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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Báo cáo cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban Tng Giám dic Tng Cong ty C phAn Bão him Petrolimex ("Tng Cong ty") trInh bay báo 
cáo nay và báo cáo tài chInh riêng dInh kern cüa Tong COng ty cho näm kêt thüc ngày 31 thang 12 
näm 2017. 

Ban Tng Giárn dc chju trách nhim 1p và trInh bay trung thirc và hcTp 1i  báo cáo tài chInh riêng 
theo cac Chuân mut Kê toán Vit Nam, Ché do Ké toán Doanh nghip Vit Nam, Thông tu so 
232/2012/TF—BTC ngày 28 tháng 12 näm 2012 do B Tài chInh ban hành ye huong dan ké toán ap 
ding dOi voi doanh nghip báo hiêm phi nhân th9, doanh nghip tái báo hiêm Va chi nhánh doanh 
nghip báo hiêrn phi nhân th9 nuàc ngoài và cac quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh 
bay báo cáo tài chInh. Theo kiên cüa Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty: 

(a) báo cáo tài chInh riêng duc trInh bay tü trang 5 dn trang 57 dã phân ánh trung thrc và h?p 
1i tInh hInh tài chInh chira hp nhât cña Tong COng ty tai  ngày 31 tháng 12 näm 2017, kêt qua 
hoat dOng kinh doanh chu'a hpp nhât và luu chuyén tiên t chu'a hçrp nhât cüa Tong Cong ty 
cho nàm kêt thüc cüng ngày, phü h9p vói các Chuân mirc Kê toán Vit Nam, Chê d Kê toán 
Doanh nghip Vit Nam, Thông tir so 232/2012/IT—BTC ngày 28 tháng 12 näm 2012 do Bô 
Tài chInh ban hành ye huóng dan ké toán áp diving dôi vi doanh nghip báo hiêm phi nhân 
th9, doanh nghip tái báo hiem và chi nhánh doanh nghip bão hiêm phi nhân th9 nrc ngoài 
va các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic ltp và trInh bay báo cáo tài chInh; và 

(b) tai  ngày 1p báo cáo nay, khOng có I do gI de Ban Tong Giám dôc cho rang Tong COng ty së 
không the thanh toán các khoãn n phái trâ khi den han. 

Tai ngày ltp báo cáo nay, Ban Tong Giám dOc Tong COng ty dã phê duyt phát hành báo cáo tài 
chInh riêng dInh kern. 

HàNôi, ngày 13 tháng 3 nãm 2018 
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KPMG Limited 
46 Floor, Keangnam Landmark 72 
E6 Pham Hung Road, Me Tn Ward 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 
+84 (24) 3946 1600 I kpmg.com.vn  

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh gui các C6dong 
Tong Cong ty Co phân Bào hiêm Petrolimex 

Chüng tôi da kim toán báo cáo tài chInh riêng dInh kèm cOaTóng Cong ty C6 phn 
Bo him Petrolimex ('Tong Cong ty"), bao gOm bang can dOi kê toán riOng ti ngày 
31 tháng 12 nãm 2017, báo cáo két qua hoat dong kinh doanh riOng và báo cáo lu'u 
chuyn tin t riêng cho nàm kt thiic cOng ngày và các thuyOt minh kèm theo du'cyc 
Ban TOng Giám dOc TOng Cong ty phO duyêt phát hành ngày 13 tháng 3 nãm 2018, 
du'cc trinh bay tO' trang 5 dOn trang 57. 

Tréch nhim cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban TOng Giám dOc TOng COng ty chu trách nhim 1p và trinh bay trung thçj'c va 
hcp l báo cáo tài chInh riOng nay theo các ChuOn mu'c Kê toán Viêt Nam, Ch dO 
KO toán Doanh nghiêp Viët Nam, Thông tu' so 232/2012/TT—BTC ngày 28 tháng 12 
näm 2012 do BO Tài chInh ban hành v hu'ng dn k toán áp dung dOi v&i doanh 
nghiêp bâo him phi nhân tho, doanh nghiep tái bào him và chi nhánh doanh nghiep 
bâo hiOm phi nhân tho nu'Oc ngoài và các quy dlnh  pháp l cO lien quan den viêc 1p 
và trinh bay báo cáo tài chInh, và chiu trách nhiOm  ye kiOm soát ni bô ma Ban Tong 
Giám dOc xac dinh là can thit d darn bao viec lap báo cáo tài chInh riOng không 
có sai sOt trong yêu do gian ln hay nhâm Ian. 

Trách nhim cüa kim toán viên 

Trách nhiêm cOa chOng tOi là du'a ra kin v báo cáo tài chInh riêng nay du'a trOn 
kt qua kim toán cOa chUng tOi. ChUng tOi dã thçi'c hin cong viêc kim toán theo 
các Chun mçj'c Kiém toán Viët Nam. Các chuàn mu'c nay yêu câu chOng tôi tuân 
thCi chun mi'c va các quy d]nh  v dao dt:i'c ngh nghiep và lap k hoch và thu'c 
hiên cuôc ki4m toán d dat du'c si' dam bao hcvp l' ye viec lieu báo cáo tài chinh 
riOng có cOn sai sOt trong yu hay khOng. 

Cong viêc kim toán bao gOm viêc thu'c hin các thO tçic nhm thu thäp các bng 
chO'ng kiOm toán ye các sO lieu  và các thuyêt minh trong báo cáo tài chInh. Các thO 
tc du'cyc h,i'a chon du'a trên xét doán cOa kim toán viOn, bao gôm dánh giá rUi ro 
cO sai sot trong yu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoäc nhOm ln. Khi thu'c 
hiên các dánh giá rOi ro nay, kim toán viên xem xét kim soát ni bO cOa doi vi liOn 
quan tài viêc lap va trinh bay báo cáo tài chInh trung thci'c và hp l' nhm thit ké 
các thO ti,ic kim toán phO hp'p vO'i tlnh hlnh thu'c t, tuy nhiOn không nhm muc dIch 
du'a ra ' kin v hieu  qua cOa kim soát ni b cOa dn vi.  Cong vic kiém toán 
cOng bao gôm vic dánh giá tInh thich hp cOa các chInh sách kO toán du'c áp 
dung và tInh hcrp l' cOa các u'Oc tInh kO toán cOa ban giám dOc, cOng nhu' dánh giá 
viec trinh bay tOng the báo cáo tài chInh. 

ChOng tôi tin rng các bng chci'ng kim toán ma chOng tOi thu du'c là dy dO và 
thich hci'p lam c s cho ' kiOn kiOm toán cOa chOng tôi. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and 3 
a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International'), 
a Swiss entity. 
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Cong ty TNHH KPMG 
Vie 

Y kiên cüa kim toán viên 

Theo ' kin cOa chCing tôi, báo cáo tái chInh riêng da phán ánh trung thçi'c và hp 
l, trên các khIa cnh trcng yéu, tInh hmnh tAi chInh chu'a hç'p nhát cOa Tóng Cong 
ty CO phân Bâo him Petrolimex ti ngày 31 tháng 12 nám 2017, kOt qua hot dng 
kinh doanh chu'a ho nht va Iu'u chuyn tin t chu'a hçp nhât cho nám kt thOc 
cOng ngày, phO hp vO'i các Chun mçvc KO toán Vit Nam, Chê dO Kê toán Doanh 
nghip Vit Nam, Thông tu' s6 232120121TT—BTC ngày 28 thang 12 näm 2012 do 
BO Tái chinh ban hành v hu'ng dn k toán áp dçing di vO doanh nghip bão 
him phi nhân tho, doanh nghiOp tái bao him va chi nhánh doanh nghip bao him 
phi nhân tho nu'àc ngoài va cac quy dinh pháp I' có lien quan den viec lap và trinh 
bay baa cáo tài chinh. 

Trn DInh Vinh 
Giây chO'ng nhn Däng k Hành ngh Giây chU'ng nhân Däng k' Hành ngh 
Kim toAn s6 0557-2018-007-1 Ki4m toán s6 0339-2018-007-1 
Phó Tong Giám J6c 

Ha Nôi, ngày 13 thang 3 nám 2018 
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Tong Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu BO1 - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng tai ngày 31 tháng 12 nãm 2017 (Ban hành theo 1Tsd232/20121TT-BTC 

ngày 28/1212012 cüa Bó Tài chInh) 

A TAISANNGANHJN 
(100=110~120+130~140+150+190) 

Ma Thuyt 
so minh 

100 

31/12/2017 
VND 

4.307.811.279.455 

31/12/2016 
VND 

3.643.680.699.977 

I Tiên và các khoãn ttrong throng tin 110 5 138.218.734.075 136.807.125.219 
1 Tiên 111 113.218.734.075 111.807.125.219 
2 Các khoán tuang duong tiên 112 25.000.000.000 25.000.000.000 

II Các khoãn dâu tir tài chinh ngàn han 120 6 2.481.530.965.616 1.924.004.410.300 
1 Dâu ur ngän han 121 2.495.584.554.173 1.941.442.314.407 
2 Dij phông giám giá dâu Ur ngän han 129 (14.053.588.557) (17.437.904. 107) 

III Các khoãn phãi thu ngàn hn 130 574.735.350.559 383.350.366.275 
1 Phãi thu ngän han cña khách hang 131 602.207.630.216 393.232.427.829 
1.1 Phái thu ye hçrp dông báo hiêm 131.1 7 524.609.045.465 328.688.155.114 
1.2 Phái thu khác cüa khách hang 131.2 77.598.584.751 64.544.272.715 
2 Trã truâc cho ngtrôi ban ngän han 132 1.169.004.728 1.432.190.034 
4 Các khoán phái thu ngãn han  khac 135 8 44.275.981.731 54.2 19.757. 122 
5 Dr phông phái thu ngän han 

khó dôi 139 9 (72.917.266.116) (65.534.008.7 10) 

IV Hang ton kho 140 5.153.182.630 7.291.324.339 
1 Hang ton kho 141 11 5. 153. 182.630 7.291.324.339 

V Tài san ngàn h3n khác 150 112.894.360.841 99.289.950.308 
1 Chi phi trá tnrc ngãn han 151 111.553.996.510 97.259.177.711 
1.1 Chi phi hoa hông chuu phôn ho 151.1 12 86.163.618.483 82.755.235.936 
1.2 Chi phI trO trzrO'c ngOn hçin khác 151.2 25.390.378.027 14.503.941.775 
2 Thuê GTGT dinTrc khâu trtr 152 922.758.876 1.589.208.969 
5 Tài san ngän han  khác 158 417.605.455 441.563.628 

VIII Tài san tái bão him 190 995.278.685.734 1.092.937.523.536 
1 Du phông phi nhu9ng tái báo hiêm 191 25 283.937.070.686 299.882.544.212 
2 Dr phông bôi thuing nhrçng tái 

bâo hiêm 192 25 711.341.615.048 793.054.979.324 1 

) 
-i 

Các thuyt minh dinh kern là bç5 phan hQp thành cüa baa cáo tài chinh riêng nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu BO1 - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng tti ngày 31 tháng 12 näm 2017 (Ban hành theo 7Tsd232/201211T-BTC 
(tiêp theo) ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

B TA! SAN DAI HiN 

Ma Thuyt 
so minh 

200 

31/12/2017 
VND 

711.765.632.877 

31/12/2016 
VND 

648.885.930.103 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

I Các khoãn phãi thu dài hn 210 11.757.340.639 11.533.394.107 
4 Phãi thu dài han khác 218 11.757.340.639 11.533.394.107 
4.1 K)5 qu9 báo hiêm 218.1 13 6.000.000.000 6.000.000.000 
4.2 Phái thu dài han khác 218.2 5.757.340.639 5.533.394.107 

II Tài san c dinh 220 410.324.723.400 357.140.277.260 
1 Tài san cô djnh hüu hInh 221 14 240.148.599.051 232.875.974.157 

- Nguyen giá 222 392.120.043.138 363.591.580.785 
- Giá tn hao mon lu ké 223 (151.971.444.087) (130.715.606.628) 

3 Tài san cô djnh vô hInh 227 15 146.982.132.790 111.613.704.398 
- Nguyen giá 228 177.409.778.427 133.044.832.318 
- Giá trj hao mOn lujY kê 229 (30.427.645.637) (21.431.127.920) 

4 Chi phi xây dung ca bàn do dang 230 16 23. 193.991.559 12.650.598.705 

I!! Bt dng san du tir 240 17 84.149.763.555 86.253.527.991 
- Nguyen giá 241 96.057.873.261 96.057.873.261 
- Giá trj hao mOn lüy kê 242 (11.908.109.706) (9.804.345.270) 

IV Các khoãn dâu tir tài chInh dài han 250 197.574.652.570 188.251.817.733 
1 DâutuvàocOngtycon 251 14.318.727. 139 14.3 18.727.139 
2 Dâu tu vào cong ty lien kêt 252 18 1.350.000.000 1.350.000.000 
3 Dâu tu' dài han khác 258 19 191.774.744.989 192.668.633.709 
4 Dir phOng giãm giá dan tu 

tài chInh dài han 259 20 (9.868.819.558) (20.085.543.115) 

V Tài san dài han khác 260 7.959.152.713 5.706.913.012 
1 Chi phi trà triró'c dài han 261 7.959. 152.7 13 5.706.913.012 

TONG CONG TA! SAN 
(270 = 100 + 200) 

270 5.019.576.912.332 4.292.566.630.080 

Các thuye't minh dInh kern là bç5 phn hcxp thành càa báo cáo tài chInh riêng nay 
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Tang Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu BO1 — DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng tti ngày 31 tháng 12 näm 2017 (Ban hành theo 7Tsô'232/2012,TT-BTC 
(tiêp theo) ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

A NQ PHAL TRA 
(300 = 310 + 330) 

Ma 
so 

300 

Thuyk 
minh 

31/12/2017 
YND 

3.551.687.159.565 

31/12/2016 
VND 

3.378.304.852.142 

I Nngnhn 310 3.532.412.776.684 3.362.241.669.848 
2 Phâi trá ngr?Yi ban ngãn han ,  312 274.337.390.779 27 1.216.389.480 
2.1 Phài trá ye hp dóng báo hiém 312.1 21 257.744.946.924 257.427.986.334 
2.2 Phái trá khác cho ngithi ban 312.2 16.592.443.855 13.788.403.146 
3 Ngithi mua trá tiên tnthc ngän han 313 2.496.365.422 1.958.742.641 
4 Thuê và các khoán phâi np 

Nhà nrnc 314 22 27.030.122.859 20.476.821.929 
5 Phái trâ nguôi lao dng 315 165.874.385.909 118.733.744.280 
8 Các khoãn phái trá, phái np 

ngän han  khác 319 23 31.681.829.949 28.385.334.949 
9 Doanh thu hoa hông chua 

dl.r?c hiz&ig 319.1 24 63.197.055.574 69.500.371.541 
11 Qu5 khen thuàng, phüc lm 323 40.334.768.172 31.774.947.144 
13 Drphôngnghipvii 329 2.927.460.858.020 2.820.195.317.884 
13.1 Dy'phông phi báo hiêm góc và 

nhn tái báohiêm 329.1 25 1.365.865.699.064 1.272.615.605.501 
13.2 Dirphông bói thu&ng báo hiêm góc 

và nhán tái báo hiém 329.2 25 1.300.086.510.404 1 .299.397.541.919 
13.3 Dyphàng dao d5ng l&n 329.3 25 261.508.648.552 248,182,170.464 

II No' dài han 330 19.274.382.881 16.063.182.294 
3 Phái trá dài han khác 333 2.027.237.300 2.053.237.300 
8 Doanh thu chua thuc hiên 338 2.600.177.336 4.198.578.040 
9 Qu phát triên khoa h9c Va 

cong ngh 339 14.646.968.245 9.811.366.954 

B VON CHUSOHUU 
(400 = 410) 

400 1.467.889.752.767 914.261.777.938 

Von chü s& him 410 26 1.467.889.752.767 914.261.777.938 
1 Vôncôphân 411 887.177.730.000 709,742,180.000 

Cóphiêuphó thông có quyên 
biêu quyêt 411a 887.177.730.000 709.742.180.000 

2 Thng thr vOn cô phân 412 359.463.149.516 13.252.855.866 
7 Qu5 dâu tix phát triên 417 50. 153.748.628 47.094.617.942 
9 Qu5 du trü' bat buôc 419 50.100.773.484 43.732.766.970 
11 Lci nhuân sau thuê ch.ra phân phôi 421 120.994.351. 139 100.439.357. 160 

TONG CONG NGUON VON 
(440 = 300 + 400) 

440 5.019.576.912.332 4.292.566.630.080 

Các thuyét minh dinh kern là b5 phn hQ'p thành cña báo cáo tài chInh riêng nay 
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K toán Tong hcip Ke toán trw&ng 

hu Cong Nguyen Vrong Quôc Hung 

Tong Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu BO1 - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng ttti  ngày 31 tháng 12 näm 2017 (Ban hành theo TI' s 232/2012/I7-BTC 
(tiêp theo) ngày 28/12,2012 cua Bó Tài chInh) 

Don vj 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

31/12/2017 31/12/2016 

3 Na khó dOi dâ xCr I VND 20.172.693.966 15.305.587.255 
4 Hop dông báo hiêm chua phát sinh trách nhim VND 386.597.820.965 399.905.261.754 
5 Ngoi t các loai (Nguyen t) 

- Do Ia M (USD) USD 1.023.382,63 983.839,81 
- Do Ia Uc (AUD) AUD 400,00 400,00 
- Euro (EUR) EUR 18.540,52 7.780,17 
- Bang Anh (GBP) GBP 150,00 150,00 

Ha Ni, ngày 13 tháng 3 näm 2018 

Các thuyt rninh dInh kern là bç5 phan hçrp thành cüa bdo cáo tài chinh riêng nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B02 - DNPNT 
Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh riêng (Ban hành theo TI' so' 232/2012/17 -BTC 
cho nàm kêt thIic ngày 31 tháng 12 nám 2017 ngày 28/12/20 12 cOa B5 Tài chInh) 

PHAN I - BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH TONG HIP 

Ma 
s 

2017 
VND 

2016 
VND 

1 Doanh thu thun hoat dng kinh doanh báo hiêm 10 2.335.093.482.813 2.066.758.581.415 
2 Doanh thu kinh doanh bat dng san dâu tu' 11 10.589.349.262 10.068.517.581 
3 Doanh thu hoat dng tài chInh 12 87.070.072.221 143.941.717.243 
4 Thu nhp khác 13 13.092.202.435 3.377.287.7 14 
5 Tong chi phI hoat dngkinh doanh báo hiêm 20 1.926.753.258.387 1.731.050.168.814 
6 Giá von bat dng san dâu tu' 21 6.124.294.769 8.675.438.058 
7 ChiphIhotdngtaichInh 22 13.012.485.151 40.213.182.712 
8 Chi phI quán I doanh nghip 23 340.003.135.044 316.538.927.461 
9 Chi phIkhác 24 3.600.824.967 2.273.441.265 

10 Tong iqi nhun k toán triroc thu 
(50=10+11+12+ 13-20-21-22-23-24) 

50 156.351.108.413 125.394.945.643 

11 Chi phI thuê TNDN hin hành 51 28.990.978.124 23.423.922.783 

13 Loi nhun sau thué thu nhp doanh nghip 
(60=50-51) 60 127.360.130.289 101.971.022.860 

Các thuyé't niinh dInh kèni là b5 phn hcip thành cOa bdo cáo tài chInh riêng nay 
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01 27 2.694.734.435.421 

01.1 2.611.656.418.197 
01.2 176.328.110.787 

01.3 25 93.250.093.563 

02 28 620.414.751.232 

02.1 604.469.277.706 

02.2 25 (15.945.473.526) 

2.516.982.284.361 

2.484.460.174.461 
16 1.146.967.190 

128.624.857.290 

583.631.051.966 

635.935.342.202 

52. 3 04 .2 90. 23 6 

03 2.074.319.684.189 1.933.351.232.395 

Tong Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B02 —DNPNT 
Báo cáo kêt qua hoyt dng kinh doanh riêng (Ban hành theo IT so' 232/2012/17 -BTC 

cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngay 28/12/2012 cOa B5 Tài chInh) 

PHAN II- BAO CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANH THEO HOT BQNG 

Ma Thuyêt 2017 2016 
so minh VND VND 

1 Doanh thu phi báo hiêm 
(01 = 01.1 + 01.2 - 01.3) 

- PhI bão hiêm gOc 
- PhI nhân tái bão hiêm 
- Tang dir phông phi báo hiêm gôc 

và nhân tái báo hiêm 

2 Phi nhtrqng tái báo hiêm 
(02 = 02.1 - 02.2) 

- Tong phi nhucng tái báo him 
- (Giám)/täng dr phông phi 

nhu'o'ng tái bão hiêm 

3 Doanh thu phi báo hiêm thuân 
(03 = 01 - 02) 

4 Hoa hèng nhu'cmg tái báo him và 
doanh thu khác hot dng kinh 
doanh báo hiêm (04 = 04.1 + 04.2) 
- Hoa hông nhiriig tái báo hiêm 
- Doanh thu khác hoqt dóng 

kinh doanh báo hiêin 

5 Doanh thu thuân hot dng 
kinh doanh bão hiêm (10= 03 + 04) 

6 Chibithu'ô'ng(11= 11.1-11.2) 
- Tong chi bOi thic&ng 
- Các khoán giám trir (Thu dOi 

ngirài thà 3 bOi hoàn, thu hang da 
xu ly' bOi thithng 100%) 

7 Thu bôi thu'èng nhu'Q'ng tái báo hiêm 

8 Tangdrphôngbithu'ô'ng 
bào hiêm gôc và nhn tái bão hiêm 

9 Tang/(giam) dr phông bôi thu'àng 
nhu'crng tái báo hiêm 

04 260.773.798.624 133.407.349.020 
04.1 29 150.721.787.966 133.384.839.168 

04.2 110.052.010.658 22.509.852 

INHJ 
10 2.335.093.482.813 2.066.758.581.415 

11 1.427.715.892.677 1.123.807.923.295 
11.1 1.441.494.704.283 1.125.692.740.981 

11.2 13.778.811.606 1 .884.817.686 
12 313.312.803.803 158.203. 163 .288 

13 25 688.968.485 203.394.929.366 

14 25 (81.713.364.276) 171.876.070.346 

10 Tong chi b6i thtrô'ng bão hiêm 
(15=11-12+13-14) 15 30 1.196.805.421.635 997.123.619.027 

Các thuyê't ininh dInh kern là ho phan hcip thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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K& toán Tong hQp 

Tang Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B02 - DNPNT 
Báo cáo kêt qua hoit dng kinh doanh riêng (Ban hành thea TI' s 232/2012/TT-BTC 

cho näm kk thñc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa B3 Tài chInh) 

PHAN II- BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH THEO HOiST BONG (TLEP THEO) 

Ma 
so 

Thuyêt 
rninh 

2017 
VND 

2016 
VND 

16 25 13.326.478.088 40.183.902.298 

17 31 716.621.358.664 693.742.647.489 
17.1 166.852.097.348 175 .551.4 75 .217 

17.2 549.769.261.316 518.191.172.272 

18 1.926.753.258.387 1.731.050.168.814 

19 408.340.224.426 335.708.412.601 

20 10.589.349.262 10.068.517.581 
21 6.124.294.769 8.675.438.058 

22 4.465.054.493 1.393.079.523 

23 32 87.070.072.221 143.941.717.243 
24 33 13.012.485.151 40.213.182.712 

25 74.057.587.070 103.728.534.531 

26 34 340.003.135.044 316.538.927.461 

30 146.859.730.945 124.291.099.194 

31 13.092.202.435 3.377.287.714 
32 3.600.824.967 2.273.441.265 

40 9.491.377.468 1.103.846.449 

50 156.351.108.413 125.394.945.643 

51 35 28.990.978.124 23.423.922.783 

60 127.360.130.289 101.971.022.860 

11 Tang dr phông dao dng ló'n 
12 Chi phi khác hoat dng kinh doanh 

bâo hiêm (17 = 17.1 + 17.2) 
- Ghi hoa hông baa hiêm 
- Chi phi khác hoQt d5ng kinh doanh 

báo hiêm 

13 Tong chi phi hot dng kinh doanh 
bão hiêm (18 = 15 + 16 + 17) 

14 Loi nhun gp hoat dng kinh 
doanh bão hiêm (19 = 10 - 18) 

15 Doanh thu kinh doanh bAt dng san 
dâutu 

16 Giá vn bAt dng san dAu tir 

17 Loi nhun tu hot dng dâu tu 
bat dông san (22 = 20 - 21) 

18 Doanh thu hot dng tài chinh 
19 ChiphIhotdngtaichInh 

20 Lç'i nhun gp hoat dng tài chInh 
(25 = 23 -24) 

21 Chi phIquãn 1 doanh nghip 

22 Lçi nhuân thuân tu hot dng 
kinh doanh (30 = 19 + 22 + 25 — 26) 

23 Thu nhp khac 
24 Chi phi khác 

25 Lo'i nhuân khác (40 = 31 - 32) 

26 Tong Iqi nhun k toán trLro'c thuê 
(50 = 30 + 40) 

27 Chi phIthuê TNDN hin hành 

29 Lç'i nhun sau thuê thu nhp 
doanh nghip (60 = 50— 51) 

b 
Ha Ni, ngày 13 tháng 3 nãm 2018 

K toán tóngc / 

Vuang Quc Hung "s. Hái 

n
. I
 :P

 

Các thuyet niinh dInh kern là b5 phtin hcrp thành càa baa cáo tài chInh riêng nay 
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Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B03 — DNPNT 
Báo cáo luru chuyên tiên t riêng cho nàm kêt thIic (Ban hành theo TTsó'232/2012117-BTC 
ngày 31 tháng 12 näm 2017 (Phurong pháp tr1rc tiêp) ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

I 

1.  

Chi tiêu M 2017 
so VND 

LU1J CHUYEN TIEN TY HOAT BQNG KINH DOANH 

Tin thu ban hang, cung cp djch vi,i và 

2016 
VND 

doanh thu khác 01 2.578.701.194.444 2.539.057.145.852 
2.  Tiên chi trá cho ngu&i cung cap hang hóa 

vàdjch viii 02 (1.890.951.764.117) (1.772.806.861.906) 
3.  Tiênchi trá cho ngl.rôi lao dng 03 (317.544.715.079) (282.881.005.692) 
5.  Thuê thu nhp doanh nghip dä np 05 (23.739.417.832) (24.467.470.743) 
6.  Tiên thu khác tr hot dng kinh doanh 06 409.554.197.422 395 .462.278.865 
7.  Tiên chi khác cho hot dng kinh doanh 07 (794.697.882.010) (560.623.948.702) 

Luru chuyn tin thuân tn hot dng 
20 

kinh doanh 
(38.678.387.172) 293.740.137.674 

II LIJ1J CHUYEN TIEN Ti1 HOAT BONG DAU TIJ 

1.  Tin chi d mua sam, xây dirng tài san c drnh 
vacac tài san dài han  khác 21 (65.232.150.033) (23.035.294.080) 

2.  Tiên thu tr thanh 1, nhuçng ban tài san cô djnh 
VàCáC tài san dài han  khác 22 15.397.470.876 735 .828.938 

3.  Tiên chi cho vay, mua các cong ci nç 
cñt các don vi khác 23 (1.961.209.583.000) (1.511.158.427.500) 

4.  Tiên thu hôi cho vay, ban lai các cong cu nçi 
cüa dan vikhac 24 1.408.567.865.000 958.202.502.514 

5.  Tién chi dâu tu gop von vào don vj khac 25 
6.  Tiên thu tr các khoán dau tu vào dan vi khac 26 - 157.072.000.000 r y 
7.  Tiên thu lãi cho vay, cô tüc va 19i nhu.n lUll1 

thrac chia 27 187.247.685.732 133.674.109.905 

Liru chuyn tin thuân tir hoit dông dâu tn 30 (415.228.711.425) (284.509.280.223) 

Các thuyét minh dInh kè,n là bç5 phin hcrp thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay 
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Vuong Quôc Hung 

Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B03 — DNPNT 
Báo cáo luu chuyên tiên t riêng cho näm kêt thijc (Ban hành theo TI' s 232/2012/T7'-BTC 

ngày 31 tháng 12 näm 2017 (Phirong pháp trtyc tiêp) ngày 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

III 

1. 

Chi tiêu Ma 2017 
s VND 

LUIJ CHUYEN TIEN T HOAT BONG TA! CHfNH 

Tin thu tr phát hành c phiu, nh.n von gop 

2016 
VND 

cüachüsóhthi 31 532.306.650.000 22.314.875.000 
6. Co tirc, lii nhuin dä trá cho chü sà hU'u 36 (76.886.343.075) (69.233.415.815) 

Liru chuyn tin thuãn tir hoat dng 
tài chInh 

40 455.420.306.925 (46.918.540.815) 

Liru chuyn tin thuân trong nàm 50 1.513.208.328 (37.687.683.364) 

Tiên và tirong throiig tin dâu näm 60 136.807.125.219 173.457.109.921 

Anh hixOng cüa thay di t' giá hi doái quy di 
ngoai t 

61 (101.599.472) 1.037.698.662 

Tiên và tirong throng tiên cui näm 
(Thuyêt minh 5) 70 138.218.734.075 136.807.125.219 

HàNi, ngày 13 thang 3 nãrn 2018 

Kt toán Tong hç.rp 

Chu COng Nguyen 

KE toán tnróiig Tu,i: Giám dóc 

Các thuvê't ininh dInh kèni là bó pliii hop thành cua báo cáo tài chInh riêng nay 
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Tng Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nám (Ban hành thea TT s 232/2012/IT-B TC 

k& thIic ngày 31 tháng 12 nãm 2017 ngày 28/12,2012 cüa Bó Tài chInh) 

Các thuyt minh nay là bô phn h9p thành và ctn di.rçc dcc dng thOi vói báo cáo tài chInh riêng dInh kern. 

1. Do'nvjbáocáo 

(a) HInh thirc s& hfru von 

Ting Cong ty C phn Báo him Petrolimex ("Tng Cong ty") là mt cong ty c phn dirçyc thành ltp tai 
Viet Nam theo Giây phep Thanh lap va Hoat dong so 1873/GP-UB ngay 8 thang 6 nãm 1995 do Chu tich 
Uy ban Nhân dan Thành phô Ha Ni cap lan dâu và Giây phép diOu chinh gân nhât là 67/GPDC8/KDBH 
ngày 27 thang 11 näm 2017. 

Tng Cong ty Co Tri sâ chInh tai  tAng 21, TOa nhà MIPEC, s 229 Tây Son, Ngã Li Só, Dng Da, Ha 
Ni. 

(b) Hoat dng chInh 

Các hoat dng chInh cüa Tng Cong ty bao gm: 
- Kinh doanh báo hiAm phi nhân thu, tái báo him; 
- Giám djnh tn thAt, giái quyt bi thung, yêu cAu nguOi thtr ba bi hoàn; và 
- Hoat dng dAu tu và các hoat dng khác theo quy djnh cOa pháp lut. 

(c) Chu k)T hoit dng kinh doanh thông thurmg 

Chu kS'  hoat dng kinh doanh thông thuOng cüa Tng Cong ty nAm trong pham vi 12 thang. 

(d) Câu true Tng cong ty 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2017, Ting Cong ty có 59 don vi thành viên truc thuc, môt Cong ty con là 
Cong ty TNHH MTV thu h PJICO Hái PhOng và mt cong ty lien két là Cong ty Co phân Thuoiig mai 
và Djch vii Sira chUa 0 to Petrolirnex (31/12/2016: 57 don vi thành viên trrc thuc, rnt cong ty con va 
rnt cong ty lien kêt). T' l sO hUu cüa Tong Cong ty tai  Cong ty TNHH MTV ciiru h PJICO Hâi PhOng 
là 100%. Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty TNHH MTV ciru h PJICO Hái PhOng là kinh doanh 4n tái 
và phucrng tiên van tái, dai l rnOi giói bão hiêm va cac hoat dng khác theo quy dinh cüa pháp luât. 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2017, Tng Cong ty có 1.603 nhân viên (3 1/12/2016: 1.592 nhân vien). 

2. Co s lap báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên bô ye tuân thu 

Báo cáo tài chInh riêng duoc 1p theo cac ChuAn muc K toán Vit Nam, Ch do KA toán Doanh nghip 
Viêt Narn, Thông Ui so 232/2012/YJ'—BTC ngày 28 tháng 12 nãm 2012 do Bô Tài chInh ban hành ye hithng 
dan kê toán áp ding dôi voi doanh nghip báo hiêm phi nhân th9, doanh nghip tái bâo hiêm và chi nhánh 
doanh nghip báo hiêm phi nhân the ntxO'c ngoài và các quy djnh pháp l có lien quan áp dung cho báo cáo 
tài chInh. 

Cac chuân muc và quy djnh pháp i nay cO the khác bit trên mt so khIa canh trong yêu so vài các nguyen 
täc và chuân rnirc kê toán duçc thira nhân rng rãi 0' các quOc gia khac. ,Do do, báo cáo tài chInh dInh kern 
không nhàrn miic dIch phán ánh tInh hInh tài chInh tnthc hop nhât, két qua boat dng kinh doanh tnróc 
hop nhât, các luOng luu chuyOn tiên t truóc hçp nhât theo các nguyen tàc, thông l kê toán duçc thira nhn 
rng rãi a các nuâc và các quyên tài phán khác ngoài pharn vi Viêt Narn. Hon ntta, vic sir dung báo cáo 
tài chInh riêng nay không nhärn dành cho nhuiig dôi tung sr diing không thrcic biêt ye các nguyen the, 
thO tiic và thông l kê toán Vit Narn áp diing cho doanh nghip báo hiêrn phi nhân thu, doanh nghip tái 
bão hiêrn và chi nhánh doanh nghip báo hiêrn phi nhan the nuóc ngoài. 
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Tng Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo TT so' 232/2012117'-BTC 
kêt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Tong Cong ty cüng 1p  va phát hành báo cáo tài chInh hçp nhât theo cac Chuân mrc Kê toán Vit Nam, 
Chê do Ké toán Doanh nghiép Vit Nam, Thông tu so 232/2012/TJ'—BTC ngày 28 thang 12 näm 2012 
do B Tài chInh ban hành ye hiróng dn k toán ap ding dOi vOi doanh nghip bão hiêm phi nhân tho, 
doanh nghip tái bâo hiêm va chi nhánh doanh nghiêp báo hiêm phi nhân th9 nuó'c ngoài va các quy djnh 
pháp có lien quan áp diing cho báo cáo tài chInh cho Tong Cong ty và cong ty con (g9i chung là 
"PJICO"). 

Dcó dÀy dO thông tin v tInh hInh tài chInh, kt qua hot dng kinh doanh va lu'u chuyn tin t h9p 
nhât cOa Tong Cong ty, báo cáo tài chInh riêng nay can dirqc d9c cOng vói báo cáo tài chInh hQp nhât cOa 
PJICo. 

(b) Co s& do hrO'ng 

Báo cáo tài chInh riêng, trü báo cáo Itru chuyn tin t riêng, dtrqc lap trên casr dn tIch theo nguyen 
täc giá gOc. Báo cáo liru chuyên tiên t riêng du'çrc 1p theo phu'ang pháp trijc tiêp. 

(c) K k toán näm 

KS' k toán näm cOa Tng Cong ty là tO ngày 1 tháng 1 dn ngày 31 thárig 12. 

(d) Don v tiên t kê toán 

Don vj tin t k toán cOa Tng Cong ty là Dng Viêt Nam ("VND"), cOng là dan vj tin t duct sr dung 
cho miic dIch lap và trInh bay báo cáo tài chInh riêng. 

- 
3. Ap dung htró'ng dan kê toán mm 

K tr ngày 1 tháng 7 nãm 2017, Tng Cong ty da ap diing phi hi t quy djnh cOa Thông tir 
50/20171VF-BTC ngày 15 tháng 5 näm 2017 ("Thông ttr 50") ban hanh bôi BO Tài chInh ye hisàng dan 
thi hành Nghj dinh so 73/2016/ND-CP ngày 1 tháng 7 näm 2016 ("Nghj djnh 73") cüa ChInh phil quy 
djnh chi tiêt thi hành Lust Kinh doanh báo hiOm va Lut sira dôi, bO sung mt so dieu cOa Lut Kinh 
doanh báo hiêm. Thay dôi ye chInh ,sách ké toán cOa Tong Cong ty và ánh hiril'ng den báo cáo tài chInh 
(nOu co) diiçvc thuyêt minh tai ThuyOt minh 4(1) và 4(q) cOa báo cáo tài chInh riêng. 

4. Tom tt nhfrng chmnh sách k toán chü yu 

Sau day là nhuiig chInh sách k toán chO yu di.rgc Tng Cong ty áp diing trong vic 1p báo cáo tài chInh 
riêng nay. 

(a) Các giao djch bng ngoi t 

Các giao djch bAng các dan vj tin khác VND trong nãrn ducrc quy di sang VND theo t5' giá thiyc t ti 
ngày giao djch. 

Các khoán miic tai san và ng phãi trá có gc bAng dan vj tin t khac VND duc quy di sang VND theo 
t5' giá mua chuyOn khoân/tS' giá ban chuyên khoán cOa ngân hang thirang mai  noi Tong Cong ty thirO'ng 
xuyên có giao djch tai ngày két thilc k5' ké toán näm. 

TAt cá các khoán chênh léch t5' giá hi doái duac ghi nhân vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
riên g. 
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Tong Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo 7Ts232/2012/TT-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa Bó Tài chInh) 

(b) Tin và các khoãn tirong throng tin 

Tin bao gm tin mitt va tin gin ngân hang khong kS' han. Các khoàn Urang dirang tiên là các khoán 
dâu Ui ngän han  co tInh thanh khoan cao, có the dé dang chuyên dôi thành mt hrng tiên xác djnh, không 
có nhiêu rüi ro ye thay dôi giá trj và duçnc sir ding cho mic dIch dáp inng các cam kêt chi tiên ngãn han 
hon là cho miic dIch dâu tu hay là các muc dIch khác. 

(c) Các khoãn du tu' 

(i) Cháng khoán kinh doanh 

Chirng khoán kinh doanh là các loai chirng khoan dirgc Ting Cong ty nm gui vi miic dIch kinh doanh, 
iIrc là mua vào ban ra dé thu lçni nhun trong thô'i gian ngãn. Chirng khoán kinh doanh dircnc ghi nhn ban 
dâu theo giá gôc bao gôrn giá mua cong  các chi phi mua. Sau ghi nhân ban dâu, chirng khoán kinh doanh 
duqc xác dinh theo giá gôc trir di dij phông giâm giá chirng khoán kinh doanh. Du phông giám giá chirng 
khoán kinh doanh dirçnc 1p khi giá thj tnthng cüa chirng khoán giám xuông thâp han giá tn ghi so cüa 
chiing. Sau khi khoán dis phông ducnc ltp, neu giá thj tnr?ng cüa chinng khoán tang len thI khoàn dir phông 
së du'çnc hoàn nhp. Khoân dir phông chi dugc hoàn nhp trong pham vi sao cho giá tn ghi so cüa chirng 
khoán kinh doanh không vrt qua giá tn ghi so cüa cac chirng khoán nay khi già djnh không có khoán 
dir phOng nào dã dugc ghi nhn. 

T,ng Cong ty xac djnh giá tn thu tnl.rOng cOa chinng khoán va tinh toán sé lieu dr phOng cn phãi trich 1p 
cho tirng chirng khoán theo quy djnh ye 1p dir phông giám giá chirng khoán quy djnh tai  Thông Ui so 
228/2009/Tr-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 7 thang 12 näm 2009 ("Thông Un 228") và Thông tu 
sO 89/2013/TT-BTC ban hành ngày 28 thang 6 nãm 2013 sira dôi, bô sung Thông Un 228. Trong tnrYng 
hçp giá tn thj trtrO'ng cCa chirng khoán không co hoäc khOng the xác djnh ducnc mt cách dang tin cay, 
các chimg khoán nay dtrcnc ghi nhn theo giá gôc. 

CHN 
(ii,) Du tw izám gill' dEn ngày dáo hçzn 

DAu tu ntm giü dn ngày dáo han  là các khoán du Un ma Tng Cong ty dir djnh Va có khá näng näm giü 
dn ngày dáo han.  Dâu tu näm gi den ngày dáo han  gôm trái phiêu näm giU' den ngày dáo han.  Các 
khoãn dâu tu nay duqc ghi nhn theo giá gOc trir di dir phOng cho các khoàn phái thu khó dOi tuo'ng ti 
nhu chInh sách kê toán duçnc trInh bay tai  Thuyêt minh 4(d). 

('iii,) Dâu tw vào cong ty con, cong ty lien kIt 

Cho miic dIch cüa báo cáo tài chinh niêng nay, các khoãn du tu' vào cong ty con thrqc ghi nhn ban dAu 
theo giá gôc bao gôm giá mua và các chi phi mua có lien quan truc tiêp. Sau ghi nhn ban dâu, các khoán 
dâu tu' nay dir nc xác djnh theo giá gOc trir di du phOng giâm giá khoân dâu tu'. Dir phOng giám giá dâu tu 
du'çnc lap khi don vj nhn dâu Ui phát sinh lô, ngoai trir truO'ng hcnp khoãn 10 do dã nãm trong dr kiên cüa 
Tong Cong ty khi quyet djnh dâu Un. D phOng giám giá dâu Ui duçnc hoàn nhp khi don vj nhn dâu Ui 
sau do tao  ra hi nhun dê bü trir cho các khoàn l da di.rçnc 1p dir phOng triró'c kia. Khoán dir phOng chi 
thrçrc hoàn nhâp trong pham vi sao cho giá tn ghi sO cOa khoàn dâu tu không vu'9't qua giá trj ghi so khi 
giá djnh không cO khoân du phOng nào dã ducnc ghi nhân. 

(iv) Dâu tu'góp v6n vào các don vj khác 

Dtu tu vào các cong cu vn chC sO' hitu cCa các dan vj khác du'cnc ghi nhn ban du theo giá gc bao gm 
giá mua và các chi phi mua có lien quan tr1rc tip. Sau ghi nhân ban dâu, các khoán dâu tu nay dugc xác 
djnh theo giá gôc tnir di di,r phOng giâm giá khoán dâu Ui. Dir phông giám giá dâu tir dirc lap khi don vj 
nhn dâu tu phát sinh lô, ngoai liii tru&ng hçnp khoán lô do dà näm trong dir kiên cOa Tong Cong ty khi 
quyet djnh dâu tu'. Dij phOng giâm giá dâu tu ducnc hoàn nh.p khi don vj nhn dâu tu' sau do tao  ra I9i 
nhuân dê bü tnir cho các khoán ho dã duc ltp dir phOng truinc kia. Khoân dir phông chi duqc hoàn nhp 
tnong pham vi sao cho giá tn ghi so cCa khoán dâu tu không vuçnt qua giá tn ghi so khi giá dinh khOng có 
khoân dir phOng nào dã duçnc ghi nhân. 
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Tang Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TI' sd 232/2012/TT-BTC 

kêt thIic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(d) Các khoãn phãi thu 

Các khoán phái thu khách hang và cac khoân phái thu khác dirqc phán ánh theo nguyen giá trir di dir 
phOng phái thu khó dOi. 

Các khoân phái thu drnc xem xdt trIch 1p dij phOng rCi ro theo tui nq qua han  cCa khoán nq hoac theo 
dtr kiên ton that có the xây ra trong truOng hçp khoân n chira den han thanh toán nhu'ng to chü'c kinh tê 
lam vào tInh trang phá san hoc dang lam thu tuc giái the; ngu'ii nç mat tIch, bO trôn, dang bj cac cor quan 
pháp lutt truy to, xdt xir hoac dang thi hành an hoc dã chêt. 

Di vói các khoân phái thu qua han  thanh toán, Tng Cong ty áp ding mirc trIch 1p  dir phOng theo huóng 

dan cüa Thông tu 228 nhu sau: 

Thai gian qua hgn Mt'rc trIch drphbng 

Không qua han  hoc qua han  duai sau (06) thang 0% 
Tir sau (06) tháng den duOi mt (01) nãm 30% 
Tir môt (01) nãm den du'ói hai (02) näm 50% 
Tir hai (02) näm den dixói ba (03) näm 70% 
Trên ba (03) näm 100% 

(e) Chi phi hoa hng chira phân bô 

Chi phi hoa hng cho hoat dng kinh doanh bâo him g6c và nhn tái bão him duqc ghi nhân và phân 
bO tuorng 1mg vOi phircrng pháp trIch 1p dir phông phi bão hiêm chira duçrc huOng duçc trInh bay trong 
Thuyêt minh 4(1)(i). So dir cüa chi phI hoa hông chua phân bô tai  ngày báo cáo phân ánh chi phi hoa hông 
tiroig 1mg vói doanh thu phi báo hiêm chira du9'c hiring. 

(f) Tài san c dnh hfru hInh 

(i) Nguyen giá 

Tài san c dinh hUu hInh duc th hién theo nguyen giá trir di giá tn hao mOn 1u k. Nguyen giá tài san 
cO djnh hU'u hInh bao gôm giá mua, thuê nhp khau, các loai thuê mua hang không hoàn lai  và chi phi 
lien quan trrc tiêp dé dira tài san den vj trI va trang thai hoat dng cho miic dIch sir diing dã dir kiên. Các 
chi phi phát sinh sau khi tài san cô dnh hmi hInh dä dua vao hoat dng nhu chi phi sira chira, báo dirOng 
và dai tu du'qc ghi nhn vao báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh riêng trong näm ma chi phi phát sinh. 
Trongcác tru'Ong hcip có the chirng minh mt cách rO rang rang các khoán chi phi nay lam tang lqi Ich 
kinh tê trong tlro'ng lai dir tInh thu dlx9c tin vic sir dvng  tài san cô djnh hu hInh vuvt trên mlrc hoat dng 
tiêu chuân theo nhix dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay dugc von hoá nhir mt khoán nguyen giá tang 
them cña tài san cô dinh hiru hInh. 

(ii) Khãu hao 

Khu hao thrçnc tinh theo phucrng pháp thrOng thAng dija trên thOi gian hü'u ding uic tInh cCa tài san c 
djnh hiru hInh. ThOi gian hiru diing uóc tinh nhu' sau: 

Nhà cia, vt kiên trüc 

Phuong tin van tái 
Thit bj, dung cii van phOng 

Tài san c djnh khác 

20 - 50 näm 

6- 10 näm 

3 - 8 nãm 
3 - 5 nãm 
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Tng Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TT s 232/2012/17'-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(g) Tài san c6 d!nh  vô hInh 

(i) Quydn sü' dyng diJt 

Quyn sir ding dAt bao gm quyAn sir dung dAt có thôi han  và quyn sir diing dAt vô thai han.  Quyn sir 
ding dat có thai han  thrcrc trIch khau hao theo phixcrng pháp dirôTlg thang dra trên thai han  sir diing lô 
dat. Quyen sir dang  dat vô thai han  duçrc the hin theo nguyen giá. Nguyen giá ban dâu cüa quyên sir 
ding dat bao gôm giá trj ciia quyên sir dung dat dl.rç)'c ghi nhn trongGiây phép Dâu tu và các chi phi lien 
quan trirc tiêp tth vic có dirçrc quyên sir dung dat. Quyen sir ding dat vo thôi han  không dirge trich khâu 
hao. 

(ii) Phân mm may vi tInh 

Giá mua phAn mm may vi tinh mói ma phAn mAm nay không phâi là mt b phn gtn kt vói phAn cirng 
có lien quan thI dirqc von hoá và hach  toán nhu tài san cO djnh vo hInh. Phân mêm may vi tInh dlr9'c tInh 
khau hao theo phu'ong pháp duOng thang trong vOng 3 näm. 

(h) Xây drng co ban d& dang 

Xây drng ca bàn do dang phàn ánh cac khoãn chi phi xây drng chira diroc hoàn thành. KhAu hao không 
diroc tinh cho xay dijng co bàn dr dang trong qua trInh xay dirng. 

(i) Bat dng san du tu' 

(i) Nguyen giá 

BAt dông san dAu tir cho thuê dugc thA hin theo nguyen giá tnt di giátrj hao mOn lüy k. Nguyen giá 
ban dâu cOabât dng san dâu tu' cho thuê bao gOm giá mua, chi phi quyên sir ding dat và các chi phi lien 
quan trrc tiêp den vic dim tài san den diêu kin can thiêt dé tài san co the hoat dng theo cách thirc dã 
dir kiên bOi ban quãn li.  Các chi phi phát sinh sau khi bat dng san dâu tir cho thuê dã du'qc dim vào hoat 
dong nhir chi phi sira chta và báo trI dirgc ghi nhn vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh nieng trong 
nãm ma các chi phi nay phát sinh. Trongcác trithng hcrp có the ching minh mt cách nO rang rang các 
khoàn chi phi nay lam tang 19i Ich kinh tê trong tiro'ng lai dir tinh thu dirqc tir bat dng san dâu tir cho 
thuê vuOt trên mirc hoat dng tiêu chuân theo nhu dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay dirge von hóa 
nhu mt khoàn nguyen giá tang them ciia bat dtng san dâu tu' cho thuê. 

(ii) Khéu hao 

KhAuhao ducrc tInh theo phuong pháp du'O'ng th&ng dra trên thOi gian hO'u ding u'ó'c tInh cOa bAt dng 
san dâu tu. Thai gian hOn diing irO'c tInh nhir sau: 

Nhà cira, 4t kiAn trüc 6 - 35 näm 

(j) Các khoãn phãi trã bão hiêm và các khoãn phãi trã khác 

Các khoãn phài trà bào him và cac khoàn phái trã khác th hin theo giá gc. 
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Tng Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mh B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành thea TTs 232/2012/TT-J3TC 
k& thüc ngày 31 tháng 12 nám 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 czia Bô Tài chInh) 

(k) Du'phOng 

Mt khoán dir phOng duçic ghi nh.n nu, do kt qua cüa mt sir kin trong qua khü, Tng Cong ty có 
nghia vii pháp 1 hin tai  hoc lien dOi cO the ixàc tInh mt each dáng tin cay, và chäc chän së lam giàm 
süt các hi ich kinh tê trong timng lai dê thanh toán các khoãn nç phãi trà do nghia vii do. Khoãn dir phông 
ducic xác djnh b.ng each chiêt khâu dOng tiên dr kin phãi trá trong tuang Iai vói t' 1 chiêt khâu trtrâc 
thuê phàn ánh dánh giá cOa thj trumg a thi diem hin ti ye giá trj thi gian cüa tiên và rüi ro cii the cOa 
khoàn nci do. 

(1) Dir phOng nghip viii 

Trithc ngày 1 thdng 7nám 2017 

Dr phông nghiêp vu ducyc 1p theo các quy djnh và hirong dn trong Thông tu s6 125/20121TT-BTC do 
B Tài chinh ban hành ngày 30 tháng 7 näm 2012 huâng dn chê d tài chInh áp dicing vâi các doanh 
nghipbào hiêm, doanh nghip tái bão hiêm, doanh nghip môi giâi bào hiêm và chi nhánh doanh nghip 
bão hiêm phi nhân thç nuâc ngoài ("Thông tu 125") và Cong van phê duyt so 1775 5/BTC-QLBH ngày 
24 tháng 12 näm 2012 cUa B Tài chInh ("Cong van 17755"). Phuung pháp 1p d%r phong và các già djnh 
diing khi tInh dr phOng nghip vi ct:ia mi loi san phâm dã duc B Tài chInh phê duyt khi san phâm 
du'çic phát hành. 

KtIengày 1 thdng 7nám 2017 

Dir phông nghip vii duçc 1p theo các quy djnh và huOng dn trong Thông tir s 50 và Cong van phê 
duyt so 172/BTC-QLBH ngày 8 tháng 1 nãm 2018 côa Bi Tài chinh ("Cong van 172"). 

Vic áp diing chInh sách k toán mOi ye 1p dir phang nghip vi dà lam cho chi phi dir phông phi chira 
duçc hi.rang cUa Tong Cong ty näm 2017 tang 37.803.037.427 VND so vói phuang pháp 1p dir phông 
truOc ngày I tháng 7 nàm 2017. 

DV phông nghip vii cUa Tong Cong ty bao gôm: 

(I) DrphengphIchwa tlwçrc hithng 

Dr phOng phi chira dirçrc huâng là khoãn dr phOng cho phn phi bào him tircxng üng vâi phAn rUi ro ma 
Tong Cong ty phài gánh chju sau ngày báo cáo và duçc hch toán là mt khoãn nçi phài trà trong bang 
can dôi kê toán riêng. 

D,i vâi các hgp ding báo him, tái bào him có th?yi hn tr 1 näm trâ xung, dir phông phi chua duqc 
hirông dirge tInh theo phucng pháp trIch I.p  theo t5' 1phân tram cOa tong phI bào hiêm. Mac trich 1p 
dtr phOng phi dôi vâi các Ioai hInh bão hiern vn chuyên hang hóa du9c tInh bang 25% mic phi giU l?i 
trong nãm và bang 50% mirc phi gi li trong näm dôi vai các 1oi hInh bào hiêm khác. DOi vâi các hgp 
dOng bão hiem, tái bào hiêm CO thii hn trên 1 nãm, dir phông phi chua duge huOng dirge trIch l.p tInh 
theo phirong pháp theo trng ngày. 

(ii) Drphbng biii thwrng 

Dir phông bi thung bao gm dr phông bi thu&ng cho cac yeu cu dOi bi thithng chira dirge giài quy& 
và cho các ton that dã phát sinh thuc trách nhim bào hiêm nhung chua thông báo. 

Các yeu cAu dôi bi thithng chua duqc giái quy& là khoàn tin dirge trich h.p d thanh toán chi phi uâc 
tInh cuOi cüng cho các yeu câu dôi bôi thithng dã phát sinh và dirge thông báo thuc phân trách nhiern 
den ngày báo cáo, trir di khoàn tiên d thanh toán cho các yeu cau dOi bôi thu&ng nay. D phông bôi 
thuâng chua dirge giài quyet dugc trich 1p theo tirng ho so yêu câu dOi bOi thung. 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TTsó'232/201211T-BTC 

kêt thtIc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12i2012 cua Bó Tài chInh) 

Các yell cu dOi bM thu?ing cho "cac tn that dà phát sinh thuc trách nhim bão him nhung chua thông 
báo" ("IBNR") là cac yêu cau dOi bôi thu6'ng dà phát sinh trong kS'  kê toán hin tai hoc cac kS'  ké toán 
trnó'c, nhisng chira du'?c thông báo cho cong ty báo hiêrn hoäc cong ty tái báo hiêm tai  thai diem kêt thüc 
kS' kê toán. Dr phOng cho IBNR duc tInh bang 3% tong so phi bão hiêm giU lai  trong nãm thuc trách 
nhim cüa Tong Cong ty theo Cong van 172. 

(iii) D(rphông dao dng lóz 

Tng Cong ty trIch 1p dir phOng dao dng 1ón theo huong dn tai  Nghj djnh s 46/2007/ND-CP do ChInh 
phü ban hành ngày 27 tháng 3 näm 2007 ("Nghj djnh 46"), Thông fir 50 và Cong van 172. Dir phOng dao 
dông ion dtrçic lap a mirc 1% trên mñc phi bào hiêm giu' iai  cüa tat cã các nghiép vu (2016: 2%). Ban 
Tong Giám dOc thiét 1p cac t lé nay dim  trên con so thông kê trong khu virc cüa Iinh vrc chuyên mon 
và tin tuOng rang day là t' l hçp li  dOi voi Tong Cong ty. 

(iv) Drphông nghip vy d6i vói báo hitm sá'c khóe 

Dyphông phi chirn dirçrc hithng 

Ap diing cho các hçrp dng bâo him có thOi han  tir 01 nàm trô xung: phurnig pháp trIch 1p  theo t' 1 
phân tram cüa tong phi bão hiêm (trên co sO' phi báo hiêm gop). 

Dy'phOng toán hQc 

Ap ding cho các hcrp dng bão him có thO'i han  trên 01 näm (trír các hQp dng bâo him sic khOe trin 
khai, chi báo hiêm cho tnrOng hop chêt, thiroiig tt toàn b vinh viên): phi.rong pháp trich 1p theo tirng 
ngày (trên co sa phi báo hiêm gop) ap diing cho toàn b các hp dông bão hiêm süc khóe có thai han  trên 
1 näm. 

Trong trl.rO'ng hçrp kt qua trIch 1p  dir phOng cho các hçp dng bào him src khOe có thOi han  trên 1 nãm 
theo phuong pháp trIch 1ptIrng ngày thp hon két qua trIch Ip theo phircmg pháp h so thO'i han  1/8, 
Tong Cong ty së trIch ltp bô sung phân chênh lch nay. 

DtphOiig bi thitdng 

Du phOng bi thuOng cho các tn that dã phát sinh thutc trách nhim báo him nhung dn cuôi näm tài 
chmnh chixa dircc giài quyêt: trIch theo phuong pháp rírng ho so vói mirc trIch 1p duc tInh trên co' sa 

thông kê so tién bâo hiêm có the phài trá cho tIrng ho so dã thông báo hoäc dã yêu câu dOi bôi thithng 
nhung den cuôi näm tài chinh chira du'çc giãi quyêt. 

Dtrphàng dam báo can di 

Tng Cong ty trIch 1p theo t 1 1% phi báo him giü lai. 
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Tang Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo TI' s 23212012,TT-BTC 
kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tip theo) ngày 28/12/2012 cza B3 Tài chInh) 

(m) Phân chia loi nhuân 

Loi nhuân sau thug thu nhp doanh nghip cOa Tng Cong ty duqc sü diing d trich 1p  các qu và chia 
cô t11c cho cac cô dông sau khi duqc Dai hi dong cô dong phê duyt. 

(i,) Qu9 dr trü' b& bu3c 

Theo Nghj djnh s 73/2016/ND-CP do ChInh phü ban hành ngày 1 tháng 7 nam 2016 quy djnh chi tit 
thi hành luât kinh doanh bâo hiêm và 1utt sira dOi, bô sung môt so diêu cOa luât kinh doanh báo hiêm 
( Nghi dinh 73") sau khi nOp thue thu nhap doanh nghiêp theo luat dinh tnch lap qu dix trU bat buôc 
doanh nghip bâo hiêm, doanh nghip môi giói bão hiêm, chi nhánh nu'óc ngoài duc phân phôi loi nhun 
con lal theo quy dinh cua phap luat Qu5' dix tr[r bat buoc throc trich lap hang nãm tu loi nhuan sau thuê 
thu nhp doanh nghip cüa Tong Cong ty theo tS' I là 5% cho to'i khi bang 10% mtrc von diêu l cüa 
Tong Cong ty. 

(ii) Các qu9 khác 

Các qu khác thuOc  ngun vin chO so' hü'u dirqc phân b tr Jr nhu.n sau thug. Vic phân b t1r loi nhuân 
sau thuê va sir dung các qu khac phai thrçrc Dai  Hi dông Co dông phé duyt. 

(n) K qu5 bão him 

Theo quy djnh trong Nghj djnh 73, Tng Cong ty phâi ki qu bào him bang 2% vn pháp djnh. Khoán 
k qu5 nay dtrqc hu&ng lài theo thOa thu.n vói ngân hang ma tài khoán k qu5' dt tai  do và duct thu hOi 
khi châm dirt hoat dng. Tiên k qu chi dirçrc sir thing dé dáp O'ng các cam kêt dOi vO'i ben mua báo hiêm 
khi khâ näng thanh toán bj thiêu h%lt và phài dirqc B Tài chInh chap thun bang van bàn. * 

(o) Thuê 

Thug thu nhp doanh nghip tInh trên lçri nhun cija näm bao gm thus thu nhp hin hành va thug thu 
nhp hoãn lai. Thuê thu nhp doanh nghip dirqc ghi nhân trong bao cáo két qua hoat dng kinh doanh 
riêng ngoai trir tru'?rng h9p có các khoán thué thu nhp lien quan den các khoãn miic du'c ghi nhân thang 
vao vOn chO sir huu, thI khi do các thuê thu nhâp nay cüng thrcrc ghi nhn thang vào vOn chñ sir hü'u. 

Thuê thu nhâp hiên hanh la khoan thué dix kien phai nOp dua trên thu nhâp chiu thue trong näm su dung 
các mi:rc thuê suât có hiu lrc tai  ngày két thOc kS'  kê toán näm, và các khoàn diêu chinh thué phài nôp 
lien quan den nhüng nãm truó'c. 

Thus thu nhp hoän lai duc tInh theo phuo'ng pháp bang can di k toán cho các chênh léch tam  thai 
giira giá trj ghi so cho mic dIch báo cáo tài chInh và giá trj sir dung cho miic dIch tInh thuê cOa các khoán 
muc tai san va no phai tra Gia tn cua thuê thu nhap hoän lai thrc ghi nhân dixa trên cach thu'c dix kien 
thu hôi hoc thanh toán giá tn ghi so cOa các khoãn muc tài san và ng phái trã sir diing các mirc thuê suât 
có hiu ltrc  hoc ca bàn có hiu luc tai  ngày kêt thOc k' kê toán näm. 

Tài san thus thu nhp hoãn lai chi duc ghi nhn trong pham vi chic chAn có dii Içri nhun tInh thus trong 
tl.rcrng Iai dê tài san thuê thu nhp nay có the sir diing thr?c. Tài san thuê thu nhp hoãn lai  dixc ghi giàm 
trong pham vi không cOn chàc chan là các li Ich ye thuê lien quan nay së sir diing duc. 
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Tng Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo TT s 232/20]2/JT-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tip theo) ngày 28/12,2012 cüa Bç5 Tài chInh) 

(p) Phân b tài san, nguôn vn, doanh thu, chi phi chung 

Các nguyen tc phân b ta san, ngun vn, doanh thu, chi phi chung lien quan dn qu chü sir hiru va 
qu chii hQp dong duqc Tong Cong ty áp diing theo nguyen täc phân bô trong dan d nghj d trInh Bô 
Tài chInh ngay 27 thang 12 näm 2017 và nguyen tàc phan bô nay dã duc Bô Tài chInh phê duyt theo 
Cong van so 19241BTC-QLBH ngày 13 tháng 2 nãm 2018. Theo do, Tong Cong ty áp dung phi hi t 
trong näm 2017 nguyen täc phân bô nhu sau: 

• Tài san du tir tir ngun vn chC sir hilu Va tài san dtu ur tir ngun vn nhàn ri tir dir phong nghip 
vi du'çrc ghi nhn va theo dOi rieng biêt, dông thin, doanh thu và chi phi hoat dng du tu' du'9'c hach 
toán va theo döi chi tiêt theo tirng tài san dâu ti.r va nguôn hInh thành nên tài san dâu tir; 

• Di vo'i các,tài san du tu' di.rçrc hInh thành tir nhiu ngun vn khác nhau (cà ngun v6n chii sir hüu 
va nguOn von nhan rôi tir dir phong nghiêp vu va cac nguôn vOn khac) së thirc hiên phân bô doanh 
thu và chi phi theo t' trQng so tiên dâu tir tir tirng nguôn von dâu tu trong tOng các nguOn von dâu tu'; 

• Di vii ngun thu du ti.r thu du?c tir vic sir diing ngun vn dij phOng nghip vii dirc phân b trO' 
lai cho cac nghip vii bao hiêm theo t' trQng dir phOng cüa tü'ng nghip vii báo hiêm; 

• Các khoán chi phi chung cho hoat dng du tir du9'c phân b theo t' trong doanh thu hoat dng dAu 
tu' cira timg nguôn vOn dâu tir trong tong doanh thu hoat dng dâu tu'; 

• Các khoàn chi phi trixc tip hoat dng kinh doanh bão him g6c chung cho nhiu nghip vii không 
the theo dOi hch toán riêng cho tirng nghip vi bao hiêm, Tong Cong ty thu'c hin phan bô theo t' 
tr9ng dinh mirc chi phi kinh doanh báo hiêm gOc cho tirng nghip vu bAo hiêm trong tong dinh mirc 
chi phi kinh doanh bào hiém gc; 

• Các khoán chi phI quan 1 chi lien quan dn hot dông kinh doanh báo him và nhiu nghiép vii báo 
him du'çyc phân bO theo t' tr9ng doanh thu phi bâo hiêm gOc cOa tirng nghip vii báo hiêm trong tong 
doanh thu phi báo hiêm gôc; 

• Các khoán chi phi quan 1 lien quan dn nhiu hot d5ng nhu' hoat dong kinh doanh báo him, hot 
dng tài chInh và hoat dng khác duc phân bô theo tr9ng doanh thu tirng hoat dng trong tOng 
doanh thu cüa Tong Cong ty; 

• Doanh thu và chi phi hoat dông du tir tài chInh hInh thành tir chênh 1ch t giá dirçrc ghi nhn theo 
quy djnh pháp 1ut hin hành. 

Trong näm 2017, ngun thu du tiz thu dugc tir vic sir diing ngun vn dr phOng nghip viii du'gc Tng 

Cong ty phân bO tn li cho các nghip vtl  bao hiêm theo t' trong dr phOng cOa tirng nghip vii bâo hiêm 
là 109,7 t' VND va các khoãn chi phi chung cho hoat dng dau tu' dirc Tong COng ty phân hO theo t' 
tr9ng doanh thu hot dng dâu tu' cüa tirng nguOn von dâu ti.r trong tOng doanh thu hoat dong dâu tu' là 
12,1 t' VND. Do vic phan bO nay khOng du'?c ap ding hOi to nên các khoán mic: "Doanh thu khác hoat 
dng kinh doanh bao hiêm"; "Chi phi khác hoat dng kinh doanh bao hiêm"; "Doanh thu hoat dng tài 
chInh" ; "Chi phi hoat dng tài chinh" tren Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng có the không so 
sánh thrcic vO'i so lieu cüa nãm 2016. 

(q) Ghi nhân doanh thu 

(1) Doanh thu phi báo him gc 

Trtthc ngày 1 tháng 7 nám 2017 

Doanh thu phi bao hiêm dircc ghi nhn theo các quy djnh trong Thong ti.r 125 Va Thông tis sO 
194/2014fVT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 17 tháng 12 nàm 2014 sira dôi, bô sung mt so diêu 
cüa ThOng tu 125 ("Thông tu 194"). Doanh thu phi báo hiêm du'gc ghi nhn dra trên tInh hiu lrc cüa 
các hqp dOng bâo hiêm (khn rüi ro dlr9'c bao hiêm) hoc khi nhn duc ban thanh toán ye tái báo hiêm tir 
các cong ty nhu'ong tái bao hiêm. Doanh thu phi bao hiém bao gOm phi bao hiêm dã den han  np nhung 
chi,ra thu du'gc và khOng bao gOm phi bäo hiem trá tnu'irc. 
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Tng Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TI' s 232/201211T-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Trong truè11g hp rüi ro dã dirqc hüy bó va hoàn trá phi báo hirn là cn thit, doanh thu phi bâo him dã 
ghi nh.n dinyc diéu chinh bang each trir so tiên hoàn phi bão hiêm phát sinh mt cách phü hop. 

Ktfrngay 1 thang 7nãm 2017 

Doanh thu phi báo him gc ducrc ghi nhn theo quy djnh tai  Thông Ur 50. 

Theo do, doanh thu phi báo him gc duc ghi nhn khi phát sinh trách nhim báo him di v0i ben mua 
bão hiêm, cu the nhu sau: 

• hop dng da dirqc giao kt gi&a doanh nghip kinh doanh báo him và ben mua bâo him dã dóng dü 
phI bâo hiêm; 

• cóbng chrng v vic hop dng báo him dã dirçc giao kt và ben mua báo him dã dóng dii phi báo 
hiêm; và 

• hQp dng bâo him du'çc giao kt và doanh nghip kinh doanh báo him có thda thun cho ben mua 
báo hiim nq phi bão hiêm thI doanh nghip kinh doanh báo hiêm van phái hach  toán vào thu nhp 
khoán tiên cho ben mua bão hiêm nç mc dii ben mua bào hiêm chira dong phi báo hiêm. 

TruOng hop doanh nghip kinh doanh báo him thOa thun vó'i ben mua báo him vic dong phi báo him 
theo kS'  thI doanh nghip hach toán vào thu nhp uro'ng (mg vài k' hoc các kS'  phi bão hiêm dã phát sinh, 
không hach  toán vao thu nhp phân phi báo hiém chira den kS'  ben muabáo hiêm phài np phi theo thOa 
thuân. PhI báo hiêm nhn truàc khi chua den han tai ngày két thOc k' ké toán duqc ghi nhân a phân "PhI 
báo hiém trâ truóc" trên bang can dôi kê toán riêng. 

(ii) Doanh thu nghip vy tái bão hitm 

Nhu'crng tái báo hiêin H N! 

Phi nhucmg tái bâo him theo cac hop dng tái báo him c, dinh và tai báo him tam  thai thr9'c ghi nhn 
khi doanh thu phi bão hiêm gôc näm trong pham vi thOa thun hop dong nhi.rcrng tái bào hiêm du9'c ghi 
nhân. IE 

Khoán thu hM tii. nhucmng tái bào him thrcc ghi nhn khi có bAng chiTmng hin hthi v vic phát sinh trách 
nhiém cUa ben nhân tái báo hiêm. 

Doanh thu hoa hng nhucrng tái báo him duçrc ghi nhn trong báo cáo kt qua kinh doanh riêng tuang 
(mng vó'i phirang pháp trich lap dir phiing phi chira dircc hiràng dircrc trInh bay tai Thuyêt minh 4(l)(i). So 
dir hoa hông nhuvng tái bào hiêm chira duc hirang tai  ngày báo cáo phán ánh doanh thu hoa hông tuong 
(mg vói phân phi chira duçrc htmOng. 

Hoa hng theo in nhuan nhircmg tái bào him dirçnc tinh toan va ghi nhân theo các cong th(mc và các diu 
khoán duçnc xac djnh tnràc trong cac hop dông tái bâo hiêm cO djnh va tái báo hiêm tam thai. Khoãn hoa 
hông theo 19i nhun nay không duçnc ghi nhn nêu nhu có nh(mng yell to không chäc chän trQng yêu lien 
quan tai khà nang thu hOi các khoán phái thu. 

Nhán tái báo hiê,n 

Doanh thu và chi phi ngoai trim chi phi hoa hng lien quan dn nhn tái báo him duc ghi nhn khi nhân 
dimçc bàn thanh toán ye tái bào hiêm tim ben nhimçnng tái báo hiêm. Tai  ngày 1p báo cáo, các khoán doanh 
thu và chi phi lien quan den các khoân nhtn tái báo him ma ben nhucrng tái bâo hiêm chua gin bàn thanh 
toán v tái bão hiêm dimçnc ir(mc tInh dra trên so lieu thông kê và so lieu imóc tinh ciia ben nhircrng tái báo 
hiêm. 

Chi phi hoa hông nhân tái bào hiém dirçnc ghi nhan theo chinh sách kê toán di.rçnc trmnh bay tai  Thuyêt 
minh 4(1)(i). 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo TI' s 232/2012117'-BTC 
kêt thuic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cüa Bó Tài chInh) 

(iii) Tin lãi 

Doanh thu tir tin lãi ducc ghi iihn theo t' 1 tuung irng vá'i thi gian dua trên s dir gc va Iâi suAt ap 
diing. 

(iv) Ci3 tfrc 

Doanh thu duc ghi nhn khi quyn di.rqc nhn c tüt cOa Tng Cong ty duc xac 1.p. C tOt bang c 
phiêu va cac cô phiêu thuoig nhân duc không thrc ghi nhân la thu nhap cua Tong Cong ty ma chi diroc 
cap nhât so krçrng cô phiêu trên danh miic dâu tir cOa Tong Cong ty. Co ttrc nhn dirçrc lien quan den giai 
don truàc khi mua khoàn dâu tir duçic ghi giám vao giá trj ghi so cOa khoân dâu ti.r. 

(r) Chi phi bi thiràng bão hiêm 

Chi phi bi thix&ng duc ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh rieng khi các sir kin di.rçc 
bão hiêm xáy ra. Chi phI bôi thung/chi phi giám djnh ton that duqc ghi nhn trong nãm dira trên so tiên 
bôi thirOng uóc tInh cuôi cüng va cac chi phi giám djnh ton that có lien quan. 

Tng Cong ty thirO'ng xuyen rà soát lai  cac iràc tInh chi phi bi thirO'ng va chênh lch gifla các i.thc tInh 
ye so tiên bôi thirO'ng phái trá va so tiên thijc phãi thanh toán bôi thuO'ng bào hiêm duc ghi nhn trong 
báo cáo két qua hoat dtng kinh doanh riêng trong nãm ma các isóc tInh do bi thay dôi hay các khoán 
thanh toán do dircrc thuc hién. 

Do dO, cac khoàn chi phI bi thuO'ng trong k' k toán nàm bao gm các khoân dã thanh toán trong k' k 
toán näm lien quan den các yeu cau dOi bôi thu&ig phát sinh trong nãm d, các khoân dr phOng cho yeu 
câu dOi bôi thu'Ong chi.ra duçrc giái quyt hoc phát sinh nhi.rng chi.ra duc thông báo (IBNR) tai  thOi diem 
kêt thiIc k' ké toán nãm va cac diêu chinh trong näm hiên tai  dôi vó'i các khoàn du phOng cho các yêu 
câu dOi bOi thirmg phát sinh trong các k' ké toán nàm truóc mang sang. JG 

Các khoán thu hi iróc tInh tir tài san tn thAt dã duvc bi thi.rOng hoãc tir thu dOi ngisOi thu ba bi hoàn, 
duçc dánh giá theo giá tn trOt tinh CO th thirc hin duçrc va du'crc ghi giãm cho cac khoán nçv phài tra cho 
cac yeu câu dOi bôi thtrO'ng chua giâi quyêt. 

(s) Chi phi khai thác 

Toàn bô chi phi khai thác báo him ngoai trir chi phi hoa hng tir vic phát hành mói hoc gia han  h9p 
dOng báo hiêm duorc ghi nhn vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng khi phát sinh. 

(t) Các khoãn thanh toán thuê hoat  dng 

Các khoãn thanh toán thuê hoat dng dtrçc ghi nhân trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh rieng 
theo phuang pháp du?yngthang thra vao thOi han cOa hçp dông thuê. Các khoán hoa hông di thuê dirçrc 
ghi nhân trong báo cáo kêt qua hoat dtng kinh doanh riêng nhtr là mt bO phân h9p thành cOa tOng chi 
phi thuê. 

(u) Báo cáo b phn 

Mt bô phn là môt hçrp phAn có th xac djnh riêng bit cOa Ting Cong ty tham gia vao vic cung cAp 
các san phâm hoc dich viii lien quan (b phn chia theo hoat dông kinh doanh), hoc cung cap san phâm 
hoãc dich vu trong môt mOi trtrang kinh tê cu the (ho phan chia theo vung dia ly) moi ho phân nay chiu 
rOi ro và thu du'qc 19i Ich khac bit vOi cac b phn khác. Mâu báo cáo b phn chInh yêu cOa Tong Cong 
ty là dtra  theo b phn chia theo khu vtrc  dja 1y. Mâu báo cáo b phn thu yêu cOa Tong Cong ty là dtra 
theo b phan chia theo linh vinc kinh doanh. Hiên tai, Tong Cong ty hoat dng trên mt b phn là hoat 
dng kinh doanh bâo hiêm và hoat dng trên mtt khu virc d'a 1i  là Viêt Nam. 
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Tng Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho 11am (Ban hành theo TT s 23212012177-BTC 

kêt thIic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

(v) Các ben lien quan 

Các ben duçrc coi là ben lien quan cOa Tng COng ty nu mt ben có khá näng, tr?c tip hoc gián tiép, 
kiêm soát ben ha hoc gay ânh hi.rông dáng ké tth ben kia trong vic ra cac quyêt djnh tài chInh và hoat 
dng, hoc khi Tong Cong ty và ben ha cüng chju sij kiêm soát chung hoc ành hithng dáng kê chung. 
Các ben lien quan có the là các cong ty hoc các cá nhân, bao gôm cà các thành viên gia dInh than cn 
cüacaccanhandrn?'ccoilalienquan. 

Các cong ty lien quan d c3p tài các c dOng ion (sà hUu trên 5% vn c phn), các cong ty con và cOng 
ty lien két cOa các cO dông iOn nay. 

5. Tin và các khoãn ttro'ng du'o'ng tiên 

31/12/2017 
VND 

31/12/2016 
VND 

Ti&n mat tai  qu5 9.740.551.747 10.762.780.706 
Tiên g(ri ngân hang 103.164.723.428 101.044.344.513 
Tiên dang chuyên 313.458.900 
Các khoãn tmIng duang tiên 25.000.000.000 25.000.000.000 

138.218.734.075 136.807.125.219 
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Tng Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 —  DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kêt thtic ngày 31 tháng 12 nàrn 2017 (tiêp theo) (Ban hành theo TT sd 232/2012117'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

6. DIu tu' tài chInh ngàn hin 

31/12/2017 31/12/2016 

Giá gc Giá tn hop I 
VND VND 

Dir phèng (i) 
VND 

Giá g& 
VND 

Giá trl hQ'p 1 Dir phông (i) 
VND VND 

a) Chtrng khoán kinh doanh 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 110.623.099.407 133.778.968.300 (17.437.904.107) 
Tong giá trj cô phieu 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 110.623.099.407 133.778.968.300 (17.437.904.107) 
Cong ly CO phdn Vcn tOi XOng dáu 
vIPCo 32.305.029.907 29.456.129.350 (2.848.900.557) 32.305.029.907 28.552.567.100 (3.752.462.807) 
NgOn hang TMCP QuOn d5i 15.000.000.000 19.093.256.200 15.000.000.000 10.022.712.000 (4.977.288.000) 
Tong Cong ty PhOn bOn và Hóa chat 
DâukhI 10.809.632.500 6.450.000.000 (4.359.632.500) 10.809.632.500 6.705.000.000 (4.104.632.500) 
Cong ty Co PhOn Ca Dién lQnh 9.603.574.500 13.284.482.000 5.737.050.000 4.172.949.200 (1.564.100.800) 
Cong ty CO Phán Xây lOp 1 9.500.320.000 23.001.320.000 6.500.000.000 8.500.340.000 
Cong ty CO phOn PhOn hon BInh Diên 8.057.138.500 6.730.000.000 (1.327.138.500) 
Cong ty CO phOn COng HOi PhOng 7.263.000.000 7.155.400.000 (107.600.000) 7.263.000.000 9.146.000.000 
Cong ty CO phdn Tap doàn HOa Phát 6.888.000.000 17.287.650.000 6.900.000.000 10.787.500.000 
Cong ly CO phOn Nithc giOi khOt yen 
sào KhOnh HOa - Diên Khánh 5.950.000.000 6.625.000.000 
Cong ty CO phOn DOu Ttr Va Dfch Vy 
Ha TOng XOng DOu 5.000.000.000 3.150.000.000 (1.850.000.000) 
TOng Cong ty Lu'ong thu'c Thu'c phOm 
Foodinco 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 
TOng Cong ly Thép Viét Nam 3.030.000.000 2.400.000.000 (630.000.000) 3.030.000.000 2.190.000.000 (840.000.000) 
COc cO phiêu khOc 7.4 78.497.000 25.807.600.000 (730.897.000) 18.729.547.000 51.552.480.000 

b) Du ttr nm gifr dn ngày dáo han 2.370.350.521.766 1.830.819.215.000 
Tiên g1ri Co k' han  ngãn  han  (ii) 2.370.350.521.766 (*) 1.830.819.215.000 (*) 

T6ng t1u tu tài chInh ngán hn 2.495.584.554.173 (14.053.588.557) 1.941.442.314.407 (17.437.904.107) 

(*) T6ng Cong ty chua xác djnh giá trj hçip 1 cüa các cong cii tài chInh nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh riêng vi khong có giá niêm yet trên thj truOng cho các cong cii tài 
chinh nay va Chuân muc Kê toan Viet Nam Chê do Ke toan Viet Nam hiên khong co hucng dan ye each tinh gia tn hap ly su dung cac k' thuât dinh gia Gia tn hop iy cua cac 
cong ciii tài chInh nay cO the khác vOl giá trj ghi sO. 
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Tng Cong ty C phãn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm 
kt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TT sc 232/2012/I7'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(i) Bin dng dir phông giâm giá chüng khoán kinh doanh trong näm nhu sau: 

2017 2016 
YND VND 

Sdi.rdAunäm 
(Hoàn nhp)/trIch 1p  dij phOng trong näm 
(Thuyêt minh 33) 

S dii cui näm  

17.437.904.107 14.554.749.126 

(3.384.315.550) 2.883.154.981 

14.053.588.557 17.437.904.107 

(ii) Bao gôm cac khoãn tiên giri ngân hang có k' han  cOn  !ai  tir 3 den 12 thang bang VND và huàng lài suât 
t(i 5,2 - 7,2%/näm (31/12/2016: 6,0-7,1%/näm). 

7. Phai thu ye hçrp dông bão hiêm 
3 1/12/2017 

VND 
31/12/2016 

VND 

Phái thu phi bão hiêrn gc 

Trong do 

• PhOi thu cüa ben mua báo hiêm 
• Phái thu tfrNgán sdch Nhà nu'àc dói vO'i hcip dong bâo hiêm 

tàu cá theo Nghj djnh so 67/2014/ND-cP 
• Phái thu cüa các doanh nghip tham gia dóng 

báo hiém 
• Phái thu khác lien quan den bOo hiêm gOc 
Phãi thu phi nhn tái bão hiêm 
Phái thu bôi thuOiig nhuçmg tái báo hiêm  

301.017.323.436 

182.045.097.947 

80.396.074.214 

38.413.901.2 75 
162.250.000 

31.554.396.525 
192.037.325.504  

181.534.034.031 

124.525.432.625 

35.597.083.094 

21.030.868.312 
380.650.000 

31.501.478.636 
115.652.642.447 

524.609.045.465  328.688.155.114 

Các khoán phái thu khách hang có s du tir 10% tth len trên tng phãi thu khách hang: 

Tp doàn Aon 

31/12/2017 
VND 

81.041.604.367 

3 1/12/20 16 
VND 

44.707.605.665 
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Tang Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TI' sô 232/2012/17'-BTC 
kh thtic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Phâi thu c6a khách hang là các ben lien quan: 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

Tp doàn Xang diu Vit Nam 
(Co dong lan) 
Phâi thu phi báo hiêm gôc 14.452.693.171 - 

Các cong ty thành viên cüa Tp doàn Xäng du Vit Nam 
(Cong ly lien quan khác) 
Phái thu phibâo hiêm gôc 13.424.901.975 3.489.412.117 

Tng cong ty c phAn tái bâo him quc gia Vit Nam 
(Co dông lOu) 
Các khoán phâi thu 80.727.362.779 37.039.806.125 

8. Phãi thu ngàn hn khác 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

Tam irng bi ththng cho ngu'O'i di.rcvc bâo him 4.629.295.736 8.606.878.140
/ 

Tam irng cho can bô cong nhân vien 12.190.444.637 14.379.421.932 
Cam cô, k qu5', k ciioc ngän han 2.4 16.442.470 2.486.597.749 
Phái thu khac 25 .039.798.888 28.746.859.30 1 

p 
44.275.981.731 54.219.757.122 

9. Dij phbng phãi thu ngán hn khó dôi 
Chi tit du phOng phái thu ngAn han  khO dôi nhu' sau: 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

Dii phông phâi thu khó dOi (*) 71.177.040.719 63.793.783.313 

Dii phOng phâi thu tir hoat dong dâu ti.r 1.740.225.397 1.740.225.397 

72.917.266.116 65.534.008.7 10 

(*) Biên dng dr phOng phâi thu ngn hmn khó dOi trong nãm nhu sau: 

2017 2016 
VND VND 

Sôdiidunãm 
Dii phOng trIch 1p/(hoàn nhtp) trong nãm 

S du cuôi nãm  

63.793.783.313 69.221.088.651 
7.383.257.406 (5.427.305.338) 

71.177.040.719 63.793.783.313 
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Tng Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thiIc ngày 31 tháng 12 11am 2017 (tiêp theo) (Ban hành thea TI' sá 232/201211T-BTC 

ngày 28/1212012 cüa Bó Tài chInh) 

10. Nqxu 
Tng giá trj các khoãn phãi thu, cho vay qua han thanh toán hoc chua qua han nht.rng khó có khá näng thu hi tai  ngày 31 tháng 12 näm 2017 và 31 tháng 12 näm 
2016 

31/12/2017 
VND 

Giá gc Qua han Qua han Qua han Qua han Dtr phOng Giá tn có th 
6 tháng -1 närn 1-2 nàm 2 — 3 11am trên 3 näm thu hôi 

+ Phái thu bão him gc 
+ Phâi thu tái bàn hiêm 
+ Tam irng can bO cong nhân viên 
+ Phái thu tir hoat dng dau tu' 
+ Phái thu khác  

45.755.831.897 
20.479.961.863 
4.094.088.053 
1.740.225.397 

11.937.946.769  

5.921 .856.655 8.926.921.349 2.873.479.46 1 

193.267.317 1.068.711.189 245.493.149 

3 18.423.508 1.056.497.380 418.492.954  

28.033.574.432 36.285.027.726 
20.479.961.863 20.479.961.863 
2.586.616.398 3.350.797.392 
1.740.225.397 1.740.225.397 

10.144.532.927 11.061.253.738  

9.470.804. 17 1 

743.290.661 

876.693.031 

84.008.053.979 6.433.547.480 11.052.129.918 3.537.465.564 62.984.911.017 72.917.266.116 11.090.787.863 

31/12/2016 
VND 

+ Phái thu báo him gc 
+ Phái thu tái báo hiêm 
+ Tam uing can bô cong nhân viên 
+ Phái thu tir hoat dng dâu ttr 
+ Phái thu khác 

Giá gc 

41.026.885.443 
16. 130.24 1.970 
3.239.574.049 
1.740.225.397 

13.016.350.549  

Qua han Qua han Qua han 
6 tháng -I näm 1 — 2 näm 2-3 näm 

6.485.970.224 4.586.447.292 5.364.170.879 

1.803.000 24.989.560 524.476.673 

228.167.080 667.005.150 1.707.650.718 

Quáhan 
trên 3 nâm 

24.590.297.048 
16. 130.24 1.970 
2.688.304.816 
1.740.225.397 

10.4 13 .527.601 

Dii phbng 

32.584.231.372 
16. 130.24 1.970 
3.068.474.167 
1.740.225.397 

12.0 10.835.804 

Giá tn có th 
thu hôi 

8.442.654.071 

171.099.882 

1.005.514.745 

75.153.277.408 6.7 15.940.304 5.278.442.002 7.596.298.270 55.5 62.596.832 65.534.008.7 10 9.6 19.268.698 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo 17's232/20I27TT-BTC 

k& thjIc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cüa B5 Tài chInh) 

11. Hàngtônkho 
Hang tn kho cliii yu là giá trj ciia n chi, 4t phAm cp cho các dan vj thành viên d phic vi hot dng 
san xuât kinh doanh, giá trj ciia cOng c1 i, dung ci chua xuât dung trong näm. 

12. Chi phi hoa hông chira phân b 

2017 
VND 

2016 
VND 

Sdudunärn 82.755.235.936 90.505.323.176 
Chi phi hoa hông chi.ra phân bô phát sinh trong näm 170.260.479.895 167.801.387.977 
Chi phi hoa hông dã phân bô vào chi phi trong nàm 
(Thuyêt minh 31) (166.852.097.348) (175.551.475.217) 

S dix cui näm 86.163.618.483 82.755.235.936 

13. K5 qu5 bão him 

Khoán k qu bào him du'cic dat tai  Ngan hang Thwrng mai C phAn Xang Dtu Petrolimex bang VND 
và huO'nglai suât nãrn là 7% (3 1/12/2016: 6,8%). Khoân k qu5 nay theo quy djnh không ducrc php giãi 
ngân cho den khi châm diit hot dng kinh doanh hoc khi có sr chap thun truóc cüa Bô Tài chinh. Tuy 
nhiên, Tong Cong ty van du'gc htxàng lâi trên khoãn ki  qu5' và tiên lài có the dt.rqc nit bat cii lic nào. 
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Tong Cong ty Co phãn Báo hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' s 232/20l2iTT-BTC 

ngày 28/1212012 cüa Bó Tài chInh) 

14. Tài san cô dinh hüu hInh 

Bièn d.5ng cüa tài san c djnh hth4 hInh cho näm kt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2017 

Nhà cüa, 
vt kin trüc Phuong tiên vn tái 

VND VND 

Nguyen giá 

Thi& bj, 
ding ci van phOng 

VND 

Tài san 
cô d!nh  khác 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdtrdâunäm 241.997.426.823 77.551.243.440 41.661.975.935 2.380.934.587 363.591.580.785 
Tang trong nãm 3.185 .656.68 1 9.822.205.729 2.218.796.738 1. 107.085. 135 16.333.744.283 

Du tu xây drng c ban hoàn thành 
(Thuyét minh 16) 14.747.886.272 - - - 14.747.886.272 
Thanh1,nhucngban - (2.185.266.009) - - (2.185.266.009) 
Bién dtng khác (34.264.315) (321.545.815) (12.092.063) - (367.902.193) 

S du cui näm 259.896.705.461 84.866.637.345 43.868.680.610 3.488.019.722 392.120.043.138 

Giá tr hao mon luy k 
Sôdudâunäm 48.989.324.446 53.748.417.574 26.496.235.555 1.481.629.053 130.715.606.628 
Khâu hao trong näm 8.011.972.217 7.584.307.265 6.965.460.654 972.950.721 23.534.690.857 
Thanh I, nhuqng ban - (2.185.266.009) - - (2.185.266.009) 
Biên dng khác (2.003.982) (69.204.641) (74.331.012) 51.952.246 (93.587.389) 

S du cui näm 56.999.292.68 1 59.078.254.189 33.387.365.197 2.506.532.020 151.971.444.087 

Giá tr cOn lai 
Sôdirdâunäm 193.008.102.377 23.802.825.866 15. 165.740.380 899.305.534 232.875.974.157 

So du cuôi näm 202.897.412.780 25.788.383.156 10.481.315.413 981.487.702 240.148.599.051 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thtIc ngày 31 tháng 12 närn 2017 (tiêp theo) (Ban hành theo TI' s 232/2012/I7'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 

Bién dc5ng cüa tài san c djnh hiu hInh cho näm ké't thác ngày 31 tháng 12 nàm 2016 

Nhà cfra, Thit b, Tài san Tong cong 
vt kin triic Phtro'ng tiên vn tãi dyng cu van phông c dnh khác 

VND VND VND VND VND 

Nguyen giá 
So dis dâu näm 236.930.673.680 69.406.580.414 28.204.199.922 2.380.933.860 336.922.387.876 
Tang trong näm 266.304.123 9.629.360.444 821.688.095 - 10.7 17.352.662 

Dâu U' xây drng ca ban hoàn thành 
(Thuyêt minh 16) 5.075.338.145 - 12.792.280.499 - 17.867.618.644 
Thanh 1, nhu9'ng ban - (751.075.036) (106.806.097) - (857.881.133) 
Biên dng khác (274.889.125) (733.622.382) (49.386.484) 727 (1.057.897.264) 

S du cui näm 241.997.426.823 77.551.243.440 41.661.975.935 2.380.934.587 363.591.580.785 

Giá tn hao mOn luy k 
So du dâu nãm 40.547.550.113 47.931.619.315 18.397.273.758 
Khâu hao trong näm 8.441 .774.391 7.373.353.409 8.277.575.944 
Thanh 1, nhuqng ban - (75 1.075.036) (95.752.763) 
Biên dng khác (58) (805.480.114) (82.861.384) 

771.803.748 
709.825.305 

107.648.246.934 
24.802.529.049 

(846.827.799) 
(888.341.556) 

S dir cui näm 48.989.324.446 53.748.417.574 26.496.235.555 1.481.629.053 130.715.606.628 

Giá tn cOn lai 
S du du nãm 196.383.123.567 21.474.961.099 9.806.926.164 1.609.130.112 229.274.140.942 
So dir cu6i näm 193.008.102.377 23.802.825.866 15.165.740.380 899.305.534 232.875.974.157 

Nguyen giá các tài san c djnh hüu hInh dä ht khu hao nhi.rng van cOn sr ding tai  ngày 31 tháng 12 näm 2017 là 49 t' VND (31/12/2016: 44 t' VND). 
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Tang Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo IT s 232/201211T-BTC 

kêt thñc ngày 31 tháng 12 nam 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

15. Tài san c djnh vô bInh 

Bkn dç5ng cüa tài san có dinh vô hInh cho ndrn ket t/uc ngày 31 tháng 12 ndm 2017 

Nuyên giá 

Quyn 
sfr ding dt 
có thOi han 

VND 

Quyn 
sfr diing dat 

không thOi hin 
VND 

Phân mm 
máyvitInh 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdudâunäm 10.220.975.080 92.676.775.511 30.147.081.727 133.044.832.3 18 
Mua sam mói 45.755.706. 109 3.199.750.000 48.955.456.109 
Thanh 1, nhu'çing ban (4.590.510.000) - (4.590.510.000) 

S dir cui näm 5.630.465.080 138.432.481.620 33.346.831.727 177.409.778.427 

Giá trj hao mon luy k 
Sôthrdâunãm 1.824.166.324 - 19.606.961.596 21.43 1. 127.920 
Khâu hao trong näm 146.704.048 - 9.694.643.949 9.841.347.997 
Thanh 1, nhuçrng ban (892.986.733) (892.986.733) 
Bién dng khác 38.381.289 9.775.164 48. 156.453 

So dir cuôi nãm 1.116.264.928 29.311.380.709 30.427.645.637 

Giá tr cOn 1i 
Sôdirdâunãm 8.396.808.756 92.676.775.511 10.540.120.131 111.613.704.398 
So dir cuoi näm 4.514.200.152 138.432.481.620 4.035.451.018 146.982.132.790 
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Tng Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo TI' s 232/2012/'17'-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Bin d5ng cüa tài san cá djnh vô hInh cho nám két thác ngày 31 tháng 12 nàm 2016 

Nguyen giá 

Quyn Quyn 
sudiingdat sir diing dat 
có thai hn không thm hn 

VND VND 

Phân mm 
máyvitInh 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdudâunãm 19.821.843.164 119.047.214.333 26.465.181.727 165.334.239.224 
Mua sam mOi 35.900.000 35.900.000 
Dâu Ui xây dung 
co' bàn hoàn thành 
(Thuyêtminh 16) - 3.646.000.000 3.646.000.000 
Phân Ioi lai sang 
bat dng san dâu Ui 

(Thuyêt minh 17) (9.600.868.084) (26.370.438.822) - (35.971.306.906) 

S dir cu6i näm 10.220.975.080 92.676.775.511 30.147.081.727 133.044.832.318 

Giá tn hao mon Iuy k 
Sôdirdâunäm 1.613.457.609 - 9.591.787.858 11.205.245.467 
Khâu hao trong nàm 210.708.715 - 10.015.173.738 10.225.882.453 

S du' cui nAm 1.824.166.324 - 19.606.961.596 21.43 1. 127.920 

Giá trl cOn 1i 
Sôdu'dâunäm 18.208.385.555 119.047.214.333 16.873.393.869 154.128.993.757 
So dir cuOi näm 8.396.808.756 92.676.775.511 10.540.120.131 111.613.704.398 

Nguyen giá cac tài san c dinh vo hInh dã ht khAu hao nhung vn cOn si'r dung tai  ngày 31 tháng 12 näm 
2017 là 25.525 triu VND (31/12/2016: 112,3 triu VND). 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nám (Ban hành theo TTsó'232/2012,TT-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B5 Tài chInh) 

16. Chi phi xây dirng co' ban dö dang 

2017 2016 
VND VND 

Sdudunäm 12.650.598.705 19.902.936.883 
Tang trong nãm 26.801.681.443 15.299.157.796 
Chuyên sang tài san cô djnh hitu hInh (Thuyêt minh 14) (14.747.886.272) (17.867.618.644) 
Chuyên sang tài san cô djnh vô hInh (Thuyêt minh 15) (3.646.000.000) 
Chuyn sang cong ciii dung cu (1.037.877.330) 
Giám khác (1.510.402.317) - 

S du' cui näm 23.193.991.559 12.650.598.705 

Chi phi xây drng co ban dà dang bao gm giá trj dAu Ui h thng cong ngh thông tin v quán 1 nghip 
vii bâo hiêm tai  Van phOng Tong Cong ty va xay dirng trii sà lam vic tai  cac don vj thành viên, chi tiêt 
nhu sau: 

31/12/2017 
VND 

31/12/2016 
VND 

Van phOng Tng Cong ty 5.071.237.107 3.409.667.8 14 
Don vj thành viên tai Hãi Di.rong 6.234.068.18 1 - 
Don vi thành viên tai Trà Vinh 6.388.070.897 - 
Don vi thành vien tai Lao Cai 3.135.144.964 - 
Don vj thành viên tai Quâng Nam 1.100.452.110 1.151.167.110 
Don vi thành viên khac 1.265.018.300 8.089.763.78 1 

23.193.991.559 12.650.598.705 

17. Bat dçing san dâu tir 

Nhà và quyn sfr diing dat 

Nguyen giá 

2017 
VND 

2016 
VND 

SOdudâunãm 96.057.873.261 60.086.566.355 
Chuyên tir tài san cô dinh vô hInh (Thuyêt minh 15) 35.97 1.306.906 

S di.r cui näm 96.057.873.261 96.057.873.261 

Giá tn hao mon lüy k 
Sôdu'dâunãm 9.804.345.270 4.7 13.049.237 
Tang trong näm 2.103.764.436 5.091.296.033 

S I 

S du cui nãm 11.908.109.706 9.804.345.270 :1 
Giá tn cOn Iai 

I 

Sdu'dunäm 86.253.527.991 55.373.517.118 
So di.r cuôi näm 84.149.763.555 86.253.527.991 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo TT s 232/2012uTT-BTC 

kêt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bç5 Tài chInh) 

BAt dOng  san dAu tix là giá trj quyn sir dicing va nhà gAn lin vói dAt cüa Tng Cong ty tai  s 186 Din 
Biên PhO, PhuO'ng 6, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, duqc Tong Cong ty dâu tu xây drng vói miic 
dIch cho thuê. 

Theo quy djnh t?i  ChuAn mirc K toán Vit Nam s 5 — Bt dng san ddu tir, giá trj hpp Ii  cüa bAt dng 
san dâu tu tai  ngày 31 tháng 12 nãm 2017 can dUQC trinh bay. Tuy nhiên, Tong Cong ty hin chi.ra xác 
djnh duçc giá trj hp i)i nay nen giá tn hp li  cüa bat dng san dâu Us ti ngày 31 thang 12 nàm 2017 
chira duqc trInh bay trên Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng. Dê xác djnh giá tn hop  1 nay, Tong Cong 
ty së phâi thuê mt cong ty tr van dc 1p dánh giá giá tn hçp l cüa bat dng san dâu fir. Hin tai,  Tong 
Cong ty chua tim duqc cOng ty Us van phü hop  dé thrc hin cOng vic nay. 

18. Dãu tu' vào cong ty lien kêt 

31/12/2017 31/12/2016 
Giá gc Ty lé Giá gc Ty 1 

nämgifr nämgifr 
VND % VND % 

Cong ty C phAn Thuang mai  va 
Dich vu Sira cha 0 to Petrolimex 1.350.000.000 30% 1.350.000.000 30% 

Nganh ngh kinh doanh chInh cOa Cong ty C phAn Thi.rang mai  va Djch vii Sira chüa O to Petrolimex 
("COng ty lien két") là djch vu scra chUa 0 to, cho thuê xe, kinh doanh 0 tO, thiêt bj 0 tO và kinh doanh 
xãng dâu. 
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Tong Cong ty Co phân Bäo him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kêt thItc ngày 31 tháng 12 närn 2017 (tiêp theo) (Ban hành theo IT sO' 232/2012/IT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

19. Các khoãn diu tn tài chInh dài han 

31/12/2017 31/12/2016 

Giá gôc 
VND 

Giá trl hQ'p I 
VND 

Dir phbng 
VND 

Giá gc 
VND 

Giá trl hçip 1 
VND 

Dir phbng 
VND 

a) Dau tir gop vn vào dorn vi khác 66.774.744.989 (7.090.000.000) 77.668.633.709 (18.534.000.000) 
- Dâu Ui vào dan vj khác 66.774.744.989 (7.090.000.000) 77.668.633.709 (18.534.000.000) 

Cong ty Lien doanh TNHH Kho xäng ngoai quan 
Van Phong 33.054.525.000 (*) (7.090.000.000) 33.054.525.000 (*) (18.534.000.000) 
Tong Cong ty CO phán Tái báo hiCm QuOc gia Viêt Narn 16.807.000.000 74.723.922.000 16.807.000.000 69.480.138.000 
COng ty Co phOn Ddu tw và Dich  vy Ha tang XOng dâu 5.000.000.000 5.000.000.000 
Cong ty CO phOn Nithc giOi khát yen sào Khánh HOa — 
Diên Khánh 5.950.000.000 5.950.000.000 
TOng Cong t'' May d5ng luc và May tzông nghiêp 
ViOt Nam 11.432.000.000 (*) 11.432.000.000 (*) 

Ddu tw vào doiz vi khác 5.481.219.989 (*) 5.425.108.709 (*) 

b) Du tu' nm gi& den ngày dáo han 95.000.000.000 85.000.000.000 
- Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 (*) 85.000.000.000 (*) 

c) Uy thác du ttr 30.000.000.000 30.000.000.000 
Uy thác dâu tu 30.000.000.000 (*) - 30.000.000.000 (*) 

Tong du fir dài han khác 191.774.744.989 (7A)90.000.000) 192.668.633.709 (18.534.000.000) 

(*) Tng Cong ty chua xác djnh giá trj hqp 1 cüa CC Cong ci tài chInh nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh riêng bi vi khong có giá niêm yt trên thj truô'ng cho các 
cong Cu tal chinh nay va Chuân misc Ké toan Viêt Nam Chê do Ké toan Viêt Nam hien không co hucmg dan ye CaCh tinh gia tn hap iy sir dung cac k5 thuât dinh gia Gia 
trj hap I cCa các cong ciii tài chInh nay có the khác vói giá trj ghi so. 
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Tng Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo TI' so' 232/2012117'-BTC 
kêt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

20. Diy phbng giãm giá dâu tir tài chInh dài han 

Bin dong dr phOng du ti.r tài chInh dài han  trong nãm nhu sau: 

2017 2016 
VND VND 

Sédud.unäm 20.085.543.115 21.666.932.373 
Hoàn nhp dir phOng trong näm (Thuyêt minh 33) (10.216.723.557) (1.58 1.389.258) 

So di.r cui nãm 9.868.819.558 20.085.543.115 

21. Phãi trã v hçrp dông bão hiêm 

31/12/2017 
VND 

31/12/2016 
VND 

Phái trá phi nhucng tái bào him 174.306.557.287 183.335.438.740 
Phãi trá doanh nghip tharn gia dông báo hiêm 42.868.084.465 34.908.859.664 
Phái trâ bôi thuOng bào hiêm 16.002.143.028 20.393.614.298 
Phái trá hoa hông báo hiêm 11.322.077.687 7.8 18.579.725 
Phái trá khác 13.246.084.457 10.971.493.907 

257.744.946.924 257.427.986.334 
4. 

Các khoân phãi trá khách hang có s dir chim tr 10% trd len trên tng phâi trã khách hang: I y 

31/12/2017 31/12/2016 HlU 
VND VND G 

Tap doan Aon 59.791.446.371 61.538.768.648 

Phái trã cüa khách hang Ri các ben lien quan: 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

Tng Cong ty C phn Tái báo him Quc gia Vit Nam 
(Co dông có Onh hithng dáng kê) 
Các khoán phái trã 76.338.873.557 72.144.341.961 
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Tng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo TTsó 232/201211T-BTC 

kk thñc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tip theo) ngày 28/12/2012 cza B5 Tài chInh) 

22. Thuê và các khoãn phãi np Nhà rnrrc 

Nám ket thtc ngày 31 tháng 12 nám 2017 

S thr tai 
1/1/20 17 

VND 

S phát sinh 
trong näm 

VND 

dã np 
trong 11am 

VND 

Sdtrti 
3 1/12/20 17 

VND 

Thuê giá tn gia tang 12.378.737.332 115 .795 .944. 130 (113.625.290.782) 14.549.390.680 
Thuê thu nhp doanh nghip 5.674.046.318 29.29 1.28 1. 15 1 (23.739.417.832) 11.225.909.637 
Thuê nhà dat 583.555.678 (583.555.678) 
Thuê thu nhp cá nhân 2.306.330.480 8.796.453.479 (9.958.408.410) 1. 144.375.549 
Thué nhà thâu 63.260.074 323.946.289 (330.660.606) 56.545.757 
Thuê khác 54.447.725 529.638.483 (530.184.972) 53.901.236 

20.476.821.929 155.320.819.210 (148.767.518.280) 27.030.122.859 

Nàm kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2016 

S6dwti 
1/1/20 16 

VND 

S phát sinh 
trong näm 

VND 

So dä nôp 
trong nãm 

VND 

Sdirti 
31/12/2016 

YND 

Thué giá trj gia tang 16.451.690.292 124.756.326.734 (128.829.279.694) 12.378.737.332 
Thuê thu nhp doanh nghip 6.643.119.772 23.498.397.289 (24.467.470.743) 5.674.046.318 
Thué nhà dat 412. 138.028 (4 12. 138.028) 
Thué thu nhâp cá nhân 3.387.011.383 10. 139. 180.353 (11.219.861.256) 2.306.330.480 
Thuê nhà thâu 45.514.957 436.739.910 (418.994.793) 63.260.074 
Thuê khác 54.447.725 1.286.288.670 (1.286.288.670) 54.447.725 

26.581.784.129 160.529.070.984 (166.634.033.184) 20.476.821.929 

23. Các khoãn phãi trã, phãi np ngän hin khác 

31/12/2017 
VND 

31/12/2016 
VND 

Kinh phI cong doàn 3. 137.297.501 2.935.474.9 16 
Báo hiêm xã hi 179.921.233 202.898.832 
Bãohiémytê 130.573.388 97.443.447 
Báo hiêm that nghiêp 42.243.296 25.040.760 
Co tirc phài trã cho cô dông 5.038.032.792 3.976.296.997 
Thuê nhà thâu gict lai (*) 11.839.872.559 11.839.572.559 
Phái trá khác 11.3 13.889. 180 9.308.607.438 

31.681.829.949 28.385.334.949 

(*) Day là thu nhà thu lien quan dn cc hgp dng nhurgng tái bão him ra nuàc ngoài phãt sinh tir nãm 
2009 den tháng hai näm 2012 dirge Tong Cong ty giü li do dang lam thu We mien giám thuê vi c quan 
thuê. Den thai diem phát hành báo cáo tài chInh niêng nay, TOng Cong ty van chira nhn dirge quyêt djnh 
chInh thirc tü' ca quan thuê ye van de nay. 
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Dir phèng 
nhtrtrngtái 
bão hiêm 

VND 

Dir phèng bôi 
thLrô'ng bão hiêm 
gôc và nhãn tái 
bão hiêm thuân 

VND I 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 

Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo Ti' so 232/2 012/1 1-BTC 
kêt thIic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngay 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

24. Doanh thu hoa hông chira thrçic htrö'ng 

2017 2016 
VND VND 

So du' du nãm 69.500.371.541 53.691.095.501 
Doanh thu hoa hông phát sinh trong nàm 144.418.471.999 149.194.115.208 
Doanhthu hoa hông dã phân ho vào thu nhp trong nãm 
(Thuyêt minh 29) (150.721.787.966) (133.384.839.168) 

SO du cuOi nàm 63.197.055.574 69.500.371.541 

25. Drphôngnghipvy 

Dir phông bM thuông và dr phông phi chira duqc hirOng 

Dir phbng 
bão hiêm gôc 
và nhãn tái 
bão hiêm 

VND 
Tai ngày 3] tháng 12 nãin 2017 
Du phông phI chira du'Q'c hu'O'ng 1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 
Du phOng bôi thuèng 1.300.086.510.404 711.341.615.048 588.744.895.356 

2.665.952.209.468 995.278.685.734 1.670.673.523.734 

Tai ngày 31 tháng 12 nã,n 2016 
D phOng phI chua duçic huong 1.272.615.605.501 299.882.544.212 972.733.061.289 
DtrphOngbôithu'Irng 1.299.397.541.919 793.054.979.324 506.342.562.595 

2.572.013.147.420 1.092.937.523.536 1.479.075.623.884 

Bin dông dir phèng phi chu'a thrçrc huOng 

Nám kê't thác ngày 31 tháng 12 nàrn 2017 

Sdu'dâunäm 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phông 
trong nãm 

Du' phông phi 
chira thrçc hirô'ng 
bão hiêm gôc và 

nhân tái 
bão hiêm 

VND 

1.272.615.605.501 

93.250.093.563 

Dir phbng phi 
chu'a dirrc 

htro'ng nhirg 
tái báo hiêm 

VND 

299.882.544.212 

(15.945.473.526) 

Dir phông phi 
chira thrçrc htró'ng 
bão hiêm gôc và 

nhãn tái báo 
hiêm thuân 

VND 

972.733.061.289 

109. 195 .567.089 

SO dir cui näm 1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 

40 



Tng Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 

Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo Ti' s 232/2012117'-BTC 

k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

Nám kt thác ngày 31 tháng 12 nám 2016 

Dir phbng phi 
chtra thrçc hu*ng 
bão hiêm gôc và 

nhân tái 
bão hiêm 

VND 

Dir phbng phi 
chira thrçc 

hiró'ng 11h1r9'ng 
tái bão hiêm 

VND 

Di.r phbng phi 
chira thrçc htroiig 
bão hiêm gôc và 

nhân tái bão 
hiêm thuân 

VND 

Sdu'dunäm 1.143.990.748.211 247.578.253.976 896.412.494.235 
TrIch Ip dir phOng trong näm 128.624.857.290 52.304.290.236 76.320.567.054 

S dir cui nãm 1.272.615.605.501 299.882.544.212 972.733.061.289 

Bin dng dir phbng bii thiràng 

Nãm két thik ngày 31 tháng 12 näm 2017 

SdudAunäm 
TrIch 1tp/(hoàn nhap) dir phOng 
trong nãm (Thuyêt minh 30) 

Dir phèng bôi 
thiroiig bão hiêm 
gôc và nhân tái 

bão hiêm 
VND 

1.299.397.541.919 

688.968.485 

Dir phbng bi 
thirb'ng nhirqng 

tái bão hiêm 

VND 

793.054.979.324 

(81.713.364.276) 

Dir phbng bôi 
thtro'ng bão hiêm 
gôc và nhn tái 
bão hiêm thuân 

VND 

506.342.562.595 

82.402.332.761 

(TR 

S dir cui nãm 1.300.086.510.404 711.341.615.048 588.744.895.356 

Nãm két thác ngày 31 thang 12 náni 2016 

Sé,di.rdunám 
TrIch 1p dir phông trong nãm 
(Thuyêt minh 30) 

Dir phbng bôi 
thtrô'ng bão hiêm 
gc và nhn tái 

bão hiêm 
VND 

1.096.002.612.553 

203.394.929.366 

Dir phbng bôi 
thirô'ng nhirqng 

tái bão hiêm 

VND 

621. 178.908.978 

171.876.070.346 

Dir phèng bôi 
thir&ng bão hiêm 
gôc và nhn tái 
bão hiêm thuân 

VND 

474.823.703.575 

31.518.859.020 

S dir cui nãm 1.299.397.541.919 793 .054.979.324 506.342.562.595 

Biên dng dir phbng dao dng Ion 

2017 2016 
VND VND 

S di.r dtu nãm 248.182.170.464 207.998.268.166 
TrIch 1p trong näm 13.326.478.088 40.183.902.298 

S dir cui nãm 261.508.648.552 248.182.170.464 
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Tong Cong ty C phân Báo him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thIic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tip theo) (Ban hành theo TI' s 232/201211T-BTC 

ngày 28/1212012 cüa Bô Tài chInh) 

26. Von chü so' hü'u 

Thay dôi von chü so' hü'u 

Von cô phãn 

VND 

Thang dtr vin 
cô phân 

VND 

Co phiêu lUY 

VND 

Qu dutu 
phát triên 

VND 

Qu5 dir trfr Loi nhuan sau 
bat buic thuê chira 

phân phôi 
VND VND 

T6ng 

VND 

Sôduti 
ngàylthánglnam20l7 

709.742.180.000 13.252.855.866 - 47.094.617.942 43.732.766.970 100.439.357. 160 914.261.777.938 

Phát hành cô phiêu trong näm (*) 177.435.550.000 346.210.293.650 523.645.843.650 
Lori nhuân sau thuê 127.360.130.289 127.360.130.289 
Phân ho Igi nhuan vào các qu5 - 3.059.130.686 6.368.006.514 (9.427.137.200) 
TrIch qu7 khen thrOng, phüc 19i (19.339.356.406) (19.339.356.406) 
ChiacôtCrc chocô dong 
(Thuyêt minh 41) - (78.071.639.800) (78.071.639.800) 
Tang khác - 32.997.096 32.997.096 

s6 dutai 
ngày 31 tháng 12 nãm 2017 

887.177.730.000 359.463.149.516 - 50.153.748.628 50.100.773.484 120.994.351.139 1.467.889.752.767 

S du'ti 
ngaylthánglnàm2ol6 709.742.180.000 3.496.950.000 (12.558.869.134) 42.439.396.654 38.444.865.555 22.170.411.197 803.734.934.272 

Lai nhuân sau thug - 101.971.022.860 101.971.022.860 
Co phieu qu5 9.755.905.866 12.558.869.134 22.314.775.000 
Phân bô lqi nhun vào các qu - 4.655.221.288 5.287.901.415 (9.943.122.703) 
TrIch qu khen thu'âng, phiic igi - (14.216.635.185) (14.216.635. 185) 
Tang khác - 457.680.991 457.680.991 

S duti 
ngày 31 tháng 12 nirn 2016 709.742.180.000 13.252.855.866 - 47.094.617.942 43.732.766.970 100.439.357.160 914.261.777.938 
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Tang Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TT s 232/2012117'-BTC 
k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(*) Can cir Nghj quy& Dai  hi dng c dông s 02/2017/PJICO-NQ-DHDCD, tai cuc hop ngày 26 tháng 
4 näm 2017, Dai  hi dong cO dong cüa Tong Cong ty dã thông qua phuang an phát hành cô phân riêng 
lé tang vOn phát hành cña Tong Cong ty Co phân báo hiém Petrolimex. Tong Cong ty dã hoàn tat chào 
ban Co phân riêng lé cho mt nhà dâu Ui chiên hrqc nn'cc ngoài vào ngày 21 tháng 8nãm 2017. Theo 
do, so hrqng CO phiêu dã phát hành them trong nãm 2017 là 17.433.555 cô phiêu, chiêm 20% Von diêu 
l. 

Chi tit các c dong cüa Tng Cong ty: 

31/12/2017 31/12/2016 
S c1 phiêu T 1  S c phiêu Ty 1 

Tap doàn Xang d&u Vit Nam 
Samsung Fire and Marine 
Insurance Company Ltd 
Ngân hang TMCP Ngoi thirnng 
Viêt Nam 
Tong Cong ty Tái Bão hiêm 
QuOc Gia Viêt Nam 
Các cô dông khác  

36.328.320 

17.743.555 

7.123.200 

6.237.328 
21.285.370 

40,95% 36.328.320 

20,00% 

8,03% 7.123.200 

7,03% 6.237.328 
23,99% 21.285.370 

8,79% 
29,99% 

S c phiu dang liru hành 88.717.773 100,00% 70.974.218 100,00% 

Vn c phAn duorc duyt và dã phát hành cüa Tng Cong ty là:
NC 

3 1/12/20 17 31/12/2016 P1 
So co phieu VND S c phiu VND 

EM 
Vn c6 phn dixcic duyt 

Vn c phn dã phát hành 
So cO phiêu phO thông 

S c phiu dang km hành 
SO có phiêu phO thông  

88.7 17.773 

88.7 17.773 
88.717.773 

88.717.773 
88.717.773  

887.177.730.000 

887.177.730.000 
887.177.730.000 

887. 177.730.000 
887.177.730.000  

70.974.218 709.742.180.000 

70.974.218 709.742.180.000 
70.9 74.218 709.742.180.000 

70.974.218 709.742.180.000 
70.9 74 .218 709.742.180.000 
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Tong Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TT s 232/2012/TT-BTC 

k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cua Bó Tài chinh) 

27. Doanh thu phi bão him 
2017 
VND 

2016 
VND 

PhI báo him gc 2.622.802.072.420 2.495.134.702.522 
Báo hiêm siic khOe và tai ngn 377.431.667.365 287.120.819.887 
Báo hiêm tài sOn và thiét hai 223.4 73 .890.309 229.725.144.754 
BOo hiém hOng hoá vn chuyén 243.620.936.016 195.593.362.786 
BOo hiêm xe ca giái 1.085.233.743.960 1.099.194.487.850 
BOo hiém cháy no 186.813.759.896 154.336.115.904 
BOo hiêm than tàu và trách nhini dOn sit chz tàu 411.596.162.526 441.665.274.873 
BOo hiêm trOch nhim chung 94.631.912.348 87.499.496.468 

Các khoán giám trir phi bão hiêm gôc (11.145.654.223) (10.674.528.06 1) 
PhI nhân tái bão hiêm 180.697.774.5 18 163.824.215.946 

BOo hiém s&c khOe và tai nan 43.330.138.613 35.933.799.077 
BOo hiém tài sOn và thit hai 76.138.544.157 87.929.222.249 
BOo hiêm hang hoá van  chuyên 22.671.461.044 8.551.193.223 
BOo hiém hOng khong 2.356.452.02 1 42.571.263 
BOo hiêmxe ccsgiài 1.256.484.683 1.657.872.981 
BOo hiêm cháy nO 1 .404.443.949 4.589.934.648 
BOo hiém than tàu và trách nhim dOn such0 tàu 23.295.321.863 21.232.167.440 
Báo hiém trách nhim chung 10.244.928.188 3.887.455.065 

Các khoãn giám trir phi nhtn tái bâo hiêm (4.369.663.73 1) (2.677.248.756) 
Tang dir phOng phi chira thrcic hu&ng báo hiém gôc và nhn T 
tái bào hiém (Thuyêt minh 25) (93.250.093.563) (128.624.857.290) 

2.694.734.435.42 1 2.516.982.284.361 

.1 

Doanh thu phi báo hiêm géc vi các ben lien quan: 
2017 2016 
VND VND 

Tp doàn Xang dtu Vit Nam 
(Co dông IOu) 
Doanh thu phi báo hiêm gôc 229.780.339.556 157.933.981.566 

Các cong ty thành viên cüa Tp doàn Xãng du Vit Nam 
(Cong ly lien quan khác) 
Doanh thu phi báo hiêm gôc 202.194.104.800 169.345.356.807 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo 77' s 232/2012117'-BTC 
kt thujc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cza Bó Tài chInh) 

28. PhI nhtrqng tái bão him 

2017 
VND 

2016 
VND 

Tng phi nhi.rcmg tái báo him 604.469.277.706 635 .935.342.202 

Báo hiêm s&c khóe và tai nan 9.892.665.162 6.205.087.631 
Báo hiém tài san và thiét hai 215.685.114.021 222.117.859.437 
Báo hiém hang hod vn chuyén 74.753.463.422 73 .535.302.677 
Báo hiêm xe cci giói 2.341.142.408 2.581.022.513 
Bdo hiém cháy no 72 .399. 796.742 77.265.157.565 
Báo hiém than tàu và trách nhiém dOn sir chO tàu 197.365.073.224 227.797.905.195 
BOo hiêm trách nhim chung 32.032.022.727 26.433.007.184 

Giam/(tang) dr phOng phi chi.ra di.rçic hu'àng nhtxcmg tái 
báo hiêm (Thuyêt minh 25) 15.945.473.526 (52.304.290.236) 

620.414.751.232 583.631.051.966 

29. ba hông nhuçrng tái bao hiêm 

2017 2016 
VND VND 

Hoa hông nhucmgtai bâo him (Thuy& minh 24) 150.721.787.966 133.384.839.168 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo 7Ts232/2012TIT-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cza Bó Tài chInh) 

30. Tng chi bi thtrông bão him 

2017 
VND 

2016 
VND 

Tng chi bi thung 1.441.494.704.283 1.125.692.740.981 
Báo hiêm s&c khóe và tai ngn 198.896.085.531 207.294.310.161 
Báo hiém tài san và thiêt hai 142.405.460.559 83.093.003.797 
Báo hiêm hang hoá van  chuyén 76.33 7.948.597 45.929.223.440 
Báo hiém hang không 514.705.706 184.954.551 
Báo hiém xe ccr giái 666.665.120.662 563.346.939.964 
Báo hiêm cháy no 146.482.177.243 59.978.864.087 
Báo hiém than tàu và trách nhiém dan su chü tàu 203.602.226.742 162.873.619.628 
Báo hiêm trách nhim chung 6.590.979.243 2.991.825.353 

Các khoán giâm tr1r (13 .778.8 11.606) (1.884.817.686) 
Thu bôi thu?nig nhircmg tái báo hiêm (313.312.803.803) (158.203.163.288) 
Tang dr phông bôi thu'ô'ng bào hiêm gôc và nhn 
tái bào hiêm (Thuyêt minh 25) 688.968.485 203.394.929.366 
Giám/(tãng)dij phông bôi thuông nhi.rcng tái báo 
hiêm (Thuyêt minh 25) 81.713.364.276 (171.876.070.346) 

1.196.805.421.635 997.123.619.027 

31. Chi phi khác hoit dng kinh doanh bão hiêm 

Chi phI hoa hng báo him dä phân b 

2017 
VND 

2016 
VND 

(Thuyét minh 12) 166.852.097.348 175.551.475.217 
Chi dánh giá rüi ro dôi tll9'ng thrçc báo hiêm 5.509.362.712 241.727.267 

Chi quán 1)1 dai 1 bào hiêm 9.177.151.104 2.619.749.820 

Chi dé phông, han  ché ton that 3.970.868.777 4.286.640.407 

Chi khac 531.111.878.723 511.043.054.778 

716.62 1.358.664 693.742.647.489 

32.  Doanh thu hoit ding tài chInh 
2017 2016 
VND VND 

Thu lãi dAu ti.r c phiu, trái phiu 34.809.168.389 9.737.374.315 
C tüc và lth nhuân duac chia (Thuyêt minh 35(b)) 13.944.955.438 10.505.571.500 
Lãi tiên g1ri ngân hang 28.406.899.927 112.341.075.697 
Doanh thu hoat dng tài chInh khác 9.909.048.467 11.357.695.731 

87.070.072.221 143.941.717.243 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm 
két thóc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TTsó'232/2012/17-BTC 

ngay 28/12/2012 cz,a B5 Tài chInh) 

33. Chi phi hot dng tài chInh 

(Hoàn nhp)/trich 1p dr phOng giám giá cac khoán dAu tu 

2017 
VND 

2016 
VND 

ngàn han  (Thuyêt minh 6(i)) (3.384.315.550) 2.883.154.981 
Hoàn nhp dr phOng giám giá các khoán dâu tu dài han 
(Thuyt minh 20) (10.216.723.557) (1.58 1.389.258) 
Chi phi tài chInh khác 26.613.524.258 38.911.416.989 

13.012.485.151 40.213.182.712 

34. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
2017 
VND 

2016 
VND 

Chi phi nhân viên 183.786.508.525 166.007.980.201 
Chi phi vt 1iu quãn 1 8.799.387.786 9.379.323.796 
Chi phi do dung van phOng 12.601.056.494 11.609.110.511 
Chi phi khâu hao tài san cô dlnh 33.376.038.854 34.879.039.995 
Chi phi thuê và các khoán 1 phi 12.410.689.965 8.666.153.354 
Chi phi djch vij muangoài 54.873.663.954 49.742.742.441 
Chi phi khác bang tién 34.155.789.466 36.254.577.163 

340.003.135.044 316.538.927.461 

35. Thuê thu nhp doanh nghip 

(a) Ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

2017 2016 
VND YND 

Chi phi thuê TNDN hin hành 
Näm hiên hành 28.990.978.124 23.423.922.783 

  

47 



Tang Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TTso'232/201211T-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cüa B5 Tài chInh) 

(b) JJi chiu thuê sut thtrc t 

Loi nhuân k toán tnrc thu 

2017 
VND 

156.351.108.413 

2016 
VND 

125.394.945.643 

Thug tInh theo thug suAt cña Tng Cong ty 31.270.221.683 25.078.989. 129 
Chi phi không duçic khau trir thuê 509.747.529 726.142.262 
Thu nhâp không bj tInh thuê (*) (2.788.991.088) (2.381.208.608) 

28.990.978.124 23.423.922.783 

(*) Bao gm trong do là các khoán c t6c và lçn nhun dLrçYc chia vói tng giá trj 13.944.955.438 VND 
theo Lut thuê thu nhp doanh nghip (2016: 10.505.571.500 VND) (Thuyêt minh 32). 

(c) Thuê sut áp dung 

Thug suit näm kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2017 cüa Tng COng ty là 20% (2016: 20%). Vic tInh 
thuê thu nhp doanh nghip phii thuc vao sir kiêm tra va phê duyt cüa co quan thuê. 

36. Mt s chi tiêu dánh giá khái quát tInh hInh tài chInh 

Chi tiêu Don vi 31/12/2017 31/12/2016 

1. B trI co cu tài san và co cu nguln vn 
1.1 BôtrIcocâutàisán 

- Tài san dài han/Tong  tài san % 14,18 15,12 
- Tài san ngän han/Tong  tài san % 85,82 84,88 

1.2 BOtrIcacâunguônvôn 
- Nç phái trã/Tông nguôn von % 70,76 78,70 
- Ngun v6n chü sO hihi/Tng ngun vn % 29,24 2 1,30 

2. Khã näng thanh toán 
2.1 Khã näng thanh toán hiên hành lan 1,41 1,27 
2.2 Khá nãng thanh toán nçi ngän han Ian 1,22 1,08 
2.3 Khâ näng thanh toán nhanh lan 0,74 0,61 

Don vj 2017 2016 
VND VND 

3. Ty sut sinh lôi 
3.1 TS'  suâtloi nhuân trên doanh thu 

- TS'  suât li nhuân truOc thuê/Doanh thu % 6,39 5,64 
- TS' suât Ioi nhuân sau thuêlDoanh thu % 5,21 4,58 

3.2 T' suât igi nhun trên tong tài san 
- T' suât lqi nhutn trtthc thué/Tông tài san % 3,36 2,92 
- T suât lqi nhun sau thue/Tong tài san % 2,74 2,38 

3.3 T' suât 1?i  nhun sau thuê/ Nguôn von chü sO hüu % 10,69 11,15 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 —DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TT s 2321201211T-BTC 

kêt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cüa Bô Tài chInh) 

37. Các so dir và giao dch chü yêu vó'i các ben lien quan 

Ngoai các sdu' vài ben lien quan du?c trInh bay tai  các thuyt minh khác cüa báo cáo tài chInh riêng, 
trong nãm Tong Cong ty có các so dtr va giao djch chü yêu vói các ben lien quan nhi.r sau: 

31/12/2017 31/12/2016 
S dir VND VND 

Ngân hang TMCP Ngoi thiro'ng Vit Nam 
(CO dông iOn) 
Von gop vào Tong Cong ty 71.232.000.000 71.232.000.000 
Tiên gcri có k' han 290.305.000.000 378.000.000.000 
Phái thu lãi tiên g(ri 7.591.213.264 10.672.201.389 

Ngân hang Thiro'ng mii Co phân Xang dan Petrolimex 
(Cong ty lien két cOa CO dông iOn) 
Tiên gcri có kS' han 23 8.000.000.000 191.000.000.000 
Phái thu lãi tiên gri 8.424.888.889 7.602.327.778 

Cong ty TNHH MTV ciru h PJICO Hãi Phbng 
(Cong ty con) 
Các khoãn phãi trá 292.346.450 10.035.000 

Giao dich 

Tp doàn Xang dâu Vit Nam ("Petrolimex") 
(CO dong iOn) 

2017 
VND 

2016 
VND 

Doanh thu phI bâo hiêm gôc 229.780.339.556 157.933.981.566 
Chi phi bOi thuOng bâo hiêm gOc 335.311.639 388.140.273 

Các Cong ty thành viên Petrolimex 
(Cong ly  lien quan khác) 
Doanh thu phi báo hiêm gôc 202.194.104.800 169.345.356.807 
Chi phi bOi thuOTlg báo hiêm gôc 31.171.702.846 13.330.470.800 

cot 

Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd. .HNHI 

(Co dông lan) KP 

Gop von 532.306.650.000 

Tong Cong ty Co phân Tái Bão hiêm Quôc gia Vit Nam 
(CO dông có ánh hu'Ong dáng ké) 1 

Doanh thu phi nhn tái báo hiêm 99.007.002.467 81.782.145.261 
PhI nhucrng tái báo hiém 193.538.800.256 221.047.456.253 
Doanh thu hoa hông nhucrng tái bâo hiêm 39.530.385.141 40.658.399.840 .1 
Chi hoa hông nhân tái báo hiêm 21.815.872.787 18.303.674.151 

Ngân hang TMCP Ngoi thiro'ng Vit Nam 
(CO dông ian) 
Doanh thu lãi tiên gIn có kS' han 19.644.041.096 17.696.885.873 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thuc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' so' 232/2012/1I-BTC 

ngày 28/12/2012 cOa Bó Tài chInh) 

Giao dch (tiép theo) 2017 2016 
VND VND 

Ngân hang Thirong mi Co phãn Xang dâu Petrolimex 
(Cong ty lien két cüa Co dOng Ian) 
Doanh thu läi tién gin có han 14.918.619.178 12.438.336.427 

Cong ty TNHH MTV ctru h PJICO Hal Phbng 
(COng ly con) 
Chi phi djch vu sira china 1.291.411.475 587.695.477 

Hi dông Quãn trj, Ban Tong Giám dôc 
và Ban Kiêm soát 
Luong, thu'óng và thu lao 4.117.478.520 3.875.400.000 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo Ti' só 232/20121TT-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cza Bó Tài chInh) 

38. Các cong ciii tài chInh 

(a) Quän 15 rüi ro tài chInh 

(i) TEing quan 

Các loai riti ro ma Tang Cong ty phái di mat do vic sir ding các cong cu tài chInh cita mInh bao 
gOm: 

• rid ro tin ding; 
• rid ro thanh khoân; và 
• ritirothjtruOng. 

Thuyt minh nay cung cp thông tin v tirng loai rid ro nêu trên ma Tng Cong ty có the gp phái và 
mô tâ cac muc tiêu, chfnh sách va cac quy trInh Tong Cong ty sir diing dê do lu'&ng và quán 15 riti ro. 

Hi dng Quán trj cita Tng Cong ty chju trách nhim kim tra xem Ban Tng Giám dc giám sat vic 
tuân thit chinh sách va thit Wc quán 1 rid ro cita Tong COng ty nhi.r the nào, và soát xdt tinh thIch h 
cita khung quân 15 rid ro lien quan den nhth'ig rid ro ma Tong Cong ty gp phái. 

('ii,) Khung quãn lj rüi ro 

Miic dIch chInh cita khung quán 15 rid ro va quán 15 tài chInh là nh&m báo v c dong cita Tng COng 
ty tir cac sir kiên can trci Tong Cong ty dat dircic cac muc tiêu tal chinh môt each on dinh Hôi dOng 
Quán trj và Ban Tong Giám dOe nhn thây tam quan trong cita mt h thOng quán trj rid ro hiu qua. 

Tng Cong ty dã thit 1p mt b phn quán 15 rid ro vâi các diu khoân thrc thng nht bOi Hi dng 
Quãn tn. B phn nay duc bô sung them vói mt co câutô chirc rö rang bang các van ban quy djnh 
trách nhim va quyên han  tO' Hi dông Quãn trj den Ban TOng Giám dOe và cdc Iãnh dao  cap cao khác. 
Mt khung chInh sách dã dirçc phát triitn va áp diing, trong do chi ra nhiing rid ro chit yêu cita Tong 
Cong ty, các chuân mrc v quãn trj rid ro, kiêm soát và t chirc kinh doanh cho các hoat dng cita 
Tong Cong ty. Mid chInh sách së du'c mt thành viên trong Ban TOng Giám dOe chju trách nhim 
giám sat tInh tuân thit dOi vói chInh sách nay trong toàn TOng COng ty. 

Ban Kirn soát cita Tng Cong ty di.r'c b phn Kim toán ni b ho trq trong cong vic giám sat. B 
phn Kiêm toán ni b thirc hin rà soát thithng xuyên và dt xuât các bin pháp kiêm soát và thit t1ic 
quãn 15 riti ro và báo cáo két qua len Ban Kiêm soát. 

(b) Rüi ro tin diing 

Rid ro tin d%Jng là rid ro 1 tài chInh cita Tng Cong ty nu mt khách hang hoc ben di tác cita cOng 
ciii tài chinh khOng dáp iTrng thrcc các nghia vi theo hop dOng, và phát sinh chit yêu tir các khoân phâi 
thu khách hang và các khoán dâu lit vao chirng khoán nor vói mire d rid ro tin ding tOi da tai  ngày 
báo cáo nhir sau: 

Thuyt 31/12/2017 3 1/12/20 16 
minh VND VND 

Tin gin ngân hang va các khoân 
tu'o'ng dirong tiên (i) 128.478.182.328 126.044.344.513 
Tiên gin cók' han (i)  2.370.350.521.766 1.830.819.215.000 
Phái thu ngän han  cita khách hang (ii)  602.207.630.216 393.232.427.829 
Trá tnrâc cho ngithi ban ngàn han (ii) 1. 169.004.728 1.432.190.034 
Phái thu ngän han  khác (ii) 44.275.981.731 54.219.757. 122 
Phâi thu dài han khác (ii) 11.757.340.639 11.533.394.107 
Các khoán dâu tir dài han khác (iii) 125.000.000.000 115.000.000.000 

3.283.238.661.408 2.532.281.328.605 
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Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo 17' s 232/2012117'-BTC 

kêt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cüa Bó Tài chInh) 

(i) Tiên gü ngân hang và các khoãn twong duong tin 

Tin và các khoán tu'ang du'ang tin cüa Tng Cong ty chü yu duc g1ri tai  cac t chüc tài chInh danh 
tiêng. Ban Tong Giám doe không nhn thây Co rOi ro tin dting tr9ng yêu nào tir các khoán tiên giri nay 
và không cho rang các to chic tài chInh nay có the mat khá näng trá nq và gay ton that cho Tong Cong 
ty. 

(ii,) Các khoán phãi thu khách hang, phãi thu ngin và dài hin khác 

RCi ro tin ding cOa Tng Cong ty chlu  ânh hu&ng chü yu bOi dc dim cüa tirng khách hang. Di phó 
vói nh&ng rCi ro nay, Tong Cong ty dã thiêt 1p  mt chInh sách tin ding ma theo do mOi khách hang 
mo'i se duqc dánh giá riêng bit ye d tin cy cCa khá näng trâ nq truó'c khi Tong COng ty di.ra ra các 
diêu khoân va diêu kin cung cap djch vii va thanh toán chuân cho khách hang do. 

Các khoân phãi thu khách hang chju rOi ro tin diing grn các khoán phái thu v báo him, tái bâo him, 
tam ü'ng cho khách hang va các khoãn phái thu khac. Tong Cong ty quãn rüi ro tin dingkhách hang 
thông qua các chinh sách, thO tiic va quy trInh kiêm soát cOa Tong COng ty cO lien quan den vic quan 
1 rüi ro tin dting  khách hang. 

Các khoân phái thu khách hang va phái thu khác chua qua han  hay chira bj giárn giá chü yu tir các 
cOng ty có llch  sir trâ nq dang tin cy dOi vói TOng Cong ty. Ban TOng Giám doe tin rang các khoán 
phài thu nay có chat hrqng tin ding cao. 

Tui nç c6a các khoán phái thu c6a khách hang dã b giârn giá tai thd'i dim cui näm nhu' sau: 

Dir phbng ncr 
Qua han  và b1 SHY giãm giá trj phãi thu khó dèi 

181 — 360 ngày Trên 360 ngày 
VND VND VND 

Ngày 31 tháng 12 näm 2017 
Phái thu ngan han cüa khách hang 6.433.547.480 77.574.506.499 (72.917.266.116) 

Ngày 31 tháng 12 näm 2016 
Phãi thu ngän han  cüakhách hang 6.715.940.304 68.437.337.104 (65.534.008.710) 

(iii,) Các khodn thu tw dài han khác 

Tng Cong ty giOi han  mOc rOi ro tin diing bang cách chi du ti.r vao cac loai  chng khoán d thanh 
khoân va cOa các dOi tác có xêp hang  tin nhim tuang dtroiig hoc cao han so vài Tong Cong ty. Vài 
müc xêp hang tin nhim cao nOi trên, Ban TOng Giám dOc cho rang së khOng cO dOi tác nao mat khá 
nang thirc hin nghia vIii. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo 7Tsô'232/2012/TI-BTC 

kêt thIic ngày 31 tháng 12 nàm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bc3 Tài chInh) 

(c) Rüi ro thanh khoãn 

Rñi ro thanh khoán là rii ro trong do Tng Cong ty không th thanh toán cho các nghia vii tai chmnh 
khi den han.  Phuong thirc quán 1 tài chInh cOa Tong Cong ty là dam báo 0 mOc cao nhât rang TOng 
Cong ty luôn có dO khá näng thanh khoán dê thanh toán cac khoân n phãi trà khi den han, trong diêu 
kin bInh thu'Ong cong nhu trong diêu kin cãng th.ng ye mt tài chInh, ma không lam phát sinh các 
mirc ton that không the chap nhtn du'çic hoc có nguy co gay ton hai  den danh tiêng cOa Tong Cong 
ty. 

Các khoán nci phái Ira tài chInh có khoân thanh toán CO dnh hoc cO th xac djnh dU'cYC CO thai gian 
dáo han  theo h9p dOng nhu' sau: 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2017 DtrOi 1 nàm TLr 1 den 5 nãm Tong cng 
VND VND VND 

Phái trá ngu'Oi ban ngn han 274.337.390.779 - 274.337.390.779 
Ngu'O'i mua trá tiên tru'Oc ngan han 2.496.365.422 - 2.496.365.422 
CáC khoán phâi trá, phãi np 
ngan han  khác 28.191.794.531 - 28.191.794.531 
Phãi trà dài han khác - 2.027.237.300 2.027.237.300 

305.025.550.732 2.027.237.300 307.052.788.032 

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2016 Dirói 1 näm Tir1dên5nãm Tong cong 
VND VND VND 

Phái trá nguOi ban ngin han, 271.216.389.480 271.216.389.480 
NguOi mua trá tiên tru'óc ngãn han 1.958.742.641 1.958.742.641 
Các khoán phái trá, phái n5p 
ngän han  khác 25. 124.476.994 25. 124.476.994 
Phái trá dài han  khác 2.053.237.300 2.053.237.300 

298.299.609.115 2.053.237.300 300.352.846.415 

(d) Rüi ro thi trir&ng 

ROi ro thi truO'ng là r0i ro ma nhng bin dng v giá thj tru'Ong, nhu t giá hi doái, lãi sut và giá 
chung khoán se ânh hu'Ong den kêt qua kinh doanh c0a Tong Cong ty hoc giá trj cua CaC cong ciii tài 
chInh ma Tong Cong ty nãm giü Mic dIch c0a vic quail l rOi ro thj trisOTlg là quán l và kiêm soát 
các r0i ro th truOng trong giói han  cO the Chap nhn du'c, trong khi van tOi da hóa 19i nhun thu dugc. 

(i) Rüi ro tj giá hi doái 

R0i ro t' giá hi doái là riii ro ma giá trl h9p I hoc các luông tiên trong tucng lai c0a mt cOng ci 
tài chInh sé bien dng do thay dOi t giá hOi doái. 

Tong Cong ty cO riii ro t' giá hOi doai tr các giao dich mua, ban và di vay bang don vj tin t khOng 
phài là don vj tién t ké toán cua TOng COng ty. Don vj tiên t cua các giao dlch  nay chi yêu là USD. 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho 11am (Ban hành rheo TI' só 232/2012117'-BTC 
kt thñc ngày 31 tháng 12 nãm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cza Bô Tài chInh) 

Anh hzthng ci'a rüi ro t) giá hi dodi 

Tng Cong ty có cac tài san tin t thuAn chju ánh huOiig cña rüi ro t giá hi doái nhu' sau: 

Tài san tài chInh 
Tiên và các khoân 

31/12/2017 
USD Ngoi t khác 
VND VND 

31/12/2016 
USD Ngoi t khác 
VND VND 

tilclng duang tiên 23.194.967.347 514.265.897 22.352.987.886 195.381.525 
Phãi thu hoat dng 
nhân tái bâo hiêm 10.738.442.647 10.253.818.745 9.452.858.413 10.625.509.245 
Phãi thu ye nhtiqng 
tái báo hiêm 109.810.289.743 131.218.060 59.922.163.984 312.421.846 

No' tài chInh 
Phái trá ye hoat dong 
nhân tái báo hiêm 787.037.273 1.143.061.757 408.207.861 9.474.641.929 
Phãi trá ye hoat dong 
nhi.rcmg tái báo hiêm 103.458.166.083 - 113.067.481.064 

39.498.496.381 9.756.240.945 (21.747.678.642) 1.658.670.687 

Sau day là t' giá ngoai t ducc Tong Cong ty áp diing: 

Ty giá ti ngày 

31/12/2017 31/12/2016 

USD/ VND 22.670 22.720 

Drài day là bang phân tIch cac tác dng có th xãy ra di vi 19i nhun thun và vn chü s hUii cüa 
Tong Cong ty tai  ngày 31 thang 12 nãm 2017 sau khi xem xét mirc hiên tai  cüa t' giá hôi doái và sir 
biên dng trong qua khir cüng nhi.r kS'  vQng cña thj tn.ring tai  ngày 31 thang 12 narn 2017. Phân tIch 
nay thra trên giá djnh là tat cá cac biên so khác së khOng thay dOi, dc biêt là lãi suât, và bó qua ánh 
hu'&ng cOa các dr báo doanh thu và chi phi: 

Anh hirirng trên 19i nhun thuân - 
táng/(giãm) 

31/12/2017 31/12/2016 
VND VND 

USD (manh them 1%) 315.987.971 (173.981.429) 

Biên dng nguc li cüa ti giá USD có cüng müc d tác dng nhi.rng ngl.r?c chiêu dôi vi lãi thuân cOa 
Tong Cong ty. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo 77' so' 232/20121T1'-BTC 
kêt thiIc ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(ii) Rüi ro liii su& 

Rüi ro lãi suit là rüi ro ma giá tn hqp lhoc dOng tin trong tl.rong lai cüa các cong ci tài chInh cüa 
Tong Cong ty së biên dng do s thay dOi cOa lãi suât thj trisOng. 

Ti ngày báo cáo, các cong cii tài chInh chju lãi suit cüa Tng Cong ty nhu sau. 

Giá trj ghi si 
31/12/2017 31/12/2016 

VND VND 

Các cong cit tài chInh có lãi suOt c dinh 
Tin gth ngân hang và các khoán tu'cmg du'ong tin 128.478.182.328 126.044.344.513 
Tiên gCri Co kS' hn 2.370.350.521.766 1.830.819.215.000 
Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 85.000.000.000 

2.593.828.704.094 2.041.863.559.513 

(iii) Rüi ro vgiá cu phi 1u 
Rüi ro giá c phik phat sinh ttr chrng khoan vn sn sang d ban do Tng Cong ty nm giff. Ban 
TOng Giám dôc cüa Tong Cong ty theo döi các chüng khoán ng và chng khoán vOn trong danh miic 
dâu Ui dira trên các chi sO thj truing. Các khoãn dâu Ui tr9ng yêu trong danh mic dâu tir duçc quân l 
riêng rë và Ban quàn 1 rüi ro phê duyt tht cà các quyêt djnh mua và ban. 

T?i ngày 31 tháng 12 nãm 2017, giá thj truOng cüa các chirng khoan vn niêm y& cüa Tng Cong ty 
là 235 t' VND. Nêu giá thj truOng cña các churng khoán nay giám hoc tang 10% tai  ngày 31 tháng 12 
näm 2017 vo'i tat cá cac biên so khac khOng thay dOi, lçvi nhuân sau thuê trong nãm và vOn chü sO hum 
cña COng ty së giám 4,7 t VND hoc tang twYng 1rng 4,1 t' VND. 

39. Rüi ro bão him T 
4NLI 

Quán 1 von và yêu câu theo 1ut d!nh 

Muc tiêu dâu tiên cua Tong Cong ty trong viêc quan ly vOn la luOn luOn duy tn nguOn vOn du manh 
dê bO trç cho sr phát triên trong kinh doanh va darn báo yeu câu ye vOn pháp djnh. Tong Cong ty nhn 
thc duqc nhUng tác dng dOi vâi 19i nhun cüa cO dOng vói mrc d vOn gop và tim cách duy trI mic 
can bang then trpng. 

Yêu cu v vn pháp djnh phát sinh tlr cac hoat dng nghip vii cña Tng COng ty và yêu cu Tng 
COng ty phai gili nguOn vOn vlra dñ dê xir 1 nq và dáp ng các quy djnh ye biên khã näng thanh toán 
t?i Vit Nam. Các yeu cau ye dam báo khá näng thanh toán ap dicing cho Tong Cong ty du'?c quy djnh 
trong Thông ti.r 50. 

Bang duói day nêu len biên kha nang thanh toan ti thik và biên khá näng thanh toán cUa Tng Cong 
ty. Nhumg ngi.thi 1p chInh sách quan tam den vic báo v quyên lqi cOa ngithi mua bào hiêm và theo 
döi lien tuc dê dam bão các cong ty báo hiêm hot dng hiu qua vi lçri Ich cüa ngi mua bão hiêm. 
Nhung nguii 1p  chInh sách dOng thOi cling quan tam den vic dam báo các cOng ty báo hiêm có the 
duy trI di.rcc trang thai thanh khoán phü hop, dê irng phó voi nhftng nghia viii báo hiêm phát sinh ngoài 
dr báo do suy giãm kinh te hoäc thãm h9a tr nhiên. 
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Tong Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 

Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm (Ban hành theo 77'sô'232/2012/ITI-BTC 

kêt thIic ngày 31 tháng 12 nàm 2017 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

31/12/2017 
VND 

31/12/2016 
VND 

I. Biên khã nãng thanh toán (I (1)-(2)-(3)-(4)) 1.135.891.084.417 671.793.863.480 
1. Chênh 1ch giia giá trj tài san và các khoãn 

no pháitrá 1.467.889.752.768 914.261.777.938 
2. Trir các tài san duçrc chap nhn toàn b giá trj 

hach toán 
3. Trir các tài san bj loai trir toàn bgia trj hach  toán 110.533.131.745 53.006.527.987 
4. Trü các tài san bi 1oi trir mt phân giá trj hach  toán 221.465.536.606 189.461 .386.47 1 

II. Biên khã nãng thanh toán ti thiéu 
[Giá tr ion hon giüa (a) và (b)] 545.878.812.820 502.417.949.862 

(a) 25% TOng phi báo hiêrn gitIai 
(b) 12,5% Tong phi bão hiOm gôc và phi nhn tái báo 

hiêm 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

502.417.949.862 

330.700.892.706 

III. So sánh (I) và (II) 
Theo sO tuytdôi 590.012.271.597 169.375 .9 13 .618 
Theo t' 1 phân tram 208,08% 133,71% 

BiOn khã näng thanh toán du9c tInh toán ti ngày 31 thang 12 nãm 2017 loai trir ánh huóng cila chi 
tiêu "Chi phi hoa hông chu'a phân bO" tir vic ap dvng  Thông tu 232 và Thông tu 50. Ban Tong Giám 
dôc Tong Cong ty tin tuOng rang vic 1oi trir các chi tiêu trên phán ánh chinh xác hon khi tinh biên 
khã näng thanh toán. 

40. Các giao d1ch phi tin t tu' các hoit dng du tu' và tài chInh 

2017 2016 
YND VND 

DAu tu' tài chinh ngtin hin du'gc phân loai 'a tO dAu tu 
tài chInh dài han 10.950.000.000 35.000.000.000 
Dâu tu tài chInh dài han  phân loai 1i sang dâu tu' 
tài chInh ngtin han (10.950.000.000) (35.000.000.000) 

41. Phân chia lo nhuân 

Can cir Nghj quyt Dai  hi dng c dông s 01/2017/PJICO-NQ-DHDCD, tai  cuc hçp ngày 26 thang 
4 näm 2017, Dai  hi dOng cô dOng cOa Tong Cong ty dã quyêt djnh phân phôi khoán cO tirc näm 2016 
là 78.07 1.639.800 VND (tuong üng vo.i 11.000 VND trên mt cô phiêu) (cuc hpp ngày 21 thang 4 
nãm 2016 phân phOi cô t11c nãm 2015: 10.000 VND trên mt cO phiêu). 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2017 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành tlieo Ti' so 232/2012/11 -BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chIn/i) 

42. Sr kiin sau ngày trên bang can cIi k toán 
Theo Nghj quyt Hi dng Quán trj s 01/2018/PJTCO/NQ-HDQT ngày 15 thang 1 näm 2018, Tng 
Cong ty cong ho trá cO trc bang tiên là 106.461.327.600 VND (t'l 12%). So tiên phãi trá chua du'gc 
trIch tru'óc trong báo cáo tài chInh riêng nay. 

K toán TOng hcip 

Ha Nôi, ngày 13 thang 3 nám 2018 

K toán trtcáng 

Chu Cong Nguyen Vu'o'ng Quc Hung 

57 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58

