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Danh mục các từ viết tắt:
“GĐ”: : Giám đốc

“LNTT” : Lợi nhuận trước thuế

“BKS” : Ban Kiểm soát

“LNST” : Lợi nhuận sau thuế

“CBCNV” : Cán bộ công nhân viên
“CTCP” : Công ty Cổ phần
“ĐHĐCĐ” : Đại hội đồng cổ đông
“HĐTV” : Hội đồng thành viên
“HĐQT” : Hội đồng quản trị
“HK” : Hàng không
“JPA” : CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines
“K6” : Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

“SXKD” : Sản xuất kinh doanh
“TNHH” : Trách nhiệm hữu hạn
“Vietnam Airlines” : Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP
“VNA”

RPK : Revenue Passenger Kilometers
(Khách luân chuyển)
AFTK : Available Freight Tonne Kilometers
(Tải cung ứng luân chuyển)
RFTK : Revenue Freight Tonne Kilometers
(Hàng hóa luân chuyển)

“VNA Group” : VNA và các công ty con, công ty liên kết
“VTHK” : Vận tải hàng không
ASK : Available Seat Kilometers
(Ghế luân chuyển)

BH : Block Hour (Giờ bay)
LCC : Low Cost Carrier (Hãng hàng không giá rẻ)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETNAM AIRLINES

ғ #Ċ)"ěŃ)#1Ń/#ħ#Ơ'ƧƠ û)" ø)"&#ţ)"
quốc gia Việt Nam tại thị trường Việt nam, coi trọng
hiệu quả kinh tế đảm bảo lợi ích của các cổ đông
ě$ěţ$1ŵ$1$ī/#Ƨ#$ī)/ū/ù)#$ī(1Ɵ#ļ)#/-Ń
được Nhà nước giao, giữ vai trò chủ đạo trong giao
/#ţ)"#ø)"&#ţ)"'ø'Ƨ'ƢŹ)"ƧŃ#*))$)#
quốc phòng.
ғ #ă) ěă0 ěā/ (Ɵ /$Ğ0 /-ŷ /#ø)# #û)" #ø)"
không tiên tiến, thuộc nhóm hãng hàng không
ěƣ)"ěĄ0&#01Ƨ1Ĩ,04(ţѶ"$Ʀ1Ń/#ħ#$
phối trong vận tải hàng không Tiểu vùng CLMV; xây
Ƨ)"$ /)($-'$) ./#ø)#/#ƢŴ)"#$ī0Ţ04/ļ)
của Việt Nam trên thị trường.

ú4 Ƨ)" $ /)( $-'$) . /#ø)# *)# )"#$ī+
(ā)#Ѷ 'ø û)" ø)" &#ţ)" ,0ū "$Ѷ 'Ƨ 'ƢŹ)"
1ć) /Ă$ #Ơ 'ƧѶ "$Ʀ 1$ /-š #Ơ ěā* /-*)" "$*
/#ţ)"#ø)"&#ţ)"$ī/(1ŵ$ùŴ.ŷ#ā/Ą)"
&Ƴ/#0ć/Ă*ƢŸ)"1øěø*/ā*#04Ğ))"ø)#/$Ğ)
tiến, là cầu nối quan hệ quốc tế của nước Việt
( #ů$ )#ć+Ѷ /-ŷ /#ø)# #û)" #ø)" &#ţ)" Ţ
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/Ą(Ÿ/ā$&#01ƧYţ)"(71ø"$Ʀ1Ń/#ħ#$
+#ū$/-*)"&#01Ƨ$ĩ01Ƒ)" җ(+0#$Ѷ
Lào, Myanma, Việt Nam), kinh doanh có hiệu
,0Ă /-Ğ) Ŵ .ŷ ú) ěū$ #ø$ #š 'Ź$ ļ# Ơ ŭ
đông và nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước
1ø 'ø 'Ƨ 'ƢŹ)" Ƨ Ń ěù)" /$) ć4 #* ) )$)#
quốc phòng.

ғ ħ/ #Ź+ 1ŵ$ ù û)" #ø)" &#ţ)" /-*)"
VNA Group bao gồm Jetstar Pacific, Cambodia
)"&*$-Ѷ3ú4Ƨ)"Ă$.Ă)+#ą(ěù+ƣ)"
nhu cầu vận chuyển của các đối tượng khách hàng,
tạo lợi thế về quy mô trong việc kết hợp quảng bá
.Ă)+#ą(Ѷěø*/ā*Ѷ#0ă)'04ī)ѶĂ*ƢŸ)"/ø04Ѷ
)ú)"*)þ)"'Ƨā)#/-)#ѵ
ғ-*)"1ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"Ѷ'ă4)/*ø)'ø((Ɵ
/$Ğ0#ø)"ěĄ0Ѷ)ú)"*#ă/'ƢŹ)".Ă)+#ą(Ń#
vụ với nguyên tắc “định hướng khách hàng”, từng
bước nâng dần tỷ trọng khách thu nhập cao; Thiết
&ħ.Ă)+#ą(/ā*-Ă).Ĉ1þ)#Ţ/-*)"Ń#1Ɵ
Vietnam Airlines, khác biệt rõ nét với các hãng cạnh
/-)# ěŬ)" /#Ŷ$ ěù+ ƣ)" ù /$Ğ0 #0ą) ,0ū /ħ
ěā//$Ğ0#0ą)у.*Ѷ+#ă)ěă0ěħ))þ(спсп/-ŷ
/#ø)##û)"#ø)"&#ţ)"ěƢŹƢ#0ů)"ŷ#ú07
về chất lượng dịch vụ trên không và mặt đất.

ғĂ*ěĂ(+#ù//-$ĩ)Ĩ)1Ʀ)"/#ţ)",0#ļ)#
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
Ŵ.ŷ&Ƴ/#0ć/.ƥ#ƦĂ*ƢŸ)"ѶŴ.ŷ#0ă)
'04ī)ěø*/ā*#04Ğ))"ø)#1øùŴ.ŷ/-*)"
dây chuyền dịch vụ đồng bộ tại các sân bay
căn cứ.
ғ $)##*ā//-*)"ū/-ļѶ.ƥƟ)")"0Ŭ)'ƧěČ
$ī/'øěů$/ø041øŴ.ŷ#ā/Ą)"&Ƴ/#0ć/(ů/
cách chủ động trong từng giai đoạn phù hợp với
Ƨù*/#Ń/-ƢŶ)"ѵ
ғ #ù/ #04 /ū$ ě )ů$ 'ƧѶ 'ă4 +#ù/ /-$ĩ) )"0Ŭ)
)#ú)'Ƨ'ø(/-ũ)"/ú(ѵú4Ƨ)"ů(ù4ù)
bộ, người lái, kỹ sư, chuyên gia tinh nhuệ về
#04Ğ)(ţ)Ѷ)þ)".0ă/'*ěů)"*ѶŢ+#ą(
#ă/ #ļ)# /-Ń 1Ʀ)" 1ø)"Ѷ ěĂ( ěƢŴ)" /ū/ 1$ī
vận hành, quản lý một hãng hàng không chuyên
nghiệp, quy mô lớn.
ғú)ěū$#ø$#š"$Ʀ'Ź$ļ#Ơùŭěţ)"Ѷ
*)#)"#$ī+1ø)"ƢŶ$'*ěů)"ѵú4Ƨ)"1þ)
hóa công ty, tạo môi trường làm việc văn minh,
Ŵ #ů$ ěø* /ā* 1ø +#ù/ /-$ĩ) )"#Ĩ )"#$ī+Ѷ Ă$
thiện thu nhập nhằm tạo sức thu hút các nguồn
'Ƨ'*ěů)"#ă/3ù(*1ø'*ěů)"ěČ/#Ƒ
ŷ$ī/(ѵ
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Mạng đường bay

Mạng đường bay của Vietnam Airlines tiếp tục được
3ú4Ƨ)"1ŵ$/Ą).0ă/&#$/#ù)"ø4ø)"*Ѷ/ć+
/-0)",04#*ā#)ū$#04ħ),0.ú)4ƥ)"Ť/ā$
+ѵ Ŭ#ļ$)#1ø øů$)#ĉ(/Ƥ)"Ƣŵ3ú4Ƨ)"
+ѵ Ŭ#ļ$)#1ø øů$/-ŷ/#ø)#/-0)"/ú(/-0)"
#04ĩ) #ø)" &#ţ)" &#0 1ƧѶ ā)# /-)# /-Ƨ /$ħ+
với các trung tâm trung chuyển lớn như Hongkong,
Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. Từng bước xây
Ƨ)".ú)4Yøċ)"/#ø)#/-0)"/ú(җ#0Ҙŭ/-Ź
#*с/-0)"/ú(#ļ)#'øů$ø$1øú)Ŵ)#ă/ѵ

to lớn, đóng vai trò quan trọng trong phục vụ phát
/-$ĩ))Ĩ)&$)#/ħ,0ūú)ѵ$ħ+/Ɵ3ú4Ƨ)".Ă)
+#ą(/-Ğ)Ŵ.ŷ+#ù//-$ĩ)(ā)"4/Ƥт/-0)"/ú(
'ŵ) øů$ҊYøċ)"Ҍ+ѵ Ŭ#ļ$)#Ѷ&#Ċ)"ěŃ)#
vị thế đứng đầu của hãng hàng không quốc gia, thiết
&ħ.Ă)+#ą(ěĂ(Ă*+#Ɵ1Ɵ/ū/&#ù##ø)"(Ɵ
tiêu và vị thế cạnh tranh. Ngoài ra, để đáp ứng nhu
cầu ngày càng đa dạng của hành khách, nghiên cứu
+#ù//-$ĩ)/#Ğ(ùěƢŶ)"4)ū$ùěŃ+#ƢŴ)"
җ&#ţ)"30ă/+#ù//Ƥпт/-0)"/ú('ŵ)Ҙѵ

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
/ļ# Ƨ #* (ā)" ěƢŶ)" 4 ,0ū /ħ 1ø #Ů /-Ź
+#ù/ /-$ĩ) &$)# /ħ ù ěŃ +#ƢŴ)"ѵ Yú4 'ø (ā)"
đường bay có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với
Vietnam Airlines, đồng thời, mang ý nghĩa chính trị

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ phối hợp chặt chẽ
.Ă)+#ą(1ŵ$ Ѷ/# *ěŢѶ$ /)($-'$) .#$ħ(
lĩnh khách doanh thu cao và trung bình, duy trì thị
phần cố định với doanh thu thấp, JPA sẽ cạnh tranh
/-Ƨ /$ħ+ 1ŵ$ ù #û)" #ø)" &#ţ)" "$ù -ĥ &#ù 1ø
#$ħ('ľ)#/þ)"/-Ƣŷ)"Ơ+#ú)/#Ń&#ù#*)#
thu thấp.

Đội tàu bay

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:

Dòng
tàu bay
150-180 ghế
(thân hẹp
1 lối đi)

Hãng hàng không truyền thống
(Full services)

MÔ HÌNH KINH DOANH

Bay Nội địa,
Đông Nam Á,
Đông Bắc Á,
Ấn Độ...

Dòng
tàu bay
280 - 300 ghế
(thân rộng
2 lối đi)

 7 g?

Hãng hàng không giá rẻ
(LCC)

Nội địa và tiểu vùng CLMV

Khu vực
Yţ)"(7
(7
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A321
A321NEO

Yţ)"Ĉ7
(#ù$Ļ)#ƢŴ)"

Quốc tế

A350
B787

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

Châu Âu
Bờ Tây Bắc Mỹ
Vietnam Airlines
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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
'ī )Ĉ( "$Ʀ 'ø чѶццр ڿ1ū) ě$Ĩ0 'īѵ Yú4 /#Ƨ .Ƨ 'ø
một đối tác chiến lược xứng tầm, có khả năng hợp
tác, hỗ trợ, đồng hành cùng Tổng công ty trong quá
/-Ļ)#+#ù//-$ĩ)Ѷ(ŷ-ů)"/#Ń/-ƢŶ)"Ѷ)ú)"ă+#ă/
lượng dịch vụ và quản trị doanh nghiệp.
#Ʀ)" /#ø)# /Ƨ0 )ø4 'ø &ħ/ ,0Ă Ơ (ů/ )þ(
&#ţ)")"Ƥ)"ū"Ĉ)"1ø)Ů'Ƨ1ƢŹ/ćѶ/Ƥ/-ļ/0ī
và sức mạnh đoàn kết, cùng nhau vượt mọi khó
khăn của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên
$ /)($-'$) .ѵƑ)"1ŵ$ěŢ'ø.ƧěŬ)"#ø)#Ơ
/*ø)/#ĩ0ƭŭěţ)"Ѷ'0ţ)Ơ)"#ů1ø/$)/Ƣŷ)"1ø*
.Ƨ+#ù//-$ĩ)Ơŭ)"ţ)"/4ѵ#Ʀ)"/$Ĩ)ěĨ,0)
/-ũ)")Ţ$/-Ğ)'øŴ.ŷěĩŭ)"ţ)"/4#*ø)/#ø)#
/#Ĉ)" 'Ź$ &ħ #*ā# &$)# *)# )þ( спрц 1ø Ţ
Ƣŵ+#ù//-$ĩ))#)#Ѷ(ā)#ѶĨ)1Ʀ)"#Ŵ)/-*)"
những năm tiếp theo.

Thưa Quý cổ đông,

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
)$)#3û#ů$/ā$)#$Ĩ0&#01Ƨ/-Ğ)/#ħ"$ŵ$ѸěČ$ī/
'ø.Ƨā)#/-)#"4"Ĉ/Ơù#û)"#ø)"&#ţ)"
trong và ngoài nước.
-*)"ū$Ă)#ěŢѶ1ŵ$)Ů'ƧƠ/*ø)#ī/#ū)"Ѷ
#Ơ ěů)" )Ĉ( Ĉ/ /#Ŷ$ ŴѶ /-$ĩ) &#$ ěŬ)" ů 1ø
linh hoạt các giải pháp điều hành, tối ưu hóa doanh
thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí, Vietnam Airlines
ěûŢ(ů/)þ(҂ěů/+#ù҃1ŵ$)#$Ĩ0/#ø)#/Ƨ0ă)
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:
ғŭ)"*)#/#0#Ź+)#ă/ěā/црѵхур/ƲěŬ)"Ѷ'Ź$
)#0ć)#Ź+)#ă/.0/#0ħ/þ)"/-Ƣŷ)"1ƢŹ/ćěā/
2.105 tỷ đồng, tăng 2,5 lần (161%) so với năm 2015
ғ#Ƨ#$ī)ртчѵцху#04ħ)4)/*ø)Ѷ/þ)"ртڿ
.*Ƒ)"&ƬѸ1ć)#04ĩ)спѶхт/-$ī0'ƢŹ/#ø)#&#ù#
1øсцсѶр)"#Ļ)/ă)#ø)"#ŢѶ'Ą)'ƢŹ//þ)"срѶсڿ1ø
тпѶхڿ.*1ŵ$)þ(спрф
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ғþ)".0ă/'*ěů)"'$Ğ)/ƟěƢŹĂ$/#$ī)Ѷěā/сѶч
/-$ī0#ø)#&#ù#ѵ&(ҝ'*ěů)"Ѷ/þ)"рсѶчڿ.*1ŵ$
năm 2015
ғ-ŷ/#ø)##û)"#ø)"&#ţ)"ěĄ0/$Ğ)1ø(ů//-*)"
số ít các hãng tiếp nhận và khai thác thành công
đồng thời 2 dòng máy bay hiện đại bậc nhất thế
"$ŵ$'ø* $)"цчцҊш- ('$) -1ø$-0.тфпҊшпп
Ѷ/Ƨ#ø*.ŷ#Ʀ0ěů$)"Ɣ+#$ţ)"Ѷ/#Ź&Ƴ/#0ć/
100% là người Việt Nam hoàn toàn làm chủ công
nghệ mới
ғ #ă/ 'ƢŹ)" Ń# 1Ɵ /$ħ+ /Ɵ ěƢŹ )ú)" * /-Ğ)
toàn hệ thống, chính thức ghi dấu ấn trên thị
/-ƢŶ)" ,0ū /ħ 'ø #û)" #ø)" &#ţ)" у .* /# *
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
Ţ)#Ʀ)"#04ĩ)$ħ)(ā)#(Ħ1ĨŴă0ů(ù4
tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tập trung và hiệu quả
#Ŵ)ѵYú4'ø)#Ʀ)"&ħ/,0Ă/ļ#Ƨ/Ƥ)#Ʀ)"Ƣŵ
ě$ ěƒ)" #Ƣŵ)" Ơ ,0ù /-Ļ)# /ù$ Ŵ ă0Ѷ ŭ +#Ą)
hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng,
#ø)ƢŵѶ#ļ)#+#Ơ1øůѶƔ)")#Ƣ&#Ċ)"
định vai trò và hiệu quả quản trị, điều hành theo
+#ƢŴ)"/#ƣ(ŵ$Ơ)'û)#ěā*ŭ)"ţ)"/4ѵ

"4 /Ƥ ěĄ0 )þ( спрцѶ #Ŵ) рѶс /Ʋ ŭ +#$ħ0 Ơ
ŭ)" ţ)" /4 1ŵ$ (û #ƣ)" &#*ù)  Ɣ)" ěû
#ļ)# /#ƣ ěƢŹ "$* Ń# /-Ğ) .ø) *Ѷ /-ŷ
thành một trong những công ty đại chúng có quy
mô vốn hóa lớn nhất của sàn giao dịch này. Bên
cạnh đó, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại
#ů$ěŬ)"ŭěţ)"ă//#ƢŶ)")þ(спрцѶ1ŵ$1$ī
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
7#ù$Ļ)#ƢŴ)"Ѷ)"ƢŶ$ěā$$ī)+#Ą)1ū)Ơ
ANA Holdings Inc. tại Tổng công ty.

xếp lao động hợp lý để tăng hiệu suất; song song
1ŵ$1$ī3ú4Ƨ)"1ø/-$ĩ)&#$ěĨù)/ù$Ŵă0"$$
ě*ā)спрцҊспссѵ
ŵ$)$Ĩ(/$).ú0.ĈѶ)Ĩ)/Ă)""$ù/-Ń/#ƢŴ)"#$ī0Ѷ
quyết tâm thay đổi và không ngừng nâng cao
)þ)" 'Ƨ Ơ /Ƥ)" ù )#ú)Ѷ /Ƥ)" 1Ń /-ļ /-*)" /*ø)
#ī/#ū)"ѶƔ)")#Ƣ.ƧěŬ)"'š)"ѶƠ)"#ůƠ/*ø)
thể Quý cổ đông, Ban Lãnh đạo Tổng công ty tin
/Ƣŷ)" $ /)( $-'$) . .Ħ 1ƢŹ/ ,0 (ũ$ /-ŷ )"ā$Ѷ
#*ø)/#ø)#30ă/.Ĉ)#$ī(1ƟƠ)þ(спрцѶ"Ţ+
+#Ą)/#Ƨ#$ī)#$ħ)'ƢŹø$#ā)1ŵ$,04(ţ)"ø4
ø)"'ŵ)#Ŵ)ěĩ/$ħ+ć)1øěù+ƣ)")#0Ą0)"ø4
càng cao của khách hàng. Mục tiêu đưa Hãng hàng
&#ţ)" 0ū "$ $ī/ ( /-ŷ /#ø)# (ů/ /-*)"
)#Ʀ)" #û)" ěƢŹ Ƣ #0ů)" /ā$ #ú0 7 Ҍ #ù$
Ļ)#ƢŴ)"1ŵ$#ă/'ƢŹ)"Ń#1Ɵф.*#Ĉ#Ĉ)
là bước tiến mới chúng ta cần chinh phục và sẽ
đạt được!
-ú)/-ũ)"Ă(Ŵ)0ƭŭěţ)"ěû'0ţ)Ơ)"#ů1ø
/$)/Ƣŷ)"1ø*.Ƨ+#ù//-$ĩ)Ơ$ /)($-'$) .ѵ

Chủ tịch HĐQT
PHẠM NGỌC MINH

Tổng Giám đốc
DƯƠNG TRÍ THÀNH

þ(спрцѶƧù*/#Ń/-ƢŶ)"#ø)"&#ţ)"/$ħ+/Ɵ
/þ)" /-Ƣŷ)"Ѷ /04 )#$Ğ) "$ù )#$Ğ) '$ī0 4 Ţ 30
hướng tăng cao, tỷ giá biến động, cạnh tranh gia
tăng cả thị trường trong nước và quốc tế là những
4ħ0/ūĂ)##Ƣŷ)"ă/'Ź$ѵYŢ)ěĄ0ā)#/-)#1ø
những thách thức từ môi trường kinh doanh, Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty đã chỉ
ěā*3ú4Ƨ)"&ħ#*ā#+#Ƒ#Ź+/#Ƨ/ħ/#Ń/-ƢŶ)"
1ø)þ)"'Ƨ.Ă)30ă/&$)#*)#1ŵ$(ƣ*)#
/#0Ҋ'Ź$)#0ć)#Ź+)#ă//$ħ+/Ɵŷ(ƣ*ѶěČ
biệt đảm bảo nguyên tắc “an toàn là ưu tiên số 1”;
#ƒ/-ũ)"ěø*/ā*+#ù//-$ĩ))"0Ŭ))#ú)'ƧѶ.Ĉ+
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETNAM AIRLINES

Ngành nghề
kinh doanh

ғć)/Ă$#ø)#&#ù##ø)"&#ţ)"җ1ć)#04ĩ)#ø)"
không đối với hành khách), vận tải hàng hóa hàng
không (vận chuyển hành lý, hàng hóa, bưu kiện,
Ƣ0+#ą(Ѷ/#ƢҘѵ

(iv) Cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật
/#ƢŴ)"(ā$(Č/ěă/ѸùŃ#1Ɵ/ā$)#ø"#ø)#
khách, ga hàng hóa và các dịch vụ phục vụ sân
đỗ tại các cảng hàng không, sân bay.

ғ *ā/ ěů)" Ń# 1Ɵ #Ů /-Ź /-Ƨ /$ħ+ #* 1ć) /Ă$
hàng không:

ғ ƥ #Ʀ 1ø Ă* ƢŸ)" +#ƢŴ)" /$ī) 1ć) /Ă$
җĂ* ƢŸ)" /ø0 4Ѷ ěů)" ŴѶ +#Ɵ /Ƒ)" 1ć/ /ƢѶ
thiết bị hàng không, thiết bị phục vụ kỹ thuật
/#ƢŴ)" (ā$ (Č/ ěă/ 1ø ù /#$ħ/ Ń &Ƴ /#0ć/
khác).

(i) Hoạt động hàng không chung (bay chụp ảnh
ěŃ #Ļ)#Ѷ &#Ă* .ù/ ěŃ #ă/Ѷ 4 #$ī0 #0ą)
ù ěø$ ěƢŶ)" #ø)" &#ţ)"Ѷ .ƥ #Ʀ Ă*
ƢŸ)" ěƢŶ)" ě$ī) * /#ħѶ +#Ɵ 1Ɵ Ą0 &#ļѶ
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;
җ$$$Ҙ0)"ƣ)"Ń#1Ɵ/#ƢŴ)"(ā$Ѷ0'Ń#Ѷ&#ù#
.ā)Ѷ ù) #ø)" ($Ī) /#0ħ /ā$ &#0 ù# '4 ŷ ƥ
&#ą0,0ū/ħ.ú)4Ѷ/-Ğ)/ø041ø/ā$ù/ł)#Ѷ
thành phố.

ғĂ)30ă//#$ħ/Ńě*'ƢŶ)"Ѷ&$ĩ(/-ѶěŃ)##Ƣŵ)"
và điều khiển: Sản xuất linh kiện, phụ tùng, vật
tư tàu bay, trang thiết bị kỹ thuật và các nội dung
&#ù /#0ů 'ľ)# 1Ƨ ţ)" )"#$ī+ #ø)" &#ţ)"Ѹ
Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật và vật tư phụ
tùng cho các hãng hàng không trong nước và
nước ngoài.
ғøù'ľ)#1Ƨ&#ù/# *$ă4#ƣ)")#ć)ěþ)"
ký kinh doanh.

ғĞ)/$ħ)"$ī/ѷŭ)"ţ)"/4 ø)"&#ţ)"$ī/(Ҍ
ғĞ)/$ħ)")#ѷ$ /)($-'$) . 
ғĞ)1$ħ//Ĉ/ѷ$ /)($-'$) .
ғ"ø4/#ø)#'ć+ѷсцҝфҝршшф
ғ *"*ѷ
ғ$ă4#ƣ)")#ć)ěþ)"&ƭ&$)#*)#1øû.ū/#0ħ.ūпрппрпцфрч
ғû#ƣ)"&#*ù)ѷ 
ғū)ě$Ĩ0'īѷрсѵсцфѵттцѵцчпѵпппěŬ)"
ғYŃ#łѷūспп"04Ī)Ŵ)Ѷ#ƢŶ)"ŬYĨѶ0ć) *)"$Ğ)Ѷѵ øů$
ғY$ī)/#*ā$ѷҗчуѵуҘтчсцссчшҊ3ѷҗчуѵуҘтчцсстцф
ғ .$/ ѷ222ѵ1$ /)($-'$) .ѵ*(
ғ($'ѷ)#0/0ҽ1$ /)($-'$) .ѵ*(
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Địa bàn
kinh doanh

ļ)# ěħ) трҝрсҝспрхѶ $ /)( $-'$) . Ţ пф ěŴ)
1Ń/-Ƨ/#0ů1øсч#$)#ù)##*ā/ěů)"/ā$ср/ł)#Ѷ
thành phố lớn tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Vietnam Airlines có mạng lưới kinh
*)#*+#Ơ-ů)"&#Ĉ+1ĨěŃ'ƭ/ā$ù&#01Ƨ
#ú080Ѷ#ú07Ѷ#ú0Ì1øĈƳ1ŵ$тт#$)#ù)#
và văn phòng đại diện trên 20 quốc gia và vùng lãnh
thổ, đáp ứng nhu cầu thị trường của khách hàng
&#Ĉ+(ũ$)Ŵ$/-Ğ)/*ø)/#ħ"$ŵ$ѵ
Trong những năm qua, hệ thống phân phối và mạng lưới
kinh doanh vận tải hàng không của Vietnam Airlines
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ěûěƢŹ#ƒ/-ũ)"+#ù//-$ĩ)ěĩěą4(ā)#&#Ă)þ)"
cung ứng dịch vụ và xâm nhập thị trường.
Hệ thống kênh bán của Vietnam Airlines hiện nay
bao gồm các kênh:
җ$Ҙ /-Ƨ /$ħ+ /ā$ ù +#š)" 1ĝ /#0ů ù #$ )#ù)#
$ /)($-'$) .ŷ/-*)"1ø)"*ø$)ƢŵѶ1ø/-Ğ)/-)"
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.

Vietnam Airlines 11

1993

Thành lập Hãng Hàng không Quốc gia
Việt Nam

1995

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

2002

Giới thiệu biểu tượng mới - Bông Sen
Vàng gắn với các cải tiến vượt trội về
#ă/'ƢŹ)"Ń#1ƟѶ(ŷ-ů)"(ā)"41ø
nâng cấp đội bay

2003

Tổ chức lại hoạt động theo mô hình
Công ty mẹ - con theo Quyết định số
тцсҝYҊ )"ø4 пуҝпуҝсппт Ơ #Ơ
tướng Chính phủ.
Tiếp nhận đưa vào khai thác tàu bay
#$ī) ěā$ * $)" ццц ěĄ0 /$Ğ)Ѷ &#ŷ$ ěĄ0
#ƢŴ)"/-Ļ)##$ī)ěā$#Ţěů$4ѵ

2006

-ŷ /#ø)# /#ø)# 1$Ğ) #ļ)# /#ƣ
của IATA

2010

Chuyển thành công ty TNHH MTV do Nhà
)Ƣŵ'ø(#Ơ.ŷ#Ʀ0Ѹ
Chính thức là thành viên thứ 10 của Liên
minh hàng không SkyTeam
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04/2015

Chính thức hoạt động theo mô hình
/Ƥ)"ø4прҝпуҝспрф

07/2015

-ŷ/#ø)##û)"#ø)"&#ţ)"ěĄ0/$Ğ)
Ơ#ú071ø/#ƣс/-Ğ)/#ħ"$ŵ$/$ħ+
nhận máy bay thế hệ mới Airbus
тфпҊшппѶěŬ)"/#Ŷ$-(Ĉ/#ī/#ū)"
)#ć)$ī)/#ƢŴ)"#$ī0(ŵ$ѵ
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
,0ū/ħу.*/# */$Ğ0#0ą)Ơ&4/-3ѵ
*ø)/#ø)#'Ƨ#ũ))#øěĄ0/Ƣ#$ħ)'ƢŹ
Holdings Inc (Nhật Bản), ký kết Hợp đồng bán
cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với ANA
Holdings Inc.

12/2016

Hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại
ŷ$*Ń##ƣ)"&#*ù) øů$ѵ
"ø4 птҝпрҝспрцѶ ŭ +#$ħ0 $ /)( $-'$) .
chính thức giao dịch với mã chứng khoán HVN.

9/2014

Thủ
tướng
Chính
phủ
phê
04ī/ #ƢŴ)" ù) ŭ +#Ą) #Ţ
Vietnam Airlines

11/2014

Chào bán thành công cổ phần lần đầu
- ţ)" #ƒ)" /ā$ ŷ $* Ń# #ƣ)"
khoán TP.HCM

03/2015

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

07/2016

Vietnam Airlines
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Giới thiệu danh sách Ban lãnh đạo

Mô hình tổ chức

Thành viên
Hội đồng quản trị

Ông Phạm Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT

þ(.$)#ѷршхп
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Phó Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Cambodia Angkor Air

Ông Dương Trí Thành

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

þ(.$)#ѷршхр
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ khoa học ngành Vận tải Hàng không

Ông Lưu Văn Hạnh
Thành viên HĐQT

þ(.$)#ѷршфц
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV
Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS)
Ông Tạ Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

þ(.$)#ѷршцс
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Ông Nguyễn Xuân Minh

Thành viên HĐQT

þ(.$)#ѷршцр
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ứng dụng và đầu tư
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam
#Ơ/Ń# Yţ)"/4 #ƣ)"&#*ù) Ƴ/#ƢŴ)"
Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
và Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam
Ông Koji Shibata
Thành viên HĐQT

þ(.$)#ѷршфц
-Ļ)#ěů#04Ğ)(ţ)ѷƥ)#ú)Yā$#ũ"#$Ğ)ƣ00ū/ħ*&4*
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ#ŢYă+*Ѷ$ù(ěū+#Ɵ/-ù#
ħ#*ā##$ħ)'ƢŹ#ú07Ҋ#ù$Ļ)#ƢŴ)"Ѷ *'$)". )
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Thành viên
Ban điều hành

Ông Nguyễn Minh Hải

Ông Dương Trí Thành

Phó Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

þ(.$)#ѷршхр
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ khoa học ngành Vận tải Hàng không

þ(.$)#ѷршцс
-Ļ)#ěů#04Ğ)(ţ)ѷƥ)#ú)&$)#/ħ
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷÚ41$Ğ) Y
kiêm Tổng giám đốc Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

Ông Phan Xuân Đức

Ông Đặng Ngọc Hòa

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

þ(.$)#ѷршфц
-Ļ)#ěů#04Ğ)(ţ)ѷƥ)#ú)
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Chủ tịch HĐQT CTCP Đào tạo Bay Việt

þ(.$)#ѷршцс
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật ngành Hàng không

Ông Nguyễn Ngọc Trọng

Ông Trần Thanh Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán

þ(.$)#ѷршфц
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV
#$Ğ)'$ī0 ø)"&#ţ)"$ī/(җ Ҙ
Ông Nguyễn Thái Trung
Phó Tổng Giám đốc

þ(.$)#ѷршхп
Giảng viên lái chính

þ(.$)#ѷршхт
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Chủ tịch HĐQT CTCP cho thuê máy bay VN

Thành viên
Ban Kiểm soát

Ông Trịnh Hồng Quang

þ(.$)#ѷршцт
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Ông Trịnh Ngọc Thành

Ông Mai Hữu Thọ

Phó Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Kiểm soát

þ(.$)#ѷршху
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
#Ơ/Ń# Y$)#ũ$Ī)/#ţ)" ø)"&#ţ)"

þ(.$)#ѷршцс
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines
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þ(.$)#ѷршхц
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Thành viên Ban Kiểm soát

þ(.$)#ѷршхт
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Phó Tổng Giám đốc

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Hoàng Thanh Quý

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Hồng Hà

Ông Lại Hữu Phước

þ(.$)#ѷршхс
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Người phụ trách
công bố thông tin

Ông Nguyễn Hữu Tuất

Thư ký Tổng công ty kiêm Người phụ trách công bố thông tin

þ(.$)#ѷршфч
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
#ƣ1Ɵ)Ĉ("$Ʀŷ/ŭ#ƣ&#ùѷ
#Ơ/Ń# Yţ)"/4 "$*)#ć)#ø)"#Ţú)Ŵ)#ă/җҘ

Vietnam Airlines
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Loại cổ phần Cổ phần phổ thông

Thông tin cổ phần

Tình hình
thay đổi vốn đầu tư
của chủ sở hữu

Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần
Tổng số cổ phần đang lưu hành рѵссцѵфттѵццчŭ+#Ą)
Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch рѵссцѵфттѵццчŭ+#Ą)
ŭ+#Ą)#04ĩ))#ƢŹ)"/Ƨ* рѵррхѵхфрѵссчŭ+#Ą)
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng ррпѵччсѵффпŭ+#Ą)

Cơ cấu cổ đông

Quy mô vốn điều lệ của
Vietnam Airlines đã tăng từ

Ŵă0ŭěţ)"Ơ$ /)($-'$) .ѷ
Ŵă0ŭěţ)"

Số cổ đông

Số cổ phần

Ʋ'ī.ŷ#Ʀ0

1

рѵпфцѵхтчѵппп

чхѶрхڿ

II. Tổ chức

су

ртсѵутсѵхшх

рпѶцшڿ

1. Trong nước

21

суѵхсуѵшфч

2,01%

2. Nước ngoài

т

рпцѵчпцѵцтч

чѶцчڿ

III. Cá nhân

ррѵфшп

тцѵухтѵпчс

тѶпфڿ

1. Trong nước

ррѵфсу

тхѵччшѵршр

тѶпрڿ

2. Nước ngoài

66

фцтѵчшр

0,05%

11.615

рѵссцѵфттѵццч

100,00%

I. Nhà nước (Bộ GTVT)

Tổng cộng

11.198.648.400.000đ
lên mức

12.275.337.780.000đ

#ù)"ц)þ(спрхѶ$ /)($-'$) .ěû#*ø)/ă/ěŹ/
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:
ғ *ā$ŭ+#Ą)ѷŭ+#Ą)+#ŭ/#ţ)"Ѷ#ā)#ħ#04ĩ)
nhượng trong 5 năm.
ғī)#"$ùѷрпѵпппěŬ)"ҝŭ+#$ħ0ѵ
ғ$ùù)ѷсрѵпппěŬ)"ҝŭ+#$ħ0ѵ
ғū'ƢŹ)"ŭ+#Ą)#ø*ù)ѷрпцѵххчѵштчŭ+#Ą)ѵ
ғŭ)""$ù/-Ń/#01Ĩѷсѵсхрѵпуцѵхшчѵппп
ғ#ƢŴ)"/#ƣ+#ù/#ø)#ѷ#ø*ù)ŭ+#Ą)-$Ğ)"
lẻ của công ty đại chúng theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
Sau đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Vietnam 1.076.689.380.000 ěŬ)"җшѶхڿҘ.*1ŵ$,04(ţ1ū)
Airlines đã tăng từ 11.198.648.400.000 đồng lên ě$Ĩ0'ī/ā$/#Ŷ$ě$ĩ(трҝрсҝспрф
mức 12.275.337.780.000ěŬ)"Ѷ/ƢŴ)"ěƢŴ)"/þ)" (Chi tiết tại Thuyết minh báo cáo tài chính số 25)

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

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

STT
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Tên cổ đông

1

NHÀ NƯỚC (Bộ GTVT)

2

ANA HOLDINGS INC

Số cổ phần

Ʋ'ī.ŷ#Ʀ0

рѵпфцѵхтчѵппп

чхѶрхڿ

рпцѵххчѵштч

чѶццڿ
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Website chính thức của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam
җ222ѵ1$ /)($-'$) .ѵ*(Ҙěû#ļ)#/#ƣěƢ1ø*.ƥƟ)""$*$ī)(ŵ$/# *
#Ƣŵ)"#$ī)ěā$Ѷ.$)#ěů)"Ѷ/ƢŴ)"/ù/#ú)/#$ī)Ѷ/#0ć)/$ī)#*)"ƢŶ$.ƥƟ)"1ø
()"(ø0.ĈěČ/-Ƣ)"Ơ/#ƢŴ)"#$ī0$ /)($-'$) .

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016
trên các mặt hoạt động, Vietnam Airlines đã
1$)#ƧěŢ))#ć)ù)##$ī01ø+#Ą)/#Ƣŷ)"
cao quý:
ғ #ƣ)" #ł ҂ û)" #ø)" &#ţ)" ,0ū /ħ у .*҃
/# */$Ğ0#0ą)Ơ ѵ

Vietnam Airlines tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
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
'ƢŹƢŵ$.Ƨ#ƣ)"&$ħ)Ơ#Ơ/Ƣŵ)"$ī/("04Ī)0ú)#ƒ1ø#Ơ
tướng Nhật Bản Shinzo Abe
$ /)($-'$) .#ļ)#/#ƣ&#$/-ƢŴ)"ěƢŶ)"4,0ū/ħ(ŵ$Yøċ)"Ҍþ)"
ūҗ#ù$ )ҘѵYƢŶ)"4(ŵ$ěƢŹ&#$/#ù1ŵ$/Ą).0ă/пу#04ħ)ҝ/0Ą)ĉ)"
(ù44$-0.тсрѶ)ú)"/ŭ)".ū#04ħ)430ă/+#ù//Ƥ$ī/(/ŵ$#ù$
)'Ğ)ух#04ħ)ҝ/0Ą)ѵ

Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản - ANA Holdings Inc. (Tập đoàn ANA) đã
#04ĩ)/$Ĩ)(0ŭ+#Ą)Ѷ#*ø)/ă/"$*Ń#ěĩ)Ĉ("$ƦчѶццрڿŭ+#Ą)1ø#ļ)#
/#ƣ/-ŷ/#ø)#ŭěţ)"#$ħ)'ƢŹƠ$ /)($-'$) .ѵ

$ /)($-'$) .1$)#ƧěŢ))#ć)#ƣ)"#ł û)"#ø)"&#ţ)",0ū/ħу.*
của Skytrax tại thủ đô Luân Đôn, Anh.

ғ*+т û)"#ø)"&#ţ)"/$ħ)ů)#ă//#ħ"$ŵ$*
 ěù)#"$ùѵ
ғ ҂ û)" #ø)" &#ţ)" Ć) ěĄ0 #ú0 7 1Ĩ &#*)"
dịch vụ Phổ thông” và “Hãng hàng không dẫn
ěĄ0#ú071ĨĂ).Ĉ1þ)#Ţ҃**-'-1 '
Awards trao tặng.
ғ Danh sách “Hãng hàng không có thiết kế ghế
&#*)" #ƢŴ)" "$ ěĤ+ )#ă/ /-Ğ) ěů$ /ø0 4
(ŵ$* $)"цчцҊш- ('$) -1ø$-0.тфпҊшпп
XWB” do Tạp chí Global Traveler Trung Quốc bình
chọn.
ғ“Hãng hàng không xuất sắc nhất của năm - khu
1Ƨ Yţ)" ƢŴ)"҃ /ā$ ů$ #Ź 0 'Ń# 0ū /ħ
ѵ Ҍ спрхѵ

$ /)($-'$) .#ļ)#/#ƣ&#$/-ƢŴ)"#š)"&#ù#ţ)" )/ā$Ą)"тĂ)#
Ѷ&#01Ƨù#'4)ů$ěŃҊú)4,0ū/ħů$ø$ѵ
ţ)"/-Ļ)#ěƢŹěƢ1ø*+#Ɵ1Ɵ#ů$1$Ğ)Ơ#ƢŴ)"/-Ļ)#ţ)" )ø)"#ā)"
ā# $(Ѷ#ā)"ø)"1ø&#ù##ā)"#ƢŴ)""$Ơ$ /)($-'$) .Ɣ)")#Ƣ
của liên minh hàng không SkyTeam.
$ /)($-'$) .'*)"/-ũ)"/ŭ#ƣ Īø)"$*1ū))#ø)Ƣŵţ)"/4
MTV sang Công ty cổ phần.



$ /)($-'$) .ěûěŢ))#ć)#$ħ(ù44* $)"цчцҊш- ('$) -/#ƣрп"$
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
.ū#$ī0трр/Ƥ-$/җ#ć/Ă)Ҙ1Ĩ.ú)4ů$ø$җ øů$Ҙěù)#ă0#04ħ)
4ě$Ĩ0#ø)#/#ƣцппѵппп/-*)"Ơŭ)"ţ)"/40Ă)'ƭ4$ī/(ѶěŬ)"
/#Ŷ$#ŷ#ø)#&#ù#/#ƣсп/-$ī0Ơ$ /)($-'$) ./-*)")þ(спрхѵ

Hoàn tất Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines trên Sàn GDCK Hà Nội.
"ø4птҝпрҝспрцŭ+#$ħ0ěû#ļ)#/#ƣ"$*Ń#)"ø4ěĄ0/$Ğ)ѶěƢ$ /)(
$-'$) ./-ŷ/#ø)#ţ)"/4ěā$#ƒ)"Ţ"$ù/-Ń1ū)#Ţ/*+ěĄ0/#Ń/-ƢŶ)"ѵ
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TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Biểu đồ tăng trưởng về hoạt động khai thác của Vietnam Airlines:

ĐVT

2012

2013

2014

2015

2016

% Tăng/giảm
2016/2015

chuyến

ррпѵцру

рртѵчуч

ррчѵтчх

рссѵчру

ртчѵцху

ртѶпڿ

Nghìn khách

ртѵхпп

15.000

рфѵцфт

рцѵпуц

спѵхтп

21,2%

Hàng hóa, bưu kiện vận chuyển

Nghìn Tấn

рцуѶч

рчуѶх

ршсѶт

спчѶу

сцсѶр

тпѶхڿ

Khách luân chuyển (toàn mạng)

Triệu khách.km

ссѵхшс

сфѵпшч

схѵтст

счѵсст

тсѵчфп

рхѶуڿ

Triệu ghế.km

сшѵцуп

трѵхуч

тсѵшчс

туѵшфц

упѵхтп

рхѶтڿ

%

цхѶтڿ

цшѶтڿ

цшѶчڿ

чпѶцڿ

чпѶчڿ

0,1 điểm

Chỉ tiêu
Tổng số chuyến bay
Hành khách vận chuyển

Ghế cung ứng (toàn mạng)
ī.ū.ƥƟ)""#ħ

KHÁCH VẬN CHUYỂN
(triệu khách)

HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN
(nghìn tấn)

ASK (triệu ghế.km)

RPK (triệu khách.km)
упѵхтп

тсѵчфп
сфѵпшч
ссѵхшс

схѵтст

счѵсст
сшѵцуп

трѵхуч

тсѵшчс

туѵшфц

HỆ SỐ SỬ DỤNG GHẾ (%)

24

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

25

Biểu đồ tăng trưởng
các chỉ tiêu tài chính
(số liệu hợp nhất):
ххѵштс

TỔNG DOANH THU

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

цпѵтрр

цпѵфрш

хшѵрхц

2.601

црѵхус

ĐVT: Tỷ VNĐ
2012

2013

2014

2015

2016

% Thay đổi

Tổng doanh thu1

ххѵштс

цпѵтрр

цпѵфрш

хшѵрхц

црѵхус

۔тѶхڿ

Doanh thu thuần

хуѵчфш

хчѵчфф

хшѵптп

хфѵшус

цпѵпчш

۔хѶтڿ

Tổng chi phí 2

ххѵфур

хшѵчпф

хшѵцшф

хчѵррч

хшѵпур

۔рѶуڿ

(501)

рчч

сту

җрштҘ

сѵпхц

۔шхшѶфڿ

Lợi nhuận trước thuế

тшр

фпц

цсу

рѵпуш

2.601

۔ручѶпڿ

Lợi nhuận sau thuế

рут

сфч

урц

чпх

2.105

+161,2%

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ
đông công ty mẹ

җхтҘ

ут

рху

506

2.055

۔тпхѶрڿ

Chỉ tiêu
KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
sản xuất kinh doanh

рѵпуш

тшр

TỔNG TÀI SẢN

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Tổng tài sản

хуѵцст

хшѵхуу

цсѵспч

чшѵрчс

шхѵучп

۔чѶсڿ

Nợ phải trả

фуѵфцт

фчѵшур

хрѵсцр

ццѵптш

чпѵстх

۔уѶрڿ

ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

шѵхур

рпѵсуц

рпѵуур

рсѵрус

рхѵсуф

۔ттѶчڿ

ū)ěĄ0/ƢƠ#Ơ.ŷ#Ʀ0

чѵцрх

шѵпхс

шѵпст

ррѵршш

рсѵсцф

۔шѶхڿ

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
bình quân (%)

0,2%

пѶуڿ

0,6%

1,0%

сѶтڿ

۔рѶтě$ĩ(

Ź$)#0ć).0/#0ħҝū)#Ơ.ŷ
hữu bình quân (%)

1,5%

2,6%

уѶпڿ

цѶрڿ

руѶчڿ

۔цѶцě$ĩ(

VỐN CHỦ SỞ HỮU

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)
чшѵрчс

шхѵучп
рхѵсуф

хуѵцст

хшѵхуу

цсѵспч
рпѵсуц

рпѵуур

рсѵрус

шѵхур

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.

71.642 tỷ đồng
TỔNG DOANH THU

5.193 tỷ đồng
NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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96.480 tỷ đồng

ROE

ROS

(%)

(%)

16.245 tỷ đồng

TỔNG TÀI SẢN

2.601 tỷ đồng

1,2%

VỐN CHỦ SỞ HỮU

цѶрڿ
уڿ

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

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

Vận chuyển hành khách, hàng hóa

Vận chuyển
hành khách, hành lý

-*)")þ(спрхѶ$ /)($-'$) .ěû/#Ƨ#$ī)ртчѶц)"#Ļ)#04ħ)4)/*ø)Ѷ1ć)#04ĩ)спѶхт/-$ī0
'ƢŹ/#ø)#&#ù#Ѷ/þ)"срѶсڿ.*1ŵ$Ƒ)"&Ƭ)þ(/-Ƣŵѵ ī.ū.ƥƟ)""#ħ/*ø)(ā)"ěā/чпѶчڿѵ#ħ
'0ú)#04ĩ)/*ø)(ā)"җ Ҙěā/упѶхт/Ʋ"#ħѵ&(ѵ

Số liệu hoạt động vận tải hành khách theo từng thị trường:

Chỉ tiêu3

Doanh thu
(Tỷ VNĐ)
Năm 2016

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
ěŃ /$ħ+ /Ɵ /þ)" /-Ƣŷ)" /ū/ .* 1ŵ$ )þ( спрфѶ
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
/-)# Ɣ)" )"ø4 ù &#ū '$ī/ /-Ğ) ù /#Ń
trường Vietnam Airlines tham gia khai thác.
ù #û)" #ø)" &#ţ)" "$ù -ĥ )"ø4 ø)" (ŷ
rộng hoạt động trên cả đường bay quốc tế lẫn
nội địa. Tổng tải cung ứng (ASK) thị trường
)ů$ ěŃ /þ)" ту ڿ.* 1ŵ$ спрфѵ -*)" &#$  
/þ)"(ā)#Ѷ.ƣ(0#ł/þ)"шҊрп&ڿ#$ħ)#*
doanh thu trung bình của tất cả các hãng giảm
10-15% so với năm 2015. Trên các đường bay
,0ū/ħѶù#û)""$ù-ĥ(ŷ-ů)"#*ā/ěů)"-
&#01ƧYţ)"Ĉ7ѶYţ)"(7ѵ
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$ /)($-'$) .ěû#Ơěů)")Ĉ(Ĉ//#Ŷ$ŴѶ/-$ĩ)
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
/#ħ#Ơ'ƧƠ û)"#ø)"&#ţ)",0ū"$$ī/(Ѷ
ghi nhận nhiều thành công vượt bậc trong kết quả
sản xuất kinh doanh.
Kết thúc năm 2016, Tổng doanh thu hợp nhất của
$ /)($-'$) .-*0+ěā/#Ŵ)црѵхпп/ƲěŬ)"җ/-*)"
ěŢ *)# /#0 /#0Ą) ěā/ "Ą) цпѵрпп /Ʋ ěŬ)"ҘѶ /þ)"
тѶхڿ.*1ŵ$)þ(спрфѵù#ł/$Ğ01Ĩ&#Ă)þ)".$)#
'Ŷ$ěĨ0ěƢŹĂ$/#$ī)ѶŴă0)"0Ŭ)1ū)&$)#*)#
/#4ěŭ$/# *#$Ĩ0#Ƣŵ)"/ļ#Ƨѵ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ
/#0ħ /þ)" /-Ƣŷ)" 1ƢŹ/ ćѶ ěā/ #Ŵ) сѵхпп /Ʋ ěŬ)"Ѷ
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
û)"/-*)")#$Ĩ0)þ(/-ŷ'ā$ěú4ѵ

So với
2015 (%)

ASK
(Tỷ ghế.km)

RPK
(Tỷ khách.km)

Năm
2016

So với
2015 (%)

Năm 2016

So với
2015 (%)

Châu Âu

хѵрчс

рѶуڿ

цѶц

тѶшڿ

хѶт

0,2%

#ú0Ì

сѵчср

2,0%

сѶч

хѶтڿ

2,2

0,2%

Yţ)"Ĉ7

рхѵсшс

рпѶцڿ

ртѶп

цѶшڿ

рпѶу

ррѶчڿ

Yţ)"(7

тѵтуф

0,6%

2,5

пѶшڿ

2,0

2,5%

Yţ)"ƢŴ)"

2.116

рѶцڿ

1,0

чѶрڿ

пѶц

1,0%

Việt Nam

рфѵшср

уѶшڿ

ррѶч

спѶуڿ

шѶф

суѶрڿ

#04Ğ)ŴѶ#0Ğ#04ħ)

сѵтсп

шпѶшڿ

рѶч

рпчѶхڿ

рѶц

156,6%

Tổng cộng

учѵшшц

чѶпڿ

упѶх

рсѶтڿ

тсѶч

руѶпڿ

3

Số liệu Vietnam Airlines (không bao gồm Vasco)

-Ğ)/#Ń/-ƢŶ)",0ū/ħѶ&#01ƧYţ)"Ĉ7/$ħ+/Ɵ'ø/#Ń/-ƢŶ)"Ţ.Ƨ/þ)"/-Ƣŷ)"*1ø'øěů)"'Ƨ"$ƒ+
#* /*ø)(ā)",0ū/ħ/þ)"/-Ƣŷ)"рѶфڿ.*1ŵ$&ħ#*ā#ѵ$ /)($-'$) .ěûěƢ/ø04/#ħ#ī(ŵ$
цчц1øтфп1ø*&#$/#ùěĩ)ú)"*#ă/'ƢŹ)"Ń#1Ɵ/-Ğ)ùěƢŶ)"4#ú0801øYţ)"Ĉ7Ѷ
/-$ĩ)&#$.Ă)+#ą(- ($0(*)*(4/-Ğ)ěƢŶ)"4ÌѶ#Ơěů)"ě$Ĩ0#ø)#/þ)"ҝ"$Ă(/Ă$0)"ƣ)"
phù hợp với nhu cầu của từng thị trường để tối ưu hóa doanh thu và tiết giảm chi phí.
-Ğ)/#Ń/-ƢŶ)")ů$ěŃѶ$ /)($-'$) .ěûƠ)"ū'ā$.Ă)+#ą(/-Ğ)ùěƢŶ)"4/-ƟѶ+#ū$#Ź+1ŵ$
/-$ĩ)&#$#$ħ)'ƢŹ/#ƢŴ)"#$ī0&ĝ+җ0'-)Ҙ1ŵ$1$ī/0)"-.Ă)+#ą(҂$Ŷ/-š)Ī#ũ)҃0)"
ă+#*&#ù##ø)"ту#04ħ)4ҝ)"ø4/-Ğ)ěƢŶ)"4 øů$Ҍѵ 1ŵ$ù&#0)""$ŶūěŃ)#ѶĪ
)#ŵѸ.Ă)+#ą(҂$Ŷ4'ƭ/Ƣŷ)"Ѷ'Ƨ#ũ)/ū$Ƣ0҃0)"ă+#*&#ù##ø)"рфҊрх#04ħ)4ҝ)"ø4/-Ğ)
ùěƢŶ)"4 øů$ҝѵ ҌYøċ)"ѵù.Ă)+#ą()ø4ěû"Ţ++#Ą)/ā*/#ħ1Ʀ)"#Ĉ#*$ /)(
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.
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Vận chuyển
hàng hóa, bưu kiện

Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện của
$ /)($-'$) ./-*)")þ(спрхěā/сцсѶр)"#Ļ)
/ă)Ѷ /þ)" тпѶх ڿ.* 1ŵ$ )þ( спрф 1ø 1ƢŹ/ рсѶчڿ
so với kế hoạch. Tải cung ứng luân chuyển tăng
trên cả đường bay quốc tế và nội địa do Vietnam
$-'$) .ŭ.0)"ěů$/ø04/#ú)-ů)"тфпѶцчц
vào khai thác.

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

Chất lượng
dịch vụ

Trong năm 2016, Vietnam Airlines đã hoàn thành
#ƢŴ)"/-Ļ)#)ú)"ă+#ă/'ƢŹ)"Ń#1ƟѶ/-$ĩ)
khai trên tổng thể các hạng mục dịch vụ từ trên
&#ţ)" ěħ) (Č/ ěă/ѵ "ø4 рсҝцҝспрхѶ $ /)(
$-'$) .1$)#ƧěŢ))#ć)#ƣ)"#ł û)"#ø)"
&#ţ)"ěā//$Ğ0#0ą),0ū/ħу.** 
/-*/Č)"/ā$ *)*)Ѷ)#ѵ û)"ěû&#Ċ)"ěŃ)#
cam kết đảm bảo các dịch vụ trong chuỗi cung
ƣ)" ěĨ0 ěā/ /$Ğ0 #0ą) у .*Ѷ /ƢŴ)" ěƢŴ)"
với các Hãng hàng không hàng đầu thế giới
)#Ƣ $- -)  җ#ù+ҘѶ ($-/ . җҘѶ +)
Airlines (Nhật Bản), Korean Air (Hàn Quốc),
Lufthansa (Đức).

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

Chỉ tiêu4

Doanh thu
(Tỷ VNĐ)
Năm 2016

4
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AFTK
(Triệu tấn.km)

RFTK
(Triệu tấn.km)

So với
2015 (%)

Năm
2016

So với
2015 (%)

Năm 2016

So với
2015 (%)

Châu Âu

1.121

2,5%

тфпѶч

ттѶтڿ

сшшѶр

утѶчڿ

#ú0Ì

211

тѶсڿ

шцѶш

тѶчڿ

цпѶр

тпѶрڿ

Yţ)"Ĉ7

рѵфшш

15,5%

трхѶц

ттѶфڿ

ршуѶш

уфѶхڿ

Yţ)"(7

счс

ҊсѶчڿ

сфѶч

тѶсڿ

ршѶх

ртѶсڿ

Yţ)"ƢŴ)"

26

22,1%

10,2

ртѶшڿ

2,1

шфѶшڿ

Việt Nam

рѵфцф

ртѶсڿ

ттрѶс

срѶтڿ

рутѶт

спѶуڿ

#04Ğ)ŴѶ#0Ğ#04ħ)

т

ҊфсѶшڿ

рчѶх

ццѶтڿ

пѶт

ҊутѶхڿ

Tổng cộng

уѵчрч

шѶцڿ

1.151,2

26,2%

цсшѶт

тхѶцڿ

Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch
1ƟƠ$ /)($-'$) .ěĨ0Ţ.ƧĂ$/#$ī)-Ť-ī/Ѷ
&#ù# #ø)" "#$ )#ć) /ū/ 1Ĩ #ƢŴ)" /-Ļ)# )ú)"
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
1$Ğ)ѶŃ#1Ɵ"$Ă$/-ļҗ ҘѶŃ#1Ɵþ)0ū)"җ#ă/
lượng món ăn và quy trình phục vụ) và Website
của Vietnam Airlines.

Số liệu Vietnam Airlines (không bao gồm Vasco)
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Chương trình
Bông Sen Vàng

#Ŵ)

1.000.000
hội viên Lotusmiles

#ƢŴ)" /-Ļ)# ţ)"  ) ø)" ()" ěħ) #*
khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines
Ŵ#ů$/ć)#Ƣŷ)")#Ʀ)"Ƣ0ěû$Ń#1Ɵ/# *#ā)"
thẻ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và
22 hãng hàng không trong và ngoài SkyTeam
)#Ƣѷ+#š)"#Ŷ/#ƢŴ)""$Ѷ,0Ą4/#Ơ/ƟƢ0/$Ğ)Ѷ
'ū$ ě$ Ƣ0 /$Ğ) 'Ğ) (ù4 4ѹ $ī) )4Ѷ #ƢŴ)"
/-Ļ)# ţ)"  ) ø)" ěû /#0 #ƒ/ #Ŵ) р /-$ī0
hội viên.
ғ ů$ 1$Ğ) ţ)"  ) ø)" ěŢ)" "Ţ+ "Ą) рфڿ
doanh số của Vietnam Airlines với tỉ lệ khách
luân chuyển chiếm 11% trên tổng khách luân
chuyển của Vietnam Airlines.

02

Vietnam Airlines

ғ ů$1$Ğ)ěƢŹ/ļ#'Ɣ4Č(&#$/#Ƨ#$ī)#04ħ)
bay trên Vietnam Airlines hoặc trên 22 hãng hàng
không trong và ngoài liên minh SkyTeam, hoặc
&#$.ƥƟ)".Ă)+#ą(ѶŃ#1ƟƠ"Ą)хпěū$/ù
&#ù /-*)" ù 'ľ)# 1Ƨ /ø$ #ļ)# Ҍ )"ú) #ø)"Ѷ
)"#łƢŸ)"Ѷ1$Ī)/#ţ)"ѵѵѵ
ғ ů$1$Ğ)Ţ/#ĩ.ƥƟ)"Č(/ļ#'Ɣ4ěĩěŭ$'ă4
ù#04ħ)4($Ī)+#ļ/ŵ$рѵпхсě$ĩ(ěħ)Ơ
'$Ğ)($)#&4 (ѵù#/#ƣ'ă4/#Ƣŷ)"-ă/Ī
dàng, hội viên chỉ cần đăng nhập tài khoản Bông
Sen Vàng trên ứng dụng di động của Vietnam
$-'$) . 1ø 'ă4 /#Ƣŷ)" /-Ƨ /04ħ) /-*)" 1š)"
10 phút.
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Mạng đường bay

Điểm đến

Mạng đường bay

Trong nước

Quốc tế

Tổng cộng

Trong nước

Quốc tế

Tổng cộng

20

сш

уш

тш

55

шу

$ /)($-'$) ./Ƨ#ø*'ø û)"#ø)"&#ţ)"/ā$
Việt Nam có mạng bay rộng lớn nhất, với tần suất
khai thác dày đặc và lịch bay nối chuyến thuận
/$ī)ѵ û)"ě)"/-Ƨ/$ħ+&#$/#ùшуěƢŶ)"4
ěħ)ушě$ĩ(/-*)")Ƣŵ1ø,0ū/ħѵ#ţ)",0
#Ź+/ù.*)"+#ƢŴ)"1ŵ$ù û)"#ø)"&#ţ)"Ѷ
.ū'ƢŹ)"ě$ĩ(ěħ)Ơ$ /)($-'$) ./#Ğ(чт
ě$ĩ(Ѷ/-*)"ěŢŢсхě$ĩ(/ā$#ú07җ*"Ŭ(
пуě$ĩ()ů$ěŃҘѶссě$ĩ(/ā$#ú0ƳѶтуě$ĩ(
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

REGIONAL ROUTE MAP

Ţ/#ĩ.ƥƟ)"Ń#1ƟƠ $Ğ)($)#ě$/ŵ$рѵпхс
điểm đến trên toàn cầu.
-*)" )þ(Ѷ $ /)( $-'$) . ěû (ŷ ěƢŶ)" 4
(ŵ$Yøċ)"Ҍþ)"ū1ŵ$/Ą).0ă/пу#04ħ)ҝ
/0Ą)ĉ)"/ø04$-0.тср/Ƥ/#ù)"хҝспрхѵ
Yú4 Ɣ)" 'ø ěƢŶ)" 4 ,0ū /ħ /#ƣ /Ƣ Ơ
$ /)($-'$) .30ă/+#ù//ƤYøċ)"Ѷ.0ù
đường bay đi Siem Reap (Campuchia), Seoul
(Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản). Đường bay Hải
Phòng–Cam Ranh chuyển sang khai thác hàng
)"ø4/Ƥ/#ù)"пуҝспрхѵ

Bac Bo
Bay

#ţ)"/$)#$/$ħ/1Ĩ(ā)"ěƢŶ)"4$ /)($-'$) .ěħ)трҝрсҝспрхѷ
Thị trường

1

Nội địa

2

Tiểu vùng
CLMV

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

т

Yţ)"Ĉ7

у

Yţ)"(7

4 điểm: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia

5

Ì

6

Trung Quốc
Châu Âu
Tổng cộng

Vietnam Airlines

20 điểm:
Miền Bắc: Hà Nội, Điện Biên Phủ, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa
$Ĩ)-0)"ѷYøċ)"Ѷ#-)"Ѷ' $&0Ѷ0ţ)Ğ#0ůѶYø ā/Ѷ04#Ŵ)Ѷ
Đồng Hới, Chu Lai, Huế.
$Ĩ)(ѷѵ Ŭ#ļ$)#ѶĄ)#ŴѶø0Ѷ#ƒ0ūѶā#"$ùѶţ)YĂ*ѵ

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

ц
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Điểm đến

2 điểm:4) 4Ѷ '*0-) җÌҘ
6 điểm: Hongkong, Shanghai – Thượng Hải, Beijing – Bắc Kinh, Guangzhou
– Quảng Châu, Chengdu – Thành Đô, Hangzhou – Hàng Châu (Trung Quốc)
Chặng bay do Vietnam Airlines khai thác
Operated by Vietnam Airlines.

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

Chặng bay liên danh với Jetstar Pacific
Operated by Jetstar Pacific.

49 điểm

Chặng bay do VASCO khai thác
Operated by VASCO.
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INTERNATIONALROUTE
ROUTEMAP
MAP
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL ROUTE MAP

Helsinki

UNITED
KINGDOM

to Detroit
York
to New

NETHERLANDS

Amsterdam

London

Vancouver

Prague
Vienna

FRANCE

anta
to Atl

Barcelona
Madrid

kfurt

from Fran

Seattle

Roma

Minneapolis

Portland

Hokkaido

Nice

ankfur
from Fr

Detroit
rt

Akita

Saint Louis

Philadelphia

ankfu
from Fr

D.C.

Hiroshima

Shanghai

Chengdu

Tel Aviv

Wuhan

Barain
Ruh Riyadh

Chongqing

New Dehli

Dammam

Austin

Hangzhou
Okinawa

Dubai
ABU DHABI
Mumbai

Vinh

Yangon

Honolulu

Da Nang

Chennai
Phu Quoc

Nairobi

Chặng bay do Vietnam Airlines khai thác
Operated by Vietnam Airlines.
Chặng bay hợp tác liên danh với các hãng hàng không khác
Operated by coreshare partners.
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Vietnam Airlines cũng hợp tác liên danh với SNCF từ Paris đến 19 điểm nội địa Pháp;
Vietnam Airlines offers codeshare flights on 19 domestic French routes to/from Paris operated by SNCF.
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t

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

ø04цп"#ħ

ø04рфпҊрчп"#ħ

ø04счпҊтпп"#ħ

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.

ū'ƢŹ)"/ø04Ơ$ /)($-'$) .ěħ)трҝрсҝспрх'øшц#$ħ5:

Loại Máy bay

5
Bao 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
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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

рц

ур

фч

рц

ур

фч

$-0.тср

рц

ур

фч

рц

ур

фч

Tàu bay 280-300 ghế

рц

11

сч

рш

11

тп

$-0.ттп

ч

0

ч

ч

0

ч

$-0.тфп

6

0

6

ц

0

ц

* $)"ццц

0

у

у

0

у

у

* $)"цчц

т

ц

10

у

ц

11

Tổng cộng

тш

фч

шц

ур

фч

шш

#ƢŴ)"/-Ļ)#ěŭ$(ŵ$ěů$/ø04/$ħ+/ƟěƢŹ/-$ĩ)&#$/# *ěƒ)"'ů/-Ļ)#ѷ$ /)($-'$) .ěû#*ø)
/#ø)#1$īù)пс/ø04цсѶ/-Ăпс/ø04ццц/#0ĞѶ/$ħ+)#ć)(ŵ$пс/ø04тфп1øпф/ø04
цчц/-*)")þ(спрхѵĞ)ā)#ěŢѶ$ /)($-'$) .ěû&ƭ Ź+ěŬ)"/#0Ğсп/ø04тср) *6ѶƧ&$ħ)
.Ħ/$ħ+)#ć)1øěƢ1ø*&#$/#ù/ƤспрчҊспршěĩ/þ)"ƢŶ)"+#Ɵ1Ɵù/04ħ)4)ů$ěŃƔ)")#Ƣ
/-*)"&#01Ƨҗ/#Ŷ$"$)4/Ƥу#/-ŷ30ū)"Ҙѵ
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG,
BẠN HÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETNAM AIRLINES
HÃNG HÀNG KHÔNG 4 SAO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ !
Hợp tác thương mại,
hợp tác chiến lược

Hiện tại, Vietnam Airlines đã triển khai hợp tác liên
)#1ŵ$ст#û)"#ø)"&#ţ)",0ū/ħ1øпр#û)"/ø0
hỏa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các đường
4Ѷ ě ā)" #Ţ .Ă) +#ą(Ѷ )ú)" * #Ļ)# Ă)#
/#ƢŴ)"#$ī01ø/þ)"ƢŶ)".Ƨ#$ī)$ī)/ā$#Ą0#ħ/
các thị trường lớn trên thế giới.
Là thành viên Liên minh hàng không toàn cầu
SkyTeam, trong năm 2016, Vietnam Airlines đã tích
Ƨ1ø#Ơěů)"/#("$ù#*ā/ěů)"ѶƧù)Ѷù
#Ź+/ù.*)"+#ƢŴ)"1øě+#ƢŴ)"/-*)"&#0ţ)&#ŭ
$Ğ)($)#ě ('ā$#$ī0,0Ă/#$ħ//#Ƨ#*#*ā/ěů)"
sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

40

Vietnam Airlines

þ(спрхƔ)"'ø)þ(ěù)#ă0(ū,0)/-ũ)"
1ŵ$ 1$ī 'Ƨ #ũ) /#ø)# ţ)" )#ø ěĄ0 /Ƣ #$ħ)
lược là tập đoàn hàng không hàng đầu Nhật Bản
ANA Holdings Inc. Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh
1ƧƔ)")#ƢŢ.Ƨ/#("$ě$Ĩ0#ø)#Ơ
trong HĐQT của Vietnam Airlines sẽ tạo nền tảng
ěĩ $ /)( $-'$) . /-$ĩ) &#$ #ƢŴ)" /-Ļ)# ěŭ$
mới đội tàu bay bằng những dòng máy bay thế hệ
(ŵ$)#ă/Ѷ(ŷ-ů)"/#Ń/-ƢŶ)"Ѷ)ú)"*#ă/'ƢŹ)"
Ń#1Ɵ1ø#*ā/ěů)"#$ī0,0Ă#Ŵ)ѵ

tích của tập thể, cán bộ nhân viên tiêu biểu đóng
"Ţ+ #* ú4 #04Ĩ) .Ă) +#ą( Ҍ Ń# 1Ɵ /$Ğ0
#0ą) у .*Ѷ #4 ,0Ă)" ù #Ļ)# Ă)# (Ů$ )#ú)
1$Ğ) 'ø ěā$ .ƣ /#ƢŴ)" #$ī0 Ơ $ /)( $-'$) .
đến công chúng.
Thông qua một loạt các chiến dịch quy mô và
đồng nhất về hình ảnh, Vietnam Airlines được

Truyền thông,
phát triển thương hiệu

Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng khi
Vietnam Airlines được truyền thông ra công
#ƒ)"Ɣ)")#Ƣ)ů$ů"Ĉ)'$Ĩ)1ŵ$#Ļ)#Ă)#
û)" #ø)" &#ţ)" у .* * ŭ #ƣ ěù)# "$ù
và xếp hạng hàng không Anh quốc - Skytrax
công nhận.
Các chiến dịch truyền thông ưu tiên quảng bá
#0Ů$.Ă)+#ą(ѶŃ#1Ɵ/ŭ)"/#ĩƠ$ /)(
$-'$) . 1ø &#Ċ)" ěŃ)# 1Ń /#ħ Ơ û)" #ø)"
không quốc gia trên thị trường quốc tế: chiến
Ń#,0Ă)"ù*҂ú)"/Ą(.*Ѷ1ƢŴ)/Ą(*҃
đồng hành cùng thế hệ những ngôi sao trẻ
đầy kỳ vọng của nước nhà; sản xuất phim giới
/#$ī0ţ)"/41ø'*ā/'$+"$ŵ$/#$ī0Ń#1ƟуҡѸ
&#$/-ƢŴ)"#š)"&#ù#ţ)" )/ā$.ú)4
quốc tế Nội Bài hiện đại, đậm đà bản sắc Việt
(Ѹ"$ŵ$/#$ī0.Ă)+#ą(у.*/-Ğ)ùěƢŶ)"
bay nội địa và quốc tế trọng điểm… Ngoài ra,
$ /)($-'$) ./#ƢŶ)"304Ğ)/ŭ#ƣù.Ƨ
kiện, hoạt động truyền thông ghi đậm dấu ấn
/#ƢŴ)"#$ī0 û)"#ø)"&#ţ)",0ū/ħу.*Ѷ
tặng quà cho hành khách nhân các dịp đặc
$ī/ #4 /ŭ #ƣ ù #ƢŴ)" /-Ļ)# "$ŵ$ /#$ī0
cho phóng viên, góp phần quảng bá rộng rãi
đến công chúng.
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công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Nielsen
đánh giá là Hãng hàng không dẫn đầu thị trường
$ī/(1Ĩ/ł'ī)#ć)$ħ//#ƢŴ)"#$ī01øěƢŹ
&#ù##ø)")#ć)3ĝ/'ø/#ƢŴ)"#$ī0҂()"/ļ)#
toàn cầu”, “lớn mạnh”, “khác biệt” và “truyền
/#ū)"҃Ѷ Ɣ)" )#Ƣ &#Ŵ$ "Ź$ )$Ĩ( /Ƨ #ø* 1ø /Ļ)#
4Ğ0Ơù)ů)#ú)1$Ğ)ø)##*/#ƢŴ)"#$ī0
Vietnam Airlines.

ù#*ā/ěů)",0Ă)"ùѶ3ƒ/$ħ)/#ƢŴ)"(ā$Ɣ)"
được thường xuyên tổ chức, giới thiệu rộng rãi,
')/Ū1Ĩù.Ă)+#ą(ѶŃ#1ƟѶ#ļ)#.ù#ù)Ѷ
khuyến mại tới khách hàng tại nhiều thị trường
trong và ngoài nước. Hoạt động truyền thông cho
.Ă) +#ą( /#ƢŴ)" #$ī0 &ĝ+ &ħ/ #Ź+ 1ŵ$ /./-
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
ùěů$/ø04/#ħ#ī(ŵ$* $)"цчцҊш- ('$) -
1ø $-0. тфпҊшпп  #$ī) ěā$Ѷ /#ú) /#$ī) 1ŵ$
môi trường, góp phần tăng thêm tiện nghi và chất
'ƢŹ)"Ń#1Ɵу.*Ѷ&#Ċ)"ěŃ)#$ /)($-'$) .'ø
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
)"*ø$Ѷ $ /)( $-'$) . Ɣ)" /#Ƨ #$ī) ţ)" /ù
tuyên truyền, quảng bá trong nội bộ về các chiến
Ń#Ѷ&#Ŵ$ć4)$Ĩ(/Ƨ#ø*Ѷ()"'ā$'0Ŭ)""$Ţ(ŵ$Ѷ
ěů)"'Ƨ#*ùù)ů)#ú)1$Ğ)/$ħ+/Ɵ&#ţ)"
)"Ƥ)"#*ø)/#$ī).Ă)+#ą(Ѷ#ă/'ƢŹ)"ţ)"1$īѵ
YČ$ī/Ѷ$ /)($-'$) .ěû/ŭ#ƣ.Ƨ&$ī)҂YĞ(
.*/-$ú)҃ěĄ4ƭ)"#ľěĩ/-$ú))#Ʀ)")Ů'ƧѶ/#ø)#
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Trình độ công nghệ thông tin

Công ty con

$ /)($-'$) .ěûěą4)#)#/$ħ)ěůùYĨù)ҝƧù)/-ũ)"ě$ĩ()#ĉ(+#Ɵ1Ɵ#*1$ī&#$/#ù/ø0
4/#ħ#ī(ŵ$тфп1øцчцѸ/-$ĩ)&#$ù#ī/#ū)"+#Ɵ1Ɵţ)"/ùù)Ѷ#ī/#ū)"+#Ɵ1Ɵ#ø)#&#ù#/ā$
ùěĄ0.ú)4Ѷ#ī/#ū)"+#Ɵ1Ɵ&4/ (1ø-(Ĉ/ƣ)"Ɵ)"/-Ğ)т)Ĩ)/Ă)"җ$Ѷ)-*$Ѷ$)*2.Ҙ
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là hội viên Bông Sen Vàng.

Công ty

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷĂ*ƢŸ)"Ѷ.ƥ
#ƦѶěā$/0(ù44Ѷěů)"Ŵ1ø+#Ɵ/Ƒ)"
máy bay, dịch vụ ngoại trường.
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷрѵпхпѵпцр/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷрппڿ
ғ$Ğ0#0ą) шппрѵ
ғ#ƣ)"#łѷҊруфƠŴ,0))/*ø)
#ø)"&#ţ)"#ú080ѶруфҗƟ ø)"
không Liên bang Mỹ) và CAAV (Cục Hàng
không Việt Nam).

'ø)#ø0)"ă+ùŃ#1Ɵ.ƥ#ƦĂ*ƢŸ)"(ù4
4"$ø0&$)#)"#$ī()#ă//ā$$ī/(Ѷ1ŵ$#$Ŵ.ŷ )"-
'ŵ)1ø#$ī)ěā$/ā$Ă)" ů$ø$1øú)Ŵ)#ă/ѶƑ)"
các dịch vụ phục vụ ngoại trường tại tất cả các sân bay trong
)Ƣŵěù+ƣ)"ù4Ğ0Ą01ĨĂ*ƢŸ)"Ѷ.ƥ#Ʀù'*ā$
(ù44Ơ$ /)($-'$) .1ø#Ŵ)уп#û)"#ø)"&#ţ)"
quốc tế bay đến Việt Nam.
þ(спрхù.Ă)+#ą(Ń#1Ɵ&Ƴ/#0ć/*0)"
ă+'0ţ)ŭ)ěŃ)#ѵŭ)"*)#/#0ţ)"/4ěā/рѵшфу/ƲěŬ)"Ѷ
/þ)"рсѶтڿ.*1ŵ$)þ(спрфѶ'Ź$)#0ć)&ħ/*ù)/-Ƣŵ/#0ħěā/
ррр/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"ртѶфڿ.*1ŵ$)þ(спрфѵ

2

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không
Việt Nam
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ0)"ƣ)")#$Ğ)
liệu hàng không
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷффпѵппп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơѷрппڿ

&4+ 'øěŴ)1ŃĆ)ěĄ0/-*)"'ľ)#1Ƨ0)"ƣ)")#$Ğ)'$ī0
#ø)"&#ţ)"Ѷ1ŵ$.ƣ#ƣ'Ğ)ěħ)#Ŵ)сппѵппп(т1ø(ā)"
'Ƣŵ$#*ā/ěů)"/ā$рцěĄ0.ú)4ú)Ɵ)"/-Ğ)/*ø)'û)#/#ŭ
$ī/(ѵ&4+ /Ƨ#ø*'ø)#ø0)"ă+)#$Ğ)'$ī0#*/ă/Ă
các hãng hàng không trong nước và trên 60 hãng hàng không
nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam với tổng sản lượng
hàng năm đạt tới 1,5 triệu tấn/năm. Năm 2016 Tổng doanh thu
Ơţ)"/4'øруѵууф/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/схцѶц
tỷ đồng.

т

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay
Việt Nam
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ/ā$
nhà ga và phục vụ sân đỗ, dịch vụ kỹ thuật,
/#ƢŴ)"(ā$(Č/ěă/
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷсфпѵппп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơѷрппڿ

  'ø (ţ #Ļ)# &$)# *)# ěĄ0 /$Ğ) ŷ $ī/ ( #04Ğ)
0)"ă+ùŃ#1Ɵ(Č/ěă/.ú)4ěŬ)"ůѶěā/#0ą)
,0ū/ħ/ā$т.ú)4'ŵ)ѷů$ø$ѶYøċ)"1øú)Ŵ)#ă/ѵ
þ(спрх*)#/#0Ơţ)"/4рѵхтц/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)
/-Ƣŵ/#0ħ'øртт/ƲěŬ)"ѵ

у

Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt
Nam
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ0)"ă+
suất ăn hàng không
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷчфѵууч/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơѷрппڿ

-*)")þ(спрхţ)"/4/-$ĩ)&#$/#Ƨ#$ī)/ū/&ħ#*ā#
 Ѹ/ć+/-0)"#*ø)/#ø)#ěƢ1ø*.ƥƟ)"ùƧù)ěĄ0/Ƣ
mua sắm TTB quan trọng trong dây chuyến sản xuất, có thêm
khách hàng mới là Air New Zealand, và Turkish Airlines. Tổng
.Ă)'ƢŹ)"0)"ƣ)"ěā/ч/-$ī0.0ă/þ)Ѷ/þ)"рхѶтڿ.*1ŵ$спрфѶ
/ŭ)"*)#/#0'øцтт/ƲěŬ)"Ѷ'Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/рхпѶш/Ʋ
ěŬ)"Ѷ/þ)"суѶшڿ.*1ŵ$спрф1ø*#Ŵ))#$Ĩ0.*1ŵ$(ƣ/þ)"
/-Ƣŷ)"Ļ)#,0ú)ù)þ("Ą)ěú4ѵ

Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ ī/#ū)"ěČ/
chỗ và các dịch vụ có liên quan thông qua hệ
thống phân phối toàn cầu Sabre…
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷсѵппп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷчшѶуцڿ

þ(спрх'ø)þ(ěĄ0/$Ğ)ţ)"/4#*ā/ěů)"/# *
mô hình công ty cổ phần (chuyển đổi từ Công ty TNHH Phân
+#ū$*ø)Ą00.$ī/)(Ҙѵţ)"/4ěû&#Ċ)"ěŃ)#ěƢŹ
1Ń/#ħƠ/#ƢŴ)"#$ī0(ŵ$/-Ğ)/#Ń/-ƢŶ)"Ѷěū$1ŵ$(Ă)"
CSKH phục vụ Vietnam Airlines chưa được triển khai theo kế
hoạch nên hoạt động SXKD trong năm 2016 của công ty chỉ
*"Ŭ((Ă)"ѵěû#*ø)/#ø)#/ū/&ħ/,0Ă&$)#
*)#(Ă)"Ѷ/ŭ)"*)#/#0)þ(спрхěā/тцѶц/ƲěŬ)"Ѷ
'Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħтѶч/ƲěŬ)"ѵ

-*)")þ(спрхѶù#ī/#ū)"Ơ$ /)($-'$) .ěĂ(Ă*&#$/#ù/ū/Ѷěů.ċ).ø)"Ơ#Ą0#ħ/ù
#ī/#ū)"ěĨ0/-Ğ)шшѶтڿҗ/-Ƥ"$$ě*ā)/#ù)"цҝспрх1ø/#ù)"чҝспрх/#ă+*.Ƨū/$)/Č/ă)ţ)"#ī
/#ū)"(ā)")"ø4сшҝцҝспрхҘѵ
Ƣŵ.)")þ(спрцѶ$ /)($-'$) ..Ħ/ć+/-0)"#*ø)/#ø)#/-$ĩ)&#$Ń#1Ɵ #*/#ħ#ī(ù44(ŵ$
тфп1øцчцѶƣ)"Ɵ)"ţ)")"#ī/$Ğ)/$ħ)&ħ/#Ź+1ŵ$ù"$Ă$+#ù+/#ƢŴ)"(ā$ѶŃ#1Ɵěĩ)ú)"/Ʋ'īù)1ø
+#Ɵ1Ɵ#ø)#&#ù#)'$) Ѹþ)"ƢŶ)"/-$ĩ)&#$ùƣ)"Ɵ)"/-Ğ)*$' Ѹþ)"ƢŶ)")þ)"'ƧěĂ(Ă*
))$)#/#ţ)"/$)Ѷ+#š)")"Ƥù)"04Ŵ"ú4(ă/)/*ø)Ҍ))$)#/#ţ)"/$)/#ţ)",01$ī3ú4Ƨ)"#ī
/#ū)"))$)#/#ţ)"/$)/ŭ)"/#ĩ1ø#Ź+/ù#$ħ)'ƢŹѶ#Ź+/ù)/*ø)Ѷ))$)#/#ţ)"/$)1ŵ$ùţ)"/41$Ī)
thông lớn tại Việt Nam (Viettel, FPT…)

ŭ)""$ù/-ŃěĄ0/Ƣ"$Ă$)"ú)/-*)")þ(спрхƠ$ /)($-'$) .'øчѵццсѶп/ƲěŬ)"Ѷěā/ччѶу&ڿħ#*ā#ѵ
-*)"ěŢěĄ0/ƢƧù)'øцѵшсхѶш/ƲěŬ)"җ#$ħ(шпѶсڿ/ŭ)""$ù/-Ń"$Ă$)"ú)/-*)")þ(ҘѶěĄ0/Ƣ-)"*ø$
*)#)"#$ī+'øчхсѶф/ƲěŬ)"җ#$ħ(шѶчڿ/ŭ)""$ù/-Ń"$Ă$)"ú)/-*)")þ(Ҙѵ

Các khoản
ăð0/ŽƂå)'Œ)

$ /)($-'$) ./ć+/-0)"Ƣ0/$Ğ)ěĄ0/Ƣ)#Ʀ)"Ƨù)ă+/#$ħ/Ѷ+#Ƒ#Ź+1ŵ$(Ɵ/$Ğ0ø$#ā)Ѹ#Ů/-Ź
)ú)"*)þ)"'Ƨā)#/-)#1ø#$ī0,0Ă.Ă)30ă/&$)#*)#Ѷ)ú)"*#ă/'ƢŹ)"Ń#1ƟƠ
$ /)($-'$) .ѵů/.ūƧù)/-ũ)"ě$ĩ(ě)"/-$ĩ)&#$ѷ

ȕƂå)ǒǑ/ä04ǔǖǑȎǚǑǑǹ
ȕƂå)ǑǙ/ä04ǘǙǘȎǚǹ
ȕƂå)#04đ)ăŌ$ï0#Ġ)#ǑǙ/ä04ǔǓǒǹ
ȕƂå)/-)"/#$ď/Ĩ+#ź1ź(ø/ăï/ǹ
ȕƂå)ăð0/Ž ǹ

Đầu tư ra ngoài
doanh nghiệp

ļ)#ěħ)трҝрсҝспрхѶ$ /)($-'$) .Ţсп)#(ƟěĄ0/Ƣ1ø*ùţ)"/4#*ā/ěů)" /-*)"ú4#04Ĩ)
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
$-'$) .ěû/#Ƨ#$ī)ěĄ0/Ƣ"Ţ+1ū)ҝ/þ)"1ū)ĉ)"/$Ĩ)/ā$пуţ)"/4*)җ Ѷ ѶѶ Ҙ1ŵ$/ŭ)""$ù
/-Ń'øчхсѶф/ƲěŬ)"ѵYù)#"$ù#0)"Ѷ#Ą0#ħ/ù*)#)"#$ī+Ţ1ū)"Ţ+Ơ$ /)($-'$) .ěĨ0#*ā/ěů)"
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
Y YYҝ Yҝ Y)þ(спрхƠùţ)"/4Ţ1ū)"Ţ+'øчсуѶч/ƲěŬ)"Ѷěā//Ʋ.0ă/'Ź$)#0ć)ҝ/ŭ)"1ū)ěĄ0
/Ƣ/# *.ŭ.ù#&ħ/*ù)/ā$)"ø4трҝрсҝспрх'øруѶтڿѵ
#Ƨ#$ī)ěĨù)/ù$Ŵă0*)#)"#$ī+/# *#łěā*Ơ#Ơ/Ƣŵ)"#ļ)#+#Ơ1øůѶ$ /)($-'$) .ěû
ŴĂ)#*ø)/#ø)#1$ī/#*ù$1ū)ěĩ/ć+/-0)"+#ù//-$ĩ))"ø)#)"#Ĩ&$)#*)##ļ)#ѵ$ /)($-'$) .ěû/#*ù$
/*ø)ů.ūŭ+#Ą)/ā$ртҝрф)#(ƟěĄ0/Ƣ/-*)")þ(спрхѶš)'ā$псҝрф)#(Ɵ.Ħ#*ø)/ă//#*ù$1ū)
/-*)")þ(спрц'øţ)"/4ŭ+#Ą)Ƣ0#ļ)#$Ī)/#ţ)"ø$š)1øţ)"/4ŭ+#Ą)#Ƨ*ă+ ø)"&#ţ)"ѵ
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Công ty

Công ty Cổ phần Hàng không
Jetstar Pacific Airlines
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ $)#*)#1ć)
tải hàng không (LCC)
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷтѵфссѵпчр/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷхчѶчфڿ
ғū/ø04/-0)"Ļ)#/-*)")þ(спрхѷртѶш
chiếc

6

Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa VINAKO
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ#0Ů$1ć)
#04ĩ)ě+#ƢŴ)"/#ƣ/*ø)Ą0
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷчѵфцч/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷхфѶпфڿ

ц

0ф)þ(/ù$Ŵă0Ѷ#*ā/ěů)" Ơ ěûŢ)#$Ĩ0
Ă$/#$ī)/ļ#Ƨ,0ù)þ(1ø#š1ū)1ø*)þ(спрфѵ
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,
ū/-ļ)"0Ŭ)1ū)ěū$ƣ)"/#Ƨ#$ī)14#*рп/ø04
тсп.Ħ)#ć)/-*)")þ(спрцѵ04)#$Ğ)Ѷ/-*)"ū$Ă)#
thị trường và tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá vé
Ļ)#,0ú)/#Ƨ#$ī)/*ø)(ā)")ů$ěŃ1ø#ī.ū.ƥƟ)""#ħ
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
+#ù+/#ù*"Ÿ&#Ţ&#þ)Ɣ)")#Ƣ/þ)"ƢŶ)".Ƨ#Ů/-Ź#$ī0
quả đối với hoạt động của JPA trong những năm tiếp theo.

Vinako có thế mạnh về cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan,
3ƥ'ƭù/Ļ)##0ū)"+#ù/.$)#)#)#Ѷ/#Ŷ$"$)Ĉ/#ø)"
/-Ī.*1ŵ$(Č/ĉ)"#0)"ѵ#ă/'ƢŹ)"Ń#1ƟƠţ)"/4
ěƢŹěù)#"$ùŷ(ƣ*.*1ŵ$ùţ)"/4/-*)")"ø)#ѵ
ŭ)"*)#/#0Ơţ)"/4)þ(спрхěā/рпчѶф/ƲěŬ)"Ѷ'Ź$
)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/рхѶчу/ƲěŬ)"ѵ

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
/-*)"&#01Ƨ1ø.Ƨ30ă/#$ī)ěū$/#Ơā)#/-)#/-Ƨ/$ħ+/ā$
Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
sân bay Nội Bài, tuy nhiên do nắm bắt tốt thị trường (thêm
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ0)"ă+ пс&#ù##ø)"(ŵ$'ø *)"&*)"$-'$) .1ø($-/ .Ѹ(ů/.ū
suất ăn hàng không
#û)"/þ)"#04ħ)4#*Č/Ą).0ă/4ҘѶ/ļ#Ƨ/-$ĩ)&#$
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷрршѵчпт/-$ī0ěŬ)"
các giải pháp kinh doanh hiệu quả nên hoạt động SXKD của
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷхпѶрпڿ
ţ)"/4Ţ.Ƨ/þ)"/-Ƣŷ)"ěù)"&ĩѵ#Ļ)#0)"Ѷ&ħ/,0Ă&$)#
ғŭ+#$ħ0ěþ)"&ƭ"$*Ń#/-Ğ).ø)+*(ѵ *)#)þ(спрхƠ&#ù/ū/Ѷţ)"/4ěû+#Ɵ1Ɵучѵтхп
#04ħ)4Ѷ0)"ƣ)"хѵшусѵшцс.0ă/þ)Ѷ/ŭ)"*)#/#0ěā/
фтхѶс/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħчуѶц/ƲěŬ)"ѵƲ'ī#$
cổ tức đạt 50% vốn điều lệ.

ч

Thị trường hàng hóa tại Sân bay Nội Bài trong năm 2016
/þ)"/-Ƣŷ)"руѶшڿ.*1ŵ$)þ(спрфѶ/-*)"ū$Ă)#ù
ěū$/#Ơā)#/-)#/-Ƨ/$ħ+ěû/#("$(ā)#(Ħ1ø*/#Ń
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
trường với những lợi thế về mặt bằng khai thác, chính sách
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ0)"ă+Ń#1Ɵ
"$ù'$)##*ā/ѵěû/ć+/-0)"(ũ$)"0Ŭ)'Ƨěĩ)ú)"*
phục vụ hàng hoá.
#ă/'ƢŹ)"Ń#1ƟѶěĂ(Ă*ţ)"/ù))$)#)/*ø)Ѷ/#Ƨ
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷсхрѵххш/-$ī0ěŬ)"
hiện tốt việc kiểm soát các khoản chi phí và gia tăng các
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0ƠѷффѶртڿ
khoản thu dịch vụ khác để hoàn thành kế hoạch SXKD năm
ғŭ+#$ħ0)$Ğ(4ħ//-Ğ).ø) ѵ
спрх1ŵ$/ŭ)".Ă)'ƢŹ)"#ø)"#Ţ+#Ɵ1Ɵěā/тушѶс)"#Ļ)
/ă)Ѷŭ)"*)#/#0ěā/цпсѶр/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ
/#0ħттчѶч/ƲěŬ)"ѵƲ'ī#$/-Ăŭ/ƣшуڿ/-Ğ)1ū)ě$Ĩ0'īѵ

ш

46

Tình hình hoạt động trong năm 2016

Vietnam Airlines

Công ty

Tình hình hoạt động trong năm 2016

10

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa
Tân Sơn Nhất
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ0)"ă+
dịch vụ giao nhận hàng hóa, quản lý kho
hàng hoá
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷштѵцсх/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷ
55,00%

þ(спрхѶ/#Ń/-ƢŶ)"+#Ɵ1Ɵ#ø)"#Ţ/ā$.ú)4ú)Ŵ)#ă/
/$ħ+/Ɵ/þ)"/-Ƣŷ)"ршڿ.*1ŵ$)þ(/-ƢŵѶěŬ)"/#Ŷ$ā)#/-)#
)"ø4ø)"&#ū'$ī/ѵĂ)'ƢŹ)"+#Ɵ1Ɵ#ø)"#ŢƠěā/сушѶс
)"#Ļ)/ă)Ѷ/þ)"фѶчڿ.*1ŵ$спрф*#û)"4/þ)")#$Ĩ0#04ħ)
&#ţ)"/#ƢŶ)"'īѶ#ø)"ě$ī)/ƥƠ(.0)"$ī/(,0&#*
/þ)"(ā)#/Ƥ/#ù)"тҝспрхѵŭ)"*)#/#0)þ(спрхěā/цпч/Ʋ
ěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/утх/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"/-Ƣŷ)""Ą)трڿ
so với 2015.

11

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông
Hàng không
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ
/-*)"'ľ)#1Ƨ1ø1$Ī)/#ţ)"
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷфчѵптс/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷ
фсѶцтڿ

 'ø'ø)#ø0)"ă+ùŃ#1ƟҌ1$Ī)/#ţ)"1ø3ƥ'ƭ#ƣ)"/ƤѶ
dữ liệu của Vietnam Airlines. Đặc biệt, AITS được giao triển khai nhiều
Ƨù)/-ũ)"ě$ĩ(+#Ɵ1Ɵ#*#*ā/ěů)" Ơ$ /)($-'$) .
)#ƢƧù)'ć+'Ń#4Ѷ+#ú)4ѸƧù)#ī/#ū)"&0+1ø#Ů/-Źě$Ĩ0
#ø)#ѸƧù)/ļ##Ź+/#ţ)"/$)ě$Ĩ0#ø)#4җ ҘѶ ī/#ū)",0Ă)'ƭ
tổng thể an toàn và chất lượng của Vietnam Airlines....
AITS hoạt động ổn định và đạt được những kết quả khả quan trong năm
спрхѷ/ŭ)"*)#/#0ěā/ршпѶч/ƲěŬ)"Ѷ'Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/рпѶс
tỷ đồng (tăng 26% so với năm 2015).

12

Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷYø*/ā*+#$
công.
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷххѵппп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷ
51,52%

VFT cung cấp các dịch vụ đào tạo phi công gồm: đào tạo lý thuyết
җх/#ù)"/ā$$ī/(ҘѶěø*/ā*+#$ţ)"ŴĂ)/Ƨ/ƒҗ/Ƥрр
tháng tại các trường bay đối tác nước ngoài), đào tạo huấn luyện
+#ū$#Ź+/ŭ'ù$җр/#ù)"/ā$$ī/(ҘѶěø*/ā* Ѷ1øěø*
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
*)#/#0ěā/тфѶру/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/хѶуш/ƲěŬ)"ѵ

рт

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận hàng
hoá Tân Sơn Nhất
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ
giao nhận hàng hóa, logistic, kho bãi…
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷфрѵутп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷ
51,00%

)Ĉ("$Ʀ+#Ą)'ŵ)/#Ń+#Ą)&#$/#ù#ø)"#Ţ#04ĩ)+#ù/
)#)#,0ěƢŶ)" ø)"&#ţ)"/ā$Ă)" ú)Ŵ)#ă/Ѷù
&#ù##ø)"ěĨ0'ø)#Ʀ)"ţ)"/4#04ĩ)+#ù/)#)#Ţ/#ƢŴ)"#$ī0
/-Ğ)/#ħ"$ŵ$)#Ƣ 3Ѷ Ѷѹ
ħ/,0Ă&$)#*)#/-*)")þ(спрхƠѷŭ)".Ă)'ƢŹ)"#ø)"
#Ţ#04ĩ)+#ù/)#)#1ø"$*)#ć)'øсцѶш)"#Ļ)/ă)Ѷ/ŭ)"*)#
/#01ø/#0)#ć+&#ù'øстцѶуш/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/
хцѶчш/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"руѶтڿ.*1ŵ$/#Ƨ#$ī))þ(спрфѵ

ру

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân
bay Nội Bài
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ#Ů/-Ź
vận tải hàng không và dịch vụ khác tại Cảng
HKQT Nội Bài
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷчтѵрфч/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0ƠѷфрѶппڿ
ғŭ+#$ħ0ěþ)"&ƭ"$*Ń#/-Ğ).ø)
Upcom.

ţ)"/4&$)#*)#/-Ğ)ù'ľ)#1Ƨѷ ø)"($Ī)/#0ħѶŃ#1Ɵ+#š)"
#Ŷ&#ù##ā)"/#ƢŴ)""$Ѷ#ŷ&#ù#/-*)".ú)ěŮ/ø04Ѷ3 /04ħ)
#ŷҊѶ/#ƢŴ)"(ā$ҊŃ#1Ɵþ)0ū)""$Ă$&#ù/1øù'ľ)#1Ƨ
kinh doanh khác. Đánh giá chung, kết quả SXKD năm 2016 của Nasco
&#ù/ū/Ѷ/ŭ)"*)#/#01ø/#0)#ć+&#ù'øуфп/ƲěŬ)"Ѷ Ź$)#0ć)
/-Ƣŵ/#0ħ'øтчѶфт/ƲěŬ)"ѶƲ'īěā/счѶуڿѵ

15

Công ty Cổ phần XNK Lao động Hàng
không
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ0)"ƣ)"
'*ěů)"#*ā/ěů)"/-*)"'ľ)#1Ƨ#ø)"
không
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷрпѵппп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī.ŷ#Ʀ0Ơ$ /)($-'$) .ѷ
51,00%

Năm 2016, các hoạt động kinh doanh chính của Công ty phát triển
/#0ć)'Ź$җ30ă/&#ą0'*ěů)"#04Ğ))"ø)##ø)"&#ţ)"ѶŃ#1Ɵ
cung ứng lao động phổ thông, tiếp viên thời vụ, cung ứng và quản
lý tiếp viên nước ngoài, dịch vụ giấy phép lao động…). Tổng doanh
/#0Ơ'.$( 3*/-*)")þ(спрхěā/стуѶс/ƲěŬ)"Ѷ'Ź$)#0ć)
/-Ƣŵ/#0ħěā/тѶч/ƲěŬ)"ѵ
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Công ty liên kết
Công ty

Tình hình hoạt động trong năm 2016

1

Hãng HK Cambodia AngKor Air
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ $)#*)#
dịch vụ vận tải hàng không
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷрппѵпппѵппп
ғƲ'ī1ū)"Ţ+ƠѷушѶппڿ
ғū/ø04/-0)"Ļ)#/-*)")þ(спрхѷхѶпш
chiếc.

K6 là hãng HK được thành lập theo cam kết của Chính phủ
Việt Nam và Chính phủ Campuchia để giúp Campuchia xây
Ƨ)"#û)" ,0ū"$ѶƠ)"ū,0)#ī#Ź+/ù#$)ƢŵѶ
,0ěŢ/ā*Ŵ#ů$#*#*ø)/#$ī)(ā)"4/ā$/#Ń/-ƢŶ)"
&#01Ƨ ѵþ(спрхѶ.ū#04ħ)4 х/#Ƨ#$ī)ěā/
ррѵппч#04ħ)ѵĂ)'ƢŹ)"#ø)#&#ù#+#Ɵ1Ɵěā/чфпѵфрц
khách.

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng
không
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ ҝ
phân phối lớn nhất về phụ tùng máy bay và
các thiết bị mặt đất sân bay
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷсфѵшсц/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī1ū)"Ţ+ƠѷурѶтрڿ
ғŭ+#$ħ0)$Ğ(4ħ//-Ğ)ø)  øů$ѵ

$-$( 3'ø)#ø)#ć+&#ą0ҝ+#ú)+#ū$'ŵ))#ă/1Ĩ+#Ɵ/Ƒ)"
máy bay và các thiết bị mặt đất sân bay tại Việt Nam với
*)#.ū30ă/)#ć+&#ą0#ø)")þ(&#*Ă)"хф/-$ī0ѵ
Năm 2016 mặc dù có những khó khăn thách thức, tỷ giá
)"*ā$/ī/þ)"*1ø*0ļуҊспрхѶ/#Ń/-ƢŶ)"1ć)#04ĩ)ěů)"
Ŵ(ù44"Č++#Ă$ā)#/-)#&#ū'$ī/Ѷţ)"/41Ć)04/-Ļ
ěƢŹù&ħ/,0Ă&$)#*)#/ū/ѵŭ)"*)#/#0'øрчу/Ʋ
YѶ'Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħ'øшѶх/ƲYѵ

т

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân
bay Đà Nẵng
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷŃ#1Ɵ/#ƢŴ)"
mại hàng không, suất ăn.
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷтпѵпчч/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī1ū)"Ţ+ƠѷтхѶпцڿ
ғŭ+#$ħ0)$Ğ(4ħ//-Ğ)ø)  øů$

ŢшěŴ)1Ń/#ø)#1$Ğ)/ā$т.ú)4Yøċ)"Ѷ(
)#Ѷ#ƒø$#*ā/ěů)"#04Ğ))"#$ī+1ø#$ī0,0Ă/-*)"у
'ľ)#1Ƨ#ļ)#ѷ.0ă/þ)#ø)"&#ţ)"Ѷ1ć)#04ĩ)#ø)#&#ù#
ĉ)"/3$Ѷ&$)#*)#/#ƢŴ)"(ā$/ā$)#ø"#ø)"&#ţ)"Ѷěø*
tạo lái xe và các hoạt động khác. Trong năm 2016, chỉ tiêu
*)#/#0/#0Ą)/þ)"/-Ƣŷ)"-ă//ū/Ѷŷ(ƣсшѶцуڿ.*1ŵ$
2015. Doanh thu tăng chủ yếu do lượng khách du lịch đi và
ěħ)/ā$Yøċ)"Ѷ#-)"/þ)"/-Ƣŷ)"(ā)##Ŵ).*1ŵ$/Ʋ'ī
Ƨù*Ơţ)"/4ѵŭ)"*)#/#01ø&#ùěā/сшшѶцх/Ʋ
đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,62 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ
tức năm 2016 là 116% vốn điều lệ.

у

Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷ0Ѷù)Ѷ/#0Ğ1ø
cho thuê lại máy bay
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷхтѵтрфѵчтц
ғƲ'ī1ū)"Ţ+ƠѷтсѶучڿ

ţ)"/4#$ī)ě)",0Ă)'ƭѶ1ć)#ø)#/ū/ùƧù)#*/#0Ğ
(ù44ѶƧù)#*/#0Ğ/#$ħ/Ń(ţ+#Ū)"0Ŭ)"'ù$ 
 ѵŭ)"*)#/#0)þ(спрхƠ ěā/чсѶцф/-$ī0Ѷ
'Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħěā/(ƣсфѶшр/-$ī0ѵţ)"/4#$ī)
ě)")"#$Ğ)ƣ0+#ƢŴ)"ù)(ŷ-ů)".Ă)30ă/&$)#*)#Ѷ/ù$
Ŵă0/ŭ)"/#ĩ*)#)"#$ī+ěĩ/þ)"ƢŶ)"ţ)"/ù,0Ă)'ƭѶ
điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

5

Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không
ғ ľ)#1Ƨ&$)#*)##ļ)#ѷţ)")"#$ī+
)#Ƨ*ă+ѵ
ғū)ě$Ĩ0'ī/#Ƨ"Ţ+ѷрцѵсчп/-$ī0ěŬ)"
ғƲ'ī1ū)"Ţ+ƠѷтпѶурڿ

ŵ$)#$Ĩ0)þ(#*ā/ěů)"/-*)"'ľ)#1Ƨţ)")"#$ī+)#ƧѶ
.Ă)+#ą(Ơ ěā//$Ğ0#0ą) ø)"$ī/(#ă/
lượng cao, tiện dụng, với kiểu dáng, màu sắc đa dạng, phong
+#ƒ*"Ŭ(ѷù.Ă)+#ą(+#Ɵ1Ɵù#û)"#ø)"&#ţ)"
/-*)")Ƣŵ1ø,0ū/ħѶù.Ă)+#ą()#Ƨ*ĻěŢ)""Ţ$Ѷ
ù.Ă)+#ą()#Ƨ+#Ɵ1Ɵ)"ø)#ţ)")"#$ī+Ѷù.Ă)
+#ą()#Ƨ+#Ɵ1Ɵ"$ěĻ)#ѵ
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Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Tình hình tài chính:

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

Lợi nhuận sau thuế ấn tượng

Vietnam Airlines Group

2.105 tỷ đồng
161,2%

Vietnam Airlines

1.703 tỷ đồng
фртѶфڿ

STT

Chỉ tiêu

2015

2016

Tăng/ Giảm
2016/2015

Các chỉ tiêu tài
chính chủ yếu:

Chỉ tiêu

ĐVT

2015

2016

Hệ số thanh toán ngắn hạn

lần

пѶхш

пѶцх

Hệ số thanh toán nhanh

lần

пѶхт

0,12

Hệ số nợ phải trả /tổng tài sản

lần

пѶчх

пѶчт

lần

фѶчу

уѶфс

Vietnam Airlines Group

I

Vietnam Airlines Group

1

Tổng giá trị tài sản

чшѵрчс

шхѵучп

цѵсшч

2

ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

рсѵрус

рхѵсуф

уѵрпт

т

Tổng doanh thuц

хшѵрхц

црѵхус

сѵуцф

у

Doanh thu thuần

хфѵшус

цпѵпчш

уѵруц

5

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD

җцпфҘ

рѵсту

рѵштш

6

Lợi nhuận trước thuế

рѵпуш

2.601

1.552

Nợ phải trả (không bao gồm thu bán chứng từ vận
#04ĩ)Ҙҝ1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ļ)#,0ú)

ц

Lợi nhuận sau thuế

чпх

2.105

рѵсшш

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

II

Vietnam Airlines

1

Tổng giá trị tài sản

чтѵфтч

чцѵптт

2

ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

рсѵфуф

т

Tổng doanh thu

у

Doanh thu thuần

5

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD

6
ц

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Vòng quay hàng tồn kho

lần

25,55

схѶц

тѵушф

Doanh thu thuần/tổng tài sản

lần

пѶцу

пѶцт

рхѵтпс

тѵцфц

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

фхѵхфт

фчѵтчш

рѵцтх

Hệ số LNST / Doanh thu thuần

%

1,22%

тѶппڿ

фтѵутт

фхѵфрч

тѵпчф

%

цѶрڿ

руѶчтڿ

җрштҘ

сѵпхц

2.260

Hệ số LNST / Tổng tài sản

%

пѶшпڿ

сѶрчڿ

Lợi nhuận trước thuế

счс

рѵцрр

рѵусш

Vietnam Airlines

Lợi nhuận sau thuế

сцч

рѵцпт

рѵусф

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

lần

0,60

пѶхт

Hệ số thanh toán nhanh

lần

пѶпш

пѶпу

Nợ phải trả/tổng tài sản

%

чуѶшчڿ

чрѶсцڿ

Ź+#Ă$/-Ăҗ&#ţ)"*"Ŭ(/#0ù)Ҙҝ1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

lần

5,2

тѶшу

Vòng quay hàng tồn kho

lần

ртшѶхр

рушѶфш

Doanh thu thuần/tổng tài sản

lần

пѶху

0,65

%

0,52%

тѶпрڿ

%

сѶухڿ

ррѶчрڿ

%

пѶттڿ

рѶшхڿ

ч

þ(спрхѶ1ŵ$.Ƨ/þ)"/-Ƣŷ)"Ơ/#Ń/-ƢŶ)"1ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"Ѷ$ /)($-'$) .ěû#*ø)/#ø)#1ƢŹ/(ƣ
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
/-Ƣŷ)"1ƢŹ/ćѶ*)#ă//Ƥ/-Ƣŵ/ŵ$)4ѵ Ź$)#0ć).0/#0ħƠ$ /)($-'$) .ěā/рѵцпт/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"
"ă+ф'Ą).*1ŵ$Ƒ)"&Ƭспрфѵ Ź$)#0ć).0/#0ħ#Ź+)#ă//þ)"/-Ƣŷ)"1ƢŹ/ćěā/сѵрпф/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"
"Ą)рѶф'Ą).*1ŵ$спрф1ø1ƢŹ/рсڿ.*1ŵ$&ħ#*ā#ѵƲ'ī#$/-Ăŭ/ƣ)þ(спрхƧ&$ħ)хڿĉ)"/$Ĩ)(Č/ѵ

ī.ū ҝū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ļ)#,0ú)

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số LNST / Doanh thu thuần
ī.ū ҝū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ļ)#,0ú)
Hệ số LNST / Tổng tài sản

ù#ł/$Ğ01Ĩ&#Ă)þ)".$)#'Ŷ$ěĨ0/þ)".*1ŵ$спрф**)#/#0Ѷ'Ź$)#0ć)/#Ƨ#$ī)*#Ŵ)ѵ#ł/$Ğ0
#ī.ū)Ź"$Ă(.*1ŵ$Ƒ)"&Ƭ)þ(/-Ƣŵ*1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0/þ)"/-*)"&Ƭѵù#ł.ū+#Ă)ù)#&#Ă)þ)"
thanh toán đều được cải thiện đáng kể, Vietnam Airlines không để phát sinh nợ phải trả quá hạn, đảm bảo
/#)#/*ù)"ū1ø'û$14ěħ)#ā)ѵYù)#"$ù#0)"/-*)")þ(спрх)þ)"'Ƨ/ø$#ļ)#Ơ$ /)($-'$) .
an toàn, lành mạnh.
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Đánh giá tình hình tài chính hợp nhất
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Doanh thu:
Các chỉ tiêu

2015

2016

ххѵтрч

Chênh lệch 2016/2015

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Tình hình
tài sản:

Chỉ tiêu

2015

Giá trị

%

цпѵфцс

уѵсфу

хѶуڿ

1. Tài sản ngắn hạn

ршѵсфц

ффѵтшш

60.052

уѵхфт

чѶуڿ

2. Tài sản dài hạn

Doanh thu phụ trợ vận tải

уѵхшф

тѵхцш

(1.016)

(21,6%)

тѵŭ)"/ø$.Ă)

Doanh thu bán hàng

5.661

фѵчфс

ршр

тѶтцڿ

фху

шчш

усф

цфѶтфڿ

тцц

учт

106

счѶрсڿ

хфѵшус

цпѵпчш

уѵруц

хѶтڿ

уѵ*)#/#0#*ā/ěů)"/ø$#ļ)#

рѵцфс

шпп

җчфсҘ

җучѶхڿҘ

5. Thu nhập khác

рѵутс

фцч

җчфуҘ

җфшѶхڿҘ

ур

цф

ту

чуѶштڿ

хшѵрхц

црѵхур

сѵуцу

тѶфчڿ

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu vận tải hàng không

Doanh thu khác
2. Giảm trừ doanh thu
тѵ*)#/#0/#0Ą)

6. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
Tổng doanh thu và thu nhập khác

þ(спрх"#$)#ć).Ƨ/þ)"/-Ƣŷ)"*)#/#0/#0Ą)#Ź+)#ă/1ŵ$(ƣ/þ)"хѶуڿ.*1ŵ$спрфѶ/ƢŴ)"ěƢŴ)"
ěā/цпѵпчшěŬ)"ѵ
-*)"Ŵă0*)#/#0/#0Ą)#Ź+)#ă/Ѷ#*ā/ěů)"1ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"#$ħ(/Ʋ/-ũ)"'ŵ))#ă/җ/Ʋ/-ũ)"
чф)*ڿ#/#0/#0Ą)Ҙ1ø#Ơ4ħ0ěħ)/ƤěŢ)""Ţ+*)#/#0Ơ$ /)($-'$) .Ѷ 1ø хѶ,0ěŢ
&#Ċ)"ěŃ)#1ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"'0ţ)ěŢ)"1$/-š,04ħ/ěŃ)#/-*)"#Ź+)#ă/ѵ

2016

Chênh lệch 2016/2015
Giá trị

%

ссѵтпш

тѵпфс

рфѶшڿ

хшѵшсф

цуѵрцр

уѵсух

6,1%

чшѵрчс

шхѵучп

цѵсшш

чѶсڿ

ŭ)"/ø$.Ă)#Ź+)#ă//ā$трҝрсҝспрх'øшхѵучп/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"цѵсшш/ƲěŬ)".*1ŵ$)þ(спрфѵ"04Ğ))#ú)
/þ)"#Ơ4ħ0'ø/ø$.Ă)ŭěŃ)#/þ)"*$ /)($-'$) .)#ć)/#Ğ(т(ù44цчцҊш1ø/-Ă/-Ƣŵ/$Ĩ)
(0(ù44/þ)"* 14/#)#/*ù)#*рп/ø04тсп)#ć)/-*)")þ(спрцѵŴă0
/ø$.Ă)/#4ěŭ$/# *#Ƣŵ)""$Ă(/Ʋ/-*)"/ø$.Ă)ø$#ā)/-Ğ)/ŭ)"/ø$.Ă)җ/ƤцчѶу)ڿþ(спрф30ū)"
цхѶш)ڿþ(спрхҘѵ

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Vốn chủ sở
hữu và tình
hình sử dụng
vốn, vay nợ:

Các chỉ tiêu

2015

2016

ццѵптш

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

Chênh lệch 2016/2015
Giá trị

%

чпѵстх

тѵршх

уѶрڿ

сцѵцтф

сшѵтхт

рѵхсч

фѶшڿ

ушѵтпф

фпѵчцт

рѵфхч

тѶсڿ

сѵū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

рсѵрус

рхѵсуф

уѵрпс

ттѶчڿ

тѵŭ)")"0Ŭ)1ū)

чшѵрчс

шхѵучп

цѵсшш

чѶсڿ

1. Nợ phải trả

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Chi phí:
Cơ cấu chi phí

Chênh lệch 2016/2015

2015

2016

ршѵуцш

рхѵхцу

җсѵчпфҘ

җруѶуڿҘ

2. Chi phí nhân công

цѵуср

чѵсчт

чхс

11,6%

тѵ #ă0#*ø$.Ă)ūěŃ)#

уѵсрш

фѵсрч

шшш

стѶцڿ

уѵ#$+#ļŃ#1Ɵ(0)"*ø$

тпѵцпф

туѵсчр

тѵфцх

11,6%

5. Các khoản chi khác

рѵрцш

рѵфпч

тсш

сцѶшڿ

6. Chi phí tài chính

уѵшсф

тѵпуш

җрѵчцхҘ

җтчѶрڿҘ

ршп

уф

җруфҘ

җцхѶтڿҘ

хчѵррч

хшѵпур

шст

рѶуڿ

1. Chi phí nguyên vật liệu

цѵ#$+#ļ&#ù
Tổng cộng

Giá trị

%

Ŵă0)"0Ŭ)1ū)#Ź+)#ă/Ţ.Ƨ/#4ěŭ$&#ù/ļ#Ƨ/# *#Ƣŵ)""$Ă(/Ʋ/-ũ)")Ź+#Ă$/-ĂѶ/þ)"/Ʋ
/-ũ)"1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0ѵā$трҝрсҝспрф)Ź+#Ă$/-Ă#$ħ(чхѶуڿ/ŭ)")"0Ŭ)1ū)Ѷ/-*)"&#$/ā$/#Ŷ$ě$ĩ(
трҝрсҝспрх/Ʋ'ī)ø4#łš)ŷ(ƣчтѶсڿѵū)#Ơ.ŷ#Ʀ0/þ)"#Ơ4ħ0*ţ)"/4(ĤҊ$ /)($-'$) .
chào bán cổ phiếu thành công cho Tập đoàn ANA Holđing Inc.

ŭ)"#$+#ļ#Ź+)#ă/ěā/хшѵпур/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"шст/ƲěŬ)"/ƢŴ)"ěƢŴ)"/þ)"рѶуڿ.*1ŵ$)þ(спрфѵ#$ħ(
/Ʋ/-ũ)"'ŵ))#ă//-*)"Ŵă0#$+#ļ#Ź+)#ă/'ø#$+#ļŃ#1Ɵ(0)"*ø$җ/ƢŴ)"ěƢŴ)""Ą)фпڿҘѵ
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Đánh giá tình hình tài chính
Ż$ /)($-'$) .ȗł)"/4(ČȘ

Doanh thu:

Các chỉ tiêu

2015

2016

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

фтѵчпф

Chênh lệch 2016/2015

2015

2016

Chênh lệch 2016/2015

%

фхѵшшт

тѵрчч

фѶшڿ

A. Chi phí SXKD

фхѵспц

фхѵхцф

ухч

пѶчڿ

51.797

55.281

3.484

6,7%

I. Giá vốn hàng bán

ухѵхшп

уцѵфшп

шпп

рѵшڿ

(i) Hành khách, hành lý

уфѵрср

уцѵсцс

2.150

уѶцڿ

1. Chi phí nguyên vật liệu

16.566

ртѵсст

җтѵтутҘ

-20.2%

(ii) Hàng hóa, bưu kiện

уѵхсш

уѵчтф

206

уѶуڿ

2. Chi phí nhân công

тѵчхш

тѵччц

рч

0.5%

җ$$$Ҙ#04Ğ)ŴѶ#0Ğ#04ħ)

рѵссу

сѵтсш

1.105

шпѶтڿ

тѵ #ă0#*Y

тѵцфч

уѵцпч

шфп

сфѵтڿ

чсс

чуф

ст

сѶчڿ

ссѵтшт

сфѵцрц

тѵтсу

руѵчڿ

2.008

1.712

(296)

(14,7%)

рпт
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җучҘ

Ҋухѵхڿ

тцс

уцф

рпт

сцѶцڿ

II. Chi phí tài chính

уѵусх

тѵхсш

җцшцҘ

Ҋрчѵпڿ

фтѵутт

фхѵфрч

тѵпчф

фѶчڿ

III. Chi phí bán hàng

тѵхрс

тѵшху

тфс

шѵчڿ

уѵ*)#/#0#*ā/ěů)"/ø$#ļ)#

сѵпхш

рѵтшр

җхцчҘ

җтсѶчڿҘ

IV. Chi phí quản lý doanh nghiệp

рѵуцш

рѵушс

рт

пѵшڿ

5. Thu nhập khác

1.151

учп

җхцрҘ

җфчѶтڿҘ

B. Chi phí khác

рху

т

(161)

Ҋшчѵтڿ

фхѵхфт

фчѵтчш

рѵцтх

тѶпхڿ

фхѵтцр

фхѵхцч

тпц

0.5%

(iv) Khác
Doanh thu phụ trợ vận tải
2. Giảm trừ doanh thu
тѵ*)#/#0/#0Ą)

Tổng doanh thu và thu nhập khác

*)#/#0/#0Ą))þ(спрхěā/фхѵфрч/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"фѶчڿ.*1ŵ$)þ(спрфѵ-*)"Ŵă0*)#/#0Ѷ
*)#/#01ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"ěŢ)""Ţ+'ŵ))#ă/1ø*.Ƨ/þ)"/-Ƣŷ)"Ѷ#Ơ4ħ0*.Ă)'ƢŹ)"1ć)#04ĩ)
hành khách, hành lý và hàng hóa, bưu kiện tăng.

Vietnam Airlines

Cơ cấu chi phí

Giá trị

Doanh thu vận tải hàng không
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Chi phí:

уѵ#$+#ļŃ#1Ɵ(0)"*ø$
5. Chi phí SXKD khác

C Tổng chi phí

Giá trị

%

-*)")þ(спрхѶ/ŭ)"#$+#ļěā/фхѵхцч/ƲěŬ)"Ѷ/þ)")#ĤпѶфڿ.*1ŵ$)þ(спрфѵĞ)ā)#)"04Ğ))#ú)#$
+#ļ/þ)"/# *.Ă)'ƢŹ)"1ć)#04ĩ)Ѷ"$ùĄ0"$Ă("$ƒ+#$+#ļ)"04Ğ)1ć/'$ī0җ#$ī)ě)"#$ħ(стڿ/ŭ)"#$
+#ļƠ$ /)($-'$) .Ҙ"$Ă(спѶрڿ.*1ŵ$спрфѵ$ħ)ěů)"#Ğ)#'ī#/Ʋ"$ù/-*)")þ(спрхƔ)"'ø)"04Ğ)
)#ú)&#$ħ)#*#$+#ļ/ø$#ļ)#"$Ă(рчڿѶ"Ţ++#Ą))ú)"*#$ī0,0Ă.Ă)30ă/&$)#*)#ѵ
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Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu

2015

2016

1. Tài sản ngắn hạn

ртѵссш

2. Tài sản dài hạn
тѵŭ)"/ø$.Ă)

Chênh lệch 2016/2015
Giá trị

%

рсѵшрт

җтрхҘ

җсѶуڿҘ

цпѵтрп

цуѵрсп

тѵчрп

фѶуڿ

чтѵфтч

чцѵптт

тѵушф

уѶсڿ

ŭ)"/ø$.Ă)Ơ$ /)($-'$) ./ā$трҝрсҝспрх'øчцѵптт/ƲěŬ)"Ѷ/þ)"тѵушф/ƲěŬ)".*1ŵ$)þ(спрфѶ
/-*)"ěŢ#Ơ4ħ0*/ø$.Ă)ø$#ā)/þ)"тѵчрп/ƲěŬ)"ѵƲ/-ũ)"/ø$.Ă)ø$#ā)/$ħ+/Ɵ30#Ƣŵ)"/þ)"
#Ŵ).*1ŵ$/ø$.Ă))"Ĉ)#ā)Ѷěā/чфѶрх)ڿþ(спрхѶ/þ)"рڿ.*1ŵ$спрфѵ"04Ğ))#ú)/ø$.Ă)ø$#ā)
/þ)"'ø*$ /)($-'$) .)#ć)/#Ğ(т(ù44цчцҊш'ø("$ù/-Ń/ø$.Ă)ūěŃ)#/þ)"/#Ğ(фѵшфс/Ʋ
đồng so với cuối năm 2015.
$ /)($-'$) ./#Ƨ#$ī)ţ)"/ù,0Ă)'ƭţ)")Ź+#Ă$/#0Ѷ/-ļ#'ć+Ƨ+#š)")Ź+#Ă$/#0&#Ţěš$
/# *ěƒ)"ù,04ěŃ)##$ī)#ø)#ѵū/-ļ#Ƨ+#š)")Ź+#Ă$/#0&#Ţěš$/ā$/#Ŷ$ě$ĩ(трҝрсҝспрх'ø
сфѶш/ƲěŬ)"җ)þ(спрф'øтцѶф/ƲěŬ)"ҘѶ"$Ă(ррѶх/ƲěŬ)".*1ŵ$0ū$)þ(спрфѵ

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

Các chỉ tiêu

2015

2016

цпѵшшу

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

Chênh lệch 2016/2015
Giá trị

%

цпѵцтр

җсхтҘ

җпѶуڿҘ

ссѵруп

спѵупу

җрѵцтхҘ

җцѶчڿҘ

учѵчфу

фпѵтсц

рѵуцт

тѶпڿ

сѵū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

рсѵфуф

рхѵтпс

тѵцфц

тпѶпڿ

тѵŭ)")"0Ŭ)1ū)

чтѵфтч

чцѵптт

тѵушу

уѶсڿ

1. Nợ phải trả

Vietnam Airlines đã hoàn chỉnh và ban hành các
quy chế quản lý nội bộ, các quy định quản lý trong
ù 'ľ)# 1Ƨ #04Ğ) (ţ) Ơ $ /)( $-'$) .Ѹ
#ł)#.ƥѶŭ.0)"ù,04#ħѶě$Ĩ0'ī/ŭ#ƣ1ø
#*ā/ěů)"ƠùŴ,0)ѶěŴ)1ŃѶţ)"/4 
một thành viên đảm bảo phù hợp với Luật Doanh
)"#$ī+спру1ø/#Ƨ/ħ.Ă)30ă/&$)#*)#ѵ
ĨŴă0/ŭ#ƣƠ$ /)($-'$) .Ţ)#Ʀ)"
thay đổi sau:
- Thành lập tổ chức an ninh thông tin và kiện
toàn Ban Công nghệ Thông tin, Ban Tiếp thị bán
.Ă)+#ą(Ѹ

- Thành lập Chi nhánh Vietnam Airlines - Trung
tâm Bông Sen Vàng;
Ҋ#ø)#'ć+)-04Ĩ)/#ţ)"Ҍ#ƢŴ)"#$ī0Ѹ
Ҋú4Ƨ)"ěĨù)&$ī)/*ø)/ŭ#ƣ#ī/#ū)"Y$Ĩ0
hành khai thác.
YŬ)"/#Ŷ$Ѷ$ /)($-'$) .ƥěā$$ī)/-*ěŭ$Ѷ
tham khảo mô hình tổ chức của Hãng hàng không
All Nippon Airways và các hãng hàng không tiên
/$ħ)/-Ğ)/#ħ"$ŵ$ěĩć+)#ć/Ѷ3ú4Ƨ)"ù#ļ)#
+#Ƒ #Ź+ 1ŵ$ /#Ƨ /ħ #*ā/ ěů)" .Ă) 30ă/ &$)#
doanh, đảm bảo tính tuân thủ và nâng cao sức
cạnh tranh của Vietnam Airlines.

Ź+#Ă$/-Ă/ā$)"ø4трҝрсҝспрх'øцпѵцтр/ƲěŬ)"Ѷ"$Ă(схт/ƲěŬ)".*1ŵ$трҝрсҝспрфѵŹ+#Ă$/-Ă"$Ă(
*.ū/$Ĩ)/-Ă)Ź14*#Ŵ).ū/$Ĩ)#04ěů)"1ū)җ$ /)($-'$) .#04ěů)"чѵххф/ƲěŬ)"/-*)"&#$
/ŭ)")Ź"ū14/#Ƨ/-Ă'øрпѵфшп/ƲěŬ)"Ҙѵ
$ /)($-'$) .ěû/#Ƨ#$ī)+#ƢŴ)"ù)/#03ħ+1ū)/# *#Ļ)#/#ƣ' ) . &#*пс(ù4
4)#ć)0ū$)þ(спрхѶ/-*)"&#$)"0Ŭ)1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0"$/þ)"ěù)"&ĩ*#*ø)/#ø)#ù)ŭ+#Ą)
#*ŭěţ)"#$ħ)'ƢŹ)Ƣŵ)"*ø$&#$ħ)#*Ŵă0)"0Ŭ)1ū)#04ĩ)Ń#/# *#Ƣŵ)"/ļ#ƧѶ
/þ)"/Ʋ/-ũ)")"0Ŭ)1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ01ø"$Ă(/Ʋ/-ũ)")"0Ŭ)/ø$/-Ź/ƤĞ))"*ø$җ/Ʋ/-ũ)")Ź+#Ă$/-Ă/Ƥ
чуѶшч)ڿþ(спрф30ū)"(ƣчрѶсцڿ/ŭ)")"0Ŭ)1ū)/-*)")þ(спрхҘѵ
Ʋ"$ùҝ&#ùŭ)ěŃ)#/-*)"ш/#ù)"ěĄ0)þ(1øĈ/ěĄ0$ħ)ěů)"1ø*0ū$)þ(спрхѵļ)##0)"
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
/ī)þ(спрх'øхшф/ƲěŬ)"ѵ
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

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

Tổng giám đốc
Dương Trí Thành
Chủ tịch UBAT

Uỷ ban An toàn
(UBAT)

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.

Chính sách
an toàn

Vietnam Airlines cam kết:
ғ#ù//-$ĩ)1øù+Ɵ)" ī/#ū)",0Ă)'ƭ)/*ø)#Ơ
ěů)" #Ƣŵ)" /ŵ$ ī /#ū)" ,0Ă) 'ƭ ) /*ø) Ƨ ù*ѵ
ī/#ū)")ø4Ƨ/-Ğ)ùƦ'$ī0/#ū)"&Ğ1øƠ)"
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.
ғ #Ơ ěů)" ,0Ă) 'ƭ ,0ù /-Ļ)# )#ć) $ī) (ū$ )"04
hiểm bằng cách phân tích và loại bỏ các rủi ro
liên quan.
ғ#ù//-$ĩ)þ)#Ţ)/*ø)Ҍþ)#Ţţ)"ĉ)"Ѷ
trong đó Vietnam Airlines sẽ không áp dụng các biện
pháp kỷ luật bất cứ nhân viên nào khi chủ động báo
ù*/-0)"/#Ƨ1Ĩ.Ƨū#*Čù.Ƨ1$īĂ)##Ƣŷ)"
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
+#ù+ #4 (ů/ .Ƨ ū ƭѶ 1$ +#ā( Ţ #Ơ /ú( )#Ʀ)"
quy định, quy trình đã được công bố.
ғ7+Ɵ)")"#$Ğ(/ƒù#ī/#ū)",0Ă)'ƭ)/*ø)Ѷ
chất lượng được mô tả trong “Tài liệu Hệ thống Quản
lý An toàn” và “Sổ tay Chất lượng”, tuân thủ theo các
yêu cầu của Nhà chức trách hàng không, các qui
ěŃ)#+#ù+'0ć/#$ī)#ø)#Ɣ)")#Ƣ'0ţ)#Ƣŵ)"/ŵ$
ù/$Ğ0#0ą)*)#ă/Ơ)"ø)##ø)"&#ţ)"Ѹ
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Người chịu trách
nhiệm quản lý và
giám sát an toàn
PTGĐ Nguyễn
Thái Trung
Phó chủ tịch UBAT

Người chịu trách
nhiệm quản lý và giám
sát khai thác bay
PTGĐ Phan Xuân Đức

Người chịu trách nhiệm
quản lý và giám sát hệ
thống bảo dưỡng
PTGĐ Đặng Ngọc Hoà

Người chịu trách
nhiệm quản lý và giám
sát khai thác mặt đất
PTGĐ Lê Hồng Hà

Ban An toàn
Chất lượng

Tổ công tác an toàn
khai thác bay
(SAG-1)

Tổ công tác an toàn
kĩ thuật
(SAG-2)

Tổ công tác an toàn
khai thác mặt đất và
hàng hóa
(SAG-3)

Các đơn vị thuộc khối
Khai thác bay

Các đơn vị thuộc khối
kĩ thuật

Các đơn vị thuộc khối
khai thác mặt đất

ғYĂ(Ă*(Ů$/#ø)#1$Ğ)/-*)"ţ)"/4Ţƭ/#ƣ
chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu, qui định
/-*)" &#$ /#ùѶ Ă* ƢŸ)" 1ø Ń# 1Ɵ 1ŵ$ )
toàn và chất lượng được liên tục duy trì và không
ngừng nâng cao.
ғ 0)" ă+ ěƠ )"0Ŭ) 'Ƨ 1ø ě$Ĩ0 &$ī) Ą) /#$ħ/
ěĩ/#Ƨ/#$#ļ)#.ù#1ø(Ɵ/$Ğ0)/*ø)Ѷ#ă/
lượng. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý, tạo môi
trường làm việc tin cậy, với tinh thần trách nhiệm
cao nhất trong toàn công ty nhằm thỏa mãn nhu
cầu và mong đợi của khách hàng.
ғ #$ħ/ 'ć+ #ī /#ū)" /#ţ)" /$) /#ţ)" .0ū/Ѷ ěĂ(
bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin dữ
liệu về an toàn, chất lượng.
$ /)( $-'$) . 'ø ěŴ) 1Ń ěĄ0 /$Ğ) Ơ )"ø)#
#ø)" &#ţ)" $ī/ ( 3ú4 Ƨ)" 1ø ù+ Ɵ)" ī
/#ū)",0Ă)'ƭ)/*ø)җҘ/-Ğ)Ŵ.ŷěĂ(Ă*
/0ú)/#Ơù/$Ğ0#0ą),0ū/ħ1Ĩ)/*ø)&#$
thác (IOSA) của IATA, Cục Hàng không Việt Nam
1øù/$Ğ0#0ą)(&ħ/)/*ø)Ơ $Ğ)($)#
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
/#ù 4 ŷ $ī/ ( /-*)" .0ū/ рп )þ(Ѷ ,0 ěŢ
ěû/ā*'š)"/$)/04ī/ěū$/Ƥ+#ļ&#ù##ø)"Ɣ)"
như các đối tác của Vietnam Airlines.

Trung tâm
Ứng phó khẩn nguy
(TTUPKN)

Chính sách
an ninh

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
#*ā/ ěů)" &#$ /#ù ěƢŹ &ħ/ #Ź+ ŷ$ ù )#ú)
1$Ğ)ěƢŹ#0ă)'04ī)1øŢ)þ)"'ƧѶ/-)"/#$ħ/Ń
ěƢŹĂ*ƢŸ)"/ū/Ƒ)"1ŵ$ù,04/-Ļ)#1øŢ.Ƨ
"$ù(.ù//#Ƨ#$ī)+#Ƒ#Ź+Ѹ
Ҙ$ /)($-'$) .)#ø)##ƢŴ)"/-Ļ)#))$)#
#ø)" &#ţ)" /# * +#Ğ #0ą) Ơ Ɵ /-Ƣŷ)" Ɵ
HKVN nhằm tuân thủ các quy định về an ninh hàng
không của Việt Nam và các quốc gia khác có hoạt
động khai thác của Vietnam Airlines. Các nội dung
Ơ#ƢŴ)"/-Ļ)#)ø4.0&#$ěƢŹ+#Ğ#0ą)ěĨ0
ěƢŹ/#Ƨ#$ī)Ƒ)"ţ)"/ù&#Ă*.ù/Ѷěù)#"$ù
/#ƢŶ)" 304Ğ) /# * #ƢŴ)" /-Ļ)# &$ĩ( .*ù/ #ă/
lượng trong công tác an ninh hàng không;
Ҙ#ƢŴ)"/-Ļ)#))$)##ø)"&#ţ)"Ơ$ /)(
Airlines đưa ra các quy định mang tính bắt buộc,
4Ğ0Ą0ù)#ú)1$Ğ)Ơ$ /)($-'$) .1øěŴ)
1Ń0)"ă+Ń#1Ɵ/#Ƨ#$ī))"#$Ğ(ù,04ěŃ)#

Người chịu trách
nhiệm giám sát
huấn luyện tổ bay
Phó trưởng ban
TCNL
Nguyễn Thanh Sơn

Chú thích:
Đường thông tin
an toàn

1ø,04/-Ļ)#/-*)"#ƢŴ)"/-Ļ)#)ø4ѵĂ*ěĂ()
ninh hàng không là trách nhiệm của mọi người.
ƥƟ)"#ī/#ū)"/#ţ)"/$)+#Ă)#Ŭ$Ţ#$ī0,0Ă
)#ĉ( ěĂ( Ă* ù .Ƨ ū 1ø 1Ɵ 1$ī ă/ /#ƢŶ)"
hoặc thiếu sót đều phải được điều tra, xem xét kể
Ă1$ī.ƥěŭ$ù,04/-Ļ)#Ţ'$Ğ),0)Ѹ
d) Vietnam Airlines chấp nhận các chi phí về an
)$)#Ѷ.ƥƟ)"Ţ#$ī0,0Ă)"0Ŭ)/ø$#ļ)#ěĄ0/Ƣ
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
1ø#ļ)#.ù#))$)#/-*)"#ƢŴ)"/-Ļ)#))$)#
hàng không và các tài liệu khác được đảm bảo
/#Ƨ #$ī) ŷ$ ù )#ú) 1$Ğ) (ů/ ù# #04Ğ)
nghiệp trong mọi hoạt động khai thác của Vietnam
Airlines. Mọi vi phạm trong công tác bảo đảm an
)$)# #ø)" &#ţ)" .Ħ Ń 3ƥ 'ƭ )"#$Ğ( 1ø &Ń+ /#Ŷ$
&# )/#Ƣŷ)"ù/ŭ#ƣѶù)#ú)#ă+#ø)#/ū/
các quy định về an ninh hàng không.
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Số lượng lao động,
mức lương trung
bình đối với người
lao động

ħ//#ƒ)þ(спрхѶ/ŭ)".ūù)ů)#ú)1$Ğ)Ơ-*0+'øсрѵццр)"ƢŶ$Ѷ/-*)"ěŢ$ /)($-'$) .
'øхѵршш)"ƢŶ$ѵŴă01ø#ă/'ƢŹ)")"0Ŭ))#ú)'Ƨ$ /)($-'$) .#04ĩ)Ń#/# *#Ƣŵ)"/þ)"/Ʋ
/-ũ)"'*ěů)"/-Ļ)#ěůYā$#ũ1ø/-Ğ)Yā$#ũѶ)þ(спрхěā//Ʋ/-ũ)"фтѶтڿҗ/þ)"шѶрڿ.*1ŵ$спрфҘѵ

VNA GROUP

21.771 người

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%)"0Ŭ))#ú)'Ƨ

(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)

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

Vietnam Airlines tuân thủ nghiêm ngặt
ù ,04 /-Ļ)#Ѷ /$Ğ0 #0ą) &Ƴ /#0ć/ )
toàn, an ninh theo qui định của Nhà
nước và Tổ chức hàng không quốc
tế. Trong năm 2016, Vietnam Airlines
không có tai nạn lao động loại nặng.
Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đã hoàn
thiện chính sách phân phối thu nhập
#* )"ƢŶ$ '* ěů)"Ѷ "Ĉ) /$Ĩ) 'ƢŴ)"
1ŵ$ #$ī0 ,0ĂѶ &ħ/ ,0Ă /#Ƨ #$ī) ţ)"
1$īѸ/#Ƨ#$ī)/ū/ù#ħěů+#ƒ'Ź$
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
ěů)"ă+/#$ħ//# *4Ğ0Ą0)#$ī(1Ɵ.Ă)30ă/&$)#*)#җ+#Ɵ1ƟùƧù)(0/ø04тфпѶцчцҘѵ
Č/&#ùѶ$ /)($-'$) ./-$ĩ)&#$ù$ī)+#ù+/ù$ă0/-ƒů(ù4)#ú).ƧѶ#ā)#ħ/ū$ě1$ī/04ĩ)
mới với các đối tượng lao động còn lại, duy trì ổn định và điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng và
#$ī0,0Ă.ƥƟ)"ù)"0Ŭ)'Ƨ#$ī)ŢѶ,0ěŢ)ú)"*ù#ł/$Ğ0)þ)".0ă/'*ěů)".*1ŵ$&Ƭ/-Ƣŵѵ

13,5%

18,9%
Doanh thu/Lao động

RPK/Lao động

13%
ASK/Lao động

ƣ'ƢŴ)"/-0)"Ļ)#Ơ)"ƢŶ$'*ěů)"$ /)($-'$) .)þ(спрхѷ
Phi công

Tiếp viên

Cán bộ, công nhân viên

115,3 triệu đồng/ tháng

25,5 triệu đồng/ tháng

19,4 triệu đồng/ tháng

4,7% so với 2015
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10,9% so với 2015

12,8% so với 2015
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ī/#ū)"Ŵ.ŷěø*/ā*Ơ$ /)($-'$) .ѷ

Hoạt động tuyển dụng, đào tạo
và bồi dưỡng nhân tài

trọng phát triển, từng bước giảm số lao động phải
thuê nước ngoài, đặc biệt là phi công.
#$ţ)"ѷƤ)þ(спртѶ$ /)($-'$) ./-$ĩ)&#$
#ļ)#.ù#3û#ů$#Ţěø*/ā*+#$ţ)"ŴĂ)ѵ# *
ěŢù#ũ1$Ğ).0&#$/ū/)"#$ī+&#Ţ+#$ţ)"Ŵ
bản tại các Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO)
ěƢŹ Ɵ  +#Ğ #0ą) 1ø $ /)( $-'$) .
#ă+/#0ć))ů+#Ŭ.Ŵƣ)"/04ĩ)ѵù#ũ1$Ğ)ěù+
ƣ)"/$Ğ0#0ą)/04ĩ)Ɵ)"Ơ$ /)($-'$) ..Ħ
ěƢŹ/$ħ+)#ć)#ļ)#/#ƣěĩ/#Ƨ#$ī)#0ă)'04ī)
#04ĩ)'*ā$тср#*ČцсѶ/0ú)/# *,04ěŃ)#
tại Chính sách Huấn luyện của Vietnam Airlines.

Tuyển dụng

Đào tạo
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Song song với việc đổi mới đội bay và trang thiết
bị kỹ thuật hàng không, Vietnam Airlines đã nhanh
#Ţ)"/-ĥ#Ţ1ø/-$/#ƣ#Ţ'Ƨ'ƢŹ)"'*ěů)"Ѹ
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
*#ă/'ƢŹ)"ěů$)"Ɣ'*ěů)"/#ţ)",01$ī
#0ą)#Ţù#ƣ)#)"#Ĩ)"#$ī+Ѷ3ú4Ƨ)"
1ø /ŭ #ƣ ù &#Ţ ěø* /ā*Ѷ #ƢŴ)" /-Ļ)# ěø*
/ā*)#ú)1$Ğ)ѹYů$)"Ɣù)ů,0Ă)'ƭěƢŹ#ƒ
/-ũ)"ěø*/ā*ŴĂ)ѶŢ&$ħ)/#ƣѶ#04Ğ)(ţ)
1ø&$)#)"#$ī(1Ʀ)"1ø)"ѵ Ƨ'ƢŹ)"'*ěů)"Ţ
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.

$ħ+1$Ğ)ѷ$ħ+1$Ğ)ŴĂ)ěƢŹ/04ĩ)#ũ)/# *
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
1ø /#( "$ 4 /ļ# 'Ɣ4 &$)# )"#$ī( &#$ /#ùѵ
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
#ø)"&#ţ)"Ơ$ /)($-'$) .1ø#ƢŴ)"/-Ļ)#
ěø* /ā* Ń# 1Ɵ #* $ħ+ 1$Ğ)ѵ -*)" /ƢŴ)" '$Ѷ
$ /)( $-'$) . .Ħ 3ú4 Ƨ)" #ļ)# .ù# 3û #ů$
#Ţ ěø* /ā* /$ħ+ 1$Ğ) Ŵ Ă) 1ø /-$ĩ) &#$ )
#ø)#ù+Ɵ)"/-*)"/ƢŴ)"'$ѵ

Số giờ đào tạo trung bình của các loại hình
công việc:
ғYø*/ā*+#$ţ)"ѷрх#ҝ)þ(
ғYø*/ā*)#ú)1$Ğ)ě$Ĩ0#ø)#&#$/#ù4ѷсу#ҝ)þ(
ғYø*/ā*/$ħ+1$Ğ)ѷсу#ҝ)þ(
ғYø*/ā*)#ú)1$Ğ)&#$/#ù(Č/ěă/ѷрх#ҝ)þ(
ғYø*/ā*ù)ů,0Ă)'ƭѶ)#ú)1$Ğ)(Č/ěă/ѷсу#ҝ)þ(
ù #ƢŴ)" /-Ļ)# +#ù/ /-$ĩ) &Ƴ )þ)"ѷ /#Ƨ #$ī)
#ƢŴ)"/-Ļ)#ěø*/ā*/# *#ƣ)#ţ)"1$īѶ
bao gồm đào tạo trong chuyên môn và ngoài
chuyên môn (kỹ năng mềm).

ғ øŴ.ŷ#0ă)'04ī))"ƢŶ$'ù$Ѷ/$ħ+1$Ğ)1ø)#ú)1$Ğ)ě$Ĩ0#ø)#&#$/#ù
Ơ$ /)($-'$) .ěƢŹƟ +#Ğ#0ą)ѵ ø)")þ(Ѷ-0)"/ú(
0ă)'04ī)'øěŴ)1Ń/-$ĩ)&#$ù#*ā/ěů)"ěø*/ā*#*+#$ţ)"Ѷ/$ħ+
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…
ғ ī/#ū)"Ŵ.ŷěø*/ā*1ø/-)"/#$ħ/Ńěø*/ā*Ơ-0)"/ú( 0ă)
'04ī)*"Ŭ(пх+#š)"#ũ'ƭ/#04ħ/1øрш+#š)"#ũ#04Ğ)Ɵ)"Ѷ
ù/#$ħ/Ń 0ă)'04ī)/#Ƨ#ø)##$ī)ěā$Ѷ(ŵ$ѹ*"Ŭ(ѷ/#$ħ/Ń#0ă)
'04ī)+#ƢŴ)"/#ƣ4тсрѶпц/#$ħ/Ń#0ă)'04ī)/#Ƨ#ø)#)
/*ø)4җ**--$) -цсҝтфпҝцчцҝцццѶтсп1ø'$ -ȅѶ
!$- !$"#/$)"Ѷ#ŬŴ$/ā*.Ţ)"ҘѶ/#Ƣ1$ī)1ø/#Ƣ1$ī)ě$ī)/ƥ

ғY*ø)/$ħ+1$Ğ)/-$ĩ)&#$ù#*ā/ěů)"ěø*/ā*#0ă)'04ī))ěĄ0Ѷ#0ă)
luyện chuyển loại, huấn luyện định kỳ, huấn luyện phục hồi, tái đào tạo cho
ùěū$/ƢŹ)"ѶѶѶѶù&#Ţ#ũ#*(Č/ěă/ѵ
ғ ī/#ū)"Ŵ.ŷěø*/ā*1ø/-)"/#$ħ/Ńěø*/ā*ƠY*ø)/$ħ+1$Ğ)*"Ŭ(
01 mock-up huấn luyện dịch vụ, các phòng học với trang bị đầy đủ thiết bị (tại
Ŵ.ŷ+#ļĈҘ1ø+#š)"ěø*/ā*'ƭ/#04ħ/җ/ā$Ŵ.ŷ+#ļ(Ҙѵ

ғY*ø)4/-$ĩ)&#$ù#*ā/ěů)"ěø*
tạo huấn luyện chuyển loại, huấn luyện
định kỳ, huấn luyện nâng cấp, huấn
luyện chuyển nhà khai thác cho các học
1$Ğ)+#$ţ)"ŴĂ)Ѷ+#$ţ)"&#$/#ù
Việt Nam và nước ngoài, các khóa học
cho CBCNV mặt đất. Công tác huấn luyện
định kỳ và huấn luyện chuyển loại phi
ţ)"#$ī)ěƢŹ/#Ƨ#$ī)/ā$ù0Ŭ)"
lái mô phỏng tại Trung tâm Huấn luyện
4 җ  тсрҘ 1ø /ā$ )Ƣŵ )"*ø$ җ 
тсрҝтфпҝцчцҘѵ
Vietnam Airlines
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Tiêu thụ nguyên
vật liệu và năng
lượng trong năm
Năng lượng tiêu thụ
trực tiếp và gián tiếp

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

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
*)# 1ć) /Ă$ #ø)" &#ţ)"Ѷ #$ħ( шшѶчф ڿ/ŭ)"
năng lượng tiêu thụ quy đổi của Vietnam Airlines.
"0Ŭ))þ)"'ƢŹ)"/$Ğ0/#Ɵ"$ù)/$ħ+)#Ƣ.ƥƟ)"
ě$ī)Ѷ3þ)"шсѶĄ0.ƥƟ)"#*#$ħ0.ù)"Ѷ
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%).

#Ţ( "$Ă$ +#ù+ 1Ĩ ěĄ0 /ƢѶ ěŭ$ (ŵ$ +#ƢŴ)" /$ī)
trang thiết bị, công nghệ: Vietnam Airlines đã thay
/#ħĄ)ěů$/ø04ƔҗттпѶцццҘĉ)")#Ʀ)"
/#ħ #ī /ø0 4 (ŵ$ җтфпѶ цчцѶ тср Ҙ Ţ
khả năng tiết kiệm 20-25% nhiên liệu, đồng thời
.ƥƟ)"ěů)"Ŵ/#Ū(û)/$Ğ0#0ą)1Ĩ&#ļ/#Ă$
хѵ0р)þ(/-$ĩ)&#$#ƢŴ)"/-Ļ)#ěŭ$(ŵ$
đội tàu bay, Vietnam Airlines đã tiết kiệm được
црѵппп/ă))#$Ğ)'$ī04.*1ŵ$/#Ŷ$ě$ĩ(Ĉ/ěĄ0
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
'ƭ#0)"1Ĩ'ľ)#1ƧĂ*1ī(ţ$/-ƢŶ)"Ѷ.ƥƟ)"
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Vietnam Airlines cập nhật thường xuyên các quy
định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường và
tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của
+#ù+ '0ć/ 1Ĩ Ă* 1ī (ţ$ /-ƢŶ)"Ѷ .ƥ Ɵ)" )þ)"
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,

$ /)($-'$) .#Ơ4ħ0.ƥƟ)")Ƣŵ#*#*ā/
động hành chính, văn phòng được lấy từ hệ thống
cấp nước của thành phố/tỉnh với lượng tiêu thụ
&#*Ă)"чпѵппп(т trong năm 2016. Nước thải sinh
#*ā/ ěƢŹ 3Ă /-Ƨ /$ħ+ - #ī /#ū)" /#*ù/ )Ƣŵ
chung của thành phố/tỉnh. Nước cấp cho các hoạt
ěů)".Ă)30ă/Ѷ&$)#*)#/-Ƨ/$ħ+)#Ƣ)Ƣŵ.ƥ
Ɵ)"/-Ğ)/ø04Ѷ'0-ƥѶ1ī.$)#/ø04Ѷѹѵ*
ěū$/ù0)"ă+Ń#1Ɵ/#Ƨ#$ī)ѵ

Nhóm giải pháp về quản lý điều hành khai thác
+#ƢŴ)"/$ī)Ѷ/-)"/#$ħ/Ńѷ$ /)($-'$) ./$ħ+
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
$ /)( $-'$) . /-$ĩ) &#$ ěĄ4 ěƠ /ŵ$ ù ěŴ)
1Ń /-Ƨ /#0ůѶ ěŬ)" /#Ŷ$ /#Ƨ #$ī) /-04Ĩ) /#ţ)"
nâng cao nhận thức đến cán bộ, nhân viên về bảo
1ī(ţ$/-ƢŶ)"Ѷ.ƥƟ)")þ)"'ƢŹ)"/$ħ/&$ī(1ø
hiệu quả. Chất thải lỏng, rác thải từ tàu bay và rác
thải sinh hoạt đều được thu gom, vận chuyển và
3ƥ 'ƭ ŷ$ ù ěū$ /ù Ţ #ƣ )þ)" 1ø ěƢŹ #ø
nước cấp phép.Trong năm 2016, Vietnam Airlines
&#ţ)"Ţ1$+#ā(1ø&#ţ)"Ń3ƥ+#ā/1Ĩ'ľ)#1Ƨ
môi trường.

Vietnam Airlines luôn chú trọng vào các hoạt động
/-ù# )#$ī( ů)" ěŬ)"ѷ /ø$ /-Ź #* ù .Ƨ &$ī)
quốc gia, văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, đặc
biệt là các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần
#$.ĥѶ"$ƒ+ěŸ1ø#Ů/-Ź)#Ʀ)")"ƢŶ$&ĝ((4
mắn vượt qua khó khăn, đem lại những giá trị tốt
ěĤ+#Ŵ)/-*)"0ů.ū)"ѵ
Trong năm 2016, Vietnam Airlines đóng góp xây
Ƨ)" ù ,0Ƴ ҂ Ů /-Ź 3û #ů$҃Ѷ ҂Ļ )"ƢŶ$ )"#Ĝ*҃Ѷ
“Tấm lòng vàng”, “Bảo trợ trẻ em”, “Chất độc màu
 (҃Ѷ 3ú4 Ƨ)" )#ø /Ļ)# )"#ľѶ )#ć) )0ţ$ 1ø
+#Ɵ)"ƢŸ)".0ū/ěŶ$ù(Ĥ$ī/()##Ƒ)"Ѷ
Ơ)"#ů3ú4Ƨ)"ùţ)"/-Ļ)#+#ƒ'Ź$Ѷ/ŭ#ƣ
các chuyến bay cứu trợ, ủng hộ kịp thời cho đồng
ø*ù/ł)#Ń/#$Ğ)/$'Ɣ'Ɵ/ѵѵѵ1ŵ$/ŭ)".ū/$Ĩ)'ø
рцѶух/ƲěŬ)"ѵ
ù #ƢŴ)" /-Ļ)# ()" ěć( ă0 ă) $ /)(
$-'$) .)#ĉ(&#Ŵ$ć4/ø$)þ)"/#ħ#ī/-ĥҊ/ƢŴ)"
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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
1ŵ$ŷY+ѵ Ŭ#ļ$)#ҘѶ0ů/#$1Ħ/-)#
҂Ă$ù)#1ƢŴ)*҃ø)##*#ũ.$)#/$ĩ0#ũ
җ)þ(/#ƣт+#ū$#Ź+1ŵ$ŷY øů$Ҙѵ"*ø$
ra, Chuyến bay Trăng rằm lần đầu tiên được tổ
#ƣ 1ŵ$ ù /$ħ/ (Ɵ -Ƣŵ ěĜ)Ѷ +#ù Ů /-Ğ) ěů
cao 10.000 mét và giao lưu cùng nhà vô địch cờ
10/#ħ"$ŵ$)#Ţ(/0ŭ$ч"04Ī) Ğą( $Ĩ)
đã mang lại bất ngờ, thích thú cho các hành
khách nhí.
Vietnam Airlines sẽ tiếp tục duy trì và phát huy
các hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với cộng
đồng, thể hiện trách nhiệm và vai trò của Hãng
#ø)"&#ţ)"0ū"$ěŢ)""Ţ+#*.Ƨ+#ù//-$ĩ)
Ơěă/)Ƣŵ)#Ƣěû/#Ƨ#$ī)/-*)".0ū/сп)þ(
hoạt động.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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
+#ù+Ѷ$ī)+#ù+ěŬ)"ůěĩ#04ěů)"/ū$ě'Ƨ
'ƢŹ)" .Ă) 30ă/ ŷ ù 'ľ)# 1ƧѸ /ć) Ɵ)" /#Ŷ$ Ŵ
/#Ń/-ƢŶ)"/þ)"/-Ƣŷ)"1ø)ú)"*#$ī0,0Ă#*ā/
động, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
Kết thúc năm 2016, Vietnam Airlines đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,
đạt/vượt hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao và
/-$ĩ)&#$/#Ƨ#$ī)/#ø)#ţ)"ù#ƢŴ)"/-Ļ)#Ѷ
mục tiêu trọng tâm:
ғĂ*ěĂ(/04ī/ěū$)/*ø)Ѷ))$)#/-*)"/ă/Ă
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là
) /*ø) #ø)" &#ţ)" 1ŵ$ ртчѶц )"#Ļ) #04ħ) 4
)/*ø)Ѷ1ć)#04ĩ)спѶхт/-$ī0'ƢŹ/&#ù#1øсцс
nghìn tấn hàng hóa.
ғ -$ĩ) &#$ /#ø)# ţ)" #ƢŴ)" /-Ļ)# )ú)" ă+
#ă/ 'ƢŹ)" Ń# 1Ɵ ěā/ /$Ğ0 #0ą) у .*Ѷ ěƢŹ
khách hàng trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao.
ғ #ū$ #Ź+ 1ŵ$  /-$ĩ) &#$ /ū/ #ƢŴ)" /-Ļ)#
/#ƢŴ)" #$ī0 &ĝ+ җ0' -)ҘѶ /ā* - #0Ů$ .Ă)
+#ą(ěù+ƣ)")#0Ą0ěā)"Ơ&#ù##ø)"ѵ
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

Y ěù)# "$ù * )#Ʀ)" )Ů 'Ƨ Ơ ) $ù(
đốc trong công tác điều hành hoạt động sản
30ă/ &$)# *)# 1ø 1$ī /#Ƨ #$ī) ù (Ɵ /$Ğ0Ѷ
kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo đúng định
hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT.
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nước trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt
như hiện nay.
ғ *ø) /#ø)# Ŵ Ă) &ħ #*ā# /#*ù$ 1ū) ěĩ /ć+
trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.
ғ *ø) /ă/ ,0ù /-Ļ)# 'Ƨ #ũ) #ø ěĄ0 /Ƣ #$ħ)
lược ANA Holdings Inc và tổ chức bàn giao vốn từ
doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần,
ěù)# ă0 .Ƨ&ħ/ /#ƒ Ơ ,0ù /-Ļ)# ŭ +#Ą) #Ţ
Vietnam Airlines.
ғ Ń+/#Ŷ$Ţ$ī)+#ù+ƣ)"+#ŢѶ&#Ĉ+#Ɵ#$ī0,0Ă
&#$3Ă4-.Ƨū))$)#(ā)")"ø4сшҊтпҝцҝспрхѶ
đảm bảo an toàn hệ thống và chất lượng dịch vụ.
ғYþ)"&ƭ"$*Ń#ŭ+#$ħ0Ơ$ /)($-'$) .
/-Ğ)ø)  øů$ѵ"ø4птҝпрҝспрцŭ+#$ħ0
đã chính thức giao dịch ngày đầu tiên, đưa Vietnam
$-'$) ./-ŷ/#ø)#ţ)"/4ěā$#ƒ)"Ţ"$ù/-Ń1ū)
hóa top đầu thị trường.

Dự báo môi trường
kinh doanh

$)#/ħ/#ħ"$ŵ$спрц1ø&#01ƧěƢŹƧù*.Ħ
04/-Ļěø/þ)"/-Ƣŷ)".0"$$ě*ā)+#Ɵ#Ŭ$/Ƥ
suy thoái nhưng vẫn còn đối mặt với các thách
/#ƣ 'ŵ)ѷ &#0 1Ƨ #ú0 80 1ø 0-*5*)  +#Ɵ
#Ŭ$ #ć( 1ø /$Ĩ( ą) )#Ʀ)" -Ơ$ -* #ļ)# /-Ń .0
.Ƨ&$ī)- 3$/Ѷ&$)#/ħù)Ƣŵ(ŵ$)ŭ$1øě)"
phát triển (đặc biệt là Trung Quốc, Brazil...) tăng
/-Ƣŷ)"#ć('ā$Ѷ.Ƨ/#4ěŭ$#ļ)#.ù#1ø,0)
hệ chính trị dưới thời Chính phủ mới tại Mỹ...
-*)")ƢŵѶ&$)#/ħ1ľ(ţěƢŹƧù*/$ħ+/Ɵ
/þ)"/-Ƣŷ)"ŭ)ěŃ)#1ŵ$/ūěů/þ)"/-Ƣŷ)"
'øхѶсҊхѶтڿѵČƑ"$ùĻ)#,0ú))#$Ğ)'$ī0 /
р)þ(спрцƧ&$ħ)/þ)"рхڿ.*1ŵ$)þ(спрх
1ø/Ʋ"$ùùěŬ)")"*ā$/ī/$ħ+/Ɵ$Ī)$ħ)&#Ţ
'ƢŶ)"Ѷ/04)#$Ğ)Ƣŵ$.Ƨ'û)#ěā*ƠYĂ)"Ѷ#ø
)Ƣŵ /-*)" 1$ī ŭ) ěŃ)# 1ø /#ƒ ěą4 +#ù/ /-$ĩ)
kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và đặc
$ī//ć+/-0)"+#ù//-$ĩ))"ø)#0'Ń#/-ŷ/#ø)#

(ů//-*)")#Ʀ)")"ø)#&$)#/ħ(Ɣ$)#ũ)Ơěă/
)Ƣŵ .Ħ 'ø Ŵ #ů$ +#ù/ /-$ĩ) ěū$ 1ŵ$ &$)# /ħ $ī/
Nam nói chung và thị trường vận tải hàng không
nói riêng.
Ƨù*/#Ń/-ƢŶ)"#ø)"&#ţ)"$ī/(/$ħ+/Ɵ
/þ)" /-Ƣŷ)" *Ѷ /ŭ)" /#Ń /-ƢŶ)" &#ù# ,0ū /ħ
Ƨ &$ħ) ěā/ стѶх /-$ī0 &#ù#Ѷ /þ)" руѶцڿѶ /ŭ)"
/#Ń /-ƢŶ)" &#ù# )ů$ ěŃ Ƨ &$ħ) ěā/ трѶх /-$ī0
khách, tăng 12,1% so với năm 2016. Tổng tải
0)"ƣ)")ů$ěŃ)þ(спрцƧ&$ħ)/þ)"рцڿ.*
với năm 2016. Tuy nhiên, tổng sức mua thị trường
Ƨ&$ħ)#ł/þ)"/-Ƣŷ)"&#*Ă)"шѶфڿѶĆ)/ŵ$/#0
.0ă/ Ļ)# ,0ú) җ Ҙ /*ø) /#Ń /-ƢŶ)" Ƨ ù*
"$Ă( ф ڿ.* спрх 1ø #ł ĉ)" цч ڿ.* 1ŵ$ спрфѵ
Cạnh tranh sẽ ngày càng gia tăng do các hãng
hàng không tăng cường khai thác các đường bay
ě$ҝěħ)$ī/(/-*)"&#01ƧYţ)"Ĉ7ѶYţ)"
(71ø#ú080ѵ

ғ-$ĩ)&#$/#ø)#ţ)"+#ƢŴ)"ù)ù)1ø/#0Ğ'ā$
җ'  ) .  &Ҙ пт /ø0 4 тфп /# * #Ơ
/-ƢŴ)"ěûěƢŹY YY/#ţ)",0ѵ
ғ #ø)# 'ć+ /ŭ #ƣ ) )$)# /#ţ)" /$)Ѷ /#ø)# 'ć+
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.
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CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

Các chỉ tiêu kế hoạch
kinh doanh 2017

-Ğ)Ŵ.ŷƧù*1ø'ƢŶ)"ěŢ))#Ʀ)"&#Ţ&#þ)1ø/#ù#/#ƣěħ)/Ƥ&$)#/ħ1ľ(ţѶþ)ƣ#Ơ/-ƢŴ)"
Ơ#ļ)#+#Ơ1Ĩ1$ī/ù$Ŵă0)Ĩ)&$)#/ħ1ø#łěā*Ơů$*/#ţ)"1ć)/Ă$ѶěŬ)"/#Ŷ$)#ć)/#ƣ
ěƢŹ/-ù#)#$ī(ěƢŹYā$#ů$ěŬ)"ŭěţ)"/$)/Ƣŷ)""$*+#ŢѶ Y$ /)($-'$) .3ùěŃ)#ù#ł
/$Ğ0&ħ#*ā#)þ(спрц)#Ƣ.0ѷ

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

спѶхт

22,55

рпшѶт

2

Hành khách luân chuyển

Tỷ khách.km

тсѶчф

тфѶчп

рпшѶп

т

Hàng hóa vận chuyển

Nghìn tấn

сцпѶфш

сшхѶцш

рпшѶц

у

Hàng hóa luân chuyển

Nghìn tấn

цушѵчфс

чтшѵчту

112,0

5

Doanh thu

Tỷ đồng

фчѵтчш

ххѵчцс

рруѶф

Trong đó: Doanh thu vận tải HK

Tỷ đồng

55.281

61.993

112,1

6

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

рѵцрр

1.256

цтѶу

ц

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

рѵцпт

1.256

цтѶч

ч

Tổng kinh phí đầu tư

Tỷ đồng

чѵццс

сѵшсфѶх

ттѶу

II

VNA GROUP (HỢP NHẤT)

1

Doanh thu

Tỷ đồng

црѵхус

чцѵшпп

рссѶц

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

2.601

рѵхтч

хтѶп

т

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

2.105

рѵттч

хтѶх

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

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

Ҋ ć+ /-0)" )"0Ŭ) 'Ƨ )Ĉ( "$Ʀ /#Ń +#Ą) /ā$ ù
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
ҌYøċ)"ѵ

Ҋć+/-0)"ěĄ0/ƢŢ/-ũ)"ě$ĩ(ѶƢ0/$Ğ)ùƧù)
cấp thiết và phù hợp với mục tiêu dài hạn. Tiếp tục
/#Ƨ#$ī)/ù$Ŵă0ù)#(ƟěĄ0/Ƣ/ø$#ļ)#Ѷ
&$Ğ),04ħ//#*ù$1ū)ěûěĄ0/Ƣ1ø*ù'ľ)#1Ƨ
)"*ø$'ľ)#1Ƨ #ļ)#Ơ$ /)($-'$) .ѵ

Ҋ #ū$ #Ź+ #Č/ #Ħ 1Ĩ .Ă) +#ą(Ѷ )"0Ŭ) 'ƧѶ
/#ƢŴ)"#$ī01ŵ$ Ѷ хѶěĩ)ú)"*.ƣ
cạnh tranh của Vietnam Airlines Group. Từng bước
nâng cao doanh thu bình quân trên các đường bay
nội địa và quốc tế.

Ҋú)"*#$ī0,0Ă.ƥƟ)"ěă/ě$Ơ$ /)(
Airlines; Sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh tại sân
4/# *#Ƣŵ)"Ƣ0/$Ğ)ùů+#ć)ѶěŴ)1Ń/-Ƨ
tiếp liên quan đến hoạt động khai thác, tiếp xúc
&#ù# #ø)"Ѹ YĄ0 /Ƣ 3ú4 Ƨ)" у Ƨ ù) +#ƣ #Ź+
tại GLM, NBA, DAD, SGN đa chức năng đảm bảo
$ī)/ļ#Ѷ(Č/ĉ)"&$)#*)##*ùěŴ)1ŃƠ
$ /)($-'$) .1øěŴ)1Ń/#ø)#1$Ğ)ѵ

Ҋ $ħ+ /Ɵ /#Ƨ #$ī) (Ɵ /$Ğ0 ěŴ) "$Ă) #Ţ 1Ĩ
cấu trúc và số lượng chủng loại tàu bay theo kế
#*ā# ěû ěƢŹ +#Ğ 04ī/ѷ /-Ă пт /ø0 ттп /# *
#Ź+ěŬ)"Ѷù)пу/ø0ццц.ŷ#Ʀ0Ѷ#04ĩ)#Ļ)#
thức từ đầu tư (mua) sang bán và thuê lại đối với
пу/ø0тфп1øпр/ø0цчц)#ć))þ(спрцѵ
- 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.

- 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
.0)")"0Ŭ)'ƧѶěČ$ī/'ø+#$ţ)"Ѷ/$ħ+1$Ğ)ěù+
ứng nhu cầu SXKD.

Ҋ 04 /-Ļ (Ɵ /$Ğ0 #ă/ 'ƢŹ)" у .* 1ø +#ă) ěă0
ěā/ /-Ğ) шп ڿ/$Ğ0 #ļ уҊф .* /# * ěù)# "$ù
của Skytrax.

Ҋ Yù)# "$ù &ħ/ ,0Ă /#Ƨ #$ī) ţ)" /ù /ù$ Ŵ
cấu, cổ phần hóa Vietnam Airlines giai đoạn
спртҊспрхѶ 3ú4 Ƨ)" +#ƢŴ)" ù) /ù$ Ŵ ă0 "$$
ě*ā) спрц Ҋ спсс )#ĉ( )ú)" * #$ī0 ,0Ă #*ā/
động của Vietnam Airlines Group, trong đó JPA và
х.Ħ'øсěŴ)1Ń/-ũ)"/ú(/#Ƨ#$ī)ţ)"/ù/ù$
Ŵă0.Ĉ+3ħ+Ѷěŭ$(ŵ$*)#)"#$ī+ѵ

Ҋú)"*#$ī0,0Ăţ)"/ùĂ*ƢŸ)"1ø,0Ă)
/-Ń&Ƴ/#0ć/ěĂ(Ă*ěā/ěƢŹ(Ɵ/$Ğ0#ī.ū.ċ)

- Quản trị chi phí với mục tiêu giảm chi phí bình
,0ú)/-Ğ)(ů/ěŴ)1Ń.Ă)+#ą(ѵ

þ(спрцѶ$ /)($-'$) .3ú4Ƨ)"&ħ#*ā#1ŵ$(ƣ'Ź$)#0ć)/-Ƣŵ/#0ħ#Ź+)#ă/'øрѵхтч/ƲěŬ)"Ѷ
ĉ)"хтڿ.*спрхѶ/-*)"ěŢţ)"/4(Ĥěā/рѵсфх/ƲěŬ)"Ѷĉ)"цтѶуڿ.*спрхѵ"04Ğ))#ú)#Ơ4ħ0
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.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

QUẢN TRỊ CÔNG TY

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH
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Sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines

UỶ BAN
CHIẾN LƯỢC
ĐẦU TƯ

BAN KIỂM SOÁT
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.

#ø)#1$Ğ)1øŴă0Ơ ů$ěŬ)",0Ă)/-Ńѷ

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

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.

UỶ BAN
KIỂM TOÁN

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.

UỶ BAN
NHÂN SỰ VÀ
TIỀN LƯƠNG

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.

THƯ KÝ
VIETNAM
AIRLINES

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.

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Ngọc Minh

2

ƢŴ)"-ļ#ø)#

т

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
sở hữu

Chủ tịch HĐQT

хѵтшч

0,0005%

TV HĐQT kiêm TGĐ

хѵхшч

0,0005%

Lưu Văn Hạnh

Thành viên HĐQT

тѵцшш

пѶппптڿ

у

"04Ī)0ú)$)#

Thành viên HĐQT

-

-

5

Tạ Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

цѵцфс

0,0006%

6

Koji Shibata

Thành viên HĐQT

-

-

-*)")þ(спрхѶ ů$ěŬ)",0Ă)/-Ń$ /)($-'$) .ěû/ŭ#ƣ#ũ+сш+#$Ğ)ěĩ3 (3ĝ/1ø/#ţ)",0ù
)ů$0)"/#0ů/#ą(,04Ĩ)Ơ ů$ěŬ)",0Ă)/-ŃѵĞ)ā)#ù+#$Ğ)#ũ+ ů$ěŬ)",0Ă)/-ŃěƢŹ/-$ī0
/ć+Ѷ#Ơ/Ń# ů$ěŬ)",0Ă)/-Ńěû+#ú)ţ)")#$ī(1Ɵ#*ù/#ø)#1$Ğ) ů$ěŬ)",0Ă)/-Ń/ŭ#ƣ/#ą(
định, soát xét các nội dung trình Hội đồng quản trị để đảm bảo hiệu quả việc xem xét; tổ chức lấy ý kiến
các thành viên Hội đồng quản trịbằng văn bản đối với các nội dung không phức tạp, không cần thảo luận
/-Ƨ/$ħ+ѵþ(спрхѶ ů$ěŬ)",0Ă)/-Ń$ /)($-'$) .ěû/#ţ)",01ø)#ø)#туу"#Ń,04ħ/1øсхш
Quyết định.

Thống kê các phiên họp HĐQT trong năm 2016:
Số buổi họp
HĐQT tham
dự trong năm
2016

Tỷ lệ tham
dự họp

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu
là thành viên
HĐQT

1

Phạm Ngọc Minh

Chủ tịch

рсҝтҝспрф

сшҝсш

100%

2

ƢŴ)"-ļ#ø)#

TV HĐQT
kiêm TGĐ

Từ 01/6/2016

суҝсш

чтڿ

т

Lưu Văn Hạnh

Thành viên
HĐQT

рсҝтҝспрф

счҝсш

шцڿ

у

"04Ī)0ú)$)#

Thành viên
HĐQT

рсҝтҝспрф

ссҝсш

цхڿ

5

Tạ Mạnh Hùng

Thành viên
HĐQT

01/10/2016

цҝсш

суڿ
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Các hoạt động trong
năm của Ban Kiểm soát

- Ủy ban Chiến lược Đầu tư:-*)")þ(спрхѶÚ4
)#$ħ)'ƢŹYĄ0/Ƣěû/#Ƨ#$ī)1$/-š/Ƣ1ă)Ѷ
tham mưu cho HĐQT hoàn thiện nội dung Hợp
đồng mua bán cổ phần và Hợp đồng hỗ trợ kỹ
/#0ć/ &ƭ 1ŵ$ #ø ěĄ0 /Ƣ #$ħ) 'ƢŹ җҘѸ #ą(
ěŃ)# ħ/,0Ă'Ƨ#ũ)#ø*#ø)"ā)#/-)#/#0Ğ
сп/ø0тсрѸþ)"1ū)ě$Ĩ0'ī1ø+#ƢŴ)"ù)
/#0ĞѶ&#$/#ùěů$/ø04)þ(спрцƠ Ѷ/#Ń
+#Ą))ů$ěŃƠ 1ø&#$/#ù/#ƢŴ)"#$ī0&ĝ+
(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;
ħ#*ā# )þ(спрцƠŭ)"ţ)"/4ѵ
- Ủy ban Kiểm toán: -*)" )þ( спрхѶ Ú4 )
$ĩ( /*ù) ěû /-$ĩ) &#$ /#Ƨ #$ī) /# * #ƢŴ)"
/-Ļ)##ø)#ěů)")þ(1ø)#$ī(1Ɵ+#ù/.$)#/#Ƨ
tế, bao gồm: Các chuyên đề liên quan đến nội
dung xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính
,0ƭҝ)þ(Ѹ Ƨ#ũ)ţ)"/4&$ĩ(/*ù)ù*ù*/ø$
#ļ)#"$$ě*ā)спрхҊспрчƠ Ѹ-$ĩ)&#$

/#Ƨ#$ī)ù&$ħ))"#ŃƠ /ā$ 1øù
*)#)"#$ī+Ţ1ū)"Ţ+Ơŭ)"ţ)"/4Ѹ#ą(
tra quyết toán vốn đầu tư các án hoàn thành như:
Ƨù)ěĄ0/Ƣ(0рп/ø04тсрҊспп)þ(сппшѶ
Ƨù)ěĄ0/Ƣ#ī/#ū)"/$)#ũ'ć+'Ń#4Ѷě$Ĩ0
hành bay và phân bay cho tổ bay (Netlines) của
TCTHK; Kiểm tra các chuyên đề liên quan đến tài
#ļ)# )#Ƣ 1$ī /#Ƨ #$ī) #ā) (ƣ /ļ) 0)" 1ø
chênh lệch tỷ giá trong thanh toán, công tác bán
*)'$) Ѷ)ú)"ă+#ă/'ƢŹ)"Ń#1Ɵу.*ѵѵѵ
- Ủy ban Nhân sự và Tiền lương: Trong năm 2016,
Ú4)ěû/#Ƨ#$ī).*ù/3ĝ/1$ī3ú4Ƨ)"/#)"
'ƢŴ)"Ѷ Ă)" 'ƢŴ)" 1ø #ļ)# .ù# +#ú) +#ū$ /#0
nhập đối với người lao động từ năm 2016; tổ chức
#ũ+1ø#łěā*Ŵ,0)#04Ğ)(ţ)/-$ĩ)&#$ù
)ů$0)")#Ƣ/-$ĩ)&#$"#ŃěŃ)#фтҝспрхҝYҊ
Ơ#ļ)#+#Ơ1Ĩ,0Ă)'ƭ/$Ĩ)'ƢŴ)"Ѷěù)#"$ùĂ$
ù#/$Ĩ)'ƢŴ)"1øěŃ)##Ƣŵ)"Ă$ù#/$Ĩ)'ƢŴ)"
2016, triển khai chế độ phúc lợi trả sau, bảo hiểm
chăm sóc sức khỏe nhân viên...

Thành viên và cơ cấu
Ban Kiểm soát

Sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines
STT

Thông tin về các cuộc
họp của Ban Kiểm soát
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Vietnam Airlines

Thành viên BKS

Chức vụ

Số lượng
cổ phần

Tỷ lệ
sở hữu

-Ƣŷ)" 

-

-

1

Ông Lại Hữu Phước

2

Ông Mai Hữu Thọ

Thành viên BKS

цѵпшш

0,0006%

т

Ông Hoàng Thanh Quý

Thành viên BKS

хѵцпп

0,0005%

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

-Ƣŷ)" 

рсҝтҝспрф

спҝсш

1

Ông Lại Hữu Phước

2

Ông Mai Hữu Thọ

Thành viên BKS

рсҝтҝспрф

счҝсш

т

Ông Hoàng Thanh Quý

Thành viên BKS

рсҝтҝспрф

сцҝсш

Hoạt động đầu tư của TCTHK thông qua Báo cáo tài
chính, Báo cáo đầu tư, Báo cáo giao ban và Báo cáo
/Ļ)##Ļ)#/#Ƨ#$ī)"#Ń,04ħ/Ơ Yѵ
$ù(.ù//Ļ)##Ļ)#/#Ƨ#$ī)"#Ń,04ħ/Y YYѶ"#Ń
quyết HĐQT thông qua báo cáo tình hình triển khai
/#Ƨ#$ī)"#Ń,04ħ/Ơ)"$ù(ěūě$Ĩ0#ø)#ѵ
#ą(ěŃ)#ù*ù*/ø$#ļ)#Ѷ+#ú)/ļ#ù#ł.ū/ø$
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.
ù )ů$ 0)" "$ù( .ù/ &#ùѷ $ī /#Ƨ #$ī) ù) ŭ
phần cho nhà đầu tư chiến lược; Tổ chức đấu thầu
'Ƨ#ũ)ţ)"/4&$ĩ(/*ù)ěů'ć+"$$ě*ā)/ƤспрхҊ
спрчѸ #Ƨ #$ī) 1$ī ù) пс /ø0 4 * $)" цццҊ

спп.ŷ#Ʀ0Ѹù)1ø#*/#0Ğ'ā$пт/ø04$-0.
тфп.ŷ#Ʀ0Ţ'Ń#"$*)þ(спрхҊспрцѸùěŃ)#"$ù
tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên và việc đưa
ŭ+#$ħ0 'Ğ).ø)+*(Ѹ#Ƨ#$ī)&ħ#*ā#
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
хѸ#Ƨ#$ī)ù)#$ī(1Ɵ&#ù/# *,04ěŃ)#Ơ
Pháp luật.
Ƨ+#ū$#Ź+#*ā/ěů)""$Ʀ ěū$1ŵ$#*ā/ěů)"
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
ěů)") $ĩ(.*ù/ěƢŹ.Ƨ/-Ź"$ƒ+/#ƢŶ)"304Ğ)
Ơ YѶ)"$ù(ěū1øùŴ,0))"#$ī+1Ɵěĩ
hoàn thành nhiệm vụ.

Họ và tên

Ngày bắt đầu là
Thư ký Tổng
công ty

Số buổi họp HĐQT
tham dự trong năm
2016

"04Ī) Ʀ00ă/

прҝуҝспрф

сшҝсш

Sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines

Số
lượng

Tỷ lệ
sở hữu

уѵцшш

пѶпппуڿ

Trong năm 2016, Thư ký Tổng công ty đã hoàn
/#ø)#/ū/)#$ī(1Ɵ/#((Ƣ0#* YѶ#0ą)Ń
ù #Ŭ .ŴѶ /ø$ '$ī0 ù 0ů #ũ+ Y 1ø Y YY
theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT; Tư vấn về thủ tục
1ø /-Ƨ /$ħ+ /#( ƧѶ 'ć+ $Ğ) Ă) ù 0ů #ũ+
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.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016,
Y YYěû+#Ğ04ī//ŭ)",0Ƴ/$Ĩ)'ƢŴ)"Ѷ/#Ƒ'*Ơ
Y1ø $ /)($-'$) .ѷцѵупсѶх/-$ī0ěŬ)"ѵ
Trong đó:
ғ0Ƴ/$Ĩ)'ƢŴ)"ѷхѵтхх/-$ī0ěŬ)"
ғ0Ƴ/#Ƒ'*ѷрѵптхѶх/-$ī0ěŬ)"

Trường hợp Vietnam Airlines hoàn thành vượt mức
ù#ł/$Ğ0 Ѷ,0Ƴ/$Ĩ)'ƢŴ)"Ѷ/#Ƒ'*/#Ƨ#$ī)
được xác định tăng thêm theo nguyên tắc: Cứ 1%
'Ź$)#0ć)1ƢŹ//#Ļ/ļ)#/#Ğ(рڿ/$Ĩ)'ƢŴ)"Ѷ/#Ƒ'*
)#Ƣ)"/ū$ě&#ţ)",0ùспڿ,0Ƴ/$Ĩ)'ƢŴ)"Ѷ/#Ƒ
lao kế hoạch.

Trường hợp Vietnam Airlines hoàn thành kế hoạch
 Ѷ,0Ƴ/$Ĩ)'ƢŴ)"Ѷ/#Ƒ'*/#Ƨ#$ī))þ(спрх
3ù ěŃ)# ĉ)" ,0Ƴ /$Ĩ) 'ƢŴ)"Ѷ /#Ƒ '* &ħ #*ā#
năm 2016.

$Ĩ) 'ƢŴ)"Ѷ /#Ƒ '* Ơ ù /#ø)# 1$Ğ) Y 1ø
  $ /)( $-'$) . /-*)" )þ( спрх /#Ƨ #$ī)
theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Vietnam Airlines
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Tên rủi ro

Rủi ro
Môi trường
kinh doanh

Nội dung rủi ro

ғ #Ơ)" ūѶ )ů$ #$ħ) 1ø ) /#$ī+ ,0ú) .ƧѶ Ѷ (ú0
/#0Ć)#ļ)#/-Ńѹ'ø(#ā)#ħ"$*/#ƢŴ)"$#04ĩ)Ѷ
))$)#/#Ĉ/#Č/'ø(/þ)"#$+#ļƔ)")#Ƣ"$Ă(#$ī0
quả khai thác.
ғþ)"/-Ƣŷ)"Ѷ/#0)#ć+Ļ)#,0ú)Ѷ'ā(+#ù/Ѷ/Ʋ"$ùѶ
lãi suất… biến động
ғƠ$-**/#$Ğ)/$ѶŃ#ī)#Ѷěů)"ěă/Ѷ)ƒ$'ƥѵ

Rủi ro
pháp lý

ғù&#ļā)#+#ù+'ƭ'$Ğ),0)ěħ)1$ī/0ú)/#Ơ#ļ)#
.ù#Ѷ+#ù+'0ć/$ī/(Ɣ)")#Ƣ+#ù+'0ć/Ѷě$Ĩ0Ƣŵ
,0ū/ħ/-*)""$*Ń#/#ƢŴ)"(ā$Ѷ'*ěů)"Ѷ/#0ħѹ
ғù1ă)ěĨ1Ĩ/-)##ă+Ѷ/ū/Ɵ)"+#ù+'ƭŢ/#ĩ"Č+
phải trong quá trình hoạt động.

ғƠ$-*.04"$Ă(/#Ń+#Ą)*.Ƨ+#ù//-$ĩ)1øā)#/-)#
từ các hãng hàng không giá rẻ

Rủi ro
cạnh tranh

ғ#ļ)#.ù#(ŷƥĄ0/-Ŷ$/ā$"$/þ)"ā)#
/-)#/-*)"&#01Ƨ1øĂ)ů$ěŃѵ
ғùěū$/#Ơěą4)#)#1$ī(ŷ-ů)"&#$/#ùѶ#$ħ(
thị phần và tạo sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
ғ #) #$ħ( )"0Ŭ) )#ú) 'Ƨ * ă+ җěČ $ī/ 'ø +#$
công, kỹ sư kỹ thuật).
ғ ā/Ą)"&Ƴ/#0ć/.ú)4Ѷ.ū'ƢŹ)"ě$ĩ(ěŮ/ø04/ā$
các sân bay hạn chế.

Rủi ro
đặc thù

ғ#ļ)#.ù##ø)Ƣŵ1Ĩ/$ħ+ć)1ŵ$,04Ĩ)&#$/#ù
giờ hạ/cất cánh tại các sân bay lớn, quốc tế.

Biện pháp quản trị rủi ro
của Vietnam Airlines
ғ# *Ť$.ù/ù$ħ)ěů)"ěĩě$Ĩ0#ø)##ļ)#.ù#+#Ƒ#Ź+Ѷ
linh hoạt với thị trường.
ғ0Ă)/-Ń*)#/#0Ѷ&$ĩ(.*ù/#Č/#Ħ#$+#ļѶĂ*ěĂ(ù
cân đối tiền tệ khi có biến động tỷ giá, lãi suất.
ғ0)#ī#Ź+/ù'ú0ø$Ѷ/*ø)$ī)1ŵ$ù/ŭ#ƣ/ø$#ļ)#'ŵ)
ěĩěƢŹ#Ƣŷ)"'û$.0ă/ā)#/-)#&#$#04ěů)"1ū)ѵ

“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.”

ғ#ć)$ī)ù-Ơ$-*+#ù+'ƭ(ø$ /)($-'$) .+#Ă$ěū$$ī)ѵ
ғ $Ğ)/Ɵć+)#ć/ù1þ)Ă)+#ù+'0ć/'$Ğ),0)ěħ)#*ā/
ěů)" Ơ $ /)( $-'$) . 1ø )ú)" * )þ)" 'Ƨ ,0Ă) /-ŃѶ .ƥ
Ɵ)"ěů$)"Ɣ/Ƣ1ă)+#ù+'ƭѵ

Sau 02 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ
phần, công tác quan hệ nhà đầu tư tiếp tục được
/$ħ+/Ɵěą4(ā)#1øěŢ)"1$/-š,0)/-ũ)"ěū$1ŵ$
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
ū/#ţ)"/$)#Ơ/-ĻѶ/#Ƨ#$ī)1$īţ)"ū/#ţ)"/$)
/# *ěƒ)",04ěŃ)#ƠŴ,0),0Ă)'ƭ)#ø)ƢŵѶ
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.

ғ#$ħ/&ħ.Ă)+#ą(/ā*-Ă).Ĉ1þ)#Ţ/-*)"Ń#1ƟѶ&#ù
biệt rõ nét với các hãng cạnh tranh đồng thời đáp ứng các tiêu
#0ą)Ѷ#ă/'ƢŹ)",0ū/ħу.*ѵ
ғ *ø)/#$ī),04/-Ļ)#ѶĂ$/$ħ)ů(ù4/ŭ#ƣ1ø,0Ă)/-Ń/# *
(ţ#Ļ)##0ą)Ơ(ů/#û)"#ø)"&#ţ)"/-04Ĩ)/#ū)"ěĩ)ú)"
cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí.

ғć+/-0)")"0Ŭ)'Ƨ#*ěø*/ā*1ø+#ù//-$ĩ)'*ěů)"ěČ/#Ƒѵ
ғú)"*#$ī0,0Ăţ)"/ùě$Ĩ0#ø)#1ø'ć+'Ń#4#Ź+'ƭ
trong khai thác.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2016:
ғŭ#ƣù0ŭ$"Č+"ŸѶ/$ħ+3ƒ1ŵ$#Ŵ)рпп)#ø
đầu tư cá nhân/ tổ chức, các công ty chứng khoán và
công ty quản lý quỹ trong/ ngoài nước.

ғ ƭ&ħ/#Ź+ěŬ)"Ă*#$ĩ("$ù)"04Ğ)'$ī0ěĩ+#š)")"Ƥ
biến động giá nhiên liệu.

ғ$ħ)ěů)"#$+#ļ)#$Ğ0'$ī04ѵ

ғ #$/#ùěů$(ù44#$ī)ěā$Ѷ.ƥƟ)"ěů)"Ŵ/$ħ/&$ī(
nhiên liệu.

ғ ) /*ø) Ҍ ) )$)# #ø)" &#ţ)"Ѷ ù -Ơ$ -* /-*)" ,0ù
trình khai thác bay.

ғĻ)"$Ʀ(ů/(ţ$/-ƢŶ)")/*ø)Ҍ))$)#/04ī/ěū$#*#ø)#
khách và toàn thể nhân viên là giá trị cốt lõi của Vietnam Airlines

ғ #( Ƨ ù #ƢŴ)" /-Ļ)# #ů$ /#Ă* /ć+ #0ă) 1Ĩ
ţ)"ū/#ţ)"/$)*Ú4)#ƣ)"&#*ù)#ø)ƢŵѶ
ŷ$*Ń##ƣ)"&#*ù) øů$/ŭ#ƣѵ
ғ #04ĩ) ěŭ$ "$* $ī) 1ø ă0 /-ƒ #04Ğ) (Ɵ
“Quan hệ cổ đông” trên website của Vietnam
Airlines, cập nhật các thông tin theo quy định, giúp

ғ)#ø)#ù#ļ)#.ù#)/*ø)Ҍ))$)#Ѷ3ú4Ƨ)",04/-Ļ)#Ѷ
ů+#ć),0Ă)/-Ń-Ơ$-*Ɣ)")#Ƣ#ī/#ū)"&$ĩ(.*ù/)ů$ůѵ

Rủi ro
thông tin

74

ғ  #ţ)" /$) Ń 'ůѶ (ă/Ѷ /#4 ěŭ$Ѷ Ă)# #Ƣŷ)" )"#$Ğ(
trọng đến hoạt động kinh doanh và uy tín, chiến lược
phát triển của công ty.

ғ *ø)/ă/1$īěþ)"&ƭ"$*Ń#ŭ+#$ħ0/-Ğ)ø)
GDCK Hà Nội. Với khối lượng đăng ký giao dịch
#Ŵ)рѶс/Ʋŭ+#$ħ01ø"$ù/#(#$ħ0/ā$)"ø4"$*
Ń# ěĄ0 /$Ğ) 'ø счѵппп ěŬ)"ҝ ŭ +#Ą)Ѷ $ /)(
$-'$) .ěû/-ŷ/#ø)#ţ)"/4ěā$#ƒ)"Ţ'ƢŹ)"
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.

ғú4Ƨ)"ů(ù4))$)#/#ţ)"/$)#04Ğ)/-ù#Ѷ)#ø)#
,04#ħ))$)#/#ţ)"/$)/# */$Ğ0#0ą) сцппрѵ

ғţ)"ū1ø0)"ă+/#ţ)"/$)&#ţ)"ěƒ)"/#Ŷ$#ā)1ø
không đầy đủ, chính xác.

ғ#ø)#'ć+)-04Ĩ)/#ţ)"Ҍ#ƢŴ)"#$ī0ěĩ/ć+/-0)"+#ù/
triển truyền thông hiện đại, nâng cao hiệu quả truyền thông
/#ƢŴ)"#$ī0ѵ

ғ #ţ)" /$) .$ 'ī#Ѷ &#ţ)" #ļ)# 3ù 1Ĩ #*ā/ ěů)" Ơ
$ /)($-'$) ./-Ğ)ù+#ƢŴ)"/$ī)/#ţ)"/$)ěā$#ƒ)"ѵ

ғć+)#ć/ěĄ4ěƠù,04ěŃ)#ţ)"ū/#ţ)"/$)ѶěĂ(Ă*ù
thông tin được công bố chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Vietnam Airlines

các cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cập thông tin
Īø)"1øěĄ4ěƠ1Ĩ$ /)($-'$) .ѵ

GIÁ TRỊ VỐN HÓA

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (EPS)

34.371 tỷ đồng

1.227.533.778 cổ phiếu

1.685 đồng

(Tại ngày 03/01/2017)

Vietnam Airlines
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Các văn bản pháp lý
liên quan đến thành
lập Tổng Công ty

04ħ/ěŃ)#.ūсфшҝсппхҝYҊ")"ø4рт/#ù)"рр)þ(сппхƠ#Ơ/Ƣŵ)"#ļ)#+#Ơ1Ĩ1$ī/#ø)#'ć+
*)#)"#$ī+#ø)ƢŵҊŭ)"ţ)"/4 ø)"&#ţ)"$ī/(*"Ŭ(ùěŴ)1Ń/#ø)#1$Ğ)#ā#/*ù)
phụ thuộc.
04ħ/ěŃ)#.ūшфсҝYҊ")"ø4ст/#ù)"х)þ(спрпƠ#Ơ/Ƣŵ)"#ļ)#+#Ơ1Ĩ1$ī#04ĩ)ţ)"/4
(ĤҊŭ)"ţ)"/4 ø)"&#ţ)"$ī/(/#ø)#ţ)"/4 ů//#ø)#1$Ğ)*#ø)Ƣŵ'ø(#Ơ.ŷ
#Ʀ0/Ƥ)"ø4р/#ù)"ц)þ(спрпѵ
04ħ/ěŃ)#.ūтспцҝYҊ)"ø4рт/#ù)"рп)þ(спрхƠů$*/#ţ)"ć)/Ă$1Ĩ1$ī,04ħ//*ù)
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
Uê)"&ƈ*)#)"#$ē+

ūпрппрпцфрч"ø4ч/#ù)"ц)þ(спрх
Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Tổng Công ty đã được điều chỉnh năm lần, và lần điều chỉnh
"Ą)ěú4)#ă/'ø$ă4#ƣ)")#ć)Yþ)"&ƭ*)#)"#$ī+.ūпрппрпцфрч)"ø4ч/#ù)"ц)þ(спрхѵ$ă4
#ƣ)")#ć)Yþ)"&ƭ*)#)"#$ī+*ŷ ħ#*ā#1øYĄ0/Ƣ#ø)#+#ū øů$ă+ѵ

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

Ban Giám đốc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
Cho năm tài chính
kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2016

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

#Ż/Ĩ#ȗăď)ǔǑȝǖȝǓǑǒǗȘ
#Ż/Ĩ#ȗ/ſǒȝǗȝǓǑǒǗȘ
É41$Ć)ȗăď)ǔǑȝǖȝǓǑǒǗȘ
É41$Ć)ȗ/ſǒȝǗȝǓǑǒǗȘ
É41$Ć)ȗăď)ǔǑȝǚȝǓǑǒǗȘ
Ủy viên
É41$Ć)ȗ/ſǒȝǒǑȝǓǑǒǗȘ
Ủy viên
É41$Ć)ȗ/ſǓǑȝǓȝǓǑǒǘȘ

Ō)"$å(ăŊȗăď)ǔǑȝǖȝǓǑǒǗȘ
Ō)"$å(ăŊȗ/ſǒȝǗȝǓǑǒǗȘ
#ŁŌ)"$å(ăŊȗăď)ǔǑȝǖȝǓǑǒǗȘ
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
#ŁŌ)"$å(ăŊȗ/ſǓǓȝǕȝǓǑǒǘȘ
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
#ŁŌ)"$å(ăŊȗ/ſǙȝǔȝǓǑǒǗȘ
Kế toán trưởng

Trụ sở đăng ký

спп"04Ī)Ŵ)Ѷ *)"$Ğ)Ѷ øů$Ѷ$ī/(

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG Việt Nam
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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
#ļ)##Ź+)#ă/ěļ)#&Ĝ(Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)#*)þ(&ħ//#ƒ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѵ
)$ù(ěūŭ)"ţ)"/4#Ń0/-ù#)#$ī('ć+1ø/-Ļ)#ø4/-0)"/#Ƨ1ø#Ź+'ƭù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă//# *
ù#0ą)(Ƨ ħ/*ù)$ī/(Ѷ#ħěů ħ/*ù)*)#)"#$ī+$ī/(1øù,04ěŃ)#+#ù+'ƭŢ'$Ğ),0)ěħ)
việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Tổng Công ty:
җҘù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ěƢŹ/-Ļ)#ø4/Ƥ/-)"фěħ)/-)"хрěû+#Ă)ù)#/-0)"/#Ƨ1ø#Ź+'ƭ/Ļ)##Ļ)#/ø$
#ļ)##Ź+)#ă/Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶ&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)#
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
#0ą)(Ƨ ħ/*ù)$ī/(Ѷ#ħěů ħ/*ù)*)#)"#$ī+$ī/(1øù,04ěŃ)#+#ù+'ƭŢ'$Ğ),0)ěħ)1$ī
lập và trình bày báo cáo tài chính; và
(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Tổng Công ty cho rằng Tổng Công ty và các công ty
con sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.
ā$)"ø4'ć+ù*ù*)ø4Ѷ)$ù(ěūŭ)"ţ)"/4ěû+#Ğ04ī/+#ù/#ø)#ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ěļ)#&Ĝ(ѵ

Thay mặt Ban Giám đốc

Dương Trí Thành
Tổng Giám đốc
øů$Ѷ)"ø4сч/#ù)"т)þ(спрц
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Kính gửi các Cổ đông
Ō)"ł)"/4 ä)"&#ł)"$ē/(Ȏ
#ƒ)"/ţ$ěû&$ĩ(/*ù)ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ěļ)#&Ĝ(Ơŭ)"ţ)"/4 ø)"&#ţ)"$ī/(Ҋҗ҂ŭ)"
ţ)"/4҃Ҙ1øùţ)"/4*)Ѷ*"Ŭ(Ă)"ú)ěū$&ħ/*ù)#Ź+)#ă//ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶù*ù*&ħ/
quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các
/#04ħ/($)#&Ĝ(/# *ěƢŹ)$ù(ěūŭ)"ţ)"/4+#Ğ04ī/+#ù/#ø)#)"ø4сч/#ù)"т)þ(спрцѶěƢŹ
trình bày từ trang 5 đến trang 61.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc
)$ù(ěūŭ)"ţ)"/4#Ń0/-ù#)#$ī('ć+1ø/-Ļ)#ø4/-0)"/#Ƨ1ø#Ź+'ƭù*ù*/ø$#ļ)#)ø4/# *ù
#0ą)(Ƨ ħ/*ù)$ī/(Ѷ#ħěů ħ/*ù)*)#)"#$ī+$ī/(1øù,04ěŃ)#+#ù+'ƭŢ'$Ğ),0)ěħ)1$ī
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
-ù#)#$ī(Ơ#ƒ)"/ţ$'øěƢ-ƭ&$ħ)1Ĩù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/)ø4Ƨ/-Ğ)&ħ/,0Ă&$ĩ(/*ù)Ơ#ƒ)"
/ţ$ѵ#ƒ)"/ţ$ěû/#Ƨ#$ī)ţ)"1$ī&$ĩ(/*ù)/# *ù#0ą)(Ƨ $ĩ(/*ù)$ī/(ѵù#0ą)(Ƨ)ø44Ğ0
Ą0#ƒ)"/ţ$/0ú)/#Ơ#0ą)(Ƨ1øù,04ěŃ)#1Ĩěā*ěƣ)"#Ĩ)"#$ī+1ø'ć+&ħ#*ā#1ø/#Ƨ#$ī)0ů&$ĩ(
/*ù)ěĩěā/ěƢŹ.ƧěĂ(Ă*#Ź+'ƭ1Ĩ1$ī'$ī0ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/Ţš).$.Ţ//-ũ)"4ħ0#4&#ţ)"ѵ
ţ)"1$ī&$ĩ(/*ù)*"Ŭ(1$ī/#Ƨ#$ī)ù/#Ơ/Ɵ)#ĉ(/#0/#ć+ùĉ)"#ƣ)"&$ĩ(/*ù)1Ĩù.ū'$ī0
1øù/#04ħ/($)#/-*)"ù*ù*/ø$#ļ)#ѵù/#Ơ/ƟěƢŹ'Ƨ#ũ)Ƨ/-Ğ)3ĝ/ě*ù)Ơ&$ĩ(/*ù)1$Ğ)Ѷ*
"Ŭ(ěù)#"$ù-Ơ$-*Ţ.$.Ţ//-ũ)"4ħ0/-*)"ù*ù*/ø$#ļ)#*"$)'ć)#*Č)#Ą('Ć)ѵ #$/#Ƨ#$ī)ùěù)#
giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo
/ø$#ļ)#/-0)"/#Ƨ1ø#Ź+'ƭ)#ĉ(/#$ħ/&ħù/#Ơ/Ɵ&$ĩ(/*ù)+#Ƒ#Ź+1ŵ$/Ļ)##Ļ)#/#Ƨ/ħѶ/04)#$Ğ)&#ţ)"
)#ĉ((Ɵěļ#ěƢ-ƭ&$ħ)1Ĩ#$ī0,0ĂƠ&$ĩ(.*ù/)ů$ůƠŭ)"ţ)"/4ѵţ)"1$ī&$ĩ(/*ù)Ɣ)"*
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
Ơ)$ù(ěūŭ)"ţ)"/4ѶƔ)")#Ƣěù)#"$ù1$ī/-Ļ)#ø4/ŭ)"/#ĩù*ù*/ø$#ļ)#ѵ
#ƒ)"/ţ$/$)-ĉ)"ùĉ)"#ƣ)"&$ĩ(/*ù)(ø#ƒ)"/ţ$/#0ěƢŹ'øěĄ4ěƠ1ø/#ļ##Ź+'ø(Ŵ.ŷ#*ƭ&$ħ)
kiểm toán của chúng tôi.
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Ý kiến của kiểm toán viên
# *ƭ&$ħ)Ơ#ƒ)"/ţ$Ѷù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ěû+#Ă)ù)#/-0)"/#Ƨ1ø#Ź+'ƭѶ/-Ğ)ù&#ļā)#/-ũ)"
4ħ0Ѷ/Ļ)##Ļ)#/ø$#ļ)##Ź+)#ă/Ơŭ)"ţ)"/4 ø)"&#ţ)"$ī/(Ҍ/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶ&ħ/
,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)#1ø'Ƣ0#04ĩ)/$Ĩ)/ī#Ź+)#ă//-*)")þ(&ħ//#ƒƑ)")"ø4Ѷ+#Ƒ#Ź+1ŵ$ù#0ą)
(Ƨ ħ/*ù)$ī/(Ѷ#ħěů ħ/*ù)*)#)"#$ī+$ī/(1øù,04ěŃ)#+#ù+'ƭŢ'$Ğ),0)ěħ)1$ī'ć+1ø
trình bày báo cáo tài chính.

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)

Vấn đề khác
ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/Ơŭ)"ţ)"/4#*&Ƭ#ļ)/#ù)"/Ƥ)"ø4р/#ù)"у)þ(спрфҗ)"ø4ŭ)"ţ)"/4
#04ĩ)ěŭ$#Ļ)#/#ƣ*)#)"#$ī+Ҙěħ))"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрфěƢŹ&$ĩ(/*ù)ŷ$(ů/ţ)"/4&$ĩ(/*ù)
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
ù*ù*&$ĩ(/*ù))"ø4тр/#ù)"т)þ(спрх'$Ğ),0)ěħ)1$ī.ū'$ī0ø)"$*.)"ţ)"/4ŭ+#Ą)Ơŭ)"
ţ)"/4#ƢěƢŹŴ,0)Ţ/#ą(,04Ĩ),04ħ//*ù)1ø+#Ğ04ī/1ø1$īŭ)"ţ)"/4"#$)#ć)/*ø)ů*)#
/#0)#ć)/-Ƣŵ/ƢŴ)"ƣ)"1ŵ$)"#ľ1Ɵ+#Ă$0)"ă+#*&#ù##ø)"/#ƢŶ)"304Ğ)1ø*&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#
doanh trong kỳ.
YŬ)"/#Ŷ$ţ)"/4&$ĩ(/*ù))ø4Ɣ)"ěƢ-/-*)"ù*ù*&$ĩ(/*ù)(ů/.ū1ă)ěĨĄ))#ă)(ā)#1Ĩ1$īҗ$Ҙ/-*)"
&Ƭŭ)"ţ)"/4/#Ƨ#$ī)/#4ěŭ$"$ù/-Ń/ū$/#$ĩ0+#ú)ŭ#$+#ļĂ*ƢŸ)"Ѷ.ƥ#Ʀěū$1ŵ$/#ú)(ù44Ѷěů)"
Ŵ#ļ)#Ѷěů)"Ŵ+#Ɵ1øø)"(ù44Ѷҗ$$Ҙù&#*Ă)(Ɵ҂0Ƴ#Ů/-Ź.Ĉ+3ħ+*)#)"#$ī+҃1ø҂ Ź$)#0ć).0
/#0ħ#Ƣ+#ú)+#ū$҃'$Ğ),0)ěħ))"#$ī+1Ɵ3ƥ'ƭ/ø$#ļ)#Ơŭ+#Ą)#Ţ#ƢěƢŹ+#ú)'*ā$'ā$.)"&#*Ă)
(Ɵ+#Ă$/-Ă/-Ğ)Ă)"ú)ěū$&ħ/*ù)#Ź+)#ă/Ѷҗ$$$Ҙ1$ī/-ļ#'ć+Ƨ+#š)"Ŭ$/#ƢŶ)"/#$ī/#ā$1Ĩ/ø$.Ă)Ơ
ŭ)"ţ)"/4þ)"Ą00ú)ěů$ěƢŹ"ƥ$/ā$ #*þ)"Ą0 ø)"&#ţ)" $Ğ)#$ĩ0ѶYøċ)"Ơţ)"/4 
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
ù.ū'$ī0Ơ&Ƭ/#ù)"/Ƥ)"ø4р/#ù)"р)þ(спрфěħ))"ø4тр/#ù)"т)þ(спрфҗ)"ø4/-Ƣŵ)"ø4ŭ)"ţ)"
ty chuyển đổi thành công ty cổ phần); và (v) việc Tổng Công ty áp dụng chế độ báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng
ţ)"/4ěûěƢŹůø$#ļ)#+#Ğ04ī/*"Ŭ((ů/.ū&#ù$ī/1ŵ$ù#0ą)(Ƨ ħ/*ù)$ī/(Ѷ#ħěů ħ
toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
ù1ă)ěĨ/-Ğ)&#ţ)"ŢĂ)##Ƣŷ)")ø*ěū$1ŵ$ƭ&$ħ)&$ĩ(/*ù)Ơ#ƒ)"/ţ$1Ĩù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/#*
)þ(&ħ//#ƒ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхƠŭ)"ţ)"/4ѵ

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam
ù*ù*&$ĩ(/*ù).ūѷрхҊпсҊпфцҝспрхҊ

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

22.309.076.409.828

19.256.814.319.168

сѵцхуѵччфѵтфшѵтцх

уѵфцтѵчстѵстхѵурш

TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

100

$Ĩ)1øù&#*Ă)/ƢŴ)"ěƢŴ)"/$Ĩ)

110

Tiền

111

рѵцхцѵцпшѵфчрѵууш

рѵхцпѵуутѵхшхѵурш

ù&#*Ă)/ƢŴ)"ěƢŴ)"/$Ĩ)

112

шшцѵрцфѵцццѵшсц

сѵшптѵтцшѵфупѵппп

Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

цхтѵхцхѵппрѵупп

тчсѵрхчѵрсхѵупп

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

рст

цхтѵхцхѵппрѵупп

тчсѵрхчѵрсхѵупп

Các khoản phải thu ngắn hạn

ртп

рфѵхссѵчффѵрупѵсфс

рсѵрхшѵршчѵхучѵсфх

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

ртр

6

тѵуутѵфччѵфцчѵцфу

тѵртрѵхфсѵтпфѵшрч

Trả trước cho người bán ngắn hạn

ртс

ц

ррѵртхѵхшуѵсшрѵтчп

цѵшрсѵсррѵуфшѵпцу

Phải thu ngắn hạn khác

ртх

чҗҘ

рѵрсфѵуппѵпшхѵфсс

рѵспсѵсцшѵффшѵурф

Ƨ+#š)"ù&#*Ă)+#Ă$/#0
ngắn hạn khó đòi

ртц

ш

җчсѵчсцѵчсхѵупуҘ

җцхѵшууѵхцхѵрфрҘ

Hàng tồn kho

руп

10

сѵцрсѵрчпѵфхуѵучх

рѵцсхѵшцхѵтчхѵчру

Hàng tồn kho

рур

сѵчсрѵпуцѵчтшѵцсп

рѵчппѵрхфѵфхтѵцшц

Ƨ+#š)""$Ă("$ù#ø)"/Ŭ)&#*

руш

җрпчѵчхцѵсцфѵстуҘ

җцтѵрчшѵрцхѵшчтҘ

Tài sản ngắn hạn khác

150

ууфѵуцшѵтууѵтру

упуѵхуцѵшсрѵсцш

Chi phí trả trước ngắn hạn

151

рчуѵтхфѵхшсѵцуц

ршпѵтфуѵцшхѵцфр

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

152

рфхѵфпчѵуусѵсфу

ччѵрхрѵрцхѵфцф

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

рфт

рпуѵхпфѵспшѵтрт

рсхѵртрѵшуцѵшфт

у

5(a)

15(a)
рч

øů$Ѷ)"ø4сч/#ù)"т)þ(спрц
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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)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

Mã số

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

уѵчттѵсруѵцфчѵрхр

цѵптфѵфшсѵптхѵучц

Phải thu dài hạn của khách hàng

211

6

рѵтшуѵхпцѵфхт

рѵтшуѵхпцѵфхт

Trả trước cho người bán dài hạn

212

ц

сѵутфѵчцтѵрхсѵупф

уѵцпхѵуффѵрчшѵтрп

Phải thu dài hạn khác

216

чҗҘ

сѵтшхѵфрцѵцпуѵршт

сѵтсшѵртхѵчуцѵрцц

Ƨ+#š)"+#Ă$/#0ø$#ā)&#Ţěš$

срш

ш

җфцпѵцрхѵпппҘ

җрѵтшуѵхпцѵфхтҘ

Tài sản cố định

220

хрѵупшѵфрчѵфупѵспш

ффѵтрфѵхцрѵусшѵфуч

Tài sản cố định hữu hình

221

срѵрчрѵхтхѵцфчѵртш

ртѵчпшѵспуѵчтуѵцтр

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)

упѵпцуѵшуфѵуусѵфрч

урѵттрѵхппѵутхѵрфч

Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính

ссу

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)

рфсѵштхѵттшѵффс

рцуѵчххѵрфчѵхфш

Tài sản cố định vô hình

ссц

рт

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)

ø$.Ă)ŷ)"ø$#ā)

ртп

ú4Ƨ)"ŴĂ)ŷ)"

ртр

Đầu tư tài chính dài hạn

250

Đầu tư vào các công ty liên kết

ру

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

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

трп

сшѵтхсѵцфцѵчтрѵуцу

сцѵцтуѵцфцѵцуфѵхцх

Phải trả người bán ngắn hạn

трр

рсѵппшѵфцхѵшруѵуцу

шѵрхчѵпршѵпчтѵучш

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

трс

схчѵцхпѵцчшѵхфш

сурѵпрчѵцшчѵхст

усхѵрцшѵухпѵхшт

тчуѵутсѵшспѵсст

рѵтшпѵшррѵтррѵурр

рѵпччѵцххѵфтуѵсфт

рц

схсѵсспѵрцпѵхцш

фушѵуутѵуцсѵсшч

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

трт

схсѵсспѵрцпѵхцш

фушѵуутѵуцсѵсшч

Phải trả người lao động

тру

Chi phí phải trả ngắn hạn

трф

рш

сѵуцпѵпцрѵффтѵцрр

сѵфухѵхчфѵштрѵтуу

*)#/#0#Ƣ/#Ƨ#$ī))"Ĉ)#ā)

трч

20

фхсѵтпцѵхшцѵфхп

фѵцупѵсфхѵшрх

Phải trả ngắn hạn khác

трш

21(a)

шрчѵчсцѵфупѵцфх

тфхѵчшчѵццтѵшхх

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

тсп

22(a)

ррѵптфѵхшрѵцпсѵчшу

ртѵцфрѵтуцѵчрпѵхцп

ст

урѵцпрѵспцѵуух

упѵттшѵупцѵуух

рч

рѵшхфѵхрфѵхчцѵусп

252

рѵфцшѵрсцѵхтчѵптт

рѵфчпѵрушѵпушѵфцп

YĄ0/Ƣ"Ţ+1ū)1ø*ěŴ)1Ń&#ù

сфт

ушхѵфххѵшшсѵфуп

тшшѵхфуѵсцсѵршт

Ƨ+#š)"+#Ă$/-Ă)"Ĉ)#ā)

тср

Ƨ+#š)"ěĄ0/Ƣ/ø$#ļ)#ø$#ā)

сфу

җшѵуппѵустѵшшуҘ

җруѵрчцѵхтуѵтутҘ

0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"Ѷ+#ƒ'Ź$

тсс

стчѵцсшѵхфсѵчцп

рфрѵфпчѵссчѵцух

Tài sản dài hạn khác

260

фѵхппѵпптѵхспѵтхф

фѵпфчѵфтхѵхтфѵрпх

Nợ dài hạn

ттп

фпѵчцсѵшсфѵшфуѵхфф

ушѵтпуѵфсуѵтртѵпфр

Chi phí trả trước dài hạn

261

15(a)

фѵтршѵштсѵффсѵцтц

уѵцпшѵцуцѵпттѵшфф

*)#/#0#Ƣ/#Ƨ#$ī)ø$#ā)

ттх

рѵччуѵфшхѵчпп

счшѵтсуѵппп

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

16

сѵрфуѵчуфѵпфп

уѵсхшѵцссѵпсп

Phải trả dài hạn khác

ттц

21(b)

чцчѵфрпѵфуцѵупч

чруѵсшфѵхпцѵччх

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

схт

сццѵшрхѵсссѵфцч

тууѵфршѵчцшѵртр

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

ттч

22(b)

ушѵчсшѵртчѵрцуѵфтр

учѵучсѵчфхѵшпфѵруу

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

тур

16

рфшѵхутѵттфѵххц

цѵпчсѵуцхѵпср

Ƨ+#š)"+#Ă$/-Ăø$#ā)

тус

тѵцушѵтппѵсуш

-

Vietnam Airlines

270

5(b)

Mẫu B 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

сѵпххѵсшуѵспхѵфцш

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

84

Thuyết
minh

96.480.327.705.821

89.181.673.580.027

Vietnam Airlines

85

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)

Kết thúc 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)

Mã số

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)

Thuyết
minh

400

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

16.244.643.919.692

12.142.391.521.300

ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

урп

су

рхѵсууѵхутѵшршѵхшс

рсѵрусѵтшрѵфсрѵтпп

Vốn cổ phần

урр

25

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

411a

12.275.337.780.000

11.198.648.400.000

Thặng dư vốn cổ phần

урс

рѵсспѵчфсѵсфхѵфур

тхѵуштѵштчѵфус

ū)&#ùƠ#Ơ.ŷ#Ʀ0

уру

сурѵтффѵстцѵчсц

рфчѵрччѵшфцѵфцп

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

урх

җрѵрфтѵппуѵсссѵшфуҘ

җрѵрфтѵппуѵсссѵшфуҘ

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

урц

спуѵчцуѵшцхѵчхс

ршпѵцутѵрчхѵштт

Quỹ đầu tư phát triển

урч

срѵууцѵрхуѵруц

рптѵхусѵрцсѵурц

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

урш

рѵпхчѵхсчѵшсшѵстц

рѵпхчѵхсчѵшсшѵстц

0Ƴ&#ù/#0ů1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0

усп

сѵпсуѵсшчѵчхр

сѵпсуѵсшчѵчхр

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

уср

рѵчпрѵпччѵрутѵчцх

хфѵсцшѵтцшѵхсс

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

фхсѵптшѵтффѵсшф

уцрѵцухѵучрѵпцс

Cổ phiếu phổ thông có quyền
biểu quyết

Lợi ích cổ đông không kiểm soát
TỔNG NGUỒN VỐN
(440 = 300 + 400

усш
440

Người lập:

26

96.480.327.705.821

Mẫu B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mã số

Thuyết
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

01

сч

цпѵфцрѵуччѵтссѵчху

ушѵуутѵтптѵшхтѵрус

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

сч

учсѵфруѵуцрѵфус

сшцѵттпѵшфпѵрфп

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

10

сч

цпѵпччѵшцтѵчфрѵтсс

ушѵруфѵшцтѵпрсѵшшс

Giá vốn hàng bán và cung cấp
dịch vụ

11

фшѵсухѵручѵсухѵшст

усѵфцшѵупсѵшхфѵцтх

Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)

20

рпѵчусѵчсфѵхпуѵтшш

хѵфххѵфцпѵпуцѵсфх

Doanh thu hoạt động tài chính

21

сш

чшшѵчусѵчтхѵпцц

рѵрфуѵсушѵпхфѵсцш

Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay

22

тп

тѵпушѵурцѵчучѵцтх

тѵхчсѵпццѵццпѵццч

23

1.365.427.620.435

882.335.756.350

Phần lãi trong công ty liên kết

су

цуѵцццѵфчсѵчфх

хпѵчрцѵспшѵххц

Chi phí bán hàng

25

тр

уѵуфхѵсфтѵшштѵуцш

тѵпфтѵфцфѵухшѵрух

Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

тс

сѵсууѵццчѵхшхѵррс

рѵушсѵччрѵчшуѵсуц

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
*)#қтпۙсп۔җсрҊссҘ۔суҊҗсф۔схҘҜ

тп

сѵпххѵшшфѵучфѵппф

җуухѵчшчѵчррѵшхшҘ

578.376.098.914

1.196.955.993.019

89.181.673.580.027

Người duyệt:

Thu nhập khác

31

Chi phí khác

32

44.789.738.486

24.554.116.661

уп

фттѵфчхѵтхпѵусч

рѵрцсѵупрѵчцхѵтфч

Ź$)#0ć)&#ùҗупۙтрҊтсҘ
Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

86

Vietnam Airlines

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng

33

ƢŴ)"-ļ#ø)#
Tổng Giám đốc

Vietnam Airlines

87

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

Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (Phương pháp gián tiếp)
Mẫu B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mã số

Lợi nhuận kế toán trước thuế
җфпۙтп۔упҘ

50

Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

Thuyết
minh

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

сѵхппѵфчрѵчуфѵутт

цсфѵфптѵпхуѵтчш

тупѵххшѵпруѵрпт

сфпѵрцуѵшцсѵхус

Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND
Phân loại lại

01

2.600.581.845.433

725.503.064.389

Khấu hao và phân bổ

02

фѵсрчѵсшсѵфпрѵурр

тѵсухѵушчѵчрсѵхсч

ù&#*Ă)Ƨ+#š)"

пт

урѵпхрѵсухѵчур

стѵшфрѵцрфѵурш

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

пу

цтпѵпфпѵтшсѵфцр

рѵтшпѵуцуѵцпсѵхшу

Lãi từ hoạt động đầu tư

05

җфуфѵсфрѵцпрѵтхшҘ

җттуѵфсрѵртцѵфпфҘ

Chi phí lãi vay

06

рѵтхфѵусцѵхспѵутф

ччсѵттфѵцфхѵтфп

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

пч

шѵурпѵрхрѵшпфѵтсс

фѵштуѵсусѵшртѵшцф

Biến động các khoản phải thu

пш

җухтѵшшхѵфртѵтцфҘ

рѵпцшѵчфчѵсурѵцрр

Biến động hàng tồn kho

10

җшфуѵсцчѵхршѵтцпҘ

җшфѵсцсѵрфхѵшххҘ

Biến động các khoản phải trả và nợ
phải trả khác

11

уѵссцѵшхуѵшууѵушс

рѵцфсѵшурѵтцуѵчцп

Biến động chi phí trả trước

12

җхпуѵршхѵуруѵццчҘ

җццфѵспчѵтсчѵцфпҘ

ррѵхрфѵхффѵтпсѵсшр

цѵчшхѵфхсѵпууѵчуп

Mã số

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế

тф

Thuyết
minh

Điều chỉnh cho các khoản
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại

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

52

тф

рфуѵхцфѵцтхѵхтт

60

сѵрпфѵстцѵпшуѵхшц

җфѵпштѵцсфѵчццҘ

учпѵусрѵчрцѵхсу

Phân bổ cho:
Cổ đông của công ty mẹ

61

сѵпфуѵфхтѵхсцѵцхс

тпхѵтрхѵффшѵхрч

Cổ đông không kiểm soát

62

фпѵхцтѵуххѵштф

рцуѵрпфѵсфчѵппх

Lãi trên cổ phiếu
û$ŴĂ)/-Ğ)ŭ+#$ħ0

Người lập:

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

88

Vietnam Airlines

цп

тх

рѵхчф

срт

Người duyệt:

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng

ƢŴ)"-ļ#ø)#
Tổng Giám đốc

Tiền lãi vay đã trả

ру

җрѵфсчѵпфсѵчшсѵтурҘ

җшрпѵссфѵхучѵчххҘ

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

15

җтчцѵфтцѵршрѵршуҘ

җстсѵпсцѵтсуѵупцҘ

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

рц

җрушѵссуѵсшхѵучтҘ

җручѵршпѵрсчѵшффҘ

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh

20

шѵффпѵчупѵшссѵсцт

хѵхпхѵррчѵшусѵхрс

Vietnam Airlines 89

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)
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)

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
$Ĩ)#$(0.Ĉ(Ѷ3ú4Ƨ)"/ø$.Ă)ū
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

сшфѵтчхѵчухѵххс

рсфѵфтфѵсххѵтсш

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ
ƠùěŴ)1Ń&#ù

ст

җрѵуффѵхчсѵшццѵсссҘ

җцчтѵфцтѵттсѵчууҘ

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công
Ɵ)ŹƠùěŴ)1Ń&#ù

су

рѵпцуѵрцфѵрпсѵссс

хчуѵтусѵспхѵууу

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các
ěŴ)1Ń&#ù

25

җрпцѵпппѵпппѵпппҘ

җсрѵтчцѵухпѵпппҘ

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các
ěŴ)1Ń&#ù

26

суѵхпфѵтппѵппп

рцчѵшчхѵттрѵушх

$Ĩ)/#0'û$/$Ĩ)"ƥ$1øŭ/ƣ

сц

сутѵпсхѵтшпѵссп

сптѵтхфѵшпчѵхшх

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
đầu tư

тп

җшѵсптѵпссѵрсцѵцсцҘ

җршѵцпчѵсфпѵчрсѵрцшҘ

җшѵсццѵфтсѵцчшѵхпшҘ

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
җфпۙсп۔тп۔упҘ
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җрѵчпцѵцччѵуффѵххцҘ

рѵрхрѵфрцѵфушѵхцц

$Ĩ)1øù&#*Ă)/ƢŴ)"ěƢŴ)"/$Ĩ)
đầu năm/kỳ

60

уѵфцтѵчстѵстхѵурш

тѵурпѵшхсѵхчфѵфрс

@)##Ƣŷ)"Ơ/#4ěŭ$/Ʋ"$ù#ū$ě*ù$
quy đổi ngoại tệ

61

җрѵрушѵусрѵтцхҘ

рѵтутѵппрѵстп

$Ĩ)1øù&#*Ă)/ƢŴ)"ěƢŴ)"/$Ĩ)
0ū$)þ(ҝ&Ƭҗцпۙфп۔хп۔хрҘ

цп

сѵцхуѵччфѵтфшѵтцх

уѵфцтѵчстѵстхѵурш

җспѵпшфѵфршѵцтсѵтппҘ

Người lập:

у

Người duyệt:

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
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Tiền thu từ phát hành cổ phiếu

тр

сѵфхцѵуурѵцхтѵшшш

-

Tiền thu từ đi vay

тт

сцѵтхшѵсрпѵчсрѵфшп

упѵпсцѵхсрѵптчѵпрр

Tiền trả nợ gốc vay

ту

җсхѵчххѵтфсѵшцпѵчссҘ

җсрѵшчшѵтфрѵшпсѵрцсҘ

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

тф

җуѵцшрѵхпцѵшууѵуччҘ

җтѵфтшѵцссѵрффѵуфуҘ

Tiền trả cổ tức

тх

җутуѵсшчѵшспѵушсҘ

җстуѵчшцѵфхрѵрурҘ

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
tài chính

уп

җсѵрффѵхпцѵсфпѵсртҘ

руѵсхтѵхушѵуршѵсуу

Vietnam Airlines

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng

ƢŴ)"-ļ#ø)#
Tổng Giám đốc

Vietnam Airlines
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ғĂ)30ă/'$)#&$ī)Ѷ+#Ɵ/Ƒ)"Ѷ1ć//Ƣ/ø04Ѷ/-)"/#$ħ/Ń&Ƴ/#0ć/1øù)ů$0)"&#ù/#0ů'ľ)#1Ƨţ)")"#$ī+
hàng không;

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)

ғ0)"ƣ)"ùŃ#1Ɵ&Ƴ/#0ć/1ø1ć//Ƣ+#Ɵ/Ƒ)"#*ù#û)"#ø)"&#ţ)"/-*)")Ƣŵ1ø)Ƣŵ)"*ø$Ѹ
ғŃ#1Ɵ"$*)#ć)#ø)"#ŢѸěĄ0/Ƣ1ø&#$/#ù#ā/Ą)"&Ƴ/#0ć//ā$ù.ú)4Ѹ)#ø"#ø)#&#ù#Ѷ#ø)"#ŢѶŴ
.ŷ#ā/Ą)"&Ƴ/#0ć/1øùŃ#1ƟěŬ)"ů/-*)"ú4#04Ĩ)1ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"Ѹ
ғć)/Ă$ě+#ƢŴ)"/#ƣѸ

ù/#04ħ/($)#)ø4'øů+#ć)#Ź+/#ø)#1øĄ)ěƢŹěũěŬ)"/#Ŷ$1ŵ$ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ěļ)#&Ĝ(ѵ
ғ0ă/)#ć+&#ą0/ø04Ѹěů)"ŴѶ+#Ɵ/Ƒ)"Ѷ/#$ħ/Ń#ø)"&#ţ)"җ/#0ĞѶ#*/#0ĞѶ/#0Ğ(01ø(0Ѷù)Ҙ1ø)#Ʀ)"
mặt hàng khác theo quy định của Nhà nước;

ǒǹUő)1Ĩå*å*

ғĂ)30ă/Ѷ30ă/Ѷ)#ć+&#ą0ù/-)"/#$ħ/Ń+#Ɵ1Ɵú4#04Ĩ)1ć)/Ă$#ø)"&#ţ)"Ѹ

(a) Hình thức sở hữu vốn

ғĂ)30ă/Ѷ#ħ$ħ)Ѷ30ă/Ѷ)#ć+&#ą0/#Ƨ+#ą(ěĩ+#Ɵ1Ɵ/-Ğ)/ø04Ѹ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“Tổng Công ty”) tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành
'ć+/# *04ħ/ěŃ)#.ūсфшҝсппхҝYҊ")"ø4рт/#ù)"рр)þ(сппхƠ#Ơ/Ƣŵ)"#ļ)#+#ƠѶ*"Ŭ(ùěŴ)1Ń
/#ø)#1$Ğ)#ā#/*ù)+#Ɵ/#0ůҗ҂ùěŴ)1Ń+#Ɵ/#0ů҃Ҙѵ

ғ0ă/Ѷ)#ć+&#ą03þ)"Ą0Ѷ(Ÿ#ø)"&#ţ)"җ*"Ŭ()#$Ğ)'$ī0ѶĄ0(Ÿţ$/-Ŵ)1ø#ă/'Ū)"#04Ğ)Ƒ)"Ҙ1ø
xăng dầu khác;

þ)ƣ1ø*04ħ/ěŃ)#.ūшфсҝYҊ")"ø4ст/#ù)"х)þ(спрп1Ĩ1$ī#04ĩ)ţ)"/4(ĤҊŭ)"ţ)"/4 ø)"
&#ţ)"$ī/(/#ø)#ţ)"/4 ů//#ø)#1$Ğ)*#ø)Ƣŵ'ø(#Ơ.ŷ#Ʀ0/Ƥ)"ø4р/#ù)"ц)þ(спрпѶţ)"
ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp Nhà nước, được chuyển đổi
thành Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên.
# *$ă4#ƣ)")#ć)ěþ)"&ƭ*)#)"#$ī+ţ)"/4 ů//#ø)#1$Ğ).ūпрппрпцфрч*ŷ ħ#*ā#1øYĄ0
/Ƣ/#ø)#+#ū øů$ă+'Ą)ěĄ0)"ø4тп/#ù)"х)þ(спрп1ø/#4ěŭ$'Ą)/#ƣ)"ø4р/#ù)"у)þ(спрфѶţ)"
ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Hàng
&#ţ)"$ī/(Ҍ&ĩ/Ƥ)"ø4р/#ù)"у)þ(спрфѵ

ғ0)"ƣ)"3þ)"Ą0Ѷ(Ÿ#ø)"&#ţ)"җ*"Ŭ()#$Ğ)'$ī0ѶĄ0(Ÿţ$/-Ŵ)1ø#ă/'Ū)"#04Ğ)Ƒ)"Ҙ1ø3þ)"Ą0
khác tại các cảng hàng không sân bay;
ғYā$'ƭù)'ĥ3þ)"Ą0Ѹ
ғŃ#1Ɵěā$'ƭ#*ù#û)"#ø)"&#ţ)"Ѷù)#ø.Ă)30ă//ø04Ѷěů)"ŴѶ/#$ħ/ŃѶ+#Ɵ/Ƒ)"/ø04Ѷùţ)"/4
vận tải, du lịch trong nước và nước ngoài;
ғ )ă)җ/-Ƥù'*ā$#Ļ)##ø)Ƣŵă(ҘѸ
ғú4Ƨ)"Ѷ/Ƣ1ă)3ú4Ƨ)"җ&#ţ)"*"Ŭ(/#$ħ/&ħţ)"/-Ļ)#ҘѸ

ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/Ơŭ)"ţ)"/4#*)þ(&ħ//#ƒ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрх*"Ŭ(ŭ)"ţ)"/4
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

ғ0)"ƣ)"'*ěů)"җ&#ţ)"*"Ŭ((ţ$"$ŵ$Ѷ"$ŵ$/#$ī0Ѷ/04ĩ)Ɵ)"1ø0)"ƣ)"'*ěů)"#*ù*)#)"#$ī+
Ţ#ƣ)þ)"30ă/&#ą0'*ěů)"1ø0)"ƣ)"Ѷ,0Ă)'ƭ)"ƢŶ$'*ěů)"ě$'ø(1$īŷ)Ƣŵ)"*ø$ҘѸ30ă/Ѷ)#ć+&#ą0
lao động;
ғ #*#ũѶţ)")"#īѸ

Các hoạt động chính của Tổng Công ty và các công ty con bao gồm:
ғ $)#*)#ă/ěů)".Ă)Ѹ
ғć)#04ĩ)#ø)"&#ţ)"ěū$1ŵ$#ø)#&#ù#Ѹ
ғ $)#*)#Ń#1Ɵ/#ƢŴ)"(ā$ě$ī)/ƥѸ
ғYĄ0/ƢѶ,0Ă)'ƭ1ū)ěĄ0/Ƣ1ø/-Ƨ/$ħ+,0Ă)'ƭ1ū).Ă)30ă/&$)#*)#ѸěĄ0/Ƣ-)Ƣŵ)"*ø$Ѹ(0Ѷù)*)#
nghiệp; góp vốn mua cổ phần và chuyển nhượng vốn góp, bán cổ phần;

ғYø*/ā*Ѹø$#ļ)#Ѷ)"ú)#ø)"Ѹ#*/#0Ğ/ø$#ļ)#җ*)#)"#$ī+#ł#*ā/ěů)".0&#$ěƢŹŴ,0)#ø)ƢŵŢ
/#ą(,04Ĩ)#*+#ĝ+Ҙѵ

ғć)#04ĩ)#ø)#'ƭѶ#ø)"#ŢѶƢ0&$ī)ѶƢ0+#ą(Ѷ/#ƢѸ
ғ *ā/ěů)"#ø)"&#ţ)"#0)"җ4#Ɵ+Ă)#ěŃ#Ļ)#Ѷ&#Ă*.ù/ěŃ#ă/Ѷ4#$ī0#0ą)ùěø$#Ƣŵ)"Ć)ěƢŶ)"
#ø)"&#ţ)"Ѷ.ƥ#ƦĂ*ƢŸ)"ěƢŶ)"ě$ī)*/#ħѶ+#Ɵ1ƟĄ0&#ļѶ/-Ŭ)"-Ƥ)"Ѷ&$ĩ(/-(ţ$/-ƢŶ)"Ѷ/Ļ(&$ħ(
cứu nạn, cấp cứu y tế, bay phục vụ cho mục đích chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng);
ғ0)"ƣ)"Ń#1Ɵ/#ƢŴ)"(ā$Ѷ0'Ń#Ѷ&#ù#.ā)Ѷù)#ø)"($Ī)/#0ħ/ā$)#ø"#ø)"&#ţ)"1øù/ł)#Ѷ/#ø)#
phố; các dịch vụ hàng không khác;
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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.

(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.

ғ0)"ƣ)"ùŃ#1Ɵ&Ƴ/#0ć//#ƢŴ)"(ā$(Č/ěă/ѸùŃ#1Ɵ/ā$)#ø"#ø)#&#ù#Ѷ"#ø)"#Ţ1øùŃ#1Ɵ
phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay;

(d) Cấu trúc doanh nghiệp

ғƥ#Ʀ1øĂ*ƢŸ)"+#ƢŴ)"/$ī)1ć)/Ă$җ/-Ƥţ/ţѶ(ţ/ţѶ3 (ù41ø3 Ţěů)"Ŵ&#ùҘѸĂ*ƢŸ)"/ø04Ѷ
ěů)"ŴѶ+#Ɵ/Ƒ)"Ѷ/#$ħ/Ń#ø)"&#ţ)"1øù/#$ħ/Ń&Ƴ/#0ć/&#ùѸ

ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶŭ)"ţ)"/4ŢтпěŴ)1Ń/-Ƨ/#0ůѶрфţ)"/4*)1øфţ)"/4'$Ğ)&ħ/җрҝрҝспрхѷ
туěŴ)1Ń/-Ƨ/#0ůѶруţ)"/4*)1øфţ)"/4'$Ğ)&ħ/Ҙѵ

Vietnam Airlines
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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:

31/12/2016
Chỉ tiêu

Địa chỉ
Số cổ phần

% sở hữu

1/1/2016
% quyền
biểu quyết

Số cổ phần

% sở hữu

% quyền
biểu quyết

Hoạt động chính

Công ty con
Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (“Jetstar”)

Việt Nam

ссѵпууѵшчр

хчѶчфڿ

хчѶчфڿ

рхѵтчхѵутц

хчѶухڿ

хчѶухڿ

Kinh doanh vận tải hàng không

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay

Việt Nam

-

100,00%

100,00%

-

100,00%

100,00%

ƥ#ƦѶĂ*ƢŸ)"(ù44

ţ)"/4

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

рфѵрпфѵурч

ффѶртڿ

ффѶртڿ

рфѵрпфѵурч

ффѶртڿ

ффѶртڿ

Dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyến bay

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Việt Nam

цѵупуѵпцр

60,10%

60,10%

уѵштхѵсцч

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%

Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt

Việt Nam

тѵуппѵппп

51,52%

51,52%

тѵуппѵппп

51,52%

51,52%

Đào tạo phi công

ţ)"/4ŭ+#Ą)$)#ũ$Ī)/#ţ)" ø)"&#ţ)"

Việt Nam

тѵпхпѵппп

фсѶцтڿ

фсѶцтڿ

тѵпхпѵппп

фсѶцтڿ

фсѶцтڿ

0)"ă+Ń#1Ɵ/$)#ũ1ø1$Ī)/#ţ)"

ţ)"/4

Ń#1Ɵ ø)"#Ţú)Ŵ)#ă/

Việt Nam

-

55,00%

55,00%

-

55,00%

55,00%

Dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyến bay

ţ)"/4

Ń#1Ɵ$*)#ć) ø)"#Ţú)Ŵ)#ă/

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

уѵсурѵрхп

51,00%

51,00%

уѵсурѵрхп

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

ţ)"/4ŭ+#Ą)0ă/)#ć+&#ą0 *ěů)" ø)"&#ţ)"

Việt Nam

510.000

51,00%

51,00%

510.000

51,00%

51,00%

0ă/)#ć+&#ą0'*ěů)"

Công ty Cổ phần Sabre Việt Nam

Việt Nam

рцчѵштф

чшѶуцڿ

чшѶуцڿ

рцчѵштф

шпѶппڿ

шпѶппڿ

Ń#1ƟěČ/"$Ʀ#Ů/Ƨěů)"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam

Việt Nam

-

100,00%

100,00%

-

-

-

Campuchia

-

ушѶппڿ

ушѶппڿ

-

ушѶппڿ

ушѶппڿ

Kinh doanh vận tải hàng không

#$Ğ)'$ī0 ø)"&#ţ)"$ī/(җ Ҙ

Cung cấp suất ăn cho các chuyến bay

Dịch vụ mặt đất

Công ty liên kết
Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air
Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam

Việt Nam

усѵчтфѵспп

тсѶучڿ

тсѶучڿ

усѵчтфѵспп

тсѶпфڿ

тсѶпфڿ

Cho thuê máy bay

ţ)"/4ŭ+#Ą)Ń#1Ɵ ø)"&#ţ)"ú)4Yøċ)"

Việt Nam

рѵпчфѵупф

тхѶпцڿ

тхѶпцڿ

рѵпчфѵупф

тхѶпцڿ

тхѶпцڿ

Dịch vụ phục vụ hàng không

ţ)"/4ŭ+#Ą)0ă/)#ć+&#ą0 ø)"&#ţ)"җ$-$( 3Ҙ

Việt Nam

рѵпцрѵппп

урѶтрڿ

урѶтрڿ

рѵпцрѵппп

урѶтрڿ

урѶтрڿ

Ń#1ƟƠ4/#ù30ă/Ѷ)#ć+&#ą0

ţ)"/4ŭ+#Ą)#Ƨ*ă+ ø)"&#ţ)"

Việt Nam

фсфѵупп

тпѶурڿ

тпѶурڿ

фсфѵупп

тпѶурڿ

тпѶурڿ

Ă)30ă/.Ă)+#ą()#Ƨ

ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)Ţспѵцхр)#ú)1$Ğ)җрҝрҝспрхѷршѵшсш)#ú)1$Ğ)Ҙѵ
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Ǔǹ ő.Ŕ'ó+å*å*/ä$#ġ)#

ǔǹ Ł(/ô/)#Ɓ)"#ġ)#.å#&ď/*å)#Ż4ď0

(a) Tuyên bố về tuân thủ

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.

ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ěƢŹ'ć+/# *ù#0ą)(Ƨ ħ/*ù)$ī/(Ѷ#ħěů ħ/*ù)*)#)"#$ī+$ī/(Ѷ
Quy định chế độ báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được ban hành
/# *04ħ/ěŃ)#.ūршртҝYҊ Ҋ )"ø4рч/#ù)"рс)þ(спрфҗ҂04ħ/ěŃ)#.ūршрт҃ҘƠŭ)"ţ)"/41ø
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

(a) Cơ sở hợp nhất
ȗ$Șł)"/4*)

04ħ/ěŃ)#.ūршртěƢŹ3ú4Ƨ)"Ƨ/-Ğ)04ħ/ěŃ)#.ūсфчрҝ Ҋ )"ø4тп/#ù)"рс)þ(спррƠŭ)"
ţ)"/4ěûěƢŹůø$#ļ)##ă+/#0ć)/ā$ţ)"1þ).ūрцпррҝҊY )"ø4ру/#ù)"рс)þ(спррѵ#ħěůù*
ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ù+Ɵ)"#*ŭ)"ţ)"/4 ø)"&#ţ)"$ī/(ҊŢ(ů/.ū&#ù$ī/.*1ŵ$#0ą)
(Ƨ ħ/*ù)$ī/(җ҂҃Ҙ.ūц҂ ħ/*ù)ù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ1ø*ţ)"/4'$Ğ)&ħ/҃1øсф҂ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+
)#ă/1ø&ħ/*ù)ù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ1ø*ţ)"/4*)҃)#ø)#/# *04ħ/ěŃ)#.ūстуҝспптҝYҊ)"ø4тп/#ù)"
рс)þ(сппт1ø#Ƣŵ)"Ć)/#Ƨ#$ī)/ā$#ţ)"/Ƣ.ūрхрҝсппцҝҊ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(сппц1ø#ţ)"/Ƣ
спсҝспруҝҊ)"ø4сс/#ù)"рс)þ(спруƠůø$#ļ)#ѶƟ/#ĩ)#Ƣ.0ѷ

ţ)"/4*)'øùěŴ)1Ń#Ń0.Ƨ&$ĩ(.*ù/Ơŭ)"ţ)"/4ѵù*ù*/ø$#ļ)#Ơţ)"/4*)ěƢŹ*"Ŭ(/-*)"
ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/&ĩ/Ƥ)"ø4&$ĩ(.*ù/Ĉ/ěĄ0Ţ#$ī0'Ƨ#*/ŵ$)"ø4,04Ĩ)&$ĩ(.*ù/#ă(ƣ/ѵ

ғŭ)"ţ)"/4/#Ƨ#$ī)'*ā$/-Ƥ/# *)"04Ğ)/Ĉ.ū)#Ū#Ŵ)ěū$1ŵ$.ūƢù&#*Ă)ţ)")Ź+#Ă$/#01Ă+#Ă$/-ĂѶ
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

Việc thoái vốn hoặc tăng vốn của Tổng Công ty trong công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát được
&ħ/*ù)/ƢŴ)"/Ƨ)#Ƣù"$*Ń#1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0ѵ#Ğ)#'ī#"$Ʀ"$ù/-Ń/#4ěŭ$+#Ą).ŷ#Ʀ0Ơŭ)"ţ)"/4
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
1ø*'Ź$)#0ć).0/#0ħ#Ƣ+#ú)+#ū$/#0ů1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0ѵ

ғ ø)"/Ŭ)&#*(0ù))ů$ůěƢŹ"$ĂěŃ)#'ø.ū/Ŭ)&#*Ơ)þ(/-ƢŵěûěƢŹ/$Ğ0/#Ɵ#ħ//-*)")þ()4ѵ
(b) Cơ sở đo lường
ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/Ѷ/-Ƥù*ù*'Ƣ0#04ĩ)/$Ĩ)/ī#Ź+)#ă/ѶěƢŹ'ć+/-Ğ)Ŵ.ŷŬ)/ļ#/# *)"04Ğ)/Ĉ
"$ù"ūѵù*ù*'Ƣ0#04ĩ)/$Ĩ)/ī#Ź+)#ă/ěƢŹ'ć+/# *+#ƢŴ)"+#ù+"$ù)/$ħ+ѵ
(c) Kỳ kế toán năm
Ƭ&ħ/*ù))þ(Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)'ø/Ƥ)"ø4р/#ù)"рěħ))"ø4тр/#ù)"рсѵ

ȗ$$Ș Ŗ$ġ#Ōăł)"&#ł)"&$đ(.*å/
Ź$ļ#ŭěţ)"&#ţ)"&$ĩ(.*ù/ěƢŹ3ùěŃ)#/# */Ʋ'ī+#Ą).ŷ#Ʀ0Ơŭěţ)"&#ţ)"&$ĩ(.*ù//-*)"/ø$.Ă)
/#0Ą)ƠěŴ)1ŃŃ(0'ā$/ā$)"ø4(0ѵ

ȗ$$$Șł)"/4'$Ć)&ď/
ţ)"/4'$Ğ)&ħ/'ø)#Ʀ)"ţ)"/4(øŭ)"ţ)"/4ŢĂ)##Ƣŷ)"ěù)"&ĩѶ)#Ƣ)"&#ţ)"&$ĩ(.*ù/Ѷù#ļ)#.ù#/ø$
#ļ)#1ø#*ā/ěů)"Ơţ)"/4ѵţ)"/4'$Ğ)&ħ/ěƢŹ#ā#/*ù)/# *+#ƢŴ)"+#ù+1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0җ"ũ$#0)"'øù
ěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/ƢěƢŹ#ā#/*ù)/# *+#ƢŴ)"+#ù+1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ҙѵù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/*"Ŭ(+#Ą)
(øŭ)"ţ)"/4ěƢŹ#Ƣŷ)"/-*)"/#0)#ć+1ø#$+#ļƠùěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/ƢěƢŹ#ā#/*ù)/# *+#ƢŴ)"
+#ù+1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ѷ.0&#$ě$Ĩ0#ł)#/# *#ļ)#.ù#&ħ/*ù)Ơŭ)"ţ)"/4Ѷ/Ƥ)"ø4Ĉ/ěĄ0#*/ŵ$)"ø4
#ă(ƣ/.ƧĂ)##Ƣŷ)"ěù)"&ĩ1ŵ$ùěŴ)1Ń)ø4ѵ #$+#Ą)'ŮƠěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/Ƣ(øŭ)"ţ)"/4+#Ă$#$.ĥ
1ƢŹ/,0ù'Ź$ļ#Ơŭ)"ţ)"/4/-*)"ěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/ƢěƢŹ#ā#/*ù)/# *+#ƢŴ)"+#ù+1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ѷ"$ù/-Ń
"#$.ŭƠ&#*Ă)ěĄ0/Ƣ.ĦěƢŹ"#$"$Ă(/ŵ$ĉ)"&#ţ)"1øƤ)"1$ī"#$)#ć)ù&#*Ă)'Ů+#ù/.$)#/-*)"/ƢŴ)"
'$/-Ƥù&#*Ă)'Ů/#0ů+#ā(1$(øŭ)"ţ)"/4Ţ)"#ľ1Ɵ+#Ă$/-Ă#*Čěû/-Ă/#4#*ěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/Ƣѵ

(d) Đơn vị tiền tệ kế toán

ȗ$1Șå"$*Ĩ#ăŽŖ'*í$/-ſ&#$#Ŗ+)#ï/

YŴ)1Ń/$Ĩ)/ī&ħ/*ù)Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)'øYŬ)"$ī/(җ҂҃ҘѶƔ)"'øěŴ)1Ń/$Ĩ)/īěƢŹ.ƥ
dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

ù.ūƢ/-*)")ů$ůŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)1øù&#*Ă)/#0)#ć+1ø#$+#ļ#Ƣ/#Ƨ#$ī)/Ƥù"$*
Ń#)ů$ůěƢŹ'*ā$/-Ƥ&#$'ć+ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ѵ #*Ă)'û$1ø'Ů#Ƣ/#Ƨ#$ī)+#ù/.$)#/Ƥù"$*
Ń#1ŵ$ùěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/ƢěƢŹ#ā#/*ù)/# *+#ƢŴ)"+#ù+1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0ěƢŹ/-Ƥ1ø*&#*Ă)ěĄ0/Ƣ/-*)"
+#ā(1$'Ź$ļ#Ơŭ)"ţ)"/4/ā$ěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/Ƣѵ
#ƢěûěƢŹ/-Ļ)#ø4/ā$#04ħ/($)#сҗҘѶŭ)"ţ)"/4/#Ƨ#$ī)'*ā$/-Ƥ/# *)"04Ğ)/Ĉ.ū)#Ū#Ŵ)ěū$1ŵ$.ū
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.

96

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

97

(b) Ngoại tệ
ȗ$Șå"$*Ĩ#õ)")"*í$/ē
ù"$*Ń#ĉ)"ùěŴ)1Ń/$Ĩ)&#ù/-*)")þ(ěƢŹ,04ěŭ$.)"/# */Ʋ"$ù3ă+3ł1ŵ$/Ʋ"$ù/#Ƨ/ħ
tại ngày giao dịch.
ù&#*Ă)(Ɵ/ø$.Ă)1ø)Ź+#Ă$/-ĂŢ"ūĉ)"ěŴ)1Ń/$Ĩ)/ī&#ùěƢŹ,04ěŭ$.)"/# */Ʋ"$ù(0
ù)#04ĩ)&#*Ă)/-0)"Ļ)#Ơ)"ú)#ø)"/#ƢŴ)"(ā$)Ŵ$ŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)/#ƢŶ)"304Ğ)Ţ"$*
Ń##*Č/Ʋ"$ù3ă+3ł/Ʋ"$ùƠ)"ú)#ø)"/#ƢŴ)"(ā$/ā$)"ø4&ħ//#ƒ&Ƭ&ħ/*ù)ѵ
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.
ȗ$$Ș *í/ăŎ)"Ŕ)ŽŒ)"*ä$
ù/ø$.Ă)1ø)Ź+#Ă$/-ĂƠù#*ā/ěů)"ŷ)Ƣŵ)"*ø$Ѷ*"Ŭ('Ź$/#ħ/#ƢŴ)"(ā$1øùě$Ĩ0#ł)#"$ù/-Ń#Ź+
lý phát sinh trong quá trình mua, được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập
1ø#$+#ļƠù#*ā/ěů)"ŷ)Ƣŵ)"*ø$ěƢŹ,04ěŭ$.)"/# */Ʋ"$ù#ū$ě*ù$/ā$)"ø4"$*Ń#ѵ
ù#Ğ)#'ī#/Ʋ"$ù#ū$ě*ù$+#ù/.$)#*1$ī,04ěŭ$ù#*ā/ěů)"ŷ)Ƣŵ)"*ø$ěƢŹ"#$)#ć)1ø*&#*Ă)(Ɵ
҂#Ğ)#'ī#Ʋ"$ù ū$ě*ù$҃/#0ů)"0Ŭ)1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0/-Ğ)Ă)"ú)ěū$&ħ/*ù)#Ź+)#ă/ѵ
(c) Tiền và các khoản tương đương tiền
$Ĩ)*"Ŭ(/$Ĩ)(Č/1ø/$Ĩ)"ƥ$)"ú)#ø)"&#ţ)"&Ƭ#ā)ѵù&#*Ă)/ƢŴ)"ěƢŴ)"/$Ĩ)'øù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ)"Ĉ)
#ā)Ţ/ļ)#/#)#&#*Ă)*ѶŢ/#ĩĪø)"#04ĩ)ěŭ$/#ø)#(ů/'ƢŹ)"/$Ĩ)3ùěŃ)#Ѷ&#ţ)"Ţ)#$Ĩ0-Ơ$-*1Ĩ
/#4ěŭ$"$ù/-Ń1øěƢŹ.ƥƟ)"#*(Ɵěļ#ěù+ƣ)"ù(&ħ/#$/$Ĩ))"Ĉ)#ā)#Ŵ)'ø#*(Ɵěļ#ěĄ0/Ƣ
hay là các mục đích khác.
(d) Các khoản đầu tư

Ƨ+#š)""$Ă("$ùěĄ0/Ƣ1ø*ùěŴ)1Ń&#ùěƢŹ/-ļ#'ć+Ƨ/-Ğ),04ěŃ)#/ā$#ţ)"/Ƣ.ūссчҝсппшҝҊ
)"ø4ц/#ù)"рс)þ(сппшƠůø$#ļ)#1Ĩ҂ Ƣŵ)"Ć)#ħěů/-ļ#'ć+1ø.ƥƟ)"ù&#*Ă)Ƨ+#š)""$Ă(
"$ù#ø)"/Ŭ)&#*Ѷ/ŭ)/#ă/ù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ/ø$#ļ)#Ѷ)Ź+#Ă$/#0&#Ţěš$1øĂ*#ø)#.Ă)+#ą(Ѷ#ø)"#ŢѶţ)"
/-Ļ)#3ú4'Ĉ+/ā$*)#)"#$ī+҃1ø#ţ)"/Ƣ.ūчшҝспртҝҊ)"ø4сч/#ù)"х)þ(спртƠůø$#ļ)#1Ĩ1$ī
.ƥěŭ$ŭ.0)"#ţ)"/Ƣ.ūссчҝсппшҝҊ1øù,04ěŃ)#&ħ/*ù)#$ī)#ø)#ѵ

(e) Các khoản phải thu
ù&#*Ă)+#Ă$/#0&#ù##ø)"1øù&#*Ă)+#Ă$/#0&#ùěƢŹ+#Ă)ù)#/# *"$ù"ū/-Ƥě$Ƨ+#š)"+#Ă$/#0
khó đòi.
(f) Hàng tồn kho
ø)"/Ŭ)&#*ěƢŹ+#Ă)ù)#/# *"$ù/#ă+#Ŵ)"$Ʀ"$ù"ū1ø"$ù/-Ń/#0Ą)Ţ/#ĩ/#Ƨ#$ī)ěƢŹѵ$ù"ū*"Ŭ(
/ă/Ăù#$+#ļ+#ù/.$)#ěĩŢěƢŹ#ø)"/Ŭ)&#*ŷěŃě$ĩ(1ø/-ā)"/#ù$#$ī)/ā$ѵ$ù/-Ń/#0Ą)Ţ/#ĩ/#Ƨ#$ī)
ěƢŹƢŵ/ļ)#Ƨ1ø*"$ùù)Ơ#ø)"/Ŭ)&#*/-Ƥě$ù&#*Ă)#$+#ļƢŵ/ļ)#ěĩ#*ø)/#ø)#.Ă)+#ą(1øù
chi phí bán hàng.
$ù/-Ń1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)"(ù44)#ć+&#*ěƢŹ3ùěŃ)#Ƨ/-Ğ)"$ù(0/-Ğ)#ŢěŴ)Ơ)#ø0)"ă+ů)"1ŵ$
/*ø)ů#$+#ļ'$Ğ),0)ěħ))#ć+1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)"җ)#Ƣ/#0ħ)#ć+&#ą0Ѷ+#ļƠ4/#ùѶ#$+#ļ1ć)#04ĩ)Ҙѵ
#ƢŴ)"+#ù+/ļ)#"$ù#ø)"/Ŭ)&#*ѷ
ғYŴ)"$ù30ă/&#*ěū$1ŵ$ù'*ā$1ć//ƢѶ#ø)"#Ţ&#ţ)"+#Ă$'ø1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)"(ù44ěƢŹ3ùěŃ)#/# *
+#ƢŴ)"+#ù+)#ć+/-Ƣŵ30ă//-Ƣŵѵ
ғYŴ)"$ù1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)"(ù4430ă/&#*/-*)")þ(ěƢŹ3ùěŃ)#/# *+#ƢŴ)"+#ù+"$ùěļ#)#ѵ
$ù/-Ń1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)"(ù4430ă/&#*.ƥƟ)"ěƢŹěƢ1ø*#$+#ļ.Ă)30ă/&$)#*)#/# *)"04Ğ)/Ĉѷ
ғYū$1ŵ$1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)"(ù44/$Ğ0#*Ѷ30ă/Ƒ)"(ů/'Ą)Ѷ&#ţ)".ƥ#ƦěƢŹѶ"$ù30ă/&#*ĉ)"рпп"ڿ$ù/-Ń
của vật tư, phụ tùng và được phản ánh toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

ȗ$ȘUð0/Ž)ô("$Ɓăď))"ä4ăå*#í)

ғYū$1ŵ$+#Ɵ/Ƒ)"1ć//Ƣ,041š)"Ţ)"04Ğ)"$ùěŴ)1Ń/Ƥрѵфппěħ)фпѵппп&#$30ă/&#*ěƢ1ø*.ƥƟ)"
được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt
ěů)"&$)#*)##Ź+)#ă//# *+#ƢŴ)"+#ù+ěƢŶ)"/#Ċ)"/-*)"1š)"т)þ(&ĩ/Ƥ&#$30ă/Ƒ)"'Ą)ěĄ0ѵ

YĄ0/Ƣ)Ĉ("$Ʀěħ))"ø4ěù*#ā)'øù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ(ø)$ù(ěūƧěŃ)#1øŢ&#Ă)þ)")Ĉ("$Ʀěħ))"ø4
ěù*#ā)ѵYĄ0/Ƣ)Ĉ("$Ʀěħ))"ø4ěù*#ā)"Ŭ(/$Ĩ)"ƥ$)"ú)#ø)"Ţ&Ƭ#ā))Ĉ("$Ʀěħ))"ø4ěù*#ā)ѵù&#*Ă)
ěĄ0/Ƣ)ø4ěƢŹ"#$)#ć)/# *"$ù"ū/-Ƥě$Ƨ+#š)"#*ù&#*Ă)+#Ă$/#0&#Ţěš$ѵ

ғYū$1ŵ$+#Ɵ/Ƒ)"1ć//Ƣ,041š)"Ţ)"04Ğ)"$ùěŴ)1Ń/Ƥфпѵппп/-ŷ'Ğ)&#$30ă/&#*ěƢ1ø*.ƥƟ)"ěƢŹ
ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động
&$)#*)##Ź+)#ă//# *+#ƢŴ)"+#ù+ěƢŶ)"/#Ċ)"/-*)"1š)"ф)þ(&ĩ/Ƥ&#$30ă/Ƒ)"'Ą)ěĄ0ѵ

ȗ$$ȘUð0/Ž"Ł+1Ŋ)1ä*åăő)1Ĩ&#å

ŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)ù+Ɵ)"+#ƢŴ)"+#ù+&Ğ&#$/#ƢŶ)"304Ğ)ěĩ#ā#/*ù)#ø)"/Ŭ)&#*ѵ

YĄ0/Ƣ1ø*ùţ)"Ɵ1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0ƠùěŴ)1Ń&#ù(øŭ)"ţ)"/4&#ţ)"Ţ,04Ĩ)&$ĩ(.*ù/#*ČĂ)#
#Ƣŷ)"ěù)"&ĩěƢŹ"#$)#ć))ěĄ0/# *"$ù"ū*"Ŭ("$ù(01øù#$+#ļ(0Ţ'$Ğ),0)/-Ƨ/$ħ+ѵ0
"#$)#ć))ěĄ0Ѷù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ)ø4ěƢŹ3ùěŃ)#/# *"$ù"ū/-Ƥě$Ƨ+#š)""$Ă("$ù&#*Ă)ěĄ0/Ƣѵ

Ƨ+#š)""$Ă("$ù#ø)"/Ŭ)&#*Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)ěƢŹ/-ļ#'ć+/# *ù,04ěŃ)#&ħ/*ù)#$ī)
#ø)#ѵ# *ěŢѶŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)ěƢŹ+#ĝ+/-ļ#'ć+Ƨ+#š)""$Ă("$ù#ø)"/Ŭ)&#*'Ů$/#Ŷ$Ѷ#Ū)"Ѷ
&ĝ(+#ą(#ă/1ø/-*)"/-ƢŶ)"#Ź+"$ù"ūƠ#ø)"/Ŭ)&#**#Ŵ)"$ù/-Ń/#0Ą)Ţ/#ĩ/#Ƨ#$ī)ěƢŹ/ā$)"ø4
kết thúc kỳ kế toán.

ȗ$$$ȘƂ+#ŀ)""$î("$åăð0/Ž/ä$#ġ)#
Ƨ+#š)""$Ă("$ùěĄ0/ƢěƢŹ'ć+&#$ěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/Ƣ+#ù/.$)#'ŮѶ)"*ā$/-Ƥ/-ƢŶ)"#Ź+&#*Ă)'ŮěŢěû)ĉ(
/-*)"Ƨ&$ħ)Ơŭ)"ţ)"/41øţ)"/4*)&#$,04ħ/ěŃ)#ěĄ0/ƢѵƧ+#š)""$Ă("$ùěĄ0/ƢěƢŹ#*ø))#ć+
&#$ěŴ)1Ń)#ć)ěĄ0/Ƣ.0ěŢ/ā*-'Ź$)#0ć)ěĩƑ/-Ƥ#*ù&#*Ă)'ŮěûěƢŹ'ć+Ƨ+#š)"/-Ƣŵ&$ѵ #*Ă)
Ƨ+#š)"#łěƢŹ#*ø))#ć+/-*)"+#ā(1$.*#*"$ù/-Ń"#$.ŭƠ&#*Ă)ěĄ0/Ƣ&#ţ)"1ƢŹ/,0ù"$ù/-Ń"#$.ŭ
Ơ#ƒ)"&#$"$ĂěŃ)#&#ţ)"Ţ&#*Ă)Ƨ+#š)")ø*ěûěƢŹ"#$)#ć)ѵ
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(g) Tài sản cố định hữu hình
ȗ$Ș"04Ć)"$å
ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0#Ļ)#ěƢŹ/#ĩ#$ī)/# *)"04Ğ)"$ù/-Ƥě$"$ù/-Ń#*(š)'Ɣ4&ħѵ"04Ğ)"$ù/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0
#Ļ)#*"Ŭ("$ù(0Ѷ/#0ħ)#ć+&#ą0Ѷù'*ā$/#0ħ(0#ø)"&#ţ)"#*ø)'ā$1ø#$+#ļ'$Ğ),0)/-Ƨ/$ħ+ěĩěƢ
/ø$.Ă)ěħ)1Ń/-ļ1ø/-ā)"/#ù$#*ā/ěů)"#*(Ɵěļ#.ƥƟ)"ěûƧ&$ħ)ѵ-*)"/-ƢŶ)"#Ź+/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0
hình là máy bay, phần hỗ trợ tín dụng từ hợp đồng mua máy bay được ghi nhận theo nguyên tắc sau:
ғ Ů/-Ź/ļ)Ɵ)"/Ƥ#Ź+ěŬ)"(0(ù44'øŃ#1Ɵ&#ţ)"ěƢŹ"#$)#ć)/ù#&#Ū$)"04Ğ)"$ù(ù44(ø"$Ă(
/-Ƥ"$ù1ū)#ø)"ù)&#$/#Ƨ)#ć)Ѹ
ғ Ů/-Ź/ļ)Ɵ)"/Ƥ#Ź+ěŬ)"(0(ù44'ø+#Ɵ/Ƒ)"1ć//Ƣ#*Č/#$ħ/Ń&#ţ)"#Ĉ#Ĉ).Ħ)#ć)ěƢŹ/#Ļ&#ţ)"
ěƢŹ"#$)#ć)/ù#&#Ū$)"04Ğ)"$ù(ù44(ø"$Ă(/-Ƥ"$ù1ū)#ø)"ù)&#$/#Ƨ)#ć)Ѹ
ғ Ů/-Ź/ļ)Ɵ)"/Ƥ#Ź+ěŬ)"(0(ù44'ø/#$ħ/Ń#Ĉ#Ĉ).Ħ)#ć)ěƢŹ1øŢ)#(ƟƟ/#ĩ&#$ø)"$*
được thì ghi nhận tách khỏi nguyên giá máy bay.
ù#$+#ļ+#ù/.$)#.0&#$/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0#Ļ)#ěûěƢ1ø*#*ā/ěů)")#Ƣ#$+#ļ.ƥ#ƦѶĂ*ƢŸ)"1øěā$
tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm mà chi phí phát sinh. Trong các
/-ƢŶ)"#Ź+Ţ/#ĩ#ƣ)"($)#(ů/ù#-Ť-ø)"-ĉ)"ù&#*Ă)#$+#ļ)ø4'ø(/þ)"'Ź$ļ#&$)#/ħ/-*)"/ƢŴ)"'$
Ƨ/ļ)#/#0ěƢŹ/Ƥ1$ī.ƥƟ)"/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0#Ļ)#1ƢŹ//-Ğ)(ƣ#*ā/ěů)"/$Ğ0#0ą)/# *)#Ƣěù)#"$ù)
đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.
ȗ$$Ș #ï0#*
#ă0#*ěƢŹ/ļ)#/# *+#ƢŴ)"+#ù+ěƢŶ)"/#Ċ)"Ƨ/-Ğ)/#Ŷ$"$)#Ʀ0Ɵ)"Ƣŵ/ļ)#Ơ/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0
hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:
ғù44
ғYů)"Ŵ(ù44
ғ#øƥѶ1ć/&$ħ)/-ƒ
ғù4(ŢѶ/#$ħ/Ń
ғ#ƢŴ)"/$ī)1ć)/Ă$(Č/ěă/
ғ#$ħ/ŃѶƟ)"Ɵ,0Ă)'ƭ
ғø$.Ă)ūěŃ)#&#ù

16 – 20 năm
10 năm
10 – 25 năm
5 – 10 năm
цҌрп)þ(
тҌф)þ(
фҌц)þ(

(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
ţ)"/4*)ěû)#ć)+#Ą)'ŵ)-Ơ$-*1ø'Ź$ļ#"Ĉ)'$Ĩ)1ŵ$,04Ĩ).ŷ#Ʀ0ѵø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0#Ļ)#Ƣŵ$#Ļ)#/#ƣ
/#0Ğ/ø$#ļ)#ěƢŹ/#ĩ#$ī)ĉ)".ū/$Ĩ)/ƢŴ)"ěƢŴ)"1ŵ$.ū/#ă+#Ŵ)"$Ʀ"$ù/-Ń#Ź+'ƭƠ/ø$.Ă)ūěŃ)#1ø"$ù
/-Ń#$ī)/ā$Ơù&#*Ă)/$Ĩ)/#0Ğ/ū$/#$ĩ0Ѷ/ļ)#/ā$/#Ŷ$ě$ĩ(Ĉ/ěĄ0/#0ĞѶ/-Ƥě$"$ù/-Ń#*(š)'Ɣ4&ħѵ
#ă0#*Ơ/ø$.Ă)/#0Ğ/ø$#ļ)#ěƢŹ#ā#/*ù)/# *+#ƢŴ)"+#ù+ěƢŶ)"/#Ċ)"Ƨ/-Ğ)/#Ŷ$"$)#Ʀ0Ɵ)"
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
ěŃ)##Ʀ0#Ļ)#ěƢŹ)Ğ0/-*)"+#Ą)#ļ)#.ù#&ħ/*ù)тҗ"Ҙѵ

ȗ$$Ș#ð)(Đ((å41$/ġ)#
Phần mềm máy vi tính bao gồm phần mềm quản lý doanh thu vận chuyển hành khách/hàng hóa, phần mềm quản
lý hàng hóa, và phần mềm kế toán. Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một
bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm
(ù41$/ļ)#ěƢŹ/ļ)#&#ă0#*/# *+#ƢŴ)"+#ù+ěƢŶ)"/#Ċ)"/-*)"1š)"/Ƥěħ)Ă4)þ(ѵ
(j) Xây dựng cơ bản dở dang
ú4Ƨ)"ŴĂ)ŷ)"+#Ă)ù)#ù&#*Ă)#$+#ļ3ú4Ƨ)"1ø(ù4(Ţ#ƢěƢŹ#*ø)/#ø)##*Č#Ƣ'Ĉ+
ěČ/3*)"ѵú4Ƨ)"ŴĂ)ŷ)".ĦěƢŹ#04ĩ).)"/ø$.Ă)ūěŃ)#/# *"$ù/ā(/ļ)#җ)ħ0#ƢŢ,04ħ//*ù)
ěƢŹ+#Ğ04ī/Ҙ&#$ù/ø$.Ă)ěƢŹø)"$*ěƢ1ø*.ƥƟ)"ѵ
# *,04ěŃ)#1Ĩ,0Ă)'ƭěĄ0/Ƣ1ø3ú4Ƨ)"Ơ#ø)ƢŵѶ/Ƒ4/# *+#ú)ă+,0Ă)'ƭѶ"$ù/-Ń,04ħ//*ù)ùţ)"
/-Ļ)#3ú4Ƨ)"ŴĂ)#*ø)/#ø)#Ą)ěƢŹùŴ,0)Ţ/#ą(,04Ĩ)+#Ğ04ī/ѵ*ěŢѶ"$ù/-Ń0ū$Ƒ)"1Ĩ"$ù
/-Ńùţ)"/-Ļ)#3ú4Ƨ)"ŴĂ)Ţ/#ĩ/#4ěŭ$1ø+#Ɵ/#0ů1ø*,04ħ//*ù)ěƢŹ+#Ğ04ī/ŷ$ùŴ,0)Ţ
/#ą(,04Ĩ)ѵ
(k) Chi phí trả trước dài hạn
ȗ$Ș#$+#ġ.ƀ#Ɓ'Œ)ăŎ)"ő1ä/#æ)(å44
#$+#ļ.ƥ#Ʀ'ŵ)ěů)"Ŵ(ù44ěû+#ù/.$)#ěƢŹ+#ú)ŭ1ø*&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)#/ļ)#/Ƥ/#Ŷ$
ě$ĩ(ěā$/0Ѷ.ƥ#Ʀ#*ø)/#ø)#ѵYū$1ŵ$ěů)"Ŵ(ù44/#0ĞѶ#$+#ļ#Ŷ+#ú)ŭ'ø"$ù/-Ń.ƥ#Ʀ.0&#$ěû
/-Ƥ+#Ą)/#0#Ŭ$,0Ƴěā$/0/Ƥ)#ø#*/#0Ğ(ù44ѵ#$+#ļĂ*ƢŸ)"Ѷ.ƥ#Ʀěū$1ŵ$/#ú)(ù44Ѷěů)"Ŵ
#ļ)#Ѷěů)"Ŵ+#Ɵ1øø)"(ù44#*(Ů$'Ą)Ţ"$ù/-Ń/ƢŴ)"ěƢŴ)"/Ƥтппѵппп/-ŷ'Ğ).ĦěƢŹ+#ú)ŭ1ø*
&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)#/-*)"т)þ(ѵ#$+#ļ.ƥ#ƦěƢŹ"#$)#ć)1ø*#$+#ļ/-*)")þ()ħ0"$ù/-Ń)#Ū
#Ŵ)тппѵпппѵ
ȗ$$Ș#ġî*'ç)#/ġ)ź)"30ï/&#ñ014(0(å44
#ļĂ*'û)#/ļ)Ɵ)"30ă/&#ą0#Ź+ěŬ)"#04ěů)"1ū)(0(ù44/# *#Ļ)#/#ƣ/#0Ğ/ø$#ļ)#1øù#$+#ļ
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.
ȗ$$$Șł)"ź1äź)"ź
Công cụ và dụng cụ bao gồm:
ғù/ø$.Ă)ŭ)"ţ)"/41øţ)"/4*))Ĉ("$Ʀěĩ.ƥƟ)"/-*)",0ù/-Ļ)##*ā/ěů)"&$)#*)#Ļ)#/#ƢŶ)"Ѷ1ŵ$
)"04Ğ)"$ùƠ(Ů$/ø$.Ă)/#ă+#Ŵ)тп/-$ī01ø*ěŢ&#ţ)"ěƠě$Ĩ0&$ī)"#$)#ć)'ø/ø$.Ă)ūěŃ)#/# *,04
định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ trong thời gian 2 năm;
ғù1ć//ƢѶ+#Ɵ/Ƒ)",041š)"/#Ƨ#$ī)+#ú)ŭěĨ0#ø)")þ(җ#04ħ/($)#.ūтҗ!ҘҘѵ
(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.

(i) Tài sản cố định vô hình
ȗ$Ș04Đ).ƀź)"ăï/
"04Ğ)"$ù)ěĄ0Ơ,04Ĩ).ƥƟ)"ěă/)#ć)#04ĩ))#ƢŹ)"#Ź++#ù+*"Ŭ("$ù/-ŃƠ,04Ĩ).ƥƟ)"ěă/
ěƢŹ"#$)#ć)/-*)""$ù(01øù#$+#ļ'$Ğ),0)/-Ƨ/$ħ+/ŵ$1$īŢěƢŹ,04Ĩ).ƥƟ)"ěă/ѵŭ)"ţ)"/41ø
ùţ)"/4*)&#ţ)"/-ļ#&#ă0#*ěū$1ŵ$,04Ĩ).ƥƟ)"ěă/&#ţ)"/#Ŷ$#ā)ѵ
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(m) Dự phòng

(q) Doanh thu và thu nhập khác

ů/&#*Ă)Ƨ+#š)"ěƢŹ"#$)#ć))ħ0Ѷ*&ħ/,0ĂƠ(ů/.Ƨ&$ī)/-*)",0ù&#ƣѶŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)Ţ
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
/ħ/-*)"/ƢŴ)"'$ěĩ/#)#/*ù)ù&#*Ă))Ź+#Ă$/-Ă*)"#ľ1ƟěŢѵ #*Ă)Ƨ+#š)"ěƢŹ3ùěŃ)#ĉ)"ù##$ħ/
&#ă0š)"/$Ĩ)Ƨ&$ħ)+#Ă$/-Ă/-*)"/ƢŴ)"'$1ŵ$/Ʋ'ī#$ħ/&#ă0/-Ƣŵ/#0ħ+#Ă)ù)#ěù)#"$ùƠ/#Ń/-ƢŶ)"ŷ/#Ŷ$
điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

ȗ$Ș*)#/#01ó)#04đ)

Nghĩa vụ hoàn trả máy bay

ȗ$$Ș*)#/#00)"ï+Ĩ#1ź

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
"$*җ)"*ā$/-Ƥù#*(š)/Ƨ)#$Ğ)Ҙ&#$#*ø)/-Ă'ā$(ù44#*Ğ)#*/#0Ğ/ā$0ū$/#Ŷ$#ā)/#0Ğѵ# *ţ)"1þ).ū
ррчцхҝҊY Ơůø$#ļ)#Ѷŭ)"ţ)"/4Ţ/#ĩ"#$)#ć)#$+#ļ/-Ă(ù44/#0Ğ#*ā/ěů)"&#$/#Ƨ/ħ+#ù/.$)#
#*Č'ć+Ƨ+#š)"#*ø)/-Ă(ù44/-*)"/#Ŷ$"$)/#0Ğѵŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)#$ī)ě)"ù+Ɵ)"#ļ)#.ù#
"#$)#ć)#$+#ļ/-Ă(ù44/#0Ğ#*ā/ěů)"&#$/#Ƨ/ħ+#ù/.$)#ѵ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được hoàn thành trong thời gian ngắn được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh
*)##Ź+)#ă/&#$Ń#1ƟěƢŹ/#Ƨ#$ī)ѵ*)#/#0&#ţ)"ěƢŹ"#$)#ć))ħ0)#ƢŢ)#Ʀ)"4ħ0/ū&#ţ)"#Ĉ#Ĉ)
trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

(n) Doanh thu chưa thực hiện từ chương trình khách hàng thường xuyên
ŭ)"ţ)"/4/#Ƨ#$ī)#ƢŴ)"/-Ļ)#ţ)" )ø)"#*ù&#ù##ø)"/#ƢŶ)"304Ğ)Ѷ/# *ěŢ&#ù##ø)".ĦěƢŹ/ļ#
'Ɣ4ě$ĩ(/#Ƣŷ)"&#$(0#ø)"#Ţ#*Č.ƥƟ)"Ń#1ƟƠŭ)"ţ)"/4#4(ů/.ūěū$/ùƟ/#ĩƠŭ)"ţ)"/4ѵ
#Ą)*)#/#0/ƢŴ)"ƣ)"1ŵ$.ūě$ĩ(/ļ#'Ɣ4(ø&#ù##ø)"Ƨ&$ħ)'ă4/#Ƣŷ)"ěƢŹ3ùěŃ)#/# *"$ù/-Ń#Ź+'ƭ1ø"#$
)#ć)'ø*)#/#0#Ƣ/#Ƨ#$ī)ѵ*)#/#0#Ƣ/#Ƨ#$ī)ěƢŹ"#$)#ć)'ø*)#/#0/-*)")þ()ħ0&#ù##ø)"'ă4
/#Ƣŷ)"#*Čě$ĩ(/#Ƣŷ)"/ļ#'Ɣ4#ħ/#ā)ѵ
(o) Vốn cổ phần
Cổ phiếu phổ thông

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
ù)#/-Ğ)ù*ù*&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)##Ź+)#ă/&#$Ń#1Ɵ1ć)#04ĩ)ěƢŹ/#Ƨ#$ī)ѵ

ȗ$$$Ș*)#/#0å)#ä)"
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
"Ĉ)'$Ĩ)1ŵ$,04Ĩ).ŷ#Ʀ0.Ă)+#ą(#*Č#ø)"#*ùěƢŹ#04ĩ)"$*#*)"ƢŶ$(0ѵ*)#/#0&#ţ)"ěƢŹ"#$)#ć)
nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan
tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm
"$ù"#$/-Ğ)#ŢěŴ)ù)#ø)"ѵ
ȗ$1Ș*)#/#0#*/#0Ć
*)#/#0#*/#0Ğ/ø$.Ă)ěƢŹ"#$)#ć)/-*)"ù*ù*&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)##Ź+)#ă//# *+#ƢŴ)"+#ù+
ěƢŶ)"/#Ċ)"Ƨ1ø*/#Ŷ$#ā)Ơ#Ź+ěŬ)"/#0Ğѵù&#*Ă)#*#Ŭ)"#*/#0ĞěƢŹ"#$)#ć))#Ƣ'ø(ů/ů+#ć)
hợp thành của tổng doanh thu cho thuê.
ȗ1Ș#0)#ó+/ſ/$Đ)'ç$

ŭ+#$ħ0+#ŭ/#ţ)"ěƢŹ"#$)#ć)/# *(ī)#"$ùѵ#$+#ļ+#ù/.$)#'$Ğ),0)/-Ƨ/$ħ+ěħ)1$ī+#ù/#ø)#ŭ+#$ħ0Ѷ/-Ƥ
ě$Ă)##Ƣŷ)"/#0ħѶěƢŹ"#$"$Ă(1ø*/#Č)"Ƣ1ū)ŭ+#Ą)ѵ

#0)#ć+/Ƥ/$Ĩ)'û$ěƢŹ"#$)#ć)/# */Ʋ'ī/ƢŴ)"ƣ)"1ŵ$/#Ŷ$"$)Ƨ/-Ğ).ūƢ"ū1ø'û$.0ă/ù+Ɵ)"ѵ

(p) Thuế

ȗ1$Ș#0)#ó+/ſŌ/ž

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
/#0ů1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0Ѷ/#Ļ&#$ěŢù&#*Ă)/#0ħ/#0)#ć+)ø4Ɣ)"ěƢŹ"#$)#ć)1ø*/ø$&#*Ă)/ƢŴ)"ƣ)"/#0ů1ū)
#Ơ.ŷ#Ʀ0ѵ

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.

#0ħ/#0)#ć+#$ī)#ø)#'ø&#*Ă)/#0ħƧ&$ħ)+#Ă$)ů+Ƨ/-Ğ)/#0)#ć+#Ń0/#0ħ/-*)")þ(Ѷ.ƥƟ)"ù(ƣ/#0ħ
.0ă/Ţ#$ī0'Ƨ/ā$)"ø4&ħ//#ƒ&Ƭ&ħ/*ù)Ѷ1øù&#*Ă)ě$Ĩ0#ł)#/#0ħ+#Ă$)ů+'$Ğ),0)ěħ))#Ʀ)")þ(/-Ƣŵѵ

ù&#*Ă)/#)#/*ù)/#0Ğ#*ā/ěů)"ěƢŹ"#$)#ć)/-*)"ù*ù*&ħ/,0Ă#*ā/ěů)"&$)#*)##Ź+)#ă//# *+#ƢŴ)"
+#ù+ěƢŶ)"/#Ċ)"Ƨ1ø*/#Ŷ$#ā)Ơ#Ź+ěŬ)"/#0Ğѵù&#*Ă)#*#Ŭ)"ě$/#0ĞěƢŹ"#$)#ć)/-*)"ù*ù*&ħ/
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

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
/-Ń.ƥƟ)"#*(Ɵěļ#/ļ)#/#0ħƠù&#*Ă)(Ɵ/ø$.Ă)1ø)Ź+#Ă$/-Ăѵ$ù/-ŃƠ/#0ħ/#0)#ć+#*û)'ā$ěƢŹ"#$
)#ć)Ƨ/-Ğ)ù#/#ƣƧ&$ħ)/#0#Ŭ$#*Č/#)#/*ù)"$ù/-Ń"#$.ŭƠù&#*Ă)(Ɵ/ø$.Ă)1ø)Ź+#Ă$/-Ă.ƥƟ)"
ù(ƣ/#0ħ.0ă/Ţ#$ī0'Ƨ#*ČŴĂ)Ţ#$ī0'Ƨ/ā$)"ø4&ħ//#ƒ&Ƭ&ħ/*ù)ѵ
ø$.Ă)/#0ħ/#0)#ć+#*û)'ā$#łěƢŹ"#$)#ć)/-*)"+#ā(1$#Ĉ#Ĉ)ŢěƠ'Ź$)#0ć)/ļ)#/#0ħ/-*)"/ƢŴ)"'$ěĩ/ø$
.Ă)/#0ħ/#0)#ć+)ø4Ţ/#ĩ.ƥƟ)"ěƢŹѵø$.Ă)/#0ħ/#0)#ć+#*û)'ā$ěƢŹ"#$"$Ă(/-*)"+#ā(1$&#ţ)"š)#Ĉ
#Ĉ)'øù'Ź$ļ#1Ĩ/#0ħ'$Ğ),0))ø4.Ħ.ƥƟ)"ěƢŹѵ

(r) Các khoản thanh toán thuê hoạt động

(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
ŭ)"ţ)"/4/-Ļ)#ø4'û$ŴĂ)/-Ğ)ŭ+#$ħ0җҘ#*ùŭ+#$ħ0+#ŭ/#ţ)"ѵ û$ŴĂ)/-Ğ)ŭ+#$ħ0ěƢŹ/ļ)#ĉ)"
ù#'ă4'û$#*Č'Ů/#0ů1Ĩŭěţ)"+#ŭ/#ţ)"Ơŭ)"ţ)"/4җ.0&#$ěû/-Ƥě$&#*Ă)+#ú)ŭ1ø*,0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"Ѷ
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.
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(u) Báo cáo bộ phận

ǖǹå&#*î)ăð0/Ž/ä$#ġ)#

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
ă+ù.Ă)+#ą(#*ČŃ#1Ɵ'$Ğ),0)җů+#ć)#$/# *#*ā/ěů)"&$)#*)#ҘѶ#*Č0)"ă+.Ă)+#ą(#*Č
dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được
lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Ban Giám đốc Tổng Công ty cho rằng Tổng Công ty và các công ty con hoạt
ěů)"#Ơ4ħ0/-*)"(ů/'ľ)#1Ƨ&$)#*)#04)#ă/'ø#ø)"&#ţ)"1øù#*ā/ěů)"+#Ɵ/-Źѵ
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
*)#/#0ѵ#*)þ(&ħ//#ƒ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶ)$ù(ěūŭ)"ţ)"/43ùěŃ)#$ī/('ø,0ū
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
1øùţ)"/4*)'ø/ø$.Ă)#Ą0#ħ/ěƢŹěþ)"&ƭ1ø,0Ă)'ƭ/ā$$ī/()#Ƣ)"#*ā/ěů)"ŷ&#Ĉ+ùěƢŶ)"4
trên toàn thế giới.
(v) Các bên liên quan

(a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31/12/2016

Đầu tư nắm giữ đến ngày
đáo hạn – ngắn hạn
ғ$Ĩ)"ƥ$Ţ&Ƭ#ā)

Giá trị hợp lý
VND

цхтѵхцхѵппрѵупп

цхтѵхцхѵппрѵупп

тчсѵрхчѵрсхѵупп

тчсѵрхчѵрсхѵупп

Giá trị ghi sổ
VND
31/12/2016
VNĐ

1/1/2016
VNĐ

ссѵтсшѵпптѵсцч

сфѵхрпѵрпцѵрхх

рѵхттѵсурѵфспѵтср

рѵфтсѵтфрѵсуфѵрхч

Tiền đang chuyển

ррсѵртшѵпфцѵчфп

ррсѵучсѵтууѵпчф

ù&#*Ă)/ƢŴ)"ěƢŴ)"/$Ĩ)

шшцѵрцфѵцццѵшсц

сѵшптѵтцшѵфупѵппп

2.764.885.359.376

4.573.823.236.419

Vietnam Airlines

Giá gốc
VND

31/12/2016

1/1/2016

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

чхчѵушфѵпррѵпшр

цшпѵшшшѵцфуѵухп

чхчѵушфѵпррѵпшр

чфхѵшсшѵцфтѵртр

Công ty Cổ phần Cho thuê
Máy bay Việt Nam

уфхѵчххѵпухѵххр

цутѵцшрѵттсѵфцх

ффрѵрптѵучхѵххр

хчпѵцтсѵррхѵхфс

Công ty Cổ phần Dịch vụ
Hàng không Sân bay
Yøċ)"

чсѵпшуѵсурѵццс

стѵффцѵцшчѵсшц

чсѵпшуѵсурѵццс

срѵсррѵтшфѵутц

Công ty Cổ phần Xuất
)#ć+&#ą0 ø)"&#ţ)"
(Airimex)

ссѵчрсѵтппѵппп

рфѵфсуѵцфсѵцпп

ссѵчрсѵтппѵппп

рхѵпсрѵцчуѵтфп

хѵрххѵттфѵчхт

фѵсфуѵпппѵппп

хѵрххѵттфѵчхт

фѵсфуѵпппѵппп

1.436.433.935.387

1.579.127.638.033

1.530.671.375.387

1.580.149.049.570

ţ)"/4ŭ+#Ą)#Ƨ*
cấp Hàng không
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Giá trị hợp lý
VND

(b) Đầu tư tài chính dài hạn

Ǖǹ$Đ)1äå&#*î)/Žő)"ăŽő)"/$Đ)

$Ĩ)"ƥ$)"ú)#ø)"

Giá gốc
VND

$ù/-Ń#Ź+'ƭƠ/$Ĩ)"ƥ$Ţ&Ƭ#ā)3ă+3łĉ)""$ù/-Ń"#$.ŭ*/ļ)##ă/)"Ĉ)#ā)Ơ/ø$.Ă)/ø$#ļ)#)ø4ѵ

ùĞ)ěƢŹ*$'øĞ)'$Ğ),0)Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*))ħ0(ů/Ğ)Ţ&#Ă)þ)"Ѷ/-Ƨ/$ħ+#*Č
"$ù)/$ħ+Ѷ&$ĩ(.*ù/Ğ)&$#*Č"ú4Ă)##Ƣŷ)"ěù)"&ĩ/ŵ$Ğ)&$/-*)"1$ī-ù,04ħ/ěŃ)#/ø$#ļ)#1ø#*ā/
ěů)"Ѷ#*Č&#$ŭ)"ţ)"/4#*Čùţ)"/4*)1øĞ)&$Ƒ)"#Ń0.Ƨ&$ĩ(.*ù/#0)"#*ČĂ)##Ƣŷ)"ěù)"
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.

Tiền mặt

1/1/2016
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31/12/2016
Giá trị ghi sổ
VND

Dự phòng
VND

рчфѵпфпѵппсѵсху

-

ţ)"/4ŭ+#Ą)#ƢŴ)"(ā$þ)"Ą0ú)Ŵ)#ă/

шпѵшпрѵпчпѵппп

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

1/1/2016
Giá trị hợp lý
VND

Giá trị ghi sổ
VND

Dự phòng
VND

Giá trị hợp lý
VND

рчфѵпфпѵппсѵсху

рчфѵпфпѵппсѵсху

-

рчфѵпфпѵппсѵсху

җфѵхцшѵшппѵптцҘ

чфѵссрѵрцшѵшхт

шпѵшпрѵпчпѵппп

җрсѵчшпѵцрцѵпртҘ

цчѵпрпѵтхсѵшчц

52.000.000.000

җсѵсхшѵуттѵутсҘ

ушѵцтпѵфххѵфхч

52.000.000.000

җрѵсшхѵшрцѵттпҘ

фпѵцптѵпчсѵхцп

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

тпѵпппѵпппѵппп

-

ттѵпшфѵуутѵчфу

тпѵпппѵпппѵппп

-

тпѵцспѵсшуѵцхр

Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Hàng không ALS

суѵтштѵхппѵппп

-

суѵтштѵхппѵппп

суѵтштѵхппѵппп

-

суѵтштѵхппѵппп

-

-

-

шѵруцѵсчтѵхсп

-

шѵруцѵсчтѵхсп

хѵрхрѵртчѵтпш

-

хѵрхрѵртчѵтпш

хѵрхрѵртчѵтпш

-

хѵрхрѵртчѵтпш

-

-

-

сѵппрѵрхчѵппп

-

сѵппрѵрхчѵппп

Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh

шпѵпппѵпппѵппп

-

шпѵпппѵпппѵппп

-

-

-

Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không

рцѵпппѵпппѵппп

җрѵуфрѵпшпѵфсфҘ

рфѵфучѵшпшѵуцф

-

-

-

рѵпхрѵрцрѵшхц

-

рѵпхрѵрцрѵшхц

-

-

-

496.566.992.540

(9.400.423.994)

399.654.272.193

(14.187.634.343)

386.186.932.611

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
ţ)"/4

YĄ0/Ƣ0'Ń#1øć)/Ă$$ĩ)#ƢŴ)"(

Công ty Liên doanh TNHH Giao nhận hàng hóa Jupiter Pacific
ţ)"/4ŭ+#Ą)Ƣ0#ļ)#$Ī)/#ţ)"ø$š)җҘ
Công ty Cổ phần In Hàng không

Khác

$ù/-Ń#Ź+'ƭƠù&#*Ă)ěĄ0/Ƣ/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхěƢŹ3ùěŃ)#/-Ğ)Ŵ.ŷѷ

490.262.012.400

(c) Biến động của đầu tư góp vốn vào công ty liên kết

ғ$ùěŢ)"ƥ/-Ğ)/#Ń/-ƢŶ)"#ƣ)"&#*ù)/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхěū$1ŵ$ùţ)"/4)$Ğ(4ħ/ѵ
ғ$ù/-Ń1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрх/ƢŴ)"ƣ)"1ŵ$/Ʋ'ī.ŷ#Ʀ0Ơŭ)"ţ)"/41ø
các công ty con đối với các công ty chưa niêm yết hoặc giá gốc khoản đầu tư trong trường hợp thông tin
&#ţ)".ċ)Ţѵ

Từ 1/1/2016
đến 31/12/2016
VND
Số dư đầu năm
Phần lãi trong công ty liên kết phát sinh trong năm

цуѵцццѵфчсѵчфх

#Ğ)#'ī#*,04ěŭ$/$Ĩ)/īù#*ā/ěů)"ŷ)Ƣŵ)"*ø$җ#04ħ/($)#суҘ

ртѵхххѵчфцѵуср

Cổ tức được chia
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рѵфчпѵрушѵпушѵфцп

җшуѵстцѵуупѵпппҘ

Biến động khác

уѵццрѵфччѵрчх

Số dư cuối năm

рѵфцшѵрсцѵхтчѵптт
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Ǘǹ #î$/#0Ż&#å##ä)"

(b) Trả trước cho
người bán dài hạn

(a) Chi tiết
phải thu của
khách hàng

31/12/2016
VND
#Ă$/#0/Ƥùěā$'ƭù).Ă)+#ą(1ć)#04ĩ)
hành khách

рѵхтхѵшшуѵуцрѵхчт

рѵухфѵпчпѵсхфѵчтч

Phải thu từ các hãng hàng không khác

хчрѵштчѵтчуѵшрш

чсчѵфшуѵтхшѵфтт

Phải thu cước vận chuyển hàng hóa

тпцѵрцсѵшррѵхцч

ссчѵпчуѵуучѵштч

сшѵчшрѵртсѵшуш

стхѵшрфѵссуѵхфх

цччѵшчхѵсчфѵпчч

тцуѵтцсѵхпуѵфрх

тѵуууѵшчтѵрчхѵтрц

тѵрттѵпухѵшртѵучр

Phải thu cho thuê máy bay
Phải thu ngắn hạn khác

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

1/1/2016
VND

Ngắn hạn
Dài hạn

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

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

тѵуутѵфччѵфцчѵцфу

тѵртрѵхфсѵтпфѵшрч

рѵтшуѵхпцѵфхт

рѵтшуѵхпцѵфхт

тѵуууѵшчтѵрчхѵтрц

тѵрттѵпухѵшртѵучр

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

1/1/2016
VND

сѵутфѵчцтѵрхсѵупф

уѵцпхѵуффѵрчшѵтрп

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

#Ă$/#0'û$/$Ĩ)"ƥ$)"Ĉ)#ā)

рсѵптсѵухцѵрпу

фѵтпхѵхтуѵурч

Tạm ứng

сфѵтцсѵхсшѵрпс

ршѵуупѵшчрѵтшу

Ký cược, ký quỹ ngắn hạn

хсѵрптѵптчѵцрф

рхѵрцтѵучфѵсфх

YČ/ũ/#0Ğ(ù44)"Ĉ)#ā)җҡҘ

рцрѵшшцѵфусѵцфп

-

ā()ů+/#0ħ)#ć+&#ą0Ѷ/#0ħ"$ù/-Ń"$/þ)"

хтшѵухфѵттшѵччч

ччтѵтутѵпфрѵцрс

Phải thu khác

сруѵусшѵпцчѵшхт

сцчѵпрфѵупхѵхтф

рѵрсфѵуппѵпшхѵфсс

рѵспсѵсцшѵффшѵурф

Trả trước tiền mua máy bay

Ǚǹ#î$/#0&#å
(a) Phải thu
ngắn hạn 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
YČ/ũ/#0Ğ(ù44Ѷěů)"Ŵ(ù44

Công ty liên kết
Hãng hàng không Cambodia Angkor Air

31/12/2016
VND

чсѵрспѵшсшѵспп

Đặt cọc, ký cược, ký quỹ dài hạn khác

шрѵцтшѵссрѵцчу

Phải thu dài hạn khác

#*Ă)+#Ă$/#0/#ƢŴ)"(ā$/ƤùĞ)'$Ğ),0)&#ţ)"ŢěĂ(Ă*Ѷ&#ţ)"/ļ)#'û$1øěƢŹ#*ø)/-Ă
khi có yêu cầu.

ǘǹ -î/-ŽŒ#*)"Žœ$å)
(a) Trả trước cho
người bán ngắn hạn
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(c) Phải thu từ
bên liên quan
31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Trả trước tiền mua máy bay

чѵхпшѵпхрѵсшфѵтшр

фѵчсхѵшфсѵхцпѵчуп

-Ă/-Ƣŵ#$+#ļ.ƥ#Ʀ'ŵ)#Ŷă)/-Ƥ1ŵ$0Ƴěā$/0

рѵцшшѵцшшѵшчрѵршф

рѵтшхѵцсуѵцчшѵчфц

Trả trước tiền thuê máy bay

ууфѵхпуѵрцпѵсрх

тхпѵуцшѵхрфѵрпц

Trả trước khác

счсѵссчѵчууѵфцч

тсчѵпфуѵтчтѵсцп

ррѵртхѵхшуѵсшрѵтчп

цѵшрсѵсррѵуфшѵпцу

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

сѵтпрѵшучѵчцфѵттц

сѵрхпѵпсшѵсчуѵутц

ччѵупсѵрууѵтфц

рфчѵцшчѵшуфѵфуц

хѵрххѵхчуѵушш

рпѵтпчѵхрцѵршт

сѵтшхѵфрцѵцпуѵршт

сѵтсшѵртхѵчуцѵрцц

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

утрѵчцхѵухпѵуфу

усхѵухшѵцпуѵчфу

Công ty liên kết
ţ)"/4ŭ+#Ą)#*/#0Ğù44$ī/(җҡҘ

(*) 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.
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ǚǹŖ3ï01ä)Ŗ&#Łăŀ$
31/12/2016
Thời gian quá hạn

1/1/2016

VND

Dự phòng
VND

Giá trị có thể thu hồi
VND

VND

Dự phòng
VND

Giá trị có thể thu hồi
VND

туѵушчѵутхѵпст

җтуѵушчѵутхѵпстҘ

-

Trên 60 tháng

туѵушчѵутхѵпст

җтуѵушчѵутхѵпстҘ

-

чцѵтртѵцхх

җчцѵтртѵцххҘ

-

26 tháng

хѵхурѵчцуѵшху

җхѵхурѵчцуѵшхуҘ

-

6 tháng

фѵцпрѵпрхѵцср

җфѵцпрѵпрхѵцсрҘ

-

с/#ù)"Ҋрш)þ(

утѵшчсѵчшфѵхпр

җтрѵушцѵшфхѵппхҘ

рсѵучуѵштшѵфшф

90.824.223.309

(78.339.283.714)

12.484.939.595

Thời gian quá hạn

Nợ quá hạn
ţ)"/4ŭ+#Ą) ø)" #ţ)"Yţ)"ƢŴ)"
Đại lý BSP Pháp (Consult)

Trên 60 tháng
х/#ù)"Ҍт)þ(

Đại lý Global Flight

1 - 2 năm

тѵхсфѵпцуѵпсш

җтѵхсфѵпцуѵпсшҘ

-

Các đối tượng khác

1 - 2 năm

ухѵшпрѵфурѵччц

җуфѵрчцѵцрчѵфчхҘ

рѵцртѵчстѵтпр

85.112.365.705

(83.398.542.404)

1.713.823.301

Trong đó:
Ƨ+#š)"+#Ă$/#0&#Ţěš$Ҋ)"Ĉ)#ā)

җчсѵчсцѵчсхѵупуҘ

җцхѵшууѵхцхѵрфрҘ

җфцпѵцрхѵпппҘ

җрѵтшуѵхпцѵфхтҘ

Ƨ+#š)"+#Ă$/#0&#Ţěš$Ҋø$#ā)

ǒǑǹ ä)"/ŋ)&#*
1/1/2016

31/12/2016
Giá gốc
VND

Dự phòng
VND

Giá gốc
VND

Dự phòng
VND

усѵфччѵучшѵчшп

-

сцѵсшхѵфцсѵфшш

-

Nguyên vật liệu

шхшѵцссѵхптѵпту җрпчѵчхцѵсцфѵстуҘ

чррѵхпсѵцчхѵршр

җцтѵрхшѵхшчѵфччҘ

Công cụ và dụng cụ

ршшѵфчшѵрурѵпст

-

рцшѵххчѵцфчѵшпч

-

фѵччуѵтцпѵурт

-

фѵчфпѵхушѵтфу

-

рѵфчфѵцупѵусрѵфшч

-

цфчѵпчфѵррхѵфцф

җршѵуцчѵтшфҘ

рсѵхуфѵфтцѵуцф

-

рцѵххрѵхчпѵрцп

-

уѵчццѵсцхѵсчц

-

-

-

сѵчсрѵпуцѵчтшѵцсп җрпчѵчхцѵсцфѵстуҘ

рѵчппѵрхфѵфхтѵцшц

җцтѵрчшѵрцхѵшчтҘ

Hàng mua đang đi trên đường

#$+#ļ.Ă)30ă/&$)#*)#ŷ)"
ø)"#ŢҗҡҘ
Hàng hóa kho bảo thuế
ø)""ƥ$ě$ù)
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(*) 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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ǒǒǹä$.î)ŊăĨ)##Ɓ0#Ġ)#
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

Số dư đầu năm

ршѵфптѵчфчѵчфрѵхфх

рѵшучѵутшѵшцуѵстш

рѵцсчѵтцфѵррпѵпхф

рѵшспѵпссѵшшцѵттт

цчуѵсчхѵтфпѵфпп

сппѵцффѵтрсѵрур

схѵпчфѵцтчѵфшфѵшту

Tăng trong năm

цѵпхуѵтстѵсфчѵтхц

-

рспѵсцшѵччцѵупц

шсѵчцуѵфцуѵчпу

рссѵцфчѵупшѵухт

хфѵруцѵсшфѵуру

цѵухфѵтчтѵусфѵуфф

-

счпѵцчтѵчссѵфтч

-

-

-

-

счпѵцчтѵчссѵфтч

фѵсцхѵхштѵсшчѵсшч

-

-

-

-

-

фѵсцхѵхштѵсшчѵсшч

чсѵшхтѵуусѵфрц

җрѵцфтѵфппѵупсҘ

-

-

-

-

чрѵспшѵшусѵррф

Chuyển sang tài sản cố định vô hình

-

-

-

-

җсхчѵпппѵпппҘ

-

җсхчѵпппѵпппҘ

Góp vốn bằng tài sản

-

җрѵршфѵсптѵшхцҘ

җстцѵцуцѵсцсҘ

-

-

-

җрѵутсѵшфрѵстшҘ

Phân loại lại

-

җуѵусшѵспрѵуртҘ

рѵпхчѵсштѵфффѵфуц

җчурѵфпшѵрпрѵрштҘ

җстхѵсчсѵхффѵчххҘ

ртѵшсцѵупсѵшсф

-

җучфѵчхчѵтфпѵхчуҘ

җрпѵшчхѵтсшѵфхтҘ

җфѵсппѵцупѵфсцҘ

җутѵрпшѵтччѵцшфҘ

җруѵтфцѵхпсѵфшчҘ

җрѵхшцѵцшрѵпчхҘ

җфхрѵсспѵсптѵсфтҘ

Biến động khác

җршѵрцфѵртшѵсрфҘ

җчтрѵсчцѵфхпҘ

-

-

-

-

җспѵппхѵусхѵццфҘ

Số dư cuối năm

трѵуссѵцшфѵтхпѵштш

сѵсрпѵпсчѵсцтѵчцс

сѵшррѵфрпѵпхфѵссп

рѵрсчѵсцшѵпчсѵруш

хфхѵртхѵфпрѵушш

сцчѵртсѵсршѵтшу

тчѵхпхѵччрѵфптѵпцт

Số dư đầu năm

чѵфшфѵшцсѵтшпѵссс

цтшѵхшсѵшутѵушч

рѵпрчѵшсфѵчсшѵртс

рѵсчшѵсчрѵртчѵтшу

фрцѵптхѵпхцѵссш

ррфѵхсфѵтшсѵцсч

рсѵсцхѵфттѵцхрѵспт

Khấu hao trong năm

рѵтфтѵфппѵртсѵшчш

ррпѵрутѵучрѵпшш

стсѵцхшѵххпѵуфф

ччѵчфцѵфуцѵхрч

цуѵчцрѵрпсѵцчф

срѵтпцѵчсуѵстш

рѵччрѵуушѵцушѵрчф

Chuyển từ tài sản cố định hữu hình thuê tài chính

тѵчуцѵппрѵчпхѵстр

-

-

-

-

-

тѵчуцѵппрѵчпхѵстр

Chuyển sang tài sản cố định vô hình

-

-

-

-

җсхчѵпппѵпппҘ

-

җсхчѵпппѵпппҘ

Góp vốn bằng tài sản

-

җстуѵсспѵчрсҘ

җссхѵпчрѵтцрҘ

-

-

-

җухпѵтпсѵрчтҘ

җхууѵпфхѵфуцҘ

җччѵтцпѵуфцҘ

хшцѵчфпѵцруѵсуф

җффтѵтчсѵфууѵрусҘ

җрфуѵршшѵхрсѵпцхҘ

рпѵухтѵчхчѵшцц

-

җучфѵчхчѵтфпѵхчуҘ

җчѵучпѵшштѵпррҘ

җфѵрфшѵшхпѵуттҘ

җутѵпфчѵцусѵпцсҘ

җруѵсхрѵцхчѵшттҘ

җрѵхшцѵцшрѵпчхҘ

җффчѵфсцѵхпхѵсршҘ

Biến động khác

җршѵрцфѵртшѵсрфҘ

җфцшѵсшуѵтртҘ

җфхрѵфцфѵтшшҘ

җссцѵччсѵсфсҘ

фшѵссцѵчшх

-

җспѵучуѵххтѵсчтҘ

Số dư cuối năm

ртѵсшпѵцчхѵцчсѵшшх

чупѵуфтѵфухѵппу

рѵшутѵфшчѵфчхѵхсш

цчрѵухшѵфрцѵфух

устѵстцѵпрхѵшпр

руфѵхшшѵсшуѵчфч

рцѵусфѵсууѵцууѵшту

Số dư đầu năm

рпѵшпцѵччхѵухрѵуту

рѵспчѵцуцѵптпѵцур

цпшѵуушѵсчпѵштт

хтпѵцурѵчфчѵштш

схцѵсфпѵсчтѵсцр

чфѵрсшѵшршѵурт

ртѵчпшѵспуѵчтуѵцтр

Số dư cuối năm

рчѵртсѵппчѵфццѵшут

рѵтхшѵфцуѵцсцѵчхч

шхцѵшррѵуцчѵфшр

тухѵчпшѵфхуѵхпт

стсѵчшшѵучуѵфшч

ртсѵутсѵшсуѵфтх

срѵрчрѵхтхѵцфчѵртш

Nguyên giá

#04ĩ)/Ƥ3ú4Ƨ)"ŴĂ)ŷ)"
Chuyển từ tài sản cố định hữu hình thuê tài chính
Điều chỉnh nguyên giá

Thanh lý và nhượng bán

Giá trị hao mòn lũy kế

Phân loại lại
Thanh lý và nhượng bán

Giá trị còn lại

-*)"/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0#Ļ)#/ā$)"ø4тр/#ù)"рс
)þ(спрхŢù/ø$.Ă)Ţ)"04Ğ)"$ùсѵфруѵцчц/-$ī0
ěû&#ă0#*#ħ/)#Ƣ)"1Ć)ě)"ěƢŹ.ƥƟ)"
җрҝрҝспрхѷсѵухуѵусш/-$ī0Ҙѵ
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ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрх/ø$.Ă)ūěŃ)##Ʀ0#Ļ)#Ţ
"$ù/-Ńš)'ā$'øрфѵпппѵсцш/-$ī0җрҝрҝспрхѷрпѵфттѵфсу
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
ěŃ)##Ʀ0#Ļ)#/ƢŴ)"ěƢŴ)"ррцѵфчц/-$ī0җ&Ƭш
/#ù)"&ħ//#ƒ)"ø4трҝрсҝспрфѷррсѵчсш/-$ī0Ҙѵ
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ǒǓǹä$.î)ŊăĨ)##Ɓ0#Ġ)#/#0Ć/ä$#ġ)#

Máy bay và
động cơ máy bay
VND

ǒǔǹä$.î)ŊăĨ)#1ł#Ġ)#

Máy móc,
thiết bị văn phòng
VND

Tổng cộng
VND

Nguyên giá

Quyền
sử dụng đất
VND

Phần mềm
máy vi tính
VND

Tài sản cố định
vô hình khác
VND

Tổng cộng
VND

рсхѵрттѵршхѵптр

усцѵсуцѵхшчѵцсф

рѵспхѵчхчѵцхц

ффуѵфчцѵцхтѵфст

Nguyên giá

Số dư đầu năm

ффѵсссѵфусѵфтчѵфпу

уфпѵпппѵппп

ффѵсссѵшшсѵфтчѵфпу

Số dư đầu năm

Tăng trong năm

тѵтхпѵурфѵцчцѵхур

-

тѵтхпѵурфѵцчцѵхур

Tăng trong năm

-

счѵчршѵтртѵруп

-

счѵчршѵтртѵруп

шцѵцтуѵцррѵхшц

-

шцѵцтуѵцррѵхшц

Chuyển sang tài sản cố định hữu hình

җфѵсцхѵхштѵсшчѵсшчҘ

-

җфѵсцхѵхштѵсшчѵсшчҘ

Phân loại lại từ tài sản cố
định hữu hình

-

схчѵпппѵппп

-

схчѵпппѵппп

Thanh lý, nhượng bán

-

җрпсѵчччѵпрцҘ

-

җрпсѵчччѵпрцҘ

Số dư cuối năm

фтѵуптѵшшшѵцтшѵфуу

уфпѵпппѵппп

фтѵупуѵуушѵцтшѵфуу

Phân loại lại

(25.200.000.000)

-

25.200.000.000

-

Biến động khác

-

рѵссчѵпчуѵппп

-

рѵссчѵпчуѵппп

Số dư cuối năm

рппѵшттѵршхѵптр

уфцѵухпѵспцѵчуч

схѵупхѵчхчѵцхц

фчуѵчппѵсцсѵхух

трѵфттѵпфуѵчтш

тухѵшчрѵхчрѵсфч

рѵспхѵчхчѵцхц

тцшѵцсрѵхпуѵчху

шцѵхчтѵшпп

фрѵхтрѵпхцѵурф

-

фрѵцсчѵцфрѵтрф

Phân loại lại từ tài sản cố
định hữu hình

-

схчѵпппѵппп

-

схчѵпппѵппп

Thanh lý, nhượng bán

-

җцсѵцушѵрсцҘ

-

җцсѵцушѵрсцҘ

Biến động khác

-

срчѵтсхѵпус

-

срчѵтсхѵпус

Số dư cuối năm

трѵхтпѵцтчѵцтш

тшшѵпсхѵтсфѵфчч

рѵспхѵчхчѵцхц

утрѵчхтѵшттѵпшу

Số dư đầu năm

шуѵхппѵрурѵршс

чпѵсххѵпрцѵухц

-

рцуѵчххѵрфчѵхфш

Số dư cuối năm

хшѵтпсѵуфцѵсшс

фчѵуттѵччсѵсхп

25.200.000.000

рфсѵштхѵттшѵффс

Điều chỉnh nguyên giá máy bay

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm

ртѵчшрѵтучѵтфсѵтуу

утѵцфпѵппс

ртѵчшрѵтшсѵрпсѵтух

тѵсчуѵшххѵпрцѵпуш

руцѵшчтѵчхс

тѵсчфѵрруѵпппѵшрр

Chuyển sang tài sản cố định hữu hình

җтѵчуцѵппрѵчпхѵстрҘ

-

җтѵчуцѵппрѵчпхѵстрҘ

Số dư cuối năm

ртѵтсшѵтрсѵфхтѵрхс

ршрѵцттѵчху

ртѵтсшѵфпуѵсшцѵпсх

Số dư đầu năm

урѵттрѵршуѵрчхѵрхп

упхѵсушѵшшч

урѵттрѵхппѵутхѵрфч

Số dư cuối năm

упѵпцуѵхчцѵрцхѵтчс

сфчѵсххѵртх

упѵпцуѵшуфѵуусѵфрч

Khấu hao trong năm

Giá trị còn lại

ŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)ě)"/#0Ğ/ø$#ļ)#ус(ù44*"Ŭ(ù'*ā$(ù44тсрѶцццѶцчц1ø
цсҊфппѵYħ)0ū$"$$ě*ā)/#0ĞƠ/Ƥ)"#Ź+ěŬ)"/#0ĞѶŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)Ţ,04Ĩ)'Ƨ#ũ)
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)).

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
Khấu hao trong năm

Giá trị còn lại

-*)"/ø$.Ă)ūěŃ)#1ţ#Ļ)#/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхŢù/ø$.Ă)1ŵ$)"04Ğ)"$ùтууѵцшр/-$ī0ěû
&#ă0#*#ħ/)#Ƣ)"1Ć)ě)"ěƢŹ.ƥƟ)"җрҝрҝспрхѷррхѵхфу/-$ī0Ҙѵ
ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхù/ø$.Ă)ūěŃ)#1ţ#Ļ)#Ţ"$ù/-Ńš)'ā$'øсфѵспп/-$ī0җрҝрҝспрхѷсфѵспп
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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ǒǕǹæ4Ƃ)"
cơ bản dở dang

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

рцрѵтрфѵптфѵцух

рцхѵтцхѵупшѵтхф

стѵтцрѵфпхѵхфу

тѵусчѵпсхѵушш

ршѵрфхѵхфцѵушт

хшѵхчпѵртпѵсхт

чхчѵпцшѵшуф

ртфѵхсфѵшчпѵхпс

Ƨù) /-*!$/хтср

-

чсѵтцрѵтшуѵффп

Ƨù) )"-цф

-

чѵрчуѵсхфѵсту

уцѵфпчѵчшпѵчур

цтѵцццѵсхфѵцчф

схсѵсспѵрцпѵхцш

фушѵуутѵуцсѵсшч

Ƨù)рптфп&ƭ)þ(сппц
Ƨù)҂Ŵ.ŷ#ħ$ħ)þ)

ů$ø$҃

Ƨù)чцчцҊш&ƭ)þ(сппч
Ƨù))#øě$Ĩ0#ø)#&#ū$&#$/#ù+#ļ(

ùƧù)&#ù

ǒǗǹä$.î)/#0ď
thu nhập hoãn
lại và thuế thu
nhập hoãn lại
phải trả

Thuế suất

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Tài sản cố định

20%

ччшѵхсрѵтхф

рѵтшрѵсууѵсрх

Các khoản khác

20%

рѵсхфѵсстѵхчф

сѵчцчѵуццѵчпу

сѵрфуѵчуфѵпфп

уѵсхшѵцссѵпсп

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tổng tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
Ƨ+#š)"

20%

җрфшѵхтсѵуурѵухсҘ

җцѵпчсѵуцхѵпсрҘ

Các khoản khác

20%

җрпѵчшуѵспфҘ

-

җрфшѵхутѵттфѵххцҘ

җцѵпчсѵуцхѵпсрҘ

җрфцѵуччѵушпѵхрцҘ

җсѵчрсѵцфуѵппрҘ

сѵрфуѵчуфѵпфп

уѵсхшѵцссѵпсп

җрфшѵхутѵттфѵххцҘ

җцѵпчсѵуцхѵпсрҘ

җрфцѵуччѵушпѵхрцҘ

җсѵчрсѵцфуѵппрҘ

Tổng thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-*)")þ(Ѷ#$+#ļ14ěƢŹ1ū)#Ţ1ø*#$+#ļ3ú4Ƨ)"ŴĂ)ŷ)"/ƢŴ)"ěƢŴ)"рччѵсцу/-$ī0
җƤрҝуҝспрфěħ)трҝрсҝспрфѷфпѵфур/-$ī0Ҙѵ

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

ǒǖǹ#$+#ġ
trả trước
(a) Chi phí trả
trước ngắn hạn

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

цчѵцсрѵхфуѵтту

чцѵхцчѵптхѵутш

рѵупрѵрфчѵпцп

фспѵфшшѵптт

#$+#ļ/#0Ğ(ù441øěů)"Ŵ(ù44

тцѵспуѵтццѵухх

тцѵсцхѵупшѵпуп

Chi phí trả trước ngắn hạn khác

хцѵптчѵфпсѵчцц

хуѵчцшѵцфсѵстш

рчуѵтхфѵхшсѵцуц

ршпѵтфуѵцшхѵцфр

*#Ŭ)"/#0ù)#ƣ)"/Ƥ1ć)#04ĩ)җҡҘ
Chi phí bảo hiểm

ǒǘǹ#î$/-î
người bán
(a) Chi tiết phải
trả người bán

(*) 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.

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

рѵхттѵшрцѵуштѵучш

тсѵфуцѵппсѵцфш

сѵсшрѵцчфѵцсчѵхпш

ффпѵфспѵфчпѵччф

сппѵшцхѵссчѵсрт

уѵцпшѵцуцѵпттѵшфф

Tăng trong năm

сѵутсѵсчпѵшпуѵтсш

-

усѵсшшѵтфтѵтфп

фхшѵшпфѵчхуѵрчс

ршсѵпшхѵхупѵссш

тѵстхѵфчсѵцхсѵпшп

җрѵцццѵфчпѵшсшѵссуҘ

җрсѵссфѵцчхѵцппҘ

җсхрѵухсѵпфшѵшшцҘ

җупрѵхутѵтхпѵтттҘ

җрцуѵхучѵтцфѵфрпҘ

җсѵхсцѵфхпѵфррѵцхуҘ

-

-

-

рѵрхтѵсхчѵуфх

-

рѵрхтѵсхчѵуфх

сѵпцсѵхстѵпсрѵшхс

цршѵшухѵтфтѵршп

срчѵусуѵушсѵштс

фѵтршѵштсѵффсѵцтц

Phân bổ trong năm
Biến động khác
Số dư cuối năm
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сѵсччѵхрцѵухчѵфшу

спѵтсрѵсрхѵпфш

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

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

хѵчхуѵттуѵтпуѵтуу

хѵрушѵфспѵчсрѵуфш

Phải trả thu bán thuế trên giá vé (ii)

рѵпччѵфспѵпфхѵхср

штрѵхфшѵфхцѵуцф

Phải trả người bán và phải trả Interlines

уѵпршѵшчпѵспфѵпцт

сѵпфрѵсцчѵцхуѵсцс

Phải trả thu bán khác

рчѵпхцѵхптѵштф

схѵфхцѵпуцѵрчу

Phải trả thu bán chứng từ vận chuyển hàng hóa

рчѵхуцѵцууѵфпр

чѵшссѵччтѵпшш

рсѵппшѵфцхѵшруѵуцу

шѵрхчѵпршѵпчтѵучш

(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
#Ƣ.ƥƟ)"/ļ)#ěħ)/#Ŷ$ě$ĩ(&ħ//#ƒ&Ƭ&ħ/*ù)ѵ
җ$$Ҙ#Ă$/-Ă/#0ù)/#0ħ/-Ğ)"$ù1ĝ+#Ă)ù)#"$ù/-Ńù&#*Ă)ŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)+#Ă$/-ĂŴ,0)/#0ħ
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
)"#ľ1Ɵ+#Ă$/-Ă&#$/#Ƨ#$ī)Ń#1Ɵ1ć)#04ĩ)ѵ

(b) Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí sửa chữa
lớn động cơ
VND

Giá gốc và số có khả năng trả nợ

(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

ттѵрруѵшфсѵцту

ууѵптшѵчфпѵхшу

Công ty liên kết
ţ)"/4ŭ+#Ą)0ă/)#ć+&#ą0 ø)"&#ţ)"җ$-$( 3Ҙ

#*Ă)+#Ă$/-Ă/#ƢŴ)"(ā$ěū$1ŵ$ùĞ)'$Ğ),0)&#ţ)"ěƢŹěĂ(Ă*Ѷ&#ţ)"#Ń0'û$1ø+#Ă$/-Ă&#$Ţ4Ğ0Ą0ѵ
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ǒǙǹ#0ď1äå&#*î)+#î$/#01ä+#î$)Ŏ+#ä)ŽŒ
1/1/2016

Số phải nộp sau khi
bù trừ trong năm
VND

Phải trả
VND

Phải thu
VND

Số đã nộp
trong năm
VND

31/12/2016
Phải thu
VND

Phải trả
VND

Thuế
Thuế giá trị gia tăng

сцѵсррѵссфѵпуп

чрѵхсцѵхцуѵстп

рѵтшчѵцстѵштрѵфшц

җрѵтшшѵхссѵхшрѵсхпҘ

спѵчштѵхччѵхцт

цуѵуррѵтцчѵспп

#0ħ30ă/)#ć+&#ą0

тчѵтшфѵсфчѵчцц

-

тхсѵпутѵпчтѵтчф

җттшѵсшуѵцчсѵтшчҘ

рфѵхухѵшфцѵчшп

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

фшѵццшѵхуфѵтчп

шхѵтптѵспуѵхтф

ттцѵпцсѵуфпѵтуц

җтчцѵфтцѵршрѵршуҘ

хцѵуфпѵшрчѵтсс

фтѵфпшѵцтхѵцтп

цтпѵхцсѵуфх

схѵтшрѵцтцѵршц

чхрѵчррѵхтчѵпху

җцшшѵшшчѵрпхѵцчрҘ

фшчѵушчѵссч

ччѵпцтѵпшуѵсфс

Thuế tài nguyên

-

-

рфѵусшѵчпп

җрфѵусшѵчппҘ

-

-

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

-

цѵрфрѵфрцѵфсф

фсѵхцуѵчцсѵшху

җфшѵчсхѵтшпѵучшҘ

-

-

Thuế bảo vệ môi trường

-

ручѵчтсѵфцтѵппп

сѵртпѵшпчѵррхѵппп

җсѵпшшѵчрсѵцччѵпппҘ

-

рцшѵшсцѵшпрѵппп

Thuế nhà thầu

-

стѵццхѵчхрѵхчч

шуѵчпхѵучшѵупч

җччѵхтсѵшсцѵусчҘ

-

сшѵшфпѵустѵххч

Các loại thuế khác

-

тучѵсцуѵршт

учрѵртуѵчшф

җфссѵучсѵсуфҘ

-

тпхѵшсхѵчут

рфѵрухѵспп

рѵпццѵцфф

рцѵуфчѵпшшѵтпс

җрцѵуфшѵрццѵпфцҘ

рфѵрухѵспп

-

рсхѵртрѵшуцѵшфт

тчуѵутсѵшспѵсст

җфѵршсѵцсрѵшххѵхфсҘ

рпуѵхпфѵспшѵтрт

усхѵрцшѵухпѵхшт

Thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phải nộp khác
Phí, lệ phí

# *$Ğ)Ă)/#)#/-/#0ħ)"ø4сч/#ù)"у)þ(спрр*Ɵ#0ħ#ø)#+#ū Ŭ#ļ$)#)#ø)#Ѷţ)"/4ŭ
phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (“JPA”), một công ty con của Tổng Công ty, phải thanh toán cho Ngân sách
#ø)Ƣŵ.ū/$Ĩ))Ź/#0ħ/þ)"/#Ğ(#*"$$ě*ā)/Ƥ)"ø4р/#ù)"р)þ(сппуěħ))"ø4тп/#ù)"х)þ(сппш'øтпт
/ƲѶ/-*)"ěŢ)Ź/#0ħ1ø/$Ĩ)+#ā//#0ħ'Ą)'ƢŹ/'øрчх/Ʋ1øррц/Ʋѵ
þ)ƣ1ø*Y$Ĩ0хѵрѵƠ Ź+ěŬ)"YĄ0/Ƣ1ø#04ĩ))#ƢŹ)"ŭ+#Ą))"ø4сх/#ù)"у)þ(сппц"$Ʀ)/.$-24.
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
#*ČěûěƢŹ ù*ù*)"ø4тр/#ù)"ц)þ(сппцѵ

фѵсффѵшшфѵсуфѵцхс

# *ţ)"1þ).ūтрпхҝҊ *ŭ)"Ɵ#0ħ)#ø)#)"ø4сш/#ù)"ч)þ(спрсѶ ěƢŹ+#ĝ+#*û)
/#)#/*ù)&#*Ă)+#ā//#0ħ#*ěħ)&#$Ţù#Ƣŵ)"Ć)&#ùѵ"ø4у/#ù)"с)þ(спртѶůø$#ļ)#"ƥ$
Ɵ/#0ħ#ø)#+#ū Ŭ#ļ$)#ţ)"1þ).ūрчшуҝҊѵ# *ěŢѶůø$#ļ)#ěĨ)"#ŃƟ/#0ħ/#ø)#
+#ū Ŭ#ļ$)#/ā(Ƥ)"1$īƢŸ)"#ħěū$1ŵ$&#*Ă))Ź/#0ħрсцѶч/Ʋ/-Ƣŵ)"ø4тр/#ù)"ц)þ(сппц
của JPA cho đến khi có hướng dẫn mới.
ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрх1øтр/#ù)"рс)þ(спрфѶù&#*Ă))Ź/#0ħ1ø+#ā//#0ħš)'ā$'Ą)'ƢŹ/'ø
рсцѶч/Ʋ1øррц/Ʋ#ƢěƢŹ"#$)#ć)/-Ğ)ù*ù*/ø$#ļ)##Ź+)#ă/ѵ

Ƥ/#ù)"ч)þ(спрсěħ)/#ù)"с)þ(спртѶ ěû/#)#/*ù)(ů/+#Ą)&#*Ă))Ź/#0ħ)ø4'øхтѵфссѵтууѵсчпѶ
đây là khoản tiền nợ thuế liên quan tới giai đoạn sau khi Qantas Asia Investment Company (Singapore) Pte., Ltd, đầu
/Ƣ1ø* җ.0)"ø4тр/#ù)"ц)þ(сппцҘѵ
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ǒǚǹ#$+#ġ+#î$/-î)"ô)#í)
(b) Phải trả
dài hạn khác

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Nhận quỹ đại tu và đặt cọc tiền thuê máy bay

уррѵцухѵсхфѵрцц

хфрѵфхшѵхрпѵччш

сшуѵцшпѵфууѵфуч

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

рфуѵшпсѵчусѵппп

рхрѵсхцѵтршѵттч

фуѵтцрѵсухѵрхц

фцсѵттхѵхруѵфтч

Chi phí lãi vay

суцѵцпхѵтурѵшсх

сссѵпфцѵручѵшхч

Nhận trước khoản hỗ trợ tín dụng được cấp theo hợp
ěŬ)"1ć/'$ī01ø.ƥ#Ʀěů)"Ŵ(ù44

тррѵчхрѵуупѵстр

-

Các khoản trích trước khác

усфѵтссѵцффѵпхр

хтрѵшчпѵрхрѵрсф

Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

-

рѵуфчѵхццѵхфш

сѵуцпѵпцрѵффтѵцрр

сѵфухѵхчфѵштрѵтуу

чцчѵфрпѵфуцѵупч

чруѵсшфѵхпцѵччх

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

уррѵцухѵсхфѵрцц

ушчѵусуѵтхтѵсфу

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Chi phí phục vụ chuyến bay

шуцѵчртѵффшѵрсш

чсфѵфсрѵухсѵрхф

Chi phí nhiên liệu

цшуѵчфцѵхфрѵусч

#$+#ļ/#0ĞѶ.ƥ#Ʀ(ù44

Chi phí phải
trả các bên
liên quan:
Công ty liên kết
Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

-

(c) Phải trả khác cho
các bên liên quan

ттѵухфѵцфшѵшуп

Công ty liên kết
Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air

ǓǑǹ*)#/#0#Ž/#Ƃ#$ē))"ô)#í)

Doanh thu nhận trước
*)#/#0/Ƥ#ƢŴ)"/-Ļ)#&#ù##ø)"/#ƢŶ)"304Ğ)

Khoản phải trả các bên liên quan là tiền đặt cọc thuê máy bay và phải hoàn trả khi hết thời hạn thuê.
31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

тѵучпѵрххѵффт

фѵцупѵсфхѵшрх

ффчѵчсцѵфтрѵппц

-

фхсѵтпцѵхшцѵфхп

фѵцупѵсфхѵшрх

ǓǓǹ41ä)Ŗ/#0Ć/ä$#ġ)#
(a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

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

Ǔǒǹ#î$/-î&#å
(a) Phải trả
ngắn hạn khác

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

#ļ+#ļĂ*ƢŸ)"/ø04җҡҘ

фстѵштшѵфцтѵхпх

-

#Ă$/-Ă+#Ɵ/Ƒ)"Ѷ1ć//ƢҗҡҡҘ

цчѵшчрѵпрхѵтур

рпрѵтусѵттсѵхфт

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

рхѵпурѵуфпѵупш

руѵцрчѵчсшѵуср

Cổ tức, lợi nhuận phải trả

спѵрхцѵсстѵфсу

руѵпсхѵупрѵхцс

сцшѵхшчѵсцхѵчцх

ссхѵчррѵсрпѵссп

шрчѵчсцѵфупѵцфх

тфхѵчшчѵццтѵшхх

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Biến động trong năm
Tăng
VND

Giảm
VND

31/12/2016
Giá trị ghi sổ và
số có khả năngtrả nợ
VND

Vay ngắn hạn (Thuyết minh (c)(i))

уѵфхцѵхцфѵуртѵссц

срѵпстѵтпцѵршшѵпру

җсрѵтфцѵцфуѵфрфѵхфцҘ

уѵсттѵссчѵпшхѵфчу

Vay dài hạn đến hạn trả

уѵфрхѵфурѵшусѵтрт

тѵрхчѵссфѵфпцѵртч

җфѵуфчѵфчхѵтфсѵчцфҘ

сѵссхѵрчрѵпшхѵфцх

Nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả

уѵххцѵртпѵуффѵртп

уѵцппѵхушѵфрсѵцсх

җуѵцшрѵушцѵуфчѵрссҘ

уѵфцхѵсчсѵфпшѵцту

ртѵцфрѵтуцѵчрпѵхцп

счѵчшсѵрчсѵсрчѵчцч

җтрѵхпцѵчтчѵтсхѵхфуҘ

ррѵптфѵхшрѵцпсѵчшу

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

(b) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Loại
tiền

Năm
đáo hạn

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

"ú)#ø)""*ā$/#ƢŴ)"$ī/(җҡҘ

VND

спсрҊспсу

трчѵршхѵштрѵрцц

сшчѵтпхѵуфсѵсрц

"ú)#ø)""*ā$/#ƢŴ)"$ī/(җҡҘ

USD

спсч

рпѵхцрѵрфпѵчфчѵцфц

шѵсрчѵстпѵптхѵфчт

"ú)#ø)"0ă/#ć+ #ą0$ī/(

USD

спсу

сѵуруѵртуѵпппѵрхч

сѵсчфѵтсхѵчцтѵсчч

"ú)#ø)"0ă/#ć+ #ą0$ī/(җҡҘ

VND

спрчҊспсп

фцѵтшхѵтцшѵппп

шсѵррцѵфчфѵппп

Ngân hàng Cathay United (Đài Loan)

USD

спст

рѵхчцѵтшрѵхцфѵцчр

рѵштсѵццуѵчхшѵчуч

"ú)#ø)" Ƴ/#ƢŴ)"$ī/(җҡҘ

USD

2020

рѵпцфѵцчфѵрчуѵцшх

рѵрпрѵхцшѵрчпѵутп

"ú)#ø)"Yţ)"(7җҡҘ

USD

спсу

рѵрпчѵфцхѵцучѵтфт

рѵстрѵфтфѵфртѵухп

"ú)#ø)"0ū/ħ$ī/(җҡҘ

VND

спсу

шфѵпфшѵхтшѵшсс

рпрѵпппѵчхцѵурц

"ú)#ø)"0ū/ħ$ī/(җҡҘ

USD

спсу

чхпѵфшуѵшцуѵшпх

шчсѵтучѵршхѵшхр

(c) Điều khoản và điều kiện của các khoản vay

Ngân hàng TMCP Quân đội

USD

2016-2025

фхцѵшурѵсспѵппп

рѵцрхѵччфѵцсшѵхпп

(i) Điều khoản và điều kiện của các khoản vay ngắn hạn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

USD

спсч

рѵхурѵчцсѵчхсѵрпу

фштѵуфрѵуфшѵрсф

Ngân hàng TNHH Indovina

USD

2022

црпѵухфѵхпцѵушх

тчфѵцфшѵхффѵчцп

"ú)#ø)"Yā$ƢŴ)"җҡҘ

USD

спрч

рсчѵштрѵспхѵшчх

сптѵсчрѵхпуѵптч

"ú)#ø)" ø)" Ă$$ī/(җҡҘ

VND

2016-2022

хсѵутуѵшшсѵппп

рпшѵшппѵусхѵппп

Ngân hàng Credit Agricole

USD

2020

рпхѵчсфѵфцфѵсрр

ртуѵптцѵтсуѵчтх

"ú)#ø)"ţ)"/#ƢŴ)"$ī/(җҡҘ

VND

спршҊспст

руцѵцсцѵптчѵсчс

рртѵчсфѵшпуѵфуу

"ú)#ø)"ţ)"/#ƢŴ)"$ī/(

VND

2016

-

цѵурфѵххпѵппп

"ú)#ø)"/#4)$/ Ҍ#$)#ù)##0 $җҡҘ

USD

спрш

фчѵцурѵчтпѵпху

чрѵспчѵшшшѵццф

Ngân hàng Phát triển Việt Nam



2020

рсѵуухѵцсхѵфхт

стѵшчхѵфртѵфпр

Ngân hàng TMCP Bản Việt

VND

спрш

26.100.000.000

туѵчппѵпппѵппп

"ú)#ø)"$ī/(#ƢŴ)"ļ)

VND

2020

фхѵшчуѵрттѵпхш

тхѵчууѵцчхѵтуф

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Vay dài hạn (Thuyết minh (c)(ii))

срѵчрхѵрутѵчсуѵхтф

спѵхччѵцфчѵхурѵтцт

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

туѵчрфѵуфцѵшфхѵспх

тхѵшццѵццпѵххрѵсру

фхѵхтрѵхпрѵцчпѵчур

фцѵхххѵфсшѵтпсѵфчц

Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng

җхѵчпсѵухтѵхпхѵтрпҘ

җшѵрчтѵхцсѵтшцѵуутҘ

Khoản đến hạn trả sau 12 tháng

ушѵчсшѵртчѵрцуѵфтр

учѵучсѵчфхѵшпфѵруу

Loại tiền

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

"ú)#ø)"ţ)"/#ƢŴ)"$ī/(

USD

шшсѵсшсѵтпцѵцчч

рѵфцсѵршшѵтфтѵфцп

"ú)#ø)"ţ)"/#ƢŴ)"$ī/(җҡҘ

USD

сѵсшфѵцшшѵрштѵхрс

-

"ú)#ø)"ţ)"/#ƢŴ)"$ī/(

VND

ффѵсфчѵштчѵпфт

счѵчффѵухпѵшуп

"ú)#ø)""*ā$/#ƢŴ)"$ī/(

USD

рфсѵчффѵцшсѵхрч

рѵфхчѵшрчѵччрѵччу

"ú)#ø)""*ā$/#ƢŴ)"$ī/(

VND

-

ртѵррчѵчсуѵтчп

"ú)#ø)" Ƴ/#ƢŴ)"$ī/(

USD

-

фтцѵсуцѵучпѵчфр

Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam

USD

ссшѵфшчѵхцхѵчпш

-

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

USD

-

стцѵтсцѵчпрѵшфп

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

USD

2016

-

уѵпурѵппсѵфтф

Ngân hàng TMCP Quân đội

USD

шцѵтттѵсушѵуфф

рхцѵпцфѵрфтѵхут

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

VND

2021

цѵтчхѵсупѵппп

-

Ngân hàng TNHH MTV HSBC

USD

сшѵцпцѵфштѵчцт

рфуѵсфцѵсруѵхтф

срѵчрхѵрутѵчсуѵхтф

спѵхччѵцфчѵхурѵтцт

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

USD

ххѵсуфѵчууѵтцф

ртрѵпцфѵсурѵтцу

җсѵссхѵрчрѵпшхѵфцхҘ

җуѵфрхѵфурѵшусѵтртҘ

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

USD

-

хцѵфхпѵпппѵппп
ршѵфчшѵшхсѵцсчѵпфш

рхѵрцсѵсрхѵхшшѵпхп

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBBank)

USD

шшѵртхѵфппѵппр

уфѵпчпѵпппѵппп

Ngân hàng Bangkok Bank

USD

-

ууѵшхпѵпппѵппп

Ngân hàng TNHH MTV HSBC

VND

150.000.000.000

-

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

VND

65.000.000.000

-

уѵсттѵссчѵпшхѵфчу

уѵфхцѵхцфѵуртѵссц

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:

(*) 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.

ғù&#*Ă)14ĉ)"ѷƤрڿěħ)тѶхфڿ#*Č/#Ă)ŭ$Ѹ
ғù&#*Ă)14ĉ)"ѷƤрڿěħ)тڿ#*Č/#Ă)ŭ$Ѹ1ø
ғù&#*Ă)14ĉ)"ѷƤчڿ/ŵ$рпѶфڿ#*Č/#Ă)ŭ$ѵ

-*)")þ(Ѷù&#*Ă)14)"Ĉ)#ā)Ơŭ)"ţ)"/41øùţ)"/4*)ĉ)"1ø/ƢŴ)"ƣ)"#Ń0'û$.0ă/)þ(/-*)"&#*Ă)"
/Ƥрڿěħ)рѶтфڿ#*Č/#Ă)ŭ$1ø/-*)"&#*Ă)"/ƤфѶтڿ/ŵ$ррڿ#*Č/#Ă)ŭ$ѵ
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(d) Các khoản nợ thuê tài chính

Ngày 1 tháng 1 năm 2016
31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

Ngân hàng Citibank

ррѵшруѵтчсѵуррѵфцч

ртѵфсуѵшхфѵчууѵхчш

Tập đoàn ING

ррѵчтуѵрцхѵхтцѵппу

рсѵцххѵчцфѵррцѵцпт

Ngân hàng Credit Agricole

тѵцсуѵтушѵсччѵффф

уѵцхуѵчцтѵспхѵптч

Trong vòng một năm

Ngân hàng JP Morgan Chase

сѵухфѵфчтѵшрцѵпчр

сѵцрфѵухшѵшушѵцут

Ngân hàng HSBC

сѵфсфѵффрѵчпуѵцрп

тѵспфѵсутѵсхшѵупх

Ngân hàng DVB

сѵтфрѵрчрѵррпѵппш

-

стсѵцчцѵсхш

тутѵсцтѵхтф

туѵчрфѵуфцѵшфхѵспх

тхѵшццѵццпѵххрѵсру

Công ty TNHH Viettel - CHT

Tổng khoản
thanh toán tiền
thuê tài chính
VND

Tiền lãi thuê
VND

Nợ gốc
VND

фѵсхцѵчучѵртхѵпхш

хппѵцрцѵхчпѵштш

уѵххцѵртпѵуффѵртп

Trong vòng 2 đến 5 năm

рчѵстуѵтстѵхшшѵчус

рѵусцѵчхшѵрутѵучф

рхѵчпхѵуфуѵффхѵтфц

Sau 5 năm

рфѵшшпѵстфѵчпшѵфтт

учхѵпфпѵрфшѵчпх

рфѵфпуѵрчфѵхушѵцсц

тшѵушсѵупцѵхуфѵууу

сѵфруѵхтхѵшчуѵстп

тхѵшццѵццпѵххрѵсру

ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶ)Ź/#0Ğ/ø$#ļ)#Ţ"ū)"*ā$/īŢ.ūƢ3ă+3łрѵфсш/-$ī0җрҝрҝспрхѷ
рѵхуф/-$ī0Ҙѵ
Các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả cho các hợp đồng thuê tài chính không thể hủy ngang như sau:

ǓǔǹƂ+#ŀ)"+#î$/-î)"ô)#í)

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tổng khoản thanh toán
tiền thuê tài chính
VND

Tiền lãi thuê
VND

фѵсстѵухсѵсхуѵпту

хуцѵрцшѵцфуѵтпп

уѵфцхѵсчсѵфпшѵцту

Trong vòng 2 đến 5 năm

рцѵшшхѵуцуѵтччѵшцр

рѵхсцѵшртѵрпсѵфцу

рхѵтхчѵфхрѵсчхѵтшц

Sau 5 năm

руѵушрѵцууѵфчшѵппр

хсрѵртпѵусчѵшсх

ртѵчцпѵхруѵрхпѵпцф

тцѵцррѵхчрѵсусѵппх

сѵчшхѵсстѵсчфѵчпп

туѵчрфѵуфцѵшфхѵспх

Trong vòng một năm

Nợ gốc
VND

Ƨ+#š)"+#Ă$/-Ă#*ŭ)"ţ)"/4þ)"Ą00ú)ěů$җҡҘ
Ƨ+#š)"+#Ă$/-Ă&#ù

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

упѵттшѵупцѵуух

упѵттшѵупцѵуух

рѵтхрѵчппѵппп

-

урѵцпрѵспцѵуух

упѵттшѵупцѵуух

(*) 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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ǓǕǹ#4ăŌ$1Ŋ)#Ż.Ŕ#Ɓ0

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

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

тхѵуштѵштчѵфус

ртпѵчшрѵуцфѵтхт

җрѵрфтѵппуѵсссѵшфуҘ

рпшѵппрѵурпѵшфт

ртфѵхцуѵпушѵпфп

рѵпхчѵхсчѵшсшѵстц

сѵсчшѵхшрѵчср

Tăng vốn trong kỳ

-

-

сшѵффрѵхууѵфцп

-

-

җсшѵффрѵхууѵфцпҘ

-

-

-

-

Chi trả lợi nhuận sau thuế theo hợp
ěŬ)"'$Ğ)*)#Ѷ'$Ğ)&ħ/ур

-

-

-

-

-

-

-

-

җцѵфушѵтучѵцхсҘ

җцѵфушѵтучѵцхсҘ

Lợi nhuận thuần trong kỳ

-

-

-

-

-

-

-

-

тпхѵтрхѵффшѵхрч

тпхѵтрхѵффшѵхрч

Phân bổ vào các quỹ

-

-

-

-

-

фѵушуѵшшуѵучт

-

-

җфѵушуѵшшуѵучтҘ

-

#ú)ŭ1ø*,0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"Ѷ+#ƒ
lợi

-

-

-

-

-

-

-

-

җчшѵттцѵсттѵцхрҘ

җчшѵттцѵсттѵцхрҘ

ƥƟ)"ù,0Ƴ

-

-

-

-

-

җхѵсцфѵфшфѵучрҘ

-

җсхфѵтшсѵшхпҘ

хѵфупѵшччѵуур

-

Thanh lý công ty con

-

-

җсѵсфуѵрхсѵтхтҘ

-

-

җрѵхшшѵцфсѵсцуҘ

-

-

җхтцѵшшфѵчцтҘ

җуѵфшрѵшрпѵфрпҘ

Chênh lệch do chuyển đổi tiền tệ
җ#04ħ/($)#тҗҘҘ1ø"$Ă(&#ù

-

-

-

-

чрѵцурѵццфѵшчп

рсрѵспш

-

-

җччѵппцѵчутѵртчҘ

җхѵсхфѵшуфѵшушҘ

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

тхѵуштѵштчѵфус

рфчѵрччѵшфцѵфцп

җрѵрфтѵппуѵсссѵшфуҘ

ршпѵцутѵрчхѵштт

рптѵхусѵрцсѵурц

рѵпхчѵхсчѵшсшѵстц

сѵпсуѵсшчѵчхр

Phát hành cổ phiếu

рѵпцхѵхчшѵтчпѵппп

рѵрчуѵтфчѵтрцѵшшш

-

-

-

-

-

-

-

сѵсхрѵпуцѵхшцѵшшш

Tăng vốn trong năm

-

-

чтѵрххѵсчпѵсфц

-

-

җчсѵршсѵрушѵсхшҘ

-

-

җшцуѵртпѵшччҘ

-

-

-

-

-

-

-

сѵпфуѵфхтѵхсцѵцхс

сѵпфуѵфхтѵхсцѵцхс

ūƢ/ā$)"ø4р/#ù)"у)þ(спрф

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2016

Lợi nhuận thuần trong năm

-

Tổng cộng
VND

җфхѵффпѵцфсѵуспҘ ррѵуцсѵпцсѵшршѵфшс

хфѵсцшѵтцшѵхсс ррѵхцпѵхуфѵпупѵссч

#ú)ŭ1ø*,0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"Ѷ+#ƒ
lợi

-

-

-

-

-

-

-

-

җрхшѵхшхѵтппѵчцхҘ

җрхшѵхшхѵтппѵчцхҘ

@)##Ƣŷ)"Ơ"$*Ń#/þ)"/Ʋ'ī.ŷ
hữu tại các công ty con

-

-

-

-

-

-

-

-

җррѵтушѵчхтѵупчҘ

җррѵтушѵчхтѵупчҘ

Chênh lệch do chuyển đổi tiền tệ
җ#04ħ/($)#тҗҘҘ

-

-

-

-

ртѵхххѵчфцѵуср

-

-

-

-

ртѵхххѵчфцѵуср

Điều chỉnh theo kết luận của Kiểm
toán Nhà nước

-

-

-

-

-

-

-

-

ффѵштпѵптфѵрфч

ффѵштпѵптфѵрфч

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

-

-

-

-

-

-

-

-

җрцуѵрсшѵшссѵтптҘ

җрцуѵрсшѵшссѵтптҘ

Biến động khác

-

-

-

-

ухуѵштсѵфпч

җсѵчфшѵппрҘ

-

-

җрчѵфтуѵхчрѵпшрҘ

җрчѵпцсѵхпцѵфчуҘ

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

рѵсспѵчфсѵсфхѵфур

сурѵтффѵстцѵчсц

җрѵрфтѵппуѵсссѵшфуҘ

спуѵчцуѵшцхѵчхс

срѵууцѵрхуѵруц

рѵпхчѵхсчѵшсшѵстц

сѵпсуѵсшчѵчхр

ūƢ/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрх

Biến động lợi ích cổ đông không kiểm soát được trình bày tại Thuyết minh số 26. Thuyết minh số 26 cần
ěƢŹěũƑ)"1ŵ$/#04ħ/($)#)ø4ěĩŢěĄ4ěƠ/#ţ)"/$)1Ĩ$ħ)ěů)"1ū)#Ơ.ŷ#Ʀ0ѵ
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-

Lợi nhuận
sau thuế chưa
phân phối
VND

Vietnam Airlines

рѵчпрѵпччѵрутѵчцх рфѵхчсѵхпуѵфхуѵтшц

(*) 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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ǓǖǹŊ)Ō+#ð)

ǓǗǹ Ŗ$ġ#Ōăł)"&#ł)"&$đ(.*å/

Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Tổng Công ty là:
31/12/2016
Số cổ phiếu

1/1/2016
VND

Số cổ phiếu

Từ 1/1/2016
đến 31/12/2016
VND

VND

Vốn cổ phần được duyệt

рѵссцѵфттѵццч

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

рѵрршѵчхуѵчуп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

Vốn cổ phần đã phát hành
Cổ phiếu phổ thông

рѵссцѵфттѵццч

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

рѵрршѵчхуѵчуп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

Số cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu phổ thông

рѵссцѵфттѵццч

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

рѵрршѵчхуѵчуп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

ŭ+#$ħ0+#ŭ/#ţ)"Ţ(ī)#"$ù'øрпѵпппѵŮ$ŭ+#$ħ0+#ŭ/#ţ)"/ƢŴ)"ƣ)"1ŵ$(ů/+#$ħ0$ĩ0,04ħ//ā$
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
ě$ĩ(ѵă/Ăŭ+#$ħ0+#ŭ/#ţ)"ěĨ0Ţ/#ƣ/ƧƢ0/$Ğ))#Ƣ)#0ěū$1ŵ$/ø$.Ă)š)'ā$Ơŭ)"ţ)"/4ѵ
# *$ă4#ƣ)")#ć)Yþ)"&ƭ*)#)"#$ī+.ƥěŭ$)"ø4ч/#ù)"ц)þ(спрхѶ/ŭ)"1ū)ŭ+#Ą)Ơŭ)"ţ)"
/4'øрсѵсцфѵттцѵцчпѵпппѵ

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2016

471.746.481.072

Tăng vốn trong năm

тпхѵтшуѵпххѵппп

Lợi nhuận thuần trong năm

фпѵхцтѵуххѵштф
җрцѵфрсѵсрсѵхцрҘ

#ú)ŭ1ø*,0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"Ѷ+#ƒ'Ź$
Cổ tức

җсфуѵчтхѵупчѵцчсҘ

@)##Ƣŷ)"Ơ"$*Ń#/þ)"/Ʋ'ī.ŷ#Ʀ0/ā$ùţ)"/4*)

ррѵтушѵчхтѵупч

Biến động khác

җфѵццфѵшппѵххцҘ

Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

562.039.355.295

Ǔǘǹå&#*î)(ź)"*ä$î)"æ)ăŊ$&ď/*å)

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

(a) Tài sản thuê ngoài
Từ 1/1/2016 đến 31/12/2016

Số dư đầu năm
Cổ phiếu phát hành trong năm
Số dư cuối năm

Từ 1/4/2015 đến 31/12/2015

Số cổ phiếu

VND

Số cổ phiếu

рѵрршѵчхуѵчуп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

рѵрршѵчхуѵчуп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

рпцѵххчѵштч

рѵпцхѵхчшѵтчпѵппп

-

-

рѵссцѵфттѵццч

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

рѵрршѵчхуѵчуп

ррѵршчѵхучѵуппѵппп

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

шѵсуцѵтупѵфхуѵхфу

хѵфтцѵхцрѵфпфѵшру

Trong vòng 2 đến 5 năm

трѵчштѵхупѵфтсѵурц

сфѵрцсѵсхуѵрртѵшрц

Sau 5 năm

ххѵтпсѵтррѵхтцѵфчп

фчѵфсфѵрхпѵстуѵччу

рпцѵуутѵсшсѵцтуѵхфр

шпѵстфѵпшфѵчфуѵцрф

VND
Trong vòng 1 năm

ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶ1ū)ŭ+#Ą)ěûěƢŹùŭěţ)""Ţ+ěƠѶ#$/$ħ/)#Ƣ.0ѷ
ù/ø$.Ă)/#0Ğ#*ā/ěů)"/ā$)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрх*"Ŭ(ù(ù441øěů)"Ŵ.0ѷ

Cổ đông Nhà nước
Tập đoàn Hàng không Nhật Bản
ANA Holding Inc (ANA)
Các cổ đông khác
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Số lượng cổ phần

Tỷ lệ
(%)

Số vốn góp tại ngày
31/12/2016
VND

рѵпфцѵхтчѵппп

чхѶрх

рпѵфцхѵтчпѵпппѵппп

рпцѵххчѵштч

чѶцц

рѵпцхѵхчшѵтчпѵппп

хсѵссхѵчуп

фѶпц

хссѵсхчѵуппѵппп

рѵссцѵфттѵццч

100,00

рсѵсцфѵттцѵцчпѵппп

ғù44тфпѷх#$ħ/#0Ğ&#ţѸ
ғù44ттпѷч#$ħ/#0Ğ&#ţѸ
ғù44тсрѷрц#$ħ/#0Ğ&#ţ1øр#$ħ/#0ĞƢŵ/Ѹ
ғù44тспѷрс#$ħ/#0Ğ&#ţ1øт#$ħ/#0ĞƢŵ/Ѹ
ғù44цсѷф#$ħ/#0Ğ&#ţѸ
ғù44цчцѷс#$ħ/#0Ğ&#ţѸ
ғù44цццѷс#$ħ/#0Ğ&#ţѸ
ғYů)"Ŵ/#0Ğø$#ā)ѷх#$ħ"Ŭ(шппфхҗцццҘѶцттхшсҗттпҘѶцтфпшфҗттпҘѶҊрхшчш
җтсрҘѶҊрцптцҗтсрҘ1øҊрцтхфҗтсрҘѸ
ғYů)"Ŵ/#0Ğ)"Ĉ)#ā)ѷу#$ħ"Ŭ(тфпҊ- )/ѶтсрҊсфппѶтспҊртрчу1øтспҊрпрстѵ
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(b) Tài sản, nguyên vật
liệu, hàng hóa nhận
giữ hộ bên thứ ba hoặc
nhận gia công

31/12/2016
VND
Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ bên thứ ba hoặc nhận
gia công

1/1/2016
VND

тшѵшхуѵчртѵцрф

(e) Cam kết chi tiêu vốn

рфуѵцшсѵчршѵпуп

#ù)"рс)þ(сппцѶŭ)"ţ)"/4&ƭ#Ź+ěŬ)"(0рп(ù44тфпҊшпп1ŵ$ û)"$-0.ѵѵѵ1ŵ$
/ŭ)"(ƣěĄ0/Ƣ'øрѵчпхѶф/-$ī0ѵļ)#ěħ))"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѶš)ч(ù44Ơ#Ź+ěŬ)"
này chưa được Tổng Công ty nhận về.

(c) Ngoại tệ các loại
31/12/2016

1/1/2016

Nguyên tệ

Tương đương
VND

Yţ'ÌҗҘ

тшпѵчтш

хѵуучѵпххѵхпх

цшуѵшчт

ртѵпттѵцусѵтфп

Đô la Canada (CAD)

суфѵсфц

уѵрушѵпруѵпсс

стрѵшсф

тѵцфшѵсчпѵрпф

рѵрхчѵсчф

тѵутрѵсфсѵпцх

рѵхухѵцсц

уѵццфѵфпшѵухп

супѵхццѵрхп

уцѵрцсѵцстѵтхп

стхѵцрчѵтуц

ууѵпсшѵхрсѵфус

Won Hàn Quốc (KRW)

сѵчцрѵпчпѵчфц

фуѵтушѵфхпѵхст

тѵшшсѵсчуѵхчс

цфѵчфтѵупчѵшфч

$)"$/'4.$җҘ

сѵрчхѵрчч

ррѵрпчѵпршѵсух

сѵтцшѵхчч

рсѵуфсѵшпчѵсшч

руѵхртѵфхр

фѵффтѵрфтѵрух

уцѵцхсѵцру

руѵххтѵрфтѵрпх

сѵсцтѵртц

тфѵчхцѵчсшѵптш

рѵхсхѵссч

сфѵчтшѵртсѵупс

ууѵццрѵфсш

счѵуцуѵхшсѵтрп

чѵцтпѵхус

фѵутшѵршпѵрцс

фѵурфѵтфт

тѵчтуѵпхшѵшсу

руѵцххѵрфт

рпѵпчфѵсчсѵушш

ршѵфпчѵуцу

уууѵррпѵурпѵхпш

руѵшцуѵрсу

ттхѵхрчѵтптѵухп

-

-

сѵхпрѵчуу

рѵсфшѵсшсѵхух

счѵсцпѵфпп

шсѵхцпѵхшцѵцчц

рчѵчхцѵсчу

хфѵсчпѵчпрѵтсф

Kíp Lào (LAK)

фцхѵппп

рѵцсчѵппп

сшуѵппп

ччсѵппп

Bảng Anh (GBP)

утпѵусс

рсѵпфуѵупцѵушу

хштѵрут

стѵпшхѵчшуѵцрч

тѵшчхѵтчх

шфѵшцсѵсутѵшру

сѵфцтѵфхч

хтѵспуѵсхцѵххт

фѵрштѵсушѵхрх

чѵццхѵфшрѵчфр

хѵуцшѵчсрѵццц

рсѵшфшѵхутѵффу

Đô la Hồng Kong (KHD)
Ğ)#ć/җ Ҙ

Rúp Nga (RUB)
Đô la Singapore (SGD)
Bạt Thái Lan (THB)
Đô la Đài Loan (TWD)
Đô la Mỹ (USD)
Peso Philippine (PHP)
#ú)ú)/ī-0)"0ūҗҘ

0-*җҘ
Rupiah Indonesia (IDR)

Nguyên tệ

чфтѵшцуѵухпѵппц

(d) Nợ khó đòi
đã xử lý
Ź&#Ţěš$ěû3ƥ'ƭ
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Tương đương
VND

црсѵтфрѵтпфѵсфч

31/12/2016
VND

1/1/2016
VND

шшѵутфѵчуцѵупф

чхѵхусѵучрѵсус

#ù)"рр)þ(сппцѶŭ)"ţ)"/4&ƭ#Ź+ěŬ)"(0у(ù44цчцҊч1ŵ$#û)"* $)"ѵ#ù)"рп)þ(
спрпѶŭ)"ţ)"/4ěû&ƭ+#Ɵ'Ɵě$Ĩ0#ł)#у(ù44цчцҊч/-Ğ)/#ø)#у(ù44цчцҊш1ø(0ŭ
.0)"у(ù44цчцҊшѵŭ)"Ƨ/*ù)Ơч(ù44цчцҊш'øрѵфтпѶф/-$ī0ѵļ)#ěħ))"ø4тр/#ù)"
12 năm 2016, còn 1 máy bay của hợp đồng này chưa được Tổng Công ty nhận về.

ǓǙǹ*)#/#0å)#ä)"1ä0)"ï+Ĩ#1ź
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:

Từ 1/1/2016
đến 31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015
đến 31/12/2015
VND

хпѵпфрѵцфтѵупфѵрцц

упѵшццѵчцсѵтшфѵфуф

ғ *ā/ěů)"+#Ɵ/-Ź1ć)/Ă$

тѵхцчѵччцѵхррѵпхш

тѵхчуѵхсфѵчрфѵушш

ғù)#ø)"

фѵчфрѵчцуѵчрхѵцср

уѵсшшѵтчшѵсфуѵхчх

шччѵшцсѵучшѵчшц

учрѵурхѵушцѵурс

цпѵфцрѵуччѵтссѵчху

ушѵуутѵтптѵшхтѵрус

учсѵфруѵуцрѵфус

сшцѵттпѵшфпѵрфп

цпѵпччѵшцтѵчфрѵтсс

ушѵруфѵшцтѵпрсѵшшс

Tổng doanh thu
ғć)/Ă$#ø)"&#ţ)"җҡҘ

ғ #ù
Trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu
ғ#$ħ/&#ă0/#ƢŴ)"(ā$
Doanh thu thuần

(*) 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).
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Ǔǚǹ*)#/#0#*í/ăŎ)"/ä$#ġ)#

û$/$Ĩ)"ƥ$)"ú)#ø)"
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

ǔǓǹ#$+#ġ,0î)'ƈ*)#)"#$ē+
Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015
đến 31/12/2015
VND

ртуѵшчсѵуцтѵцфф

чпѵхшпѵсшцѵуцп

спѵххсѵупшѵшшш

шѵшхцѵпсцѵттт

црчѵцфуѵцсфѵшту

шттѵчртѵучпѵфчш

ссѵчхфѵтусѵчшх

рсхѵчфсѵхтчѵчшх

сѵфццѵччтѵушт

сѵшсфѵхспѵшшр

чшшѵчусѵчтхѵпцц

рѵрфуѵсушѵпхфѵсцш

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015
đến 31/12/2015
VND

Chi phí nhân công

шцуѵпцуѵшрпѵруп

фучѵфчшѵчухѵххх

Chi phí thuế

урсѵффпѵшччѵхшф

тчхѵпчфѵпрсѵтпт

Chi phí quản lý doanh nghiệp khác

чфчѵрфсѵцшцѵсцц

ффчѵспцѵптфѵсцч

сѵсууѵццчѵхшхѵррс

рѵушсѵччрѵчшуѵсуц

ǔǔǹ#0)#ó+&#å
ǔǑǹ#$+#ġ/ä$#ġ)#

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
җ *ø))#ć+Ҙҝ-ļ#'ć+Ƨ+#š)"ěĄ0/Ƣ/ø$#ļ)#ø$#ā)
Chi phí tài chính khác

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015
đến 31/12/2015
VND

рѵтхфѵусцѵхспѵутф

ччсѵттфѵцфхѵтфп

сшшѵшцпѵчрпѵсфх

рфпѵцрцѵппцѵсфп

рѵтчуѵпшсѵттшѵшхт

сѵхтхѵшфуѵпппѵуфш

җуѵцчцѵсрпѵтушҘ

рпѵршшѵсруѵуфф

уѵцруѵсччѵутр

рѵчцрѵцшсѵсху

тѵпушѵурцѵчучѵцтх

тѵхчсѵпццѵццпѵццч

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND

сшуѵттфѵхрчѵцшц

рршѵсрчѵпстѵшхс

Thu nhập từ nhượng bán quyền mua máy bay

ццѵуууѵфпфѵцпц

-

Thu phạt hợp đồng

хпѵштцѵхццѵпфч

суѵушпѵрпшѵчус

Thu từ bồi thường bảo hiểm

тцѵхттѵчхтѵсуц

-

-

цуфѵтптѵхшчѵцфс

рпчѵпсуѵутуѵрпф

тпцѵшууѵрхпѵухт

фцчѵтцхѵпшчѵшру

рѵршхѵшффѵшштѵпрш

Lãi do thanh lý tài sản cố định

#ć)/Ƥ#ā)(ƣ#Ů/-Ź#Ź+ěŬ)"(0(ù441øěů)"Ŵ
Các khoản khác

ǔǕǹ#$+#ġ.î)30ï/1ä&$)#*)#/# *4ď0/Ŋ
ǔǒǹ#$+#ġå)#ä)"
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Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND

рхѵхцтѵфрцѵфпчѵпхт

руѵучпѵффуѵцшуѵрфч

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

чѵсчтѵтчрѵсхтѵттт

фѵусцѵтшчѵпчфѵспс

Chi phí nhân công

цпуѵххпѵтфчѵрцц

уцрѵцтхѵшффѵхцц

Chi phí khấu hao

фѵсрчѵсшсѵфпрѵурр

тѵсухѵушчѵчрсѵхсч

Chi phí hoa hồng

хтфѵцфхѵхрчѵтхх

уцпѵсттѵтсхѵхпт

Chi phí dịch vụ mua ngoài

туѵсчрѵтчрѵпрцѵшуч

суѵрртѵпучѵфхрѵсфс

Chi phí đặt vé giữ chỗ

рѵухпѵшуфѵхпуѵтшт

шфрѵшуцѵсцтѵпцс

Trong đó:

Chi phí bán hàng khác

рѵхфуѵчшрѵурсѵфут

рѵрфшѵхфцѵшртѵцшу

- Chi phí sửa chữa lớn động cơ máy bay

2.970.642.565.645

1.996.471.794.362

уѵуфхѵсфтѵшштѵуцш

тѵпфтѵфцфѵухшѵрух

- 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

рѵфпцѵффчѵфхрѵхчр

шхчѵттчѵшусѵшрш
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ǔǖǹ#0ď/#0)#ó+
(a) Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

(b) Đối chiếu thuế suất thực tế
Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Ƨ+#š)"/#$ħ0/-*)")#Ʀ)")þ(/-Ƣŵ

ттшѵттуѵтпчѵцчу

сушѵцстѵсуфѵхпп

рѵттуѵцпфѵтрш

уфрѵцсцѵпус

тупѵххшѵпруѵрпт

сфпѵрцуѵшцсѵхус

Chi phí/(lợi ích) thuế thu nhập hoãn lại
Phát sinh và hoàn nhập các chênh lệch tạm thời

2.600.581.845.433

725.503.064.389

фппѵурчѵрцсѵтфч

ррцѵфхсѵчфпѵпуц

тшѵучшѵшфхѵшцф

фцѵхчуѵрхтѵтфс

җссѵсшхѵртхѵрцуҘ

җцѵррцѵпцфѵухчҘ

#Ğ)#'ī#/Ʋ"$ù)þ()4#Ƣ/#Ƨ#$ī)

җсршѵфцхѵршрѵтчхҘ

җушшѵтуцѵррхѵххпҘ

Thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

җтчѵфурѵтушѵхтчҘ

җсрѵчшпѵуцпѵчрчҘ

Thu nhập từ đầu tư vào các công ty liên kết

җцуѵцццѵфчсѵчфхҘ

җхпѵчрцѵспшѵххцҘ

җццхѵчшфѵппуѵрстҘ

счѵрцпѵффшѵцшш

җрфтѵрцтѵфрфҘ

-

җрѵсфпѵрцшѵссхѵсухҘ

-

шппѵпрхѵфсчѵтчу

ццтѵуххѵусхѵпсх

1.658.087.839.212

1.113.215.191.000

20%

22%

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

ттрѵхрцѵфхцѵчус

сууѵшпцѵтусѵпсп

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

рфуѵхцфѵцтхѵхтт

җфѵпштѵцсфѵчццҘ

Chi phí thuế hợp đồng hợp tác kinh doanh

цѵцрхѵцупѵшус

уѵчрфѵшптѵфчп

Ƨ+#š)"/#$ħ0Ơù)þ(/-Ƣŵ

рѵттуѵцпфѵтрш

уфрѵцсцѵпус

ушфѵтууѵцфпѵцтх

суфѵпчрѵсухѵцхф

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế
#Ğ)#'ī#/Ʋ"$ù)þ(/-Ƣŵ/#Ƨ#$ī)/-*)")þ(
Chi phí không được khấu trừ
Thu nhập không chịu thuế

рфтѵпуцѵттрѵппс

җуѵуррѵцучѵрртҘ

@)##Ƣŷ)"Ơ/#4ěŭ$/-*)"/#0ħ.0ă/

җучхѵуцрѵттшҘ

-

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

сѵрруѵчцхѵшцп

җхчрѵшццѵцхуҘ

рфуѵхцфѵцтхѵхтт

җфѵпштѵцсфѵчццҘ

ушфѵтууѵцфпѵцтх

суфѵпчрѵсухѵцхф

Chi phí thuế thu nhập

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND

Lợi nhuận kế toán trước thuế

Chi phí thuế hiện hành
Năm hiện hành

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND

@)##Ƣŷ)"Ơƒ//*ù)#Ź+)#ă/
Điều chỉnh khác
Ů/ļ)#/#0ħěƢŹ.ƥƟ)"/-*)")þ(
Ů/ļ)#/#0ħ#ƢěƢŹ.ƥƟ)"/-*)")þ(
Thu nhập chịu thuế
Thuế suất

(c) Thuế suất áp dụng
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%).
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ǔǗǹ ç$őî)/-Ć)Ō+#$ď0

ǔǘǹå"$*Ĩ##Ż4ď01Œ$åĆ)'$Ć),0)

$ī/ļ)#/*ù)'û$ŴĂ)/-Ğ)ŭ+#$ħ0#*)þ(/ø$#ļ)#&ħ//#ƒ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхěƢŹƧ/-Ğ).ū'Ź$
)#0ć)/#0ů1Ĩŭěţ)"+#ŭ/#ţ)"Ơŭ)"ţ)"/4.0&#$/-Ƥě$.ūƧ&$ħ)+#ú)ŭ1ø*,0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"1ø+#ƒ
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:

Giá trị giao dịch

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

Lợi nhuận thuần trong năm/kỳ
#ú)ŭ1ø*,0Ƴ&# )/#Ƣŷ)"Ѷ+#ƒ'Ź$җҡҘ
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

сѵпфуѵфхтѵхсцѵцхс

тпхѵтрхѵффшѵхрч

җчпѵсфцѵрчуѵшууҘ

җхцѵццуѵцштѵхтуҘ

рѵшцуѵтпхѵуусѵчрч

стчѵфурѵцхфѵшчу

(*) 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.

Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam

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

шуѵстцѵуупѵппп

ţ)"/4ŭ+#Ą)Ń#1Ɵ ø)"&#ţ)"ú)4Yøċ)"

ртѵпсуѵчхпѵппп

-

ţ)"/4ŭ+#Ą)0ă/)#ć+&#ą0 ø)"&#ţ)"

уѵттцѵффпѵппп

-

ушуѵстрѵусшѵтхр

уфрѵфццѵчпсѵсуч

усчѵфчтѵппп

-

тпфѵрпшѵшпшѵпфш

тфуѵрстѵцсшѵффр

чучѵхтхѵшрп

ффцѵсппѵршт

ррѵпшпѵчспѵппп

хѵпцсѵуфсѵррц

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

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

@)##Ƣŷ)"Ơ1$ī+#ù/#ø)#ŭ+#$ħ0
+#ŭ/#ţ)")"ø4ч/#ù)"ц)þ(спрх

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND

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

ţ)"/4ŭ+#Ą)Ń#1Ɵ ø)"&#ţ)"ú)4Yøċ)"

Cổ phiếu phổ thông đã phát hành kỳ trước
mang sang

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/1/2016 đến
31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015 đến
31/12/2015
VND

рѵрршѵчхуѵчуп

рѵрршѵчхуѵчуп

фрѵшрцѵпцц

-

рѵрцрѵцчрѵшрц

рѵрршѵчхуѵчуп

ţ)"/4ŭ+#Ą)0ă/)#ć+&#ą0 ø)"&#ţ)"
ţ)"/4ŭ+#Ą)#Ƨ*ă+ ø)"&#ţ)"
Thành viên Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty
$Ĩ)'ƢŴ)"1ø/#Ƣŷ)"
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ǔǙǹå"$*Ĩ#+#$/$Đ)/ē
/ſå#*í/ăŎ)"ăð0/Ž1ä/ä$#ġ)#

TRỤ SỞ CHÍNH

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

Từ 1/1/2016
đến 31/12/2016
VND

Từ 1/4/2015
đến 31/12/2015
VND

сѵтурѵфппѵпппѵппп

-

CÁC CHI NHÁNH TRONG NƯỚC

ĩ/Ƥ)"ø4р/#ù)"у)þ(спрфѶŭ)"ţ)"/4ěû#04ĩ)ěŭ$'*ā$#Ļ)#*)#)"#$ī+/Ƥţ)"/4/-ù#)#$ī(#Ʀ0#ā)
một thành viên thành công ty cổ phần. Số liệu so sánh trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp
)#ă/Ѷù*ù*'Ƣ0#04ĩ)/$Ĩ)/ī#Ź+)#ă/1øù/#04ħ/($)#'$Ğ),0)'ø.ū'$ī0Ơ&Ƭ/Ƥ)"ø4р/#ù)"у)þ(спрф
ěħ))"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрф1øù.ū'$ī0)ø4&#ţ)"/#ĩ.*.ù)#/ƢŴ)"ƣ)"#*ø)/*ø)1ŵ$.ū'$ī0Ơ&Ƭ#$ī)
#ø)##*)þ(&ħ//#ƒ)"ø4тр/#ù)"рс)þ(спрхѵ
ů/.ū.ū'$ī0.*.ù)#/-*)"ù*ù*'Ƣ0#04ĩ)/$Ĩ)/ī#Ź+)#ă/#*"$$ě*ā)/Ƥ)"ø4р/#ù)"у)þ(спрфěħ))"ø4
тр/#ù)"рс)þ(спрфƔ)"ěûěƢŹ+#ú)'*ā$'ā$#*+#Ƒ#Ź+1ŵ$,04ěŃ)#1Ĩ/-Ļ)#ø4ù*ù*/ø$#ļ)#Ơ)þ(
hiện tại. Bảng so sánh số liệu đã trình bày trong năm trước, trước và sau khi được phân loại lại như sau:
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

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

рѵпцшѵчфчѵсурѵцрр

сѵстхѵтфчѵпфтѵссч

Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh

-

фѵхсчѵпцшѵхфсѵшчс

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

җручѵршпѵрсчѵшффҘ

җхѵштсѵцхшѵфштѵуфуҘ

Người lập:

Hồ Xuân Tam
Ban Tài chính Kế toán
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ғŭ)"ěø$#þ(.Ţ&#ù##ø)"ѷршппррпп#*ā/ěů)"/Ƥ
пцѷппҌршѷппҗ#ƣсěħ)#ƣхҘ1ø/ƤпчѷппҌрцѷппҗ#ƣцѶ
#Ơ)#ć/1ø)"ø4'ĪҘѵ
ғŭ)"ěø$#þ(.Ţ ů$1$Ğ)ţ)" )ø)"ѷршппрчпп
#*ā/ěů)"/-*)"ù&#0)""$ŶпчѷппҌрсѷпп1øртѷппҌрцѷпп
từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
($'ѷ'*/0.($' .ҽ1$ /)($-'$) .ѵ*(

ǔǚǹŊ'$ē0.*.å)#

Biến động các khoản phải thu

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)
спп"04Ī)Ŵ)Ѷ0ć) *)"$Ğ)Ѷ øů$Ѷ i

ғ#$)#ù)#$ /)($-'$) .&#01Ƨ($Ĩ)-0)"
YŃ#łѷсцY$ī)$Ğ)#ƠѶYøċ)"ѵ
#*) ѷчуфрртѵчсрртпҝчсхухфҊ3ѷчуҊфрртчтсцфш
Ҋ($'ѷ- . -1/$*)ѵ(-*ҽ1$ /)($-'$) .ѵ*(
ғ#$)#ù)#$ /)($-'$) .&#01Ƨ($Ĩ)(
YŃ#łѷуш-ƢŶ)"Ŵ)Ѷ#ƢŶ)"сѶ0ć)ú)Ļ)#Ѷ
Tp. Hồ Chí Minh
Y$ī)/#*ā$ѷҗчуҊчҘтчуухххцҊ3ѷҗчуҊтҘтчучфтрс
($'ѷ/ ' .' .ѵ.-*ҽ1$ /)($-'$) .ѵ*(
ғCông ty bay dịch vụ Hàng không (Vasco)
YŃ#łѷūрруѶěƢŶ)"ā#Yĉ)"Ѷ#ƢŶ)"сѶ0ć)ú)
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
ғTrung tâm Huấn luyện bay
YŃ#łѷūррцěƢŶ)" Ŭ)" øѶ#ƢŶ)"сѶ0ć)ú)Ļ)#Ѷ
Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Người duyệt:

Trần Thanh Hiền
Kế toán trưởng

ғ#$)#ù)#$ /)($-'$) .&#01Ƨ($Ĩ)Ĉ
Địa chỉ: 25 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
#*) ѷчуҊухсцппсппҊ3ѷчуҊутштушхтх
Ҋ($'ѷ1+&1(ҽ1$ /)($-'$) .ѵ*(

1. Công ty TNHH kỹ thuật máy bay (VAECO)
YŃ#łѷú)4,0ū/ħů$ø$ѶŢŴ)Ѷ øů$
YѷпутччуҊшхфцҊ3ѷпутччхҊффтс
Website: vaeco.com.vn

ƢŴ)"-ļ#ø)#
Tổng Giám đốc

2. Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không
Việt Nam (SKYPEC)
YŃ#łѷспс"04Ī)Ŵ)Ѷ#ƢŶ)"ŬYĨѶ0ć) *)"$Ğ)Ѷ
Thành phố Hà Nội
Y$ī)/#*ā$ѷпуѵтчсцстрхҊ3ѷпуѵтчсцстрц
($'ѷ.&4+ ҽ.&4+ ѵ*(ѵ1)
Website: www.skypec.com.vn

3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay
Việt Nam (VIAGS)
YŃ#łѷūуш-ƢŶ)"Ŵ)Ѷ#ƢŶ)"сѶ0ć)ú)Ļ)#Ѷ
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Y$ī)/#*ā$ѷҗчуҘчтфуцссччҊ3ѷҗчуҘчтфуцррчч
($'ѷ1)/#0ѵ1$".ҽ1$ /)($-'$) .ѵ*(
Website: www.viags.com.vn
4. Công ty cổ phần Tin học và viễn thông hàng không (AITS)
YŃ#łѷуру"04Ī)þ)ƤѶ *)"$Ğ)Ѷ øů$
5. Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay
Nội Bài (NASCO)
YŃ#łѷú)4ů$ø$Ѷ#04ī)ŢŴ)Ѷ øů$
YѷҗчуҊуҘтччхфуфцҝтччуппчфҊ3ѷҗчуҊуҘтччхфффф
Ҋ($'ѷ).*Ҋ&#&ҽ!+/ѵ1)
6. Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng không
(AIRSERCO)
YŃ#łѷūрҝршх"04Ī)Ŵ)Ѷ,0ć) *)"$Ğ)Ѷ øů$
YѷҗчуҊуҘтчсцрфртҊ3ѷҗчуҊуҘтчсцсусх
7. Công ty cổ phần xuât nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX)
YŃ#łѷуру"04Ī)þ)ƤѶ,0ć) *)"$Ğ)Ѷ øů$
YѷҗчуҊуҘтчццпсхфҝтчццпсхх
3ѷҗчуҊуҘтчсцршсфҝтццстутш
Ҋ($'ѷ-$( 3ҽ!+/ѵ1)
8. Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific (JPA)
Địa chỉ: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam.
 'ѷҗчуѵчҘтчуфппшсҊ3ѷчуѵчҘтчуфппчф
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)
YŃ#łѷррц Ŭ)" øѶѵсѶѵú)Ļ)#Ѷѵ 
 'ѷпчѵтфуцпшрхҊ3ѷпчѵтфуцпшспѵ
*/'$) ѷпшпфтсфчхп
($'ѷ1ȅҽ41$ /ѵ*(ѵ1)
Website: www.bayviet.com.vn
11. Công ty cổ phần cung ứng xuất nhập khẩu lao động
Hàng không (ALSIMEXCO)
YŃ#łѷūр"Ťсппҝрп"04Ī)Ŵ)ѶŬYĨѶ
Long Biên, Hà Nội
Y$ī)/#*ā$ѷҗчуҊуҘтчсцршштҝтчцтстчт
3ѷҗчуҊуҘтчцтпхсу
Ҋ($'ѷ0.$) ..ҽ'.$( 3*ѵ1)
Website: alsimexco.vn

CÁC CHI NHÁNH VIETNAM AIRLINES NƯỚC NGOÀI
1. ANH
YŃ#łѷррҊрт *2 --*.1 )*-' ѶрпѶ *)*)Ѷ

12. Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa
Tân Sơn Nhất (TECS)
YŃ#łѷпх#þ)" *)"Ѷ#ƢŶ)"уѶ0ć)ú)Ļ)#Ѷ
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Y$ī)/#*ā$ѷҗ۔чуҊчҘтчррпхттҊтчррпхцчѵ
3ѷҗ۔чуҊчҘҗпчҘтчррффсс
($'ѷ*)//0.ҽ/ .ѵ*(ѵ1)
13. Công ty cổ phần cho thuê máy bay
Việt Nam (VALC)
YŃ#łѷĄ)"руѶ#ù+$)*(Ѷūршрø-$ī0Ѷ
Hà Nội, Việt Nam.
Y$ī)/#*ā$ѷҗчуҊуҘтфццсссф
3ѷҗчуҊуҘтфццссцп
($'ѷ$)!*ҽ1'ѵ*(ѵ1)
Website: www.valc.com.vn
14. Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay
Đà Nẵng
YŃ#łѷú)40ū/ħYøċ)"Ѷ0ć) Ă$#ú0Ѷ
+ѵYøċ)"Ѷ$ī/(
Y$ī)/#*ā$ѷ۔чуфррѵтчтптуп
3ѷ۔чуфррѵтчсхртт
($'ѷ(.*ҽ(.*ѵ*(ѵ1)
15. Công ty cổ phần suất ăn Hàng không
Nội Bài (NCS)
Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội
YѷҗчуҊуҘтччхффцц
3ѷҗчуҊуҘтччупршш
Ҋ($'ѷ)/ -$)"ҽ#)ѵ1))ѵ1)
16. Công ty cổ phần Sabre Việt Nam
YŃ#łѷĄ)"фѶ/š)#øYī)#ă/Ѷ.ūфт0)"-0)"Ѷ
#ƢŶ)""04Ī)0Ѷ0ć) $ø-Ƣ)"Ѷѵ øů$
Y$ī)/#*ā$ѷҗчуҊуҘтшутршцф
3ѷҗчуҊуҘтшутршцс
($'ѷ#))(ҽ.- /)ѵ*(ѵ1)
Website: www.sabretn.com.vn

2. CAMPUCHIA
ғ#)*(+ )#ѷ*урѶсру( #)/-ѵѶ#)*(+ )#Ѷ
Kingdom of Cambodia.
ғ$ ( +ѷ*тусѶ*х #0(14)"&0(-*&$ ( +Ѷ
Kingdom of Cambodia
тѵ
YŃ#łѷррхх' -)$/- /Ѷ0$/ рппх)*01 -ѶхттѶ)
уѵY6  
ғYø$ *)ѷфѶфш0)"#$)"*Ѷ$2)
ғ* Ƒ)"ѷтҊхѶ*ѵфхѶ$)Ҋ.# )"р/ѶѶ *.#$0)"$/4Ѷ$2)
17. Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Tân Sơn Nhất (TCS)
YŃ#łѷú)4ú)Ŵ)#ă/Ѷ0ć)ú)Ļ)#Ѷѵ 
YѷҗчуҊчҘтчучхучш
3ѷҗчуҊчҘтчусцшуу
18. Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS)
YŃ#łѷú)4,0ū/ħú)Ŵ)#ă/Ѷ
Quận Tân Bình, TP.HCM
YѷҗчуҊчҘтчуучтхц
3ѷҗчуҊчҘтчуухцрш
Ҋ($'ѷ1)3/ -ҽ1))ѵ1)
Website: www.vnaircaterers.com
19. Công ty TNHH giao nhận hàng hóa (VINAKO)
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20. Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)
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5.ĐỨC
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6. HÀN QUỐC
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Seoul, Korea
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Chungangdaero, Dong-Gu, Pusan, Korea
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Queensway, Hongkong
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Vientiane
ғLuang Prabang: Luang Prabang Airport, Lao P.D.R
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Địa chỉ: Suite 05, Level 5 Menara Hap Seng, Jalan P.Ramlee, 50250
Kuala Lampur, Malaysia
11. MỸ
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cor. Castro Sts. Legaspi village, Makati City, Philippines
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Địa chỉ: 10th Floor, Wave Place Buiding, 55 Wireless Rd.
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Street, Sydney, NSW 2000, Australia.
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www.vietnamairlines.com

