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Số: 05-22/VJC-CBTT           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022   

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 

SGDCK TP.HCM 

 

       Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

 

- Công ty: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 

- Mã chứng khoán: VJC 

- Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP.Hà 

Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024 7108 6668 

- Fax: 024 3728 1838   

- Loại thông tin công bố :     định kỳ     bất thường    24h     theo yêu cầu 

 

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ 

và Hợp nhất Q4/2021. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 

tại đường dẫn: https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/bao-cao-tai-chinh 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TGĐ (để báo cáo); 

- Lưu:VT,TCKT. 

 

Tài liệu đính kèm: 

- BCTC Q4/2021;  

- Phụ lục giải trình biến động kết quả 

HĐKD. 

 

 NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG 

 

 

https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/bao-cao-tai-chinh


 

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

(Đình kèm Công văn số 05-22/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 Q4/2021 chi tiết như sau: 

  Q4/2021 Q4/2020 % Thay đổi 2021 2020 % Thay đổi 

Kết quả BCTC Công ty mẹ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.678 3.128 -14% 9.065 15.203 -40% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN -121 274 -144% -77 -1.453 95% 

Kết quả BCTC Hợp nhất 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.789 4.430 -37% 12.998 18.220 -29% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN -93 995 -109% 100 69 46% 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nhưng ngành hàng không bắt 

đầu ghi nhận những dấu hiệu phục hồi từ cuối năm nhờ vào chương trình tiêm chủng lớn được triển 

khai trên toàn quốc và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt để 

đảm bảo khai thác an toàn, bảo vệ sức khỏe cho hành khách và phi hành đoàn.  

Trong Q4/2021, Vietjet ghi nhận doanh thu 2.678 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN (-) 121 

tỷ đồng (Công ty mẹ), doanh thu 2.789 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế  (-) 93 tỷ đồng (Báo cáo hợp 

nhất). 

Năm 2021, Vietjet ghi nhận doanh thu Công ty Mẹ 9.065 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN 

(-) 77 tỷ đồng , doanh thu hợp nhất 12.998 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2020, và lợi nhuận sau 

thuế hợp nhất  đạt 100 tỷ đồng , tăng 46% so với năm 2020. Tổng tài sản của Vietjet đạt gần 51.785 

tỷ đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 0.91 lần và chỉ số thanh 

khoản 1.63 lần, nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không. 

Trong năm 2021, về hoạt động vận chuyển hành khách, Vietjet đã thực hiện gần 42.000 chuyến 

bay và vận chuyển 5.4 triệu lượt khách. Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đạt 2.954 tỷ đồng 

trong đó doanh thu vận chuyển hàng hóa theo chuyến đạt 2.654 tỷ đồng, Vietjet tiếp tục ghi nhận sự 

tăng trưởng nhanh, với doanh thu tăng trưởng về hàng hóa tăng mạnh trên 200% so với cùng kỳ. 

 



Trong năm, Vietjet tiếp tục tối ưu chi phí hoạt động theo giờ bay, giảm phí thuê tàu, đồng thời 

nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ giảm 50% chi phí hạ cất cánh, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường 

nhiên liệu bay đến hết năm 2022, giảm chi phí cảng và phục vụ mặt đất theo mức tối thiểu theo quy 

định của Nhà nước hỗ trợ ngành hàng không.  

Vietjet tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 

khách hàng, thúc đẩy sự phát triển của các mảng kinh doanh mới bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng 

hóa và dịch vụ phục vụ mặt đất nhằm đa dạng nguồn doanh thu và tối ưu chi phí, đồng thời triển 

khai các sản phẩm vé và chương trình khách hàng mới giúp gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Ngoài ra, Vietjet cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện phi công, tiếp viên và chuẩn 

bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu đi lại gia tăng sau khi các đường bay nội địa và quốc tế 

hoạt động trở lại trong năm 2022. 

Trên đây là ý kiến giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Mẹ và Hợp nhất của 

Vietjet Q4/2021. Đồng thời, Báo cáo tài chính Q4/2021 của Công ty Mẹ và Hợp nhất được đăng tải 

trên website: www.vietjetair.com 

Trân trọng. 

http://www.vietjetair.com/

