 
Tổng công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật 
và điều lệ của Tổng công ty. Trong quá trình hoạt 

hoàn thành nhiệm vụ.

���+R±W�öØQJ�FÛD�7KÞ�Në�7ÖQJ�FÓQJ�W\

Trong năm 2016, Thư ký Tổng công ty đã hoàn 

theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT; Tư vấn về thủ tục 

HĐQT và ĐHĐCĐ; Giúp việc ban hành các Nghị 

quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ tuân thủ quy định 
pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines; cung cấp các 
thông tin của HĐQT, ĐHĐCĐ và các thông tin phục 
vụ cho hoạt động công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán theo quy định.
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Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 

Trong đó:

Trường hợp Vietnam Airlines hoàn thành kế hoạch 

năm 2016.

Trường hợp Vietnam Airlines hoàn thành vượt mức 

được xác định tăng thêm theo nguyên tắc: Cứ 1% 

lao kế hoạch.

theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.
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Tên rủi ro Nội dung rủi ro Biện pháp quản trị rủi ro 
của Vietnam Airlines

Rủi ro
Môi trường 
kinh doanh

quả khai thác. 

lãi suất… biến động

linh hoạt với thị trường.

cân đối tiền tệ khi có biến động tỷ giá, lãi suất.

Rủi ro
pháp lý

phải trong quá trình hoạt động.

Rủi ro
cạnh tranh

từ các hãng hàng không giá rẻ

thị phần và tạo sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

biệt rõ nét với các hãng cạnh tranh đồng thời đáp ứng các tiêu 

cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí.

Rủi ro
đặc thù

công, kỹ sư kỹ thuật).

các sân bay hạn chế.

giờ hạ/cất cánh tại các sân bay lớn, quốc tế.

trình khai thác bay.

trong khai thác.

biến động giá nhiên liệu.

nhiên liệu.

khách và toàn thể nhân viên là giá trị cốt lõi của Vietnam Airlines

Rủi ro
thông tin

trọng đến hoạt động kinh doanh và uy tín, chiến lược 
phát triển của công ty.

không đầy đủ, chính xác.

 

triển truyền thông hiện đại, nâng cao hiệu quả truyền thông 

thông tin được công bố chính xác, kịp thời, đúng quy định.

���4XDQ�KÈ�QK�ö³X�WÞ

“Vietnam Airlines cam kết luôn đồng hành cùng các cổ đông, 
minh bạch và công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh 
đối thoại tích cực và chủ động với cổ đông, tổ chức hoạt động 
kinh doanh an toàn, chất lượng và có hiệu quả trên cơ sở cân 
đối hài hòa lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của 
Vietnam Airlines, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 
của đất nước.”

Sau 02 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ 
phần, công tác quan hệ nhà đầu tư tiếp tục được 

hoạt động của Vietnam Airlines. Vietnam Airlines có 
bộ phận chuyên trách về công tác quan hệ cổ đông 
do Thư ký Tổng công ty kiêm Người phụ trách công 

thường xuyên tiếp xúc và trao đổi thông tin với nhà 
đầu tư, đảm bảo các thông tin được tiếp cận chính 
xác, đầy đủ, kịp thời và có chất lượng, góp phần 
mang lại hình ảnh tốt đẹp của Vietnam Airlines và 
ngày càng củng cố niềm tin trong mắt nhà đầu tư.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2016:

đầu tư cá nhân/ tổ chức, các công ty chứng khoán và 
công ty quản lý quỹ trong/ ngoài nước.

“Quan hệ cổ đông” trên website của Vietnam 
Airlines, cập nhật các thông tin theo quy định, giúp 

các cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cập thông tin 

GDCK Hà Nội. Với khối lượng đăng ký giao dịch 

cổ phiếu lớn thứ hai trên thị trường Upcom xét về 
quy mô và giá trị, chiếm 11% tổng mức vốn hóa 
toàn thị trường Upcom.
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SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (EPS)GIÁ TRỊ VỐN HÓA

1.227.533.778 cổ phiếu 1.685 đồng 34.371 tỷ đồng
(Tại ngày 03/01/2017) 





BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
HỢP NHẤT
Cho năm tài chính
kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2016
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Các văn bản pháp lý 
liên quan đến thành 
lập Tổng Công ty

Giấy chứng nhận

Ban Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Công ty kiểm toán

phụ thuộc.

tiền thu cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm 
chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Tổng Công ty đã được điều chỉnh năm lần, và lần điều chỉnh 

Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 

Ông Phạm Viết Thanh 
Ông Phạm Ngọc Minh

Ông Dương Trí Thành
Ông Nguyễn Huy Tráng 
Ông Lưu Văn Hạnh 
Ông Tạ Mạnh Hùng  
Ông Nguyễn Xuân Minh 
Ông Koji Shibata  

Ông Phạm Ngọc Minh 
Ông Dương Trí Thành
 
Ông Phan Xuân Đức  
Ông Nguyễn Ngọc Trọng  
Ông Nguyễn Thái Trung
Ông Trịnh Hồng Quang
Ông Trịnh Ngọc Thành
Ông Lê Hồng Hà
Ông Nguyễn Minh Hải 
Ông Đặng Ngọc Hòa 
Ông Trần Thanh Hiền

Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ủy viên

Ủy viên
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Ban Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“Tổng Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính.  Theo ý kiến của Ban Giám đốc Tổng Công ty:

và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tổng Công ty và các công ty con cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 

lập và trình bày báo cáo tài chính; và

(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Tổng Công ty cho rằng Tổng Công ty và các công ty 
con sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

                             
                            Thay mặt Ban Giám đốc

       

                                                                                                                                     Dương Trí Thành
         Tổng Giám đốc

%®R�F®R�FÛD�%DQ�*L®P�öÕF %®R�F®R�.LÆP�WR®Q�öØF�O·S

quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các 

trình bày từ trang 5 đến trang 61.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết 
để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo 

gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán 

kiểm toán của chúng tôi. 

Kính gửi các Cổ đông
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Ý kiến của kiểm toán viên

trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

khác.  Công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất nói trên trong 

doanh trong kỳ. 

Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam, một công ty con của Tổng Công ty, và việc phân loại hàng tồn kho 
bị thiệt hại của Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam sang tài khoản phải thu khác; (iv) 
việc trình bày số liệu so sánh của báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là 

ty chuyển đổi thành công ty cổ phần); và (v) việc Tổng Công ty áp dụng chế độ báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng 

toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH KPMG 
Việt Nam

Trần Anh Quân
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
Kiểm toán số: 0306-2013-007-1 
Phó Tổng Giám đốc
 

Đàm Xuân Lâm
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
Kiểm toán số: 0861-2013-007-1

 

Mã số Thuyết 
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 22.309.076.409.828 19.256.814.319.168

110

Tiền 111

112

Đầu tư tài chính ngắn hạn 120

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5(a)

Các khoản phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6

Trả trước cho người bán ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn khác

ngắn hạn khó đòi

Hàng tồn kho 10

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác 150

Chi phí trả trước ngắn hạn 151 15(a)

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 

%¯QJ�F²Q�öÕL�NÅ�WR®Q�KéS�QK´W�
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

Mã  số Thuyết 
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Tài sản dài hạn
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

200 74.171.251.295.993 69.924.859.260.859

Các khoản phải thu dài hạn 210

Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6

Trả trước cho người bán dài hạn 212

Phải thu dài hạn khác 216

Tài sản cố định 220

Tài sản cố định hữu hình 221 11

Nguyên giá 222 38.606.881.503.073 26.085.738.595.934

Giá trị hao mòn lũy kế 223 (17.425.244.744.934) (12.276.533.761.203)

Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính 12

Nguyên giá 225 53.404.449.739.544 55.222.992.538.504

Giá trị hao mòn lũy kế 226 (13.329.504.297.026) (13.891.392.102.346)

Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá 228 584.800.272.646 554.587.763.523

Giá trị hao mòn lũy kế 229 (431.863.933.094) (379.721.604.864)

Đầu tư tài chính dài hạn 250 5(b)

Đầu tư vào các công ty liên kết 252

Tài sản dài hạn khác 260

Chi phí trả trước dài hạn 261 15(a)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 16

Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 96.480.327.705.821 89.181.673.580.027

Mã  số Thuyết 
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

NGUỒN VỐN

Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 80.235.683.786.129 77.039.282.058.727

Nợ ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

20

Phải trả ngắn hạn khác 21(a)

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 22(a)

Nợ dài hạn

Phải trả dài hạn khác 21(b)

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 22(b)

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 16

-
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Mẫu B 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu B 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)



%¯QJ�F²Q�öÕL�NÅ�WR®Q�KéS�QK´W� %®R�F®R�NÅW�TX¯�KR±W�öØQJ�NLQK�GRDQK�KéS�QK´W�FKR�Q¸P�
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Người lập:

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Người duyệt:
 

Mã số Thuyết 
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 16.244.643.919.692 12.142.391.521.300

Vốn cổ phần 25

Cổ phiếu phổ thông có quyền 
biểu quyết 411a  12.275.337.780.000 11.198.648.400.000

Thặng dư vốn cổ phần

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Lỗ lũy kế đến cuối năm/kỳ trước 421a (143.333.754.443) (82.526.458.173)

LNST chưa phân phối 
năm nay/ kỳ này 421b 1.944.421.898.319 147.805.837.795

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 26

TỔNG NGUỒN VỐN 
(440 = 300 + 400
 

440 96.480.327.705.821 89.181.673.580.027

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số Thuyết 
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ 01

Các khoản giảm trừ doanh thu 02

Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10

Giá vốn hàng bán và cung cấp 
dịch vụ 11

Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) 20

Doanh thu hoạt động tài chính 21

Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay

22

23 1.365.427.620.435 882.335.756.350

Phần lãi trong công ty liên kết

Chi phí bán hàng 25

Chi phí quản lý doanh nghiệp 26

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

Thu nhập khác 31 33 578.376.098.914 1.196.955.993.019

Chi phí khác 32 44.789.738.486 24.554.116.661
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%®R�F®R�NÅW�TX¯�KR±W�öØQJ�NLQK�GRDQK�KéS�QK´W�FKR�Q¸P� %®R�F®R�OÞX�FKX\ÆQ�WLÄQ�WÈ�KéS�QK´W�FKR�Q¸P

Mẫu B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo) Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Phương pháp gián tiếp)

Mã số Thuyết 
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Lợi nhuận kế toán trước thuế 50

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51

Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại 52

Lợi nhuận sau thuế TNDN 
(60 = 50 - 51 - 52) 60

Phân bổ cho:

Cổ đông của công ty mẹ 61

Cổ đông không kiểm soát 62

Lãi trên cổ phiếu

Mã số Thuyết 
minh

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND
Phân loại lại

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận trước thuế 01 2.600.581.845.433 725.503.064.389

Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao và phân bổ 02

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh 
giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ

Lãi từ hoạt động đầu tư 05

Chi phí lãi vay 06

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
trước những thay đổi vốn lưu động

Biến động các khoản phải thu 

Biến động hàng tồn kho 10

Biến động các khoản phải trả và nợ 
phải trả khác 11

Biến động chi phí trả trước 12

Tiền lãi vay đã trả

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh 20
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Người lập:

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Người duyệt:
 



%®R�F®R�OÞX�FKX\ÆQ�WLÄQ�WÈ�KéS�QK´W�FKR�Q¸P %®R�F®R�OÞX�FKX\ÆQ�WLÄQ�WÈ�KéS�QK´W�FKR�Q¸P

Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Phương pháp gián tiếp - tiếp theo) Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)

Mã số Thuyết 
minh

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND
Phân loại lại

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

định và tài sản dài hạn khác 21

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài 
sản cố định và tài sản dài hạn khác 22

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công 

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 25

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các 26

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu -

Tiền thu từ đi vay

Tiền trả nợ gốc vay 

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 

Tiền trả cổ tức 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
tài chính

Mã số Thuyết 
minh

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND
Phân loại lại

Lưu chuyển tiền thuần trong năm/kỳ 50

đầu năm/kỳ 60

quy đổi ngoại tệ 61
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Người lập:

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Người duyệt:
 



7KX\ÅW�PLQK�E®R�F®R�WL�FKÊQK�KéS�QK´W�FKR�Q¸P
Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

(a) Hình thức sở hữu vốn 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“Tổng Công ty”) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành 

ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp Nhà nước, được chuyển đổi 
thành Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên.

ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Hàng 

và các công ty con và các lợi ích của Tổng Công ty và các công ty con trong các công ty liên kết.

(b) Hoạt động chính 

Các hoạt động chính của Tổng Công ty và các công ty con bao gồm:

nghiệp; góp vốn mua cổ phần và chuyển nhượng vốn góp, bán cổ phần;

cứu nạn, cấp cứu y tế, bay phục vụ cho mục đích chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng);

phố; các dịch vụ hàng không khác;

phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay;

(c) Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng Công ty và các công ty con nằm trong phạm vi 12 tháng.

hàng không;

mặt hàng khác theo quy định của Nhà nước;

xăng dầu khác;

khác tại các cảng hàng không sân bay;

vận tải, du lịch trong nước và nước ngoài;

lao động;

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Tổng Công ty và các công ty con chỉ kinh doanh khi đạt điều kiện 
theo quy định của pháp luật.

(d) Cấu trúc doanh nghiệp 
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7KX\ÅW�PLQK�E®R�F®R�WL�FKÊQK�KéS�QK´W�FKR�Q¸P
Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)Thông tin chi tiết các công ty con, công ty liên kết tại ngày báo cáo như sau:

Chỉ tiêu Địa chỉ

31/12/2016 1/1/2016

Hoạt động chính
     Số cổ phần                    % sở hữu                                 % quyền

                             biểu quyết Số cổ phần              % sở hữu                 % quyền 
                biểu quyết

Công ty con

Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (“Jetstar”) Việt Nam Kinh doanh vận tải hàng không 

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay Việt Nam - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Việt Nam - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% Kinh doanh nhiên liệu hàng không 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài Việt Nam Dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyến bay 

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài Việt Nam 60,10% 60,10% 60,00% 60,00% Cung cấp suất ăn trên máy bay 

Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam Việt Nam - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% Cung cấp suất ăn cho các chuyến bay 

Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt Việt Nam 51,52% 51,52% 51,52% 51,52% Đào tạo phi công  

Việt Nam

Việt Nam - 55,00% 55,00% - 55,00% 55,00% Dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyến bay 

Việt Nam - 51,00% 51,00% - 51,00% 51,00% Vận chuyển, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài Việt Nam 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% Dịch vụ phục vụ vận tải hàng không

Công ty TNHH Giao nhận Hàng hóa Vinako Việt Nam - 65,05% 65,05% - 65,05% 65,05% Dịch vụ giao nhận hàng hóa, vận tải mặt đất, kho 
bãi 

Việt Nam  510.000 51,00% 51,00%  510.000 51,00% 51,00%

Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam Việt Nam

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam Việt Nam - 100,00% 100,00% - - - Dịch vụ mặt đất

Công ty liên kết

Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air Campuchia - - Kinh doanh vận tải hàng không 

Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam Việt Nam Cho thuê máy bay 

Việt Nam Dịch vụ phục vụ hàng không 

Việt Nam

Việt Nam
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(a) Tuyên bố về tuân thủ 

Quy định chế độ báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được ban hành 

các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

cho vay và đi vay, các nghiệp vụ doanh thu và chi phí giữa Công ty mẹ với các công ty con và giữa các công ty con 
với nhau trong trường hợp số liệu đối chiếu, xác nhận giữa Công ty mẹ với các công ty con và giữa các công ty con 
không bằng nhau.  Riêng trường hợp phát sinh giao dịch Công ty mẹ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty con 
thì khi điều chỉnh sẽ lấy theo số liệu báo cáo của công ty con

(b) Cơ sở đo lường

(c) Kỳ kế toán năm

(d) Đơn vị tiền tệ kế toán

dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Tổng Công ty và các công ty con áp dụng trong việc lập báo cáo 
tài chính hợp nhất này.

(a) Cơ sở hợp nhất 

Việc thoái vốn hoặc tăng vốn của Tổng Công ty trong công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát được 

trong tài sản thuần của công ty con và số thu hoặc chi từ việc thoái vốn hoặc tăng vốn tại công ty con được ghi nhận 

dư các khoản công nợ phải thu và phải trả, cho vay và đi vay, các nghiệp vụ doanh thu và chi phí giữa Công ty mẹ với 
các công ty con và giữa các công ty con với nhau trong trường hợp số liệu đối chiếu, xác nhận giữa Công ty mẹ với 
các công ty con và giữa các công ty con không bằng nhau.  Riêng trường hợp phát sinh giao dịch Công ty mẹ cung 
cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty con thì khi điều chỉnh sẽ lấy theo số liệu báo cáo của công ty con.  Bên cạnh đó, 
hàng tồn kho mua bán nội bộ đang được giả định là số tồn kho của năm trước đã được tiêu thụ hết trong năm nay.
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(b) Ngoại tệ 

tại ngày giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.  
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ kế toán không 
được dùng để chia cho các cổ đông.

lý phát sinh trong quá trình mua, được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc kỳ kế toán.  Thu nhập 

(c) Tiền và các khoản tương đương tiền 

hay là các mục đích khác.

(e) Các khoản phải thu 

khó đòi.

(f) Hàng tồn kho 

chi phí bán hàng.

của vật tư, phụ tùng và được phản ánh toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt 

ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động 

kết thúc kỳ kế toán.

(d) Các khoản  đầu tư 
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(g) Tài sản cố định hữu hình 

hình là máy bay, phần hỗ trợ tín dụng từ hợp đồng mua máy bay được ghi nhận theo nguyên tắc sau: 

được thì ghi nhận tách khỏi nguyên giá máy bay.

tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm mà chi phí phát sinh.  Trong các 

đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

(i) Tài sản cố định vô hình 

(k) Chi phí trả trước dài hạn 

khác liên quan đến hợp đồng huy động vốn được phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo thời gian huy 
động vốn.

Công cụ và dụng cụ bao gồm:

định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ trong thời gian 2 năm;

(l) Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác 

Các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

(h) Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính 

Các hợp đồng thuê được phân loại là thuê tài chính nếu theo các điều khoản của hợp đồng, Tổng Công ty và các 

ước tính của tài sản thuê tài chính. Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản thuê tài chính nhất quán với tài sản cố 

16 – 20 năm
10 năm
10 – 25 năm
5 – 10 năm
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Phần mềm máy vi tính bao gồm phần mềm quản lý doanh thu vận chuyển hành khách/hàng hóa, phần mềm quản 
lý hàng hóa, và phần mềm kế toán.  Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một 
bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình.  Phần mềm 

(j) Xây dựng cơ bản dở dang 



(m) Dự phòng 

nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh 

điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

Nghĩa vụ hoàn trả máy bay 

Theo các điều khoản của hợp đồng thuê hoạt động máy bay ký giữa Tổng Công ty/các công ty con và các bên cho thuê, 
Tổng Công ty và các công ty con có nghĩa vụ khôi phục lại điều kiện và khả năng hoạt động của máy bay như khi được bàn 

(n) Doanh thu chưa thực hiện từ chương trình khách hàng thường xuyên 

(o) Vốn cổ phần 

Cổ phiếu phổ thông 

(p) Thuế 

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ hợp nhất của năm báo cáo bao gồm thuế thu nhập hiện hành 
và thuế thu nhập hoãn lại.  Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận vào một tài khoản 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá 
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(q) Doanh thu và thu nhập khác 

Các khoản thu bán chứng từ vận chuyển (bao gồm vé và các chứng từ vận chuyển khác) được ghi nhận là khoản phải trả 
người bán trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.  Giá trị khoản phải trả người bán này được kết chuyển vào doanh thu phản 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được hoàn thành trong thời gian ngắn được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 

trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phần lớn rủi ro và lợi ích 

nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan 
tới khả năng hàng bán bị trả lại.  Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm 

hợp thành của tổng doanh thu cho thuê.

Thu nhập từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập.  Cổ tức bằng cổ phiếu không được ghi nhận là 
doanh thu hoạt động tài chính.  Cổ tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản đầu tư hoặc trước giai 
đoạn cổ phần hóa được ghi giảm vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. 

(r) Các khoản thanh toán thuê hoạt động 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

(s) Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí đi vay liên quan 
đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí đi vay thì khi đó chi phí đi vay sẽ được 
vốn hóa và được ghi vào nguyên giá các tài sản này.

(t) Lãi trên cổ phiếu 

phúc lợi cho kỳ kế toán báo cáo) chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong kỳ. Tổng Công 
ty không có các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm, do đó không trình bày lãi suy giảm trên cổ phiếu.



(u) Báo cáo bộ phận 

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tổng Công ty và các công ty con tham gia vào việc cung 

dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được 
lợi ích khác biệt với các bộ phận khác.  Ban Giám đốc Tổng Công ty cho rằng Tổng Công ty và các công ty con hoạt 

Bộ phận chia theo vùng địa lý của Tổng Công ty và các công ty con được xác định căn cứ vào quốc gia phát sinh 

gia duy nhất có phát sinh doanh thu trên 10% tổng doanh thu, và do đó là một bộ phận cần được báo cáo. Tài sản, 
các chi phí và nợ phải trả liên quan không được phân bổ do đặc thù hoạt động ngành hàng không của Tổng Công ty 

trên toàn thế giới.

(v) Các bên liên quan 

kể chung.  Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận 
của các cá nhân được coi là liên quan.

31/12/2016
VNĐ

1/1/2016
VNĐ

Tiền mặt

Tiền đang chuyển

2.764.885.359.376 4.573.823.236.419

31/12/2016 1/1/2016

Giá gốc
VND

Giá trị hợp lý
VND

Giá gốc
VND

Giá trị hợp lý
VND

Đầu tư nắm giữ đến ngày 
đáo hạn – ngắn hạn

31/12/2016 1/1/2016

Giá trị ghi sổ
VND

Giá trị theo 
phương pháp 

vốn chủ sở hữu
VND

Giá trị ghi sổ
VND

Giá trị theo 
phương pháp 

vốn chủ sở hữu
VND

Đầu tư góp vốn vào công ty liên kết

Hãng Hàng không 
Cambodia Angkor Air

Công ty Cổ phần Cho thuê 
Máy bay Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Hàng không Sân bay 

Công ty Cổ phần Xuất 

(Airimex)

cấp Hàng không

1.436.433.935.387 1.579.127.638.033 1.530.671.375.387 1.580.149.049.570

(a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

(b) Đầu tư tài chính dài hạn
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31/12/2016                 1/1/2016

Giá trị ghi sổ
VND

Dự phòng
VND

                                        Giá trị hợp lý
                                        VND

                               Giá trị ghi sổ
                               VND

                  Dự phòng
                 VND

Giá trị hợp lý
VND

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- -

Công ty Cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền Nam 52.000.000.000 52.000.000.000

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội bài - -

Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Hàng không ALS - -

Công ty Liên doanh TNHH Giao nhận hàng hóa Jupiter Pacific - - - -

- -

Công ty Cổ phần In Hàng không - - - -

Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh - - - -

Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không - - -

Khác - - - -

496.566.992.540 (9.400.423.994) 490.262.012.400 399.654.272.193 (14.187.634.343) 386.186.932.611

các công ty con đối với các công ty chưa niêm yết hoặc giá gốc khoản đầu tư trong trường hợp thông tin 

Từ 1/1/2016
đến 31/12/2016

VND

Số dư đầu năm

Phần lãi trong công ty liên kết phát sinh trong năm

Cổ tức được chia

Biến động khác

Số dư cuối năm

(c) Biến động của đầu tư góp vốn vào công ty liên kết
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31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

hành khách

Phải thu từ các hãng hàng không khác

Phải thu cước vận chuyển hàng hóa

Phải thu cho thuê máy bay

Phải thu ngắn hạn khác

(a) Chi tiết 
phải thu của 
khách hàng

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Công ty liên kết

Hãng hàng không Cambodia Angkor Air

khi có yêu cầu.

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Ngắn hạn

Dài hạn

(b) Phải thu của 
khách hàng phân 
loại theo kỳ hạn 
thanh toán

(c) Phải thu của 
khách hàng là bên 
liên quan

(a) Trả trước cho 
người bán ngắn hạn 

(b) Trả trước cho 
người bán dài hạn 

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Trả trước tiền mua máy bay

Trả trước tiền thuê máy bay

Trả trước khác

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Trả trước tiền mua máy bay

(a) Phải thu 
ngắn hạn khác  31/12/2016

VND
1/1/2016

VND

Tạm ứng

Ký cược, ký quỹ ngắn hạn

-

Phải thu khác

(*)  Đặt cọc thuê máy bay ngắn hạn là khoản tiền Tổng Công ty đặt cọc để thuê tàu bay và sẽ được hoàn 
trả trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo.

(b) Phải thu 
dài hạn khác  31/12/2016

VND
1/1/2016

VND

Đặt cọc, ký cược, ký quỹ dài hạn khác

Phải thu dài hạn khác

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Công ty liên kết

(*) Phải thu khác từ Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam thể hiện tiền đặt cọc thuê máy bay 
của Tổng Công ty

Khoản phải thu khác từ các bên liên quan không có đảm bảo, không tính lãi và được hoàn trả khi có 
yêu cầu.

(c) Phải thu từ 
bên liên quan
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31/12/2016 1/1/2016

Giá gốc
VND

Dự phòng
VND

Giá gốc
VND

Dự phòng
VND

Hàng mua đang đi trên đường - -

Nguyên vật liệu

Công cụ và dụng cụ - -

- -

-

Hàng hóa kho bảo thuế - -

- - -

31/12/2016 1/1/2016

Thời gian quá hạn VND Dự phòng
VND

                                       Giá trị có thể thu hồi
                                         VND Thời gian quá hạn VND Dự phòng

VND
Giá trị có thể thu hồi

VND

Nợ quá hạn

Trên 60 tháng - Trên 60 tháng -

Đại lý BSP Pháp (Consult) - 26 tháng -

Đại lý Global Flight 1 - 2 năm - 6 tháng -

Các đối tượng khác 1 - 2 năm

85.112.365.705 (83.398.542.404) 1.713.823.301 90.824.223.309 (78.339.283.714) 12.484.939.595

Trong đó:

(*)  Hàng hóa tồn kho chủ yếu là xăng dầu 
Jet A1 tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu 
Hàng không Việt Nam, một công ty con của 
Tổng Công ty.

Trong hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 
năm 2016 có 148.978 triệu VND hàng tồn 
kho lỗi thời, chậm luân chuyển khó tiêu thụ 
được (1/1/2016: 84.773 triệu VND). 
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              Máy bay, 
               động cơ máy bay

             VND

                                    Nhà cửa, 
                                     vật kiến trúc

                                    VND

     Máy móc, thiết bị
     VND

Phương tiện 
vận tải mặt đất

VND

Thiết bị, 
dụng cụ quản lý

VND

Tài sản cố định 
hữu hình khác

VND

Tổng cộng
VND

Nguyên giá

Số dư đầu năm

Tăng trong năm -

- - - - -

Chuyển từ tài sản cố định hữu hình thuê tài chính - - - - -

Điều chỉnh nguyên giá - - - -

Chuyển sang tài sản cố định vô hình - - - - -

Góp vốn bằng tài sản - - - -

Phân loại lại - -

Thanh lý và nhượng bán

Biến động khác - - - -

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

Khấu hao trong năm 

Chuyển từ tài sản cố định hữu hình thuê tài chính - - - - -

Chuyển sang tài sản cố định vô hình - - - - -

Góp vốn bằng tài sản - - - -

Phân loại lại -

Thanh lý và nhượng bán

Biến động khác -

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

Số dư đầu năm

Số dư cuối năm
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triệu VND) được thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho 
các khoản vay của Tổng Công ty và các công ty con.

Trong năm chi phí vay được vốn hóa trong tài sản cố 



Máy bay và 
động cơ máy bay

VND

Máy móc, 
thiết bị văn phòng

VND

Tổng cộng
VND

Nguyên giá

Số dư đầu năm

Tăng trong năm -

Điều chỉnh nguyên giá máy bay -

Chuyển sang tài sản cố định hữu hình -

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm

Khấu hao trong năm 

Chuyển sang tài sản cố định hữu hình -

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại
Số dư đầu năm

Số dư cuối năm

Quyền 
sử dụng đất

VND

Phần mềm 
máy vi tính

VND

Tài sản cố định 
vô hình khác

VND

Tổng cộng
VND

Nguyên giá

Số dư đầu năm

Tăng trong năm - -

Phân loại lại từ tài sản cố 
định hữu hình - -

Thanh lý, nhượng bán - -

Phân loại lại (25.200.000.000) - 25.200.000.000 -

Biến động khác - -

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm

Khấu hao trong năm -

Phân loại lại từ tài sản cố 
định hữu hình - -

Thanh lý, nhượng bán - -

Biến động khác - -

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại
Số dư đầu năm -

Số dư cuối năm 25.200.000.000

triệu VND) được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay của Tổng Công ty và các công ty con.
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mua lại những thiết bị này theo điều kiện trong hợp đồng.  Thiết bị thuê được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ 
thanh toán tiền thuê (Thuyết minh số 22(d)).



cơ bản dở dang

trả trước

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

-

-

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Chi phí bảo hiểm

Chi phí trả trước ngắn hạn khác

(*) Đây là khoản hoa hồng của các chứng từ vận chuyển đã bán nhưng dịch vụ vận chuyển chưa được thực 
hiện. Khoản trả trước này sẽ được hạch toán vào chi phí khi dịch vụ vận chuyển được thực hiện hoặc khi các 
chứng từ vận chuyển đã hết hạn.

(a) Chi phí trả 
trước ngắn hạn

(b) Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí sửa chữa 
lớn động cơ

VND

Chi phí sửa chữa 
lớn thân máy bay

VND

Phí bảo lãnh tín 
dụng xuất khẩu vay 

mua máy bay
VND

Chi phí phụ tùng 
máy bay, 

công cụ dụng cụ 
quay vòng

VND

Chi phí trả trước 
dài hạn khác

VND

Tổng cộng
VND

Số dư đầu năm

Tăng trong năm -

Phân bổ trong năm

Biến động khác - - - -

Số dư cuối năm

thu nhập hoãn 
lại và thuế thu 
nhập hoãn lại 
phải trả

Thuế suất 31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản cố định 20%

Các khoản khác 20%

Tổng tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

20%

Các khoản khác 20% -

Tổng thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Phân loại trên bảng cân đối kế toán

Tài sản dài hạn khác

Nợ phải trả dài hạn

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả thuần

người bán
(a) Chi tiết phải 
trả người bán

(b) Phải trả 
người bán là các 
bên liên quan

           Giá gốc và số có khả năng trả nợ

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Phải trả thu bán chứng từ vận chuyển hành khách, 
hành lý, MCO (i)

Phải trả thu bán thuế trên giá vé (ii)

Phải trả người bán và phải trả Interlines 

Phải trả thu bán khác 

Phải trả thu bán chứng từ vận chuyển hàng hóa

Giá gốc và số có khả năng trả nợ

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Công ty liên kết

(i)  Phải trả thu bán chứng từ vận chuyển hành khách, hành lý, MCO phản ánh giá trị khách hàng đã mua dịch vụ nhưng 

hoặc nhà quản lý sân bay, bao gồm các loại thuế phát sinh khi bán vé cho hành khách và các loại thuế sẽ phát sinh 
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 1/1/2016
Số phải nộp sau khi

bù trừ trong năm
VND

             Số đã nộp 
              trong năm

            VND

31/12/2016

Phải thu
VND

Phải trả
VND

Phải thu
VND

Phải trả
VND

Thuế

Thuế giá trị gia tăng

- -

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tài nguyên - - - -

Thuế nhà đất và tiền thuê đất - - -

Thuế bảo vệ môi trường - -

Thuế nhà thầu - -

Các loại thuế khác - -

Các khoản phải nộp khác

Phí, lệ phí -

phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (“JPA”), một công ty con của Tổng Công ty, phải thanh toán cho Ngân sách 

Limited, Qantas Asia Investment Company (Singapore) Pte., Ltd, và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 
(“SCIC”), SCIC đồng ý hoàn trả lại cho JPA bất kỳ khoản nợ phải trả nào chưa được ghi nhận bao gồm nợ thuế tích dồn 

 

đây là khoản tiền nợ thuế liên quan tới giai đoạn sau khi Qantas Asia Investment Company (Singapore) Pte., Ltd, đầu 

của JPA cho đến khi có hướng dẫn mới. 
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31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Chi phí phục vụ chuyến bay

Chi phí nhiên liệu

Chi phí lãi vay

Các khoản trích trước khác

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Công ty liên kết

Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air -

Chi phí phải 
trả các bên 
liên quan:

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Doanh thu nhận trước

-

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

-

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cổ tức, lợi nhuận phải trả

Các khoản phải trả, phải nộp khác

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Nhận quỹ đại tu và đặt cọc tiền thuê máy bay

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Nhận trước khoản hỗ trợ tín dụng được cấp theo hợp -

Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác -

(a) Phải trả 
ngắn hạn khác

(b) Phải trả 
dài hạn khác

(c) Phải trả khác cho 
các bên liên quan 31/12/2016

VND
1/1/2016

VND

Công ty liên kết

Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

(*)  Chi phí bảo dưỡng tàu bay phản ánh quỹ đại tu mà Tổng Công ty giữ cho các tàu bay cho thuê, đã hết 
thời hạn thuê và đã được trả lại cho Tổng Công ty để tiếp tục khai thác.

(**)  Phải trả phụ tùng, vật tư phản ánh giá trị ước tính của các phụ tùng, vật tư đã nhận trong năm/kỳ 
nhưng chưa có hóa đơn tương ứng.

Khoản phải trả các bên liên quan là tiền đặt cọc thuê máy bay và phải hoàn trả khi hết thời hạn thuê. 

(a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

 1/1/2016
Giá trị ghi sổ và 
số có khả năng 

trả nợ
VND

Biến động trong năm
31/12/2016

Giá trị ghi sổ và 
số có khả năngtrả nợ

VND
Tăng
VND

     Giảm
     VND

Vay ngắn hạn (Thuyết minh (c)(i))

Vay dài hạn đến hạn trả 

Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả 
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(c) Điều khoản và điều kiện của các khoản vay
(i) Điều khoản và điều kiện của các khoản vay ngắn hạn

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Vay dài hạn (Thuyết minh (c)(ii))

Nợ thuê tài chính dài hạn (Thuyết minh (d))

Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng

Khoản đến hạn trả sau 12 tháng

(b) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Loại tiền 31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

USD

USD -

VND

USD

VND -

USD -

Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam USD -

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam USD -

Ngân hàng TMCP Quân đội USD

Ngân hàng TNHH MTV HSBC USD

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam USD

Ngân hàng Standard Chartered – Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai USD -

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBBank) USD

Ngân hàng Bangkok Bank USD -

Ngân hàng TNHH MTV HSBC VND 150.000.000.000 -

Ngân hàng TMCP Tiên Phong VND 65.000.000.000 -

(*) Khoản vay ngắn hạn này có hạn mức tín dụng 117 triệu USD nhằm mục đích đầu tư cho việc mua 10 tàu bay của Jestar, một công ty 
con của Tổng Công ty.  Khoản vay được đảm bảo bằng tiền gửi có kỳ hạn với giá trị ghi sổ là 300 tỷ VND của Jestar và Hợp đồng mua tàu 
bay ký giữa Jetstar và Airbus.

(ii) Điều khoản và điều kiện của các khoản vay dài hạn

Loại 
tiền

Năm
đáo hạn

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

VND

USD

USD

VND

Ngân hàng Cathay United (Đài Loan) USD

USD 2020

USD

VND

USD

Ngân hàng TMCP Quân đội USD 2016-2025

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam USD

Ngân hàng TNHH Indovina USD 2022

USD

VND 2016-2022

Ngân hàng Credit Agricole USD 2020

VND

VND 2016 -

USD

Ngân hàng Phát triển Việt Nam 2020

Ngân hàng TMCP Bản Việt VND 26.100.000.000

VND 2020

Ngân hàng TMCP Tiên Phong USD 2016 -

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam VND 2021 -

Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng

Khoản đến hạn trả sau 12 tháng

 (*)   Các khoản vay các ngân hàng này được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay có giá trị còn lại là 15.025.479 
triệu VND tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (1/1/2016: 10.558.724 triệu VND) (Thuyết minh 11 và 13). Các khoản vay còn 
lại được bảo lãnh của Bộ Tài chính hoặc tín chấp.

Trong năm, các khoản vay dài hạn của Tổng Công ty và các công ty con chịu lãi suất như sau:
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Các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả cho các hợp đồng thuê tài chính không thể hủy ngang như sau:

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Ngân hàng Citibank

Tập đoàn ING

Ngân hàng Credit Agricole

Ngân hàng JP Morgan Chase

Ngân hàng HSBC

Ngân hàng DVB -

Công ty TNHH Viettel - CHT

(d) Các khoản nợ thuê tài chính

Tổng khoản thanh toán  
tiền thuê tài chính

VND

Tiền lãi thuê
VND

Nợ gốc
VND

Trong vòng một năm

Trong vòng 2 đến 5 năm

Sau 5 năm

Tổng khoản 
thanh toán  tiền 

thuê tài chính
VND

Tiền lãi thuê
VND

Nợ gốc
VND

Trong vòng một năm

Trong vòng 2 đến 5 năm

Sau 5 năm

Ngày 31 tháng 12 n!m 2016

Ngày 1 tháng 1 n!m 2016

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

-

(*)  Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Kho Xăng dầu Hàng không Liên Chiểu tại Thành phố Đà Nẵng của Xí 
nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Trung (đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không 
Việt Nam (SKYPEC) – Công ty con của Tổng Công ty) bị sạt lở gây ra thiệt hại về tài sản cho SKYPEC và 
Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (đơn vị gửi hàng tại kho Xăng dầu Hàng không Liên Chiểu).

Căn cứ vào Bản án số 151/2010/KDTM-ST ngày 6 tháng 12 năm 2010 và Bản án số 05/2014/KDTM-ST ngày 
27 tháng 2 năm 2014 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, SKYPEC đã trích lập dự phòng phải trả cho 
Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội số tiền tương ứng với phần hàng hóa của Tổng Công ty Xăng dầu Quân 
đội gửi tại kho Xăng dầu Hàng không Liên Chiểu là 40.339.407.446 VND và ghi nhận vào chi phí hoạt động 
kinh doanh của kỳ 9 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Bản án phúc thẩm số 181/2016/KDTM-PT ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại 
Hà Nội đã đưa ra quyết định SKYPEC phải bồi thường cho Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội theo như đã 
nêu trong bản án sơ thẩm số 05/2014/KDTM-ST ngày 27 tháng 2 năm 2014 của Tòa án Nhân dân Thành 
phố Hà Nội. 
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Vốn cổ phần
VND

Thặng dư 
vốn cổ phần

VND

Vốn khác
VND

Chênh lệch 
đánh giá lại tài sản

VND

Chênh lệch 
tỷ giá hối đoái 

VND

Quỹ đầu tư 
phát triển

VND

Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp doanh 

nghiệp (*)
VND

Quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu

VND

Lợi nhuận 
sau thuế chưa 

phân phối
VND

Tổng cộng
VND

Tăng vốn trong kỳ - - - - - - - -

Chi trả lợi nhuận sau thuế theo hợp - - - - - - - -

Lợi nhuận thuần trong kỳ - - - - - - - -

Phân bổ vào các quỹ - - - - - - - -

lợi - - - - - - - -

- - - - - - -

Thanh lý công ty con - - - - - -

Chênh lệch do chuyển đổi tiền tệ - - - - - -

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2016

Phát hành cổ phiếu - - - - - - -

Tăng vốn trong năm - - - - - - -

Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - - - -

lợi - - - - - - - -

hữu tại các công ty con - - - - - - - -

Chênh lệch do chuyển đổi tiền tệ - - - - - - - -

Điều chỉnh theo kết luận của Kiểm 
toán Nhà nước - - - - - - - -

Chuyển lợi nhuận sau thuế phát sinh 
trong giai đoạn trước cổ phần hóa về 
Ngân sách Nhà nước

- - - - - - - -

Biến động khác - - - - - -

Biến động lợi ích cổ đông không kiểm soát được trình bày tại Thuyết minh số 26.  Thuyết minh số 26 cần (*)  Theo biên bản kiểm tra quyết toán chi phí cổ phần hóa, chi phí lao động dôi dư, xác định lại giá trị 
thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển đổi sở hữu giữa Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính 
và Tổng Công ty ngày 4 tháng 10 năm 2016, Tổng Công ty được phép giữ lại số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp để cổ đông Nhà nước thực hiện nghĩa vụ mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công 
ty khi doanh nghiệp thực hiện phương án tăng vốn điều lệ (dự kiến trong năm 2017).
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31/12/2016 1/1/2016

Số cổ phiếu VND         Số cổ phiếu      VND

Vốn cổ phần được duyệt

Vốn cổ phần đã phát hành
Cổ phiếu phổ thông

Số cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu phổ thông

Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Tổng Công ty là:

các cuộc họp cổ đông của Tổng Công ty.  Các cổ đông được nhận cổ tức mà Tổng Công ty công bố vào từng thời 

Từ 1/1/2016 đến 31/12/2016 Từ 1/4/2015 đến 31/12/2015

Số cổ phiếu    VND   Số cổ phiếu VND

Số dư đầu năm 

Cổ phiếu phát hành trong năm - -

Số dư cuối năm

Biến động vốn điều lệ đã góp trong năm như sau:

Số lượng cổ phần Tỷ lệ 
(%)

Số vốn góp tại ngày 
31/12/2016

VND

Cổ đông Nhà nước

Tập đoàn Hàng không Nhật Bản 
ANA Holding Inc (ANA)

Các cổ đông khác

100,00

Từ 1/1/2016 
đến 31/12/2016

VND

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 471.746.481.072

Tăng vốn trong năm

Lợi nhuận thuần trong năm

Cổ tức

Biến động khác

Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 562.039.355.295

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Trong vòng 1 năm

Trong vòng 2 đến 5 năm

Sau 5 năm

(a) Tài sản thuê ngoài
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31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ bên thứ ba hoặc nhận 
gia công

(b) Tài sản, nguyên vật 
liệu, hàng hóa nhận 
giữ hộ bên thứ ba hoặc 
nhận gia công

(c) Ngoại tệ các loại

(e) Cam kết chi tiêu vốn

31/12/2016 1/1/2016

Nguyên tệ     Tương đương
    VND Nguyên tệ Tương đương

VND 

Đô la Canada (CAD)

Đô la Hồng Kong (KHD)

Won Hàn Quốc (KRW)

Rúp Nga (RUB)

Đô la Singapore (SGD)

Bạt Thái Lan (THB)

Đô la Đài Loan (TWD)

Đô la Mỹ (USD)

Peso Philippine (PHP) - -

Kíp Lào (LAK)

Bảng Anh (GBP)

Rupiah Indonesia (IDR)

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

(d)  Nợ khó đòi 
đã xử lý

12 năm 2016, còn 1 máy bay của hợp đồng này chưa được Tổng Công ty nhận về.

này chưa được Tổng Công ty nhận về.

Tổng doanh thu thể hiện 
tổng giá trị hàng bán 
và dịch vụ đã cung cấp, 
không bao gồm thuế giá 
trị gia tăng. Doanh thu 
thuần bao gồm:

(*)  Doanh thu vận tải hành khách, hành lý trong năm bao gồm 646 tỷ VND là (i) giá trị toàn bộ vé (bao gồm 
vé thông thường, MCO, hành lý và YQ) bán trong kỳ hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2015 đã hết hạn nhưng khách hàng không sử dụng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, 
và (ii) vé có điều kiện hạn chế bán trong năm hoạt động nhưng không sử dụng (giai đoạn 9 tháng kết thúc 
ngày 31/12/2015: 454 tỷ VND).

Từ 1/1/2016 
đến 31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

VND

Tổng doanh thu

Trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu 

Doanh thu thuần
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Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

VND

Cổ tức, lợi nhuận được chia

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái

Lãi do chuyển nhượng vốn góp

Doanh thu hoạt động tài chính khác

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

VND

Chi phí lãi vay 

Chi phí liên quan đến hợp đồng vay dài hạn,
vay thuê tài chính

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chi phí tài chính khác

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

VND

Chi phí nhân công

Chi phí hoa hồng

Chi phí đặt vé giữ chỗ

Chi phí bán hàng khác

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

VND

Chi phí nhân công

Chi phí thuế

Chi phí quản lý doanh nghiệp khác

 

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Lãi do thanh lý tài sản cố định

Thu nhập từ nhượng bán quyền mua máy bay -

Thu phạt hợp đồng

Thu từ bồi thường bảo hiểm -

-

Các khoản khác

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Chi phí nguyên vật liệu 

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Trong đó:

- Chi phí sửa chữa lớn động cơ máy bay 2.970.642.565.645 1.996.471.794.362

- Chi phí sửa chữa thường xuyên động cơ máy bay 2.315.158.152.206 1.851.769.771.314

- Chi phí thuê máy bay 11.234.235.427.944 7.498.910.108.123

- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác 17.761.344.872.153 12.765.896.887.453

Chi phí khác
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Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Chi phí thuế hiện hành
Năm hiện hành

Chi phí/(lợi ích) thuế thu nhập hoãn lại

Phát sinh và hoàn nhập các chênh lệch tạm thời

-

Ghi giảm/(hoàn nhập) tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập

(a) Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Lợi nhuận kế toán trước thuế 2.600.581.845.433 725.503.064.389

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế

Chi phí không được khấu trừ

Thu nhập không chịu thuế

Thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thu nhập từ đầu tư vào các công ty liên kết

Điều chỉnh khác -

-

Thu nhập chịu thuế 1.658.087.839.212 1.113.215.191.000

Thuế suất 20% 22%

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Biến động tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả trong năm

Chi phí thuế hợp đồng hợp tác kinh doanh

(b) Đối chiếu thuế suất thực tế

(c) Thuế suất áp dụng 
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Theo các điều khoản trong Luật thuế thu nhập, Tổng Công ty và các công ty con có nghĩa vụ nộp cho 
Nhà nước thuế thu nhập bằng 20% trên lợi nhuận tính thuế cho năm 2016 (năm 2015: 22%).



Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Lợi nhuận thuần trong năm/kỳ

Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông phổ thông

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Cổ phiếu phổ thông đã phát hành kỳ trước
mang sang

-

Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền
trong năm/kỳ

(i) Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông phổ thông

(ii) Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền

lợi cho kỳ kế toán báo cáo và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền, chi tiết như sau:

Ngoài các số dư với bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của báo cáo tài chính hợp nhất, trong                   
năm/kỳ Tổng Công ty và các công ty con có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

 (*)  Tổng Công ty và các công ty con chưa ban hành quyết định cuối cùng về số lợi nhuận thuần được phân bổ vào quỹ 
khen thưởng, phúc lợi cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

     Giá trị giao dịch

Từ 1/1/2016 đến 
31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 đến 
31/12/2015

VND

Cổ tức, lợi nhuận nhận được trong năm/kỳ
Công ty liên kết

Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam -

-

-

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Công ty liên kết

Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

-

Mua hàng, sử dụng dịch vụ
Công ty liên kết

Thành viên Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty
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TRỤ SỞ CHÍNH
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)

từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

CÁC CHI NHÁNH TRONG NƯỚC

Địa chỉ: 25 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty bay dịch vụ Hàng không (Vasco)

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Huấn luyện bay

Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
1. Công ty TNHH kỹ thuật máy bay (VAECO)

Website: vaeco.com.vn

2. Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không 
Việt Nam (SKYPEC)

Thành phố Hà Nội

Website:  www.skypec.com.vn

3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay 
Việt Nam (VIAGS)

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: www.viags.com.vn

4. Công ty cổ phần Tin học và viễn thông hàng không (AITS)

5. Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay 
Nội Bài (NASCO)

6. Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng không 
(AIRSERCO)

7. Công ty cổ phần xuât nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX)

8. Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific (JPA)
Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam.

Website: www.jetstar.com

9. Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air
Địa chỉ: #206 Preah Norodon Blvd, Phnom Penh, Cambodia

10. Công ty cổ phần đào tạo bay Việt (VFT)

Website: www.bayviet.com.vn

11. Công ty cổ phần cung ứng xuất nhập khẩu lao động
Hàng không (ALSIMEXCO)

Long Biên, Hà Nội

Website: alsimexco.vn

Từ 1/1/2016 
đến 31/12/2016

VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

VND

Phần giá trị của tài sản cố định nhận được thông qua 
hình thức thuê tài chính -

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

(phân loại lại)
VND

Từ 1/4/2015 
đến 31/12/2015

(theo báo cáo 
trước đây)

VND

Biến động các khoản phải thu

Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh -

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

một thành viên thành công ty cổ phần. Số liệu so sánh trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 

hiện tại. Bảng so sánh số liệu đã trình bày trong năm trước, trước và sau khi được phân loại lại như sau:
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Người lập:

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Người duyệt:



1. ANH

2. CAMPUCHIA

Kingdom of Cambodia.

Kingdom of Cambodia

5.ĐỨC

6. HÀN QUỐC

Seoul, Korea

Chungangdaero, Dong-Gu, Pusan, Korea

Queensway, Hongkong

Vientiane
Luang Prabang: Luang Prabang Airport, Lao P.D.R

Địa chỉ: Suite 05, Level 5 Menara Hap Seng, Jalan P.Ramlee, 50250 
Kuala Lampur, Malaysia

11. MỸ

cor. Castro Sts. Legaspi village, Makati City, Philippines

Địa chỉ: 10th Floor, Wave Place Buiding, 55 Wireless Rd. 

Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Ning, Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

CÁC CHI NHÁNH VIETNAM AIRLINES NƯỚC NGOÀI

12. Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa 
Tân Sơn Nhất (TECS)

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

13. Công ty cổ phần cho thuê máy bay 
Việt Nam (VALC)

Hà Nội, Việt Nam.

Website: www.valc.com.vn

14. Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay 
Đà Nẵng

 
15. Công ty cổ phần suất ăn Hàng không 
Nội Bài (NCS)
Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội

16. Công ty cổ phần Sabre Việt Nam

Website: www.sabretn.com.vn

17. Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Tân Sơn Nhất (TCS)

18. Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS)

Quận Tân Bình, TP.HCM 

Website: www.vnaircaterers.com

19. Công ty TNHH giao nhận hàng hóa (VINAKO)

20. Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)



www.vietnamairlines.com


