


PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Đình kèm Công văn số 05-21/VJC-BCTC) 

 

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 14, Chương III, Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Hàng 

không Vietjet (“Vietjet”), Mã chứng khoán VJC, giải trình sự biến động kết quả hoạt động kinh 

doanh Quý 4 năm 2020 chi tiết như sau: 

Chỉ Tiêu 

Kết quả kinh doanh Q4 Kết quả kinh doanh Năm 

2020 2019 
Thay 

đổi 
2020 2019 

 Thay 

đổi 

Kết quả BCTC Công ty mẹ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
3,128 10,500 -70% 15,158 41,252 -63% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 274 808 -66% -2,092 3,109 -167% 

Kết quả BCTC Hợp nhất 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
4,430 13,926 -68% 18,210 50,603 -64% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 995 539 85% 70 3,807 -98% 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp lên ngành hàng không toàn cầu và là nguyên nhân 

chính cho sự sụt giảm về nhu cầu đi lại giữa các quốc gia trên thế giới, Việt Nam không phải ngoại 

lệ. Mặc dù vậy, trong năm 2020, Vietjet vẫn đạt được kết quả tích cực và là một trong những số ít 

các hãng hàng không trên thế giới có lợi nhuận. Trong Q4/2020, doanh thu vận tải hàng không 

(Công ty mẹ) đạt 3.128 tỷ đông và lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 274 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất 

đạt 4.430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 995 tỷ đồng.  Năm 2020, doanh thu vận tải hàng 

không (Công ty mẹ) của Vietjet đạt 15.158 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN lỗ 2.092 tỷ đồng, 

thấp hơn dự kiến. Doanh thu hợp nhất đạt 18.210 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 70 tỷ 

đồng. 

Trong năm 2020, Vietjet đã mở 8 đường bay nội địa mới, chuyên chở trên 15 triệu khách hàng 

trên toàn mạng bay và thực hiện gần 79 nghìn chuyến bay với hơn 120 nghìn giờ bay an toàn.Vietjet 

đã chủ động chuyển đổi cấu hình , áp dụng phương thức khai thác mới tăng cường phát triển mảng 

vận tải hàng hóa để vận chuyển hơn 60 nghìn tấn hàng hóa trên 1.177 chuyến bay, doanh thu bán 



vận tải hàng hóa trong Quý 4 tăng 75% so với cùng kỳ tập trung mùa cao điểm. Vietjet trở thành 

hãng hàng không đầu tiên ở Việt Nam được phê chuẩn vận chuyển hàng hóa trong khoang hành 

khách – CIPC 

Trong năm, Vietjet đã triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp kinh doanh mới như bắt đầu 

dịch vụ tự phục vụ mặt đất tại cảng hàng không Nội Bài để tối ưu chi phí, tạo nguồn thu phụ trợ tại 

sân bay cũng như nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tăng cường các chuyến bay hàng hóa 

(cargo), sáng tạo sản phẩm mới hạng vé Deluxe, thẻ bay không giới hạn Power Pass & Power Pass 

skyboss, tăng cường doanh thu phụ trợ (ancillary), v.v... gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Kết quả đạt được còn nhờ vào khả năng quản lý Tốt chi phí của mình thông qua các chương  

trình cải tiến, sáng tạo và tối ưu hóa chi phí, tăng cường đàm phán giảm giá dịch vụ 20-25% từ các 

Nhà cung cấp, tối ưu hóa khai thác Đội tàu bay giảm 10% chi phí , cắt giảm 10% các chi phí hoạt 

động thông thường , chi phí khai thác và bảo dưởng theo giờ bay khai thác, bình quân giảm trên 

50%  so với năm trước, các chi phí quản lý giảm từ 20%so với năm trước.  Đặc biệt, bên cạnh 

chương trình hổ trợ từ chính phủ như cắt giảm 50% chi phí hạ cất cánh, giảm 30% thuế môi trường, 

Vietjet đã triển khai sử dụng nguồn nhiên liệu giá thấp theo chương trình mua trữ xăng dầu đã triển 

khai thành công vào tháng 5/2020, giúp giảm chi phí trên 25% so với thị trường. 

       Trong suốt năm 2020, Vietjet tập trung vào các chương trình chuyển đổi số, tăng cường  

ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư vào hệ thống bảo dưởng kỷ thuật, đầu tư vào  

cơ sở vật chất, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện phi công , tiếp viên , triển khai chương  

trình chuyển đổi số và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất sẳn sàng cho các chuyến bay quốc tế được mở  

lại củng như đáp ứng tối đa nhu cầu nội địa đã và đang gia tăng mạnh mẽ. 

      Hiện nay, Vietjet khai thác 47 đường bay nội địa , tăng 60% so với giai đoạn giãn cách xã hội  

trước đó. Hãng vẫn đạt được sự tăng trưởng về lượng hành khách qua từng tuần và tăng cường 

hơn 17.000 chuyến bay vào cuối thang 1/2021 để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán.  

      Trong thời gian sắp tới , Chính phủ tiếp tục chính sách miển, giảm , giản nộp thuế và một số chi   

phí đồng thời xem xét các biện pháp hổ trợ tài chính, giảm lãi vay cho các hảng hàng không .  






