PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Đình kèm Công văn số 09-22/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 Q1/2022 chi tiết như sau:
Q1/2022
Kết quả BCTC Công ty mẹ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Kết quả BCTC Hợp nhất
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận sau thuế TNDN

Q1/2021

% Thay đổi

3.340
40

2.845
110

17%
-63%

4.522
244

4.049
123

12%
98%

Đơn vị tính: tỷ đồng
Trong Q1/2022, Vietjet ghi nhận doanh thu 3.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN 40
tỷ đồng (Công ty mẹ), doanh thu 4.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng (Báo cáo hợp
nhất). So với cùng kỳ năm 2021, Vietjet ghi nhận tăng trưởng 113% lợi nhuận trước thuế TNDN
nhờ vào việc mảng kinh doanh vận chuyển hành khách phục hồi nhanh và mảng kinh doanh vận
chuyển hàng hóa tiếp tục mở rộng, với mức tăng trưởng doanh thu ghi nhận trong Q1/2022 lần
lượt là 76% và 94%. Bên cạnh đó, với nhiều biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ trong bối cảnh
giá nhiêu liệu tăng cao trong thời gian qua đã giúp tối ưu chi phí hoạt động của Vietjet.
Về hoạt động vận chuyển hành khách, Vietjet đã thực hiện 20,000 chuyến bay và vận chuyển
hơn 3 triệu lượt khách trên gần 60 đường bay nội địa và quốc tế được khai khác. Tổng số chuyến
bay và lượt khách trong Q1/2022 đã đạt 50% và 55% so với tổng số cả năm 2021, đánh dấu cột
mốc phục hồi mạnh mẽ của Vietjet sau đại dịch Covid-19. Đối với hoạt động vận chuyển hàng
hóa, tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong Q1/2022 đạt hơn 12,5 ngàn tấn.
Trong Q1/2022, Vietjet đã được AirlineRatings xếp hạng vào nhóm có chỉ số an toàn hàng
không tuyệt đối 7/7 sao, trong năm thứ 4 liên tiếp. Bên cạnh đó, Vietjet đã nhận được phê chuẩn
của Cục hàng không Việt Nam đưa loại tàu bay thân rộng A330 vào Giấy chứng nhận người
khai thác tàu bay (AOC).
Trong tháng 2/2022, Vietjet và Tập đoàn Lufthansa Technik đã ký kết hợp tác triển khai
ứng dụng Nhật ký kỹ thuật điện tử của AVIATAR giúp việc quản lý dữ liệu kỹ thuật, việc phối
hợp giữa đoàn bay và đội ngũ bảo dưỡng kỹ thuật của hãng trở nên thông suốt và hiệu quả hơn.

Trên đây là ý kiến giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Mẹ và Hợp nhất của
Vietjet Q1/2022. Đồng thời, Báo cáo tài chính Q1/2022 của Công ty Mẹ và Hợp nhất được đăng
tải trên website: www.vietjetair.com
Trân trọng.

