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Tong Cong ty Co phmn Bão hiêrn Petrolimex 
Báo cáo cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban T6ng Giám dc Tng Cong ty C6 phAn Bâo him Peo1imex ("T6ng Cong ty") timnh bay báo 
cáo nay và báo cáo tài chInh riêng dInh kern cüa Tong Cong ty cho närn kt thüc ngày 31 thang 12 
nAm 2018. 

Ban T6ng Giárn dc chju trách nhim 1p và trmnh bay trung thrc và hcip I báo cáo tài chInh rien 
theo các Chuân mi,rc Ké toán Viét Nam, Ch d K toán Doanh nghip Vit Narn, Thông tr so 
232/20121TF—BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2012 do B Tài chfnh ban hành ye hLlâng dan k toán áp 
ding di vài doanh nghip bão hirn phi nhân thQ, doanh nghip tái bão hiêm và chi nhánh doanh 
nghiêp bão hiêm phi nhân thQ ntràc ngoai và các quy djnh pháp 11  có lien quan dn vic lP  và trInh 
bay báo cáo tài chInh. Theo i  kin cüa Ban Tong Giárn d6c Tong Cong ty: 

(a) báo cáo tài chInh riêng duqc trInh bay tr trang 5 dn trang 61 dã phãn ánh trung thrc và hqp 
1 tInh hInh tài chInh chua hqp nht cüa Tng Côn ty ti ngày 31 tháng 12 nAm 2018, kt qua 
hoat dng kinh doanh chtra hp nhât và luu chuyen tin t chra hp nhât cüa Tong Cong ty 
cho nãm ket thtic cüng ngày, phü hcp vâi các Chuân mirc Ké toán Vit Narn, Ch d K toán 
Doanh nghip Vit Narn, Thôngtu s6 232/20121TF—BTC ngày 28 thang 12 nám 2012 do Bt 
Tài chmnh ban hành ye huâng dan ké toán áp dung di vài doanh nghip bão hiêm phi nhân 
th9, doanh nghip tái bâo hiêm và chi nhánh doanh nghip bão hiern phi nhân thQ nuàc ngoài 
và các quy djnh pháp 1)1 cO lien quan den vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh; và 

(b) tai  ngày lap báo cáo nay, không có l do gI d Ban Tong Giárn d6c cho r&ng Tng Cong ty së 

khOng the thanh toán các khoãn nçi phai trã khi dn han. 

Tai ngày 1p  báo cáo nay, Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty da phê duyt phát hành báo cáo tài 
chInh riêng dInh kern. 

Ha Nôi, ngày 11 thang 3 nãm 2019 



KPMG Limited 
46th Floor, Keangnam Landmark 72 
E6 Pham Hung Road, Me Tn Ward 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 
+84 (24) 3946 1600 kpmg.com.vn  

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LAP 

KInh gü'i các c6 dông 
Tong COng ty Co phân Bào hiêm Petrolimex 

Chüng tôi da kim toán báo cáo tài chInh riêng dinh kern cüa T6ng Cong ty Co phn 
Bo him Petrolimex ('TOng Cong ty"), bao gOm bang can dOi ké toán riêng t?i  ngày 
31 tháng 12 näm 2018, báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh rièng Va báo cáo lu'u 
chuyn tin t riêng cho nãrn két thüc cüng ngày và các thuyêt minh kern theo duc 
Ban TOng Giárn dOc TOng COng ty phé duyêt phát hành ngày 11 tháng 3 nãrn 2019, 
du'ç'c trinh bay t1r trang 5 den trang 61. 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giám d6c 

Ban TOng Giám dOc TOng Cong ty chju trách nhiem  1p và trinh bay trung thy'c va 
hQ'p l báo cáo tài chInh riêng nay theo các Chuén rnu'c Ké toán Viet  Nam, Chê dO 
Kê toán Doanh nghip Viet  Narn, Thông tu' sO 232/20121T1—BTC ngày 28 thang 12 
nàrn 2012 do BO Tài chInh ban hành ye hu'O'ng dn ké toán áp dung dôi vO'i doanh 
nghiep bâo hiérn phi nhân tho, doanh nghiêp tái bào hiérn Va chi nhánh doanh 
nghiep báo hiérn phi nhân thQ nu'O'c ngoài va cac quy dinh pháp l' có lien quan den 
viec lap va trinh bay báo cáo tài chInh, Va chiu trách nhiern ye kiérn scat nôi bô ma 
Ban TOng Giám dôc xac djnh là can thiêt dé dam báo viec Ip báo cáo tài chmnh 
riêng khOng cO sai sOt trQng yéu do gian lan hay nhern ln. 

Trách nhim cüa k,èm toán viên 

Trách nhiem cia chüng tôi là du'a ra ' kién v báo cáo tài chInh riêng nay dy'a trên 
két qua kiém toán cüa chüng tOi. Chüng tOi dã thy'c hien  cong viêc kiém toán theo 
cac Chuén mu'c Kiém toán Viêt Nam. Các chuén mrc nay yeu câu chüng tôi tuãn 
thi chuén rnu'c Va CC quy dinh v dao  dcvc nghé nghip và Ip ké hoach Va thu'c 
hiên cuOc kiérn toán d dat du'c su' dam bâo ho'p l ye vic lieu báo cáo tài chinh 
riêng cO cOn sai sOt trQng yêu hay khOng. 

Cong viec  kiérn toán bao gOm viec  thu'c hiên các thu tyc nhm thu thâp các beng 
chU'ng kiém toán ye các sO lieu 

và cac thuyét minh trong báo cáo tài chInh. Các thu 
tuc du'c l'a chon du'a trên xét doán cüa kiérn toán vien, bao gôrn dánh giá rüi ro 
cO sai sOt trong yéu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoãc nhârn Ian. Khi thu'c 
hiên cac dánh giá rüi ro nay, kiém toán viên xern xét kiérn soát ni b cüa TOng 
Cong ty lien quan tO'i viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh trung thu'c Va h'p l' 
nhãm thiêt k các thu tuc kiérn toán phü hp vOi tlnh hlnh thy'c tê, tuy nhiên khOng 
nhrn muc dIch du'a ra ' kién ye hiêu qua cüa ki4m soát nOi b cüa TOng Cong ty. 
Cong viec  kiém toán cOng bao gOrn viec  dánh giá tInh thIch hp cOa các chInh sách 
ké toán du'Q'c áp dung và tInh ho'p l cOa các u'O'c tInh ké toán cOa Ban TOng Giárn 
dOc TOng Cong ty, cung nhu' dánh giá viec  tñnh bay tOng the báo cáo tài chinh. 

Chung tOi tin rang các bang chü'ng kim toán ma chcjng tôi thu du'oc là déy dO và 
thIch hçp lam cc' s& cho ' kién kiém toán cOa chüng tôi. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and 
a member tirm of the KPMG netwod, of independent member fitms 
afPlated with KPMG International Cooperative (KPMG IntemationaI). 
8 SwisS entity. 

3 



w 

Giy"' ang k' Hành ngh 
Kim toán so 0557-2018-007-1 
Phô TOng Giãm d6c 

Ha Ni, ngày 11 tháng 3 nàm 2019 

Y kin cüa kiêm toãn viên 

Theo ' kin cüa chüng tOi, báo cáo tài chInh riéng dã phán ánh trung thy'c vá hp l, trên 
cac khIa canh tr9ng yêu, tlnh hjnh tài chInh chu'a hcp nht cüa lóng COng ty Co phân Baa 
hiém Petrolimex ti n9ay 31 tháng 12 nãm 2018, két qua ho?t dong kinh doanh chu'a hQ'p 
nhât vá lu'u chuyên tiên te chu'a hop nhát cho nàm két thUc cüng ngãy, phü hop vài các 
Chun mu'c Kê toán Viêt Nam, Ché dO K toán Doanh nghièp Vièt Nam, Thông tu' sO 
232/20121TT—BTC ngày 28 tháng 12 nãm 2012 do Bô Tài chinh ban hành ye hu'&ng dan 
ké toán áp dung dOi vO'i doanh nghiep bào hiêm phi nhân tho, doanh nghiep tái báo hi&m 
va chi nhánh doanh nghip báo him phi nhãn tho nu&c ngoài Va CC quy d!nh  phãp l cO 
ên quan den vic lap vá trInh bay báo cáo tài chinh. 

Cong ty TNHH KPMG 
Viêt Nam 
Baa cã.. n so: 18-02-00062-19-3 

Tru'o'ng Vinh PhOc 
Giây Chü'ng nhän Dãng k Hành nghe 
Kiêm toán so 1901-2018-007-1 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolirnex 
Bang can dôi kê toán riêng ti ngày 31 tháng 12 näm 2018 

Mu BO1 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' 

so' 232/2012.'TT-BTC 
ngày 28/12/2012 cüa B$ Tài chInh) 

A TA! SAN NGAN HAN 
(100=110+120+130+140+150+190) 

Ma Thuyt 
s minh 

100 

31/12/2018 
VND 

4.518.110.478.656 

31/12/2017 
VND 

4.307.811.279.455 

I 1'in và các khoãn tirong duong tin 110 4 170.562.603.210 138.218.734.075 
1 Tien 111 160.562.603.210 113.218.734.075 
2 Các khoán tuang dtwng tiên 112 10.000.000.000 25.000.000.000 

H ClckhoindAutlrtàichInhnganhan 120 5 2515.431.520.626 2.481530.965.616 
1 Dâutunganhan 121 2.535.005.605.803 2.495.584.554.173 
2 Dr phöng giàm giá dãu tu ngan han 129 (19.574.085.177) (14.053.588.557) 

III Các khoãnphai thu ngn han 130 482.830.961.534 574.735.350.559 
Phãi thu ngän han  cüa khách hang 131 514.085.260.405 602.207.630.216 

1.1 Phái thu ye hçq, dông bào hiêm 131.1 6 437.62 7. 78 7.903 524.609.045.465 
1.2 Phàithukháccüakháchhàng 131.2 76 .457.4 72.502 77.598.584.751 
2 TM irOc cho ngui ban ngan han 132 4.907.569443 1.169.004.728 
4 Phài thu ngàn hn khác 135 7 39.644.789.751 44.275.981.731 
5 Dr phóng phãi thu ng.n han 

khódôi 139 8 (75.806.658.065) (72.917.266.116) 

IV Hang tn kho 140 5.629.369.654 5.153.182.630 
Hangtnkho 141 10 5.629.369.654 5.153.182.630 

01 
V Tài san ngn han  khác 150 240.363.222.232 112.894.360.841 IH 

ChiphItratrisàcnganhan 151 239.839.843.851 111.553.996.510 F 
1.1 ChiphIhoa hông chua phân ho 151.1 11 119.216.586.516 86.163.618.483 
1.2 hi phi trO trzthc ngàn hQn khác 151.2 12 120.623.257.335 25.390.378.02 7 
2 Thué GTGT duqc khu trr 152 401.778.381 922.758.876 
5 Tài san ngAn han khác 158 121.600.000 417.605.455 

VIII Tài san tái bão him 190 1.103.292.801.400 995.278.685.734 
1 D%r phöng phi nhircing tái bào hiêm 191 26 374.303.052.488 283.937.070.686 
2 Dtr phöng bi thuàng nhucmg tái 

bào him 192 26 728.989.748.912 711.34 1.6 15 .048 

1 

C 
H 

.Jt 

Các thuyit minh dInh kern là bç3 phçin hçrp rhành cüa báo cáo tài chInh riêng nay
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu BO1 —  DNPNT 
Bang can di kê than riêng ti ngày 31 tháng 12 11am 2018 (Ban hành theo TTs6232i2012f1T-BTC 
(tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B(5 Tài chInh) 

B TA! SAN DAI HAN 

Ma Thuyt 
so minh 

200 

31/12/2018 
VND 

842.548.109.624 

31112/2017 
VND 

711.765.632.877 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

I Cáckhoãnphãithudai hn 210 11.765.452.715 11.757.340.639 
4 Phài thu dài hn khác 218 11.765.452.715 11.757.340.639 
4.1 K)i qu9 baa hiêm 218.1 13 6.000.000.000 6.000.000.000 
4.2 Phái thu dài hgn khác 218.2 5.765.452.715 5.757.340.639 

II Tài san c djnh 220 440.630.418.019 410.324.723.400 
I Tài san c6 djnh hüu hInh 221 14 260.700.200.832 240.148.599.051 

- Nguyen giá 222 439.907.796.268 392.120.043.138 
- Giá tn hao mon 1u9 kê 223 (179.207.595.436) (151.971.444.087) 

3 Tài san cô djnh vo hInh 227 15 171.782.110.741 146.982.132.790 
- Nguyen giá 228 222.608.894.638 177.409.778.427 
- Giá tn hao mOn 1u9 kê 229 (50.826.783.897) (30.427.645.637) 

4 ChiphIxaydrngcaban dôdang 230 16 8.148.106.446 23.193.991.559 

Ill Bt dng san du hr 240 17 82.045.999.119 84.149.763.555 
- Nguyen giá 241 96.057.873.261 96.057.873.261 
- Giá trj hao mon lily k 242 (14.011.874.142) (11.908.109.706) 

IV CáckhoãndutirtàichInhdàihin 250 293.562.257.336 197.574.652.570 
1 Dâu tix vào cong ty con 251 18(a) 14.318.727.139 14.3 18.727. 139 
2 Dâu ttr vào cong ty lien két 252 18(b) 1.350.000.000 1.350.000.000 
3 
4 

Dâuti.rdàihnkhác 
Du phong giãm giá du t 

258 19 294.044.577.178 191.774.744.989 
El 

tài chInh dài han 259 20 (16.151.046.981) (9.868.819.558) 

V Tài san dài han khác 260 14.543.982.435 7.959.152.713 
1 ChiphItrãtrtràcdaihan 261 14.543.982.435 7.959. 152.7 13 

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

270 5.360.658.588.280 5.019.576.912.332 

Các thuyt minh d(nh kern là b(5 phln hc.rp thành cua baa cáo tài ch(nh riêng nay 
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Tong Cong ty Co phn Bäo hiêni Petrolimex Mu BO1 — DNPNT 
Bang can dOi kê toán riêng t3i ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (Ban hành theo 77' :6 232,2O12flT-BTC 
(tiêp theo) ngày 28/12i2012 cña Bç5 Tài chlnh) 

A NqPHAITRA 
(300=310+330) 

Ma 
S6 

300 

Thuyt 
rninh 

31/12/2018 
VND 

3.870.885.888.223 

31/12/2017 
VND 

3.551.687.159.565 

I Nqngnhn 310 3.827.898.357.963 3.532.412.776.684 
2 Phãi trã ngui ban ngAn han 312 324.515.386.544 274.3 37.390.779 
2.1 Phái trá ye hip dông bào hiêm 312.1 21 302.735.325.637 257.744.946.924 
2.2 Phái trá khác cho ngtthi ban 312.2 21.780.060.907 16.592.443.855 
3 Nguôi mua trà tiên trtnrc ngãn han 313 3.516.682.712 2.496.365.422 
4 Thuê và các khoãn phãi np 

Nhà ntrâc 314 22 33.621.391.917 27.030.122.859 
5 Phãi trã ngun lao dong 315 196.105.806.796 165.874.385.909 
8 Cac khoán phãi trá, phài np 

ngän han  khác 319 23 38.750.212.619 31.681.829.949 
9 Doanh thu hoa hông chua 

dtrçic hirông 319.1 24 104.673.400.067 63.197.055.574 
11 Qu khen thuông, phüc lqi 323 25 40.935.731.198 40.334.768.172 
13 Du phöng nghip vu 329 26 3.085.779.746.110 2.927.460.858.020 
13.1 Dyphbng phi báo hiêm gôc và 

nh4n tái báohiém 329.1 1.516.196.094.898 1.365.865.699.064 
13.2 Dwphàng bôi thwông báo hiêm gôc 

và nhn tái báo hiêm 329.2 1.286.106.137.319 1.300.086.510.404 
13.3 Dir phông dao dng Ion 329.3 283.477.513.893 261.508.648.552 

H Nq dài han 330 42.987.530.260 19.274.382.881 
3 
8 

Phãi trã dài han khác 
Doanh thu chua thuc hin 

333 
338 

1.946.028.875 
20.978.922.956 

2.027.237.300 
2.600.177.336 7 

9 Qu phát triên khoa hçc và 
cong ngh 339 20.062.578.429 14.646.968.245 

B VON CHU sO Htu 
(400=410) 

400 1.489.772.700.057 1.467.889.752.767 

Vn chu s& hilu 410 27 1.489.772.700.057 1.467889.752.767 
1 V6ncôphân 411 887.177.730.000 887.177.730.000 

CôphiêuphO thông cO quyên 
biêu quyêt 411a 887.177.730.000 887.177.730.000 

2 ThAng dLr von cô phãn 412 359.463.149.516 359.463.149.516 •1 

7 Qu5 du tu phát triên 417 51.427.349.931 50.153.748.628 
9 Qu9 dr trü bat buôc 419 57.180.846.972 50.100.773.484 
11 Lcn nhun sau thuê chva phân ph61 421 134.523.623.638 120.994.351.139 

TONG CONG NGUON VON 
(440=300+400) 

440 5.360.658.588.280 5.019.576.912332 

Các thuylt minh dInh kern là b(5 phán hqp thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay
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K roan Tong /wp 

I 
Chu COng Nguyen 

KE toán tngL,, 

Vwnig Qu6c Htrng 

Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu BO1 — DNPNT 
Bang can dôi k toán riêng ti ngày 31 tháng 12 näm 2018 (Ban han/i theo 77's232i2012TT7'-BTC 

(tip theo) fl?(ZY 28/1212012 cza Bc5 Tài chInh) 

Do'nvi 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

31/12/2018 31/12/2017 

3 Nci khó dôi da xir I VND 21.437.036.293 20. 172.693.966 
4 Hcrp dông bão hiêm chira phát sinh trách nhim VND 504.509.050.220 386.597.820.965 
5 Ngoi t các ioai  (Nguyen t) 

-Dô1aM5'(USD) USD 1.797.259,28 1.023.382,63 
- Do la Uc (AUD) AUD 400,00 400,00 
- Euro (EUR) EUR 18.54 1,29 18.540,52 
- Bang Anh (GBP) GBP 150,00 150,00 

Ha Nii, ngày 11 thang 3 nãm 2019 

Các rhuvr ,ninh dInh kern là bó phan hop thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay 
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Tng Cong ty Co phân Bao hiêrn Petrolirnex 
Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng 
cho näm kt thüc ngày 31 thing 12 näm 2018 

Mu B02 - DNPNT 
(Ban hành theo lTsô 232i201211T-BTC 

ngày 28/1212012 cüa Bó Tài ch(nh) 

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

Ma 2018 
so VND 

2017 
VND 

1 Doanh thu thu.n hoat dng kinh doanh bão him 10 2.413.393.614.512 2.335 .093.482.813 
2 Doanh thu kinh doanh bt dng san dAu tu 11 11.263.722.668 10 .589.349.262 
3 Doanh thu hoat dtng tài chInh 12 97.991.052.521 87 .070.072.221 
4 Thu nhâp khác 13 1.826.000.949 13 .092.202.435 
5 Tong chi phi hoat dng kinh doanh bão hiêm 20 1.928.847.281.474 1.926 .753.258.387 
6 Giá v6n bt dOng san du Ui 21 6.586.427.174 6 .124.294.769 
7 Chi phi hoat dong tài chInh 22 44.238.547.159 13 .012.485.151 
8 Chi phi quãn 1i  doanh nghip 23 369.316.700.004 340 .003.135.044 
9 Chiphikhác 24 380.705.533 3 .600.824.967 

10 Tng1QinhunktoántrLró'cthu 
(50=10~11~12+13-20-21-22-23-24) 

175.104.729.306 156.351.108.413 

11 Chi phi thud TNDN hin hành 51 33.503.259.544 28.990.978.124 

13 Loi nhuân sau thuê thu nhp doanh nghip 
(60=50-51) 

60 141.601.469.762 127.360.130.289 

Các thuyt ,ninh d(nh kern là ho phán hop thành cüa báo cáo tài chIn!? riêng nay 



04 276.471.494.470 260.773.798.624 
04.1 24 156.339.909.425 150.721.787.966 

04.2 30 120.131.585.045 110.052.010.658 

10 2.413.393.614.512 2.335.093.482.813 
11 1.392.592.483.990 1.427.715.892.677 

11.1 1.394.920.545.105 1.441.494.704.283 

11.2 2.328.061.115 13.778.8)1.606 
12 278.744.950.898 313.3 12.803.803 

13 26(a)(ii) (13.980.373.085) 688.968.485 

14 26(a)(ii) 17.648.133.864 (81.713.364.276) 

15 31 1.082.219.026.143 1.196.805.421.635 

I 

Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Báo cáo kêt qua hoit dng kinh doanh riêng 
cho narn kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 
(tiêp theo) 

Mu B02 — DNPNT 
(Ban hành theo 17' so 232/2012/77'-BTC 

ngay 28/1212012 cüa B(5 Tài ch(nh) 

PHAN II- BAO CÁO KET QUA HOIST BONG KINH DOANH THEO HOIST BONG 

Ma Thuyêt 2018 2017 
so rninh VND VND 

1 Doanl. thu phi bao him 
(01 = 01.1 + 01.2 - 01.3) 
- Phi bão him g& 
- PhI nhn tái bão hiêm 
- Tang di.r phông phi bão hiêm g& 

và nhân tái bão him 

2 PhI nhuçng tái bio him 
(02 = 02.1 - 02.2) 

- T6ng phi nhixcmg tái bào him 
- Giãni/(tang) dr phàng phi 

nhi.rcmg tai bão him 
. A 3 Doanh thu phi bao hiem thuan 

(03 =01 - 02) 

4 Hoa h6ng nhtrcing tái báo him và 
doanh thu khác hoat dông kinh 
doanh báo him (04 = 04.1 + 04.2) 
- Hoa hông nhupng tái báo hiêm 
- Doanh thu khác hoat d5ng 

kinh doanh báo hiêm 

5 Doanh thu thun hoat dông 
kinh doanh bão him (10= 03 + 04) 

6 Chib6ithtthng(11= 11.1 -11.2) 
- Tong chi bói thtthng 
- Các khoán giám tnt (Thu dbi 

ngzr&i th& 3 bôi hoàn, thu hang dã 
xw 1)1 bói thwOizg 100%) 

7 Thu bôi thixmg nhiicvng tái bào hiêm 
8 (Giàm)/tAng dir phông b61 thuàrng 

bão him g6c và nhn tai bão hiêm 
9 Tangl(giãm) dir phông bôi thu&ng 

nhisqng tái báo him 

• A. 10 Tong chi boi thuong bao hiem 
(15=11-12+13-14) 

01 28 2.792.822.726.581 2.694.734.435.421 
01.1 2.809.333.399.577 2.611.656.418.197 
01.2 133.819.722.838 176.328.110.787 

01.3 26(a)(i) 150.330.395.834 93.250.093.563 

02 29 655.900.606.539 620.414.751.232 

02.1 746.266.588.341 604.469.277.706 

02.2 26(a)(i) 90.365.981.802 (15.945.473.526) 

03 2.136.922.120.042 2.074.319.684.189 

Các thuvt minh dInh kern là bó phán hop t/iành cüa báo cáo l'ii chInh riêng nay 
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KA loan Tong hcrp 

Chu Cong Nguyen Vtrong Quc Htrng 

Ha Ni, ngày 11 tháng 3 näm 2019 

K toán trtrong.L/ 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Báo cáo két qua hoit dng kinh doanh riêng 
cho nãm kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 
(tip theo) 

PHAN H- BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH THEO HOT BONG (TIEP THEO) 

Ma Thuyt 2018 2017 
so minh VND VND 

Mu B02 — DNPNT 
(Ban hành rheo lTsO 232i2012TT7'-BTCngày 

28/12,2012 ciia Bó Tài chInh) 

16 26(b) 21.968.865.341 13.326.478.088 

17 32 824.659.389.990 716.621.358.664 
17.1 180.184.555.937 166.852.097.348 

17.2 644.474.834.053 549.769.261.316 

18 1.928.847.281.474 1.926.753.258.387 

19 484.546.333.038 408.340.224.426 

20 11.263.722.668 10.589.349.262 
21 6.586.427.174 6.124.294.769 

22 4.677.295.494 4.465.054.493 

23 33 97.991.052.521 87.070.072.221 
24 34 44.238.547.159 13.012.485.151 

25 53.752.505.362 74.057.587.070 

26 35 369.316.700.004 340.003.135.044 

30 173.659.433.890 146.859.730.945 

31 1.826.000.949 13.092.202.435 
32 380.705.533 3.600.824.967 

40 1.445.295.416 9.491.377.468 

50 175.104.729.306 156.351.108.413 

51 36 33.503.259.544 28.990.978.124 

60 141.601.469.762 127.360.130.289 

11 Tang dr phông dao dng Ion 
12 Chi phi khác ho?t dng kinh doanh 

bâohiém(17= 17.1 + 17.2) 
- C/u hoa hông boo hiêrn 
- Chi phI khOc hoat d5ng kinh doanh 

bOo hiém 

13 Tong chi phi hot dông kinh doanh 
bãohiêm(18=15+16+17) 

14 Loi nhuân gp hot dông kinh 
doanh bão hiêm (19 = 10 - 18) 

15 Doanh thu kinh doanh bAt dng san 
dâu n.r 

16 Giá vn bAt dng san dAu tix 

17 L9i nhuân tir hoat dng dâu tr 
bâtdngsãn(22=20-21) 

18 Doanh thu hoat dông tài chInh 
19 Chi phi hoat dng tài chInh 

20 Loi nhuân gp hot dông tài chInh 
(25 = 23 -24) 

21 Chi phi quãn 1 doanh nghip 

22 Lçi nhuân thuãn tir hoat dông 
kinh doanh (30 = 19 + 22 + 25 —26) 

23 Thu nhpkhác 
24 Chiphikhác 

25 Lçri nhuân khác (40 = 31 - 32) 

26 Tong Içi nh4n kê toán trtwc thué 
(50 = 30 + 40) 

27 Chi phi thug TNDN hién hành 

29 Lçn nhun sau thu thu nhãp 
doanh nghiêp (60 = 50 — 51) 

Các thuyt minh dInh kern là bó phán hcrp thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Báo cáo mu chuyên tin t riêng cho nàm kt thüc 
ngày 31 tháng 12 näm 2018 (Phirong pháp trirc tiêp) 

Mu B03 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' so 232/2012Tf-BTC 

ngày 28112/2012 cüa B5 Tài chInh) 

I 

1. 

Chi tiêu Ma 2018 
'C so VND 

LUU CHUYEN TIEN TiS HO4T BQNG KINH DOANH 

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

2017 
VND 

doanh thu khác 01 2.987.353.034.010 2.578.701.194.444 
2. Tién chi trâ cho ngr&i cung cap hang hóa và 

djch vi 02 (2.039.102.773.870) (1.890.951.764.117) 
3. Tién chi trã cho nguàri lao dtng 03 (360.366.708.054) (317.544.715.079) 
5. Thu thu nhâp doanh nghip dã np 05 (36.127.638.313) (23.739.417.832) 
6. Tién thu khác tr hoat ding kinh doanh 06 344.220.333.716 4.09.554.197.422 
7. Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (736.866.941.708) (794.697.882.010) 

Lu'u chuvên tiên thuãn tir hoit d)ng 
kinh doanh 

20 159.109.305.781 (38.678.387.172) 

H LUU CHUYEN TIEN TI'f HOAT BONG DAU TU 

1. Tin chi d mua s&m, xay drng tai san c djnh 
va các tai san dài han  khác 21 (62.456.289.688) (65.232.150.033) 

2. Tin thu tr thanh 1, nhtrçing ban tai san cô djnh 
vàcác tài san dài han  khác 22 272.186.628 15.397.470.876 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong c na cüa các 
dan vi khác và gth tiên có kS' han  tai  ngân hang 23 (1.147.129.450.000) (1.961.209.583.000) 

4. Tin thu hôi cho vay, ban lai  các cong cu nçi cüa 
dan vj khác gii tin có kS' han tai ngân hang 24 1.005.585.388.370 1.408.567.865.000 

5. Tiên chi dâu ttr gop vOn vào dan vj khác 25 (38.273.850.000) 
7. Tin thu lai cho vay, cô t(rc và Icr1 nhun 

duçrc chia 27 2 19.967.326.440 187.247.685.732 

Luu chuvên tin thuân tu hoat dng du tir 30 (22.034.688.250) (415.228.711.425) 

Các thuyu: minh O'Inh kern là b(5 phn h thanh cüa báo cáo tài chInh riêng nay 
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K toán Tong hcrp Ké toán trzranget, Ong Giám ddc  ir'- 

TONG 
CÔNGTY 

*  B' M 
PETBOLt EX 

Chu Cong Nguyen Vi.rong Qu6c Htrng Nam Hài 

Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Báo cáo Iuu chuyên tin t riêng cho nãrn kt thüc 
ngay 31 thang 12 nam 2018 (PhLrong phap tric tiep) 
(tip theo) 

Mu B03 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' so 232,2012117'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

III 

1. 

Chi tiêu Ma 2018 
so VND 

LULl CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TA! CHINH 

Tién thu tir phát hành cô phiu, nhân vn gOp 

2017 
VND 

cüa chü sO hfl'u 31 - 532.306.650.000 
6. Co t1rc, lçn nhun dã trã cho chü sO hUu 36 (104.677.335.275) (76.886.343.075) 

Ltru chuyn tin thuân tir hoat dng 
tài chInh 

40 (104.677.335.275) 455.420.306.925 

Liru chuyên tin thun trong nãm 
(50 = 20 + 30 + 40) 

50 32.397.282.256 1.513.208.328 

Tiên và các khoãn tuong throng tiên dâu näm 60 138.218.734.075 136.807.125.219 

Anh hirOng cüa thay di t giá h6i doái quy dôi 
ngoai té 

61 (53.413.121) (101.599.472) 

Tin và các khoãn trong duong tin cui nãm 
(70 = 50 + 60 + 61) (Thuyêt minh 4) 

70 170.562.603.210 138.218.734.075 

Ha Nôi, ngày 11 tháng 3 nãm 2019 

Các thuyt mm/i dInh kènz là bó phán hQp than/i cüa báo cáo tài chin/i riêng hay 

13 



Tang Cong ty Co phn Bäo hiêrn Petrolimex 
Thuyt minh báo cao tài chInh riêng cho nãm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo IT so 232/201211T-BTC 

ngày 28/12/20)2 cüa B5 Tài chmnh) 

Các thuyt minh nay ia b phan hcip thành và cn dtrçic dQc d6ng th&i vài báo cáo tai chInh riêng dmnh 
kern. 

1. Don vi báo cáo 

(a) HInh thfrc sô hüu vn 

Tong Cong ty C hAn Bâo hirn Petrolimex ("Tng Cong ty") là mt cong ty c phn duqc thành 1p tai 
Vit Nam theo Giây phép Thanh 1p va Hoat dng so 1873/GP-UB ngày 8 tháng 6 nãm 1995 do Chü tjch 
Uy ban Nhân dan Thành ph6 Ha Ni và Giy chCrng nhân dü tiêu chu&n và diêu kin hoat dn kinh 
doanh bão hiérn s 06-TC/GCN ngày 27 thang 5 nam 1995 do B Tài chInh cap, và dtrcic thay the bang 
GiAy phép thành 1p và hoat dng sO 67 GP/KDBH do B Tài chInh cap Ian du ngay 26 tháng 10 närn 
2011 và dA dtrac diéu chinh gân nhât là Giy phép diu chinh s6 67/GPDC8IKDBH ngày 27 tháng 11 
nAm 2017. 

T6ng Cong ty cd Tru sâ chInh t?i  tAng 21, TOa nhà MIPEC, s 229 Tây San. Ngã Tr SO, Dông Da, Ha 
Ni. 

(b) Ho3t dng chInh 

Các hoot dng chInh cüa Tng Cong ty bao gm: 
• Kinh doanh bào him phi nhân thç, tai báo him; 
- Giám djnh tn th&, giái quyt bi thu&ng, yêu cAu ngr&i thCr ba b& hoàn; và 
- Hoat dng dAu ur và các hoat dng khác theo quy dinh cüa pháp lut. 

(c) Chu k' hot dng kinh doanh thông thumg 

Chu k5' hoat dng kinh doanh thông thLr&ng cüa Tng Cong ty nrn trong ph?m vi 12 tháng. 

(d) Cgu tróc Tong cong ty 

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2018, T6ng Cong ty cO 59 dan vj thanh viên tri,c thuc, rnt cong ty con là 
Cong ty TNHH MTV CIru h PJICO Hal PhOng và rnt cong ty lien két là Cong ty Co phãn Thuang mai 
và Djch viii SCra chfia 0 to Petrolirnex (31/12/2017: 59 dan vj thành viên trrc thuc, mt cong ty con và 
mt cong ty lien két). T' 1 si hth cüa Tong Cong ty t?i  Cong ty TNHH MTV Ccru ho PJICO Hãi Phông 
là 100%. Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty TNHH MTV Ciu h PJICO Hâi PhOng là kinh doanh 4n tai 
và phuang tin 4n tAi, dai 1)1 rnOi giài bão hiêm và các hoat dng khac theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2018, Tng Cong ty cO 1.583 nhân vien (31/12/2017: 1.603 nhân vien). 

2. Co s.r 1p báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên b6 v tuân thu 

Báo cáo tài chInh rieng clirçic 1p theo các ChuAn mrc K toán Vit Narn, Ch d K toán Doanh nghi 
Vit Nam, Thông tu so 232/20121TF—BTC ngày 28 tháng 12 närn 2012 do B Tai chInh ban hanh ye 
hirâng dan k toán áp dvng  dôi vâl doanh nghip bão hiêm phi nhân thç, doanh nghip tái bão hiêm và 
chi nhánh doanh nghip bão hiêrn phi nhân thQ nirOc ngoài và các quy dinh pháp Cd lien quan dn vic 
1p và tiInh bay báo cáo tài chInh. 

14 

C 



Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' so 23212012/I7'-BTC 

ngay 28/12/2012 cña B$ Tài chInh) 

CAc chuAn mirc Va quy djnh pháp 1c6 lien quan nay cO th khác bit trên mt s6 khIa canh  trçng yeu SO 

vâi các nguyen tãc và chuan mrc ké toán duçic thia nhân rông rãi c các quOc gia khác. Do do, báo cáo 
tài chmnh riêng dInh kern khong nhAm rnic dIch phan ánh tinh hlnh tài chInh chtra hcip nht, kt qua hoat 
dng kinh doanh chtra hp nhât, các luông luu chuyên tin t chua hçp nht càa Tong Cong ty theo các 
nguyen tàc, thông l ké toán &rçic thüa nhn rng râi a các nii&c và các quén tài phán khác ngoài phm 
vi Vit Nam. Han nUa, vic sr ding báo cáo tai chInh riêng nay khong nhäm dành cho nhttng di tuqng 
sCr dung khon duçic bit v& các nguyen tic, thu t,ic và thông lé ké toán Vit Nam áp ding cho doanh 
nghip bão hiém phi nhân thQ, doanh nghip tái bâo hiém và chi nhánh doanh nghip bào hiém phi nhân 
thç nuac ngoài. 

Tng COn!  ty cüng lap va phát hanh báo cáo tài chfnh hçTp nhAt theo các ChuAn mrc K toán Vit Nam, 
Ché d Ke toán Doanh nghip Viét Nam, Thông tw s 232/20121TF—BTC ngay 28 tháng 12 nAm 2012 
do B Tài chInh ban hành ye hLràng dan ké toán áp diving dôi v&i doanh nghip bâo hirn phi nhãn thQ, 
doanh nghip tái bào hiêm và chi nhánh doanh nghiép bão hiérn phi nhân thç rnràc ngoai và các quy djnh 
pháp li cO lien quan áp dung cho báo cáo tài chInh. Dé cO d&y dü thông tin v tInh hInh tài chInh hqp 
nhAt, kt qua hoat dng kinh doanh hcip nhât va km chuyn tin t hçxp nh& cüa T6ng Cong ty, báo cáo 
tài chInh riêng nay can thrçic dQc ciing vâi báo cáo tài chInh hqp nhât cüa Tong Cong ty. 

(b) Co sô do hrèng 

Báo cáo tai chinh riêng, trir báo cáo km chuyn tin t riêng, duqc 1p trên ca s& dn tIch theo nguyen 
tãc giá gôc. Báo cáo liru chuyên tién t riêng duçic 1p theo phLrcmg pháp trrc tip. 

(c) K' k toán näm 

KS' k toán nãm cüa T6ng Cong ty là t ngày I tháng 1 dn ngay 31 thang 12. 

(d) Don VI tin t k toán 

Dan vj tin t k toán cüa Tng Cong ty là Ding Vit Nam ("VND"), cflng là don vi tin té di.rqc sir dvng 
cho rnic dIch 1p  và trInh bay báo cáo tài chinh riCng. 

3. Tom tt nhü'ng chInh sách k toán chü yu 

Sau day là nhüng chInh sách k tomn chU yu duçc Tong Cong ty áp diing trong vic 1p báo cáo tài chInh 
riêng nay. 

(a) CIc giao dch bang ngoi t 

Các giao djch bang các don vj tin khác VND trong närn dtrçrc quy di sang VND theo tS'  giá xAp xi tS' 
giá thrc t tai  ngày giao djch. 

Các khoãn miic tài san và nçi phãi trã cO g& b&ng don vi tin t khác VND duçic quy d6i sang VND theo 
t5' giá rnua chuyên khoãn/tS' gia ban chuyên khoãn cüa ngan hang thtrcxng mai  ncri Tong Cong ty thtr&ng 
xuyén cO giao djch tai ngày két thüc k5' ké toán nAm. 

TAt cã các khoãn chênh 1ch tS'  gia hM doái dixcmc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
riéng. 
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Tong Cong ty C phn Bio him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chmnh riêng cho nàm 
kt thtIc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' so 232f2012,TT-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa B Tài ch(nh) 

(b) Tin và các khoãn trong du'ong tin 

Tin bao m tin mat và tin gfri ngãn hang khong kS' han. Các khoãn tuang duane tin là các khoãn 
du tu ngàn han có tinh thanh khoan cao, có the d dang chuyn dôi thành mst ltrcmg tién xác djnh, khOng 
có nhiêu rüi ro ye thay dôi gia tij và duqc sCr ding cho mic dIch dáp (mg các cam k& chi tién ngan han 
hcm là cho mc dIch dau tim hay là các mic dIch khác. 

(c) Cáckhoãndut*r 

(i) chang khoán kinh doanh 

Chimg khoán kinh doanh là các loai ch(mng khoán duqc Tng Cong ty nm gill vi mic dIch kinh doanh, 
t(rc là mua vào ban ra de thu lçmi nhun trong thai gian ngãn. Chüng khoán kinh doanh duçmc ghi nhãn ban 
dâu theo gia gôc bao gôm giá mua cong các chi phi mua. Sau ghi nhn ban du, chüng khoán kinh doanh 
dtrçrc xác djnh theo gia g6c trir di di,m phông giãm giá ch(mng khoán kinh doanh. D,m phong giãm giá ch(mg 
khoán kinh doanh dtmçmc 1p  khi gia thj trll&ng cüa chfrng khoán giãm xuông thp han giá tn ghi so cüa 
chtIng. Sau khi khoãn dr phOng duçmc lip,  nêu giá thj trLrmng cüa ch(rng khoán tang len thI khoãn dr phông 
së duçmc hoàn nhp. Khoãn di,r phOng chi ducrc hoàn nhp trong pham vi sao cho giá tn ghi so cüa ch(mng 
khoán kinh doanh không vuqt qua gia tn ghi so cüa các ch(mng khoán nay khi giá djnh không có khoãn 
dr phông nao dã dtrqc ghi nhn. 

Tng Cong ty xác djnh giá trj th trumg cüa chimg khoán và tinh toán s lieu dr phông cn phài trIch 1p 
cho tirng ch(mng khoán theo quy djnh v lap dr phOng giám giá chCmg khoán quy djnh tai  Thông tim s 
228/2009/TF-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 7 tháng 12 nAm 2009 ("Thông tim 228") và Thông tim 
s 89/2013/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 nAm 2013 s(ra dôi, bô sung Thông tim 228. Trong tru1ng 
hçmp giá tn thj trimmg cüa ch(mng khoán không có hoäc không th xác dnh duçmc mit cách dang tin cay, 
các ch(mng khoán nay duqc ghi nhn theo giá gOc. 

'ii) Dâu tw n#m gifr din ngày dáo hgn 

DAu tim nm gill dEn ngày dáo han  là các khoãn ctAu tim ma T6ng Cong ty dm djnh và có kha nãng nm gill 
den ngay dáo han.  Dâu tim nãm gill den ngày dáo hn bao g6m tiên gCmi ngân hang có k5' han  và tnái phieu 
nàm gill dEn ngày dáo han.  Các khoan dâu tim nay duçic ghi nhn theo giá göc trim di d phong cho các 
khoan phài thu khO dôi urong t%r nhim chInh sách kE toán ducmc trInh bay tai  Thuyêt minh 3(d). 

(iii) Dâu ta vào cong ty con, cong ty lien kit 

Cho mic dIch cUa báo cáo tài chinh nêng nay, các khoàn dAu tim vào cong ty con dtmcvc ghi nhn ban dAu 
theo giá gEc bao gm giá mua và các chi phi mua cO lien quan tni,mc tiEp. Sau ghi nhân ban dâu, các khoãn 
dâu tim nay ducic xác djnh theo giá gEc trim di dir phOng giám giá khoãn dâu tim. Dr phöng giãm giá dâu tim 
dircmc 1p khi dan vj nhn dâu tim phát sinh lô, ngoai trim trim&ng hcmp khoãn 10 do dã näm trong dv kiEn cüa 
TOng Cong ty khi quyEt djnh dâu tim. Dr phông giãm gia dAu tim duqc hoàn nhp khi dan vj nhn du tim 
sau dO tao  ra lci nhun dê bü trim cho các khoãn lô dã dtrcmc 1p dm phông trtmàc kia. Khoân dr phOn chi 
duçrc hoàn nhp trong pham vi sao cho giá trj ghi so cüa khoan dâu tim không vimot qua giá tnj ghi so khi 
giã djnh không cO khoàn dij phong nào dã duçmc ghi nhn. 

(iv) Dtu twgóp vjn vào các don vj khác 

DAu tim vào các cong ci,i yEn chü sâ hitu cüa các dan vj khác dimçrc ghi nhân ban dAn theo gia gEc bao gEm 
gia mua và các chi phi mua cO lien quan tr%mc tiEp. Sau ghi nhn ban dâu, các khoãn dâu tim nay duqc xác 
djnh theo giá gEc trim di dim phông giãm giá khoàn dâu tim. Dv phOng giãm giá dAu tim ducvc 1p khi dan vj 
nhn dâu tim hát sinh lô, ngoai trim trimYn?  hcmp khoàn IE dO dA nãm trong du kiên cüa TEng Cong ty khi 
quyEt djnh dau tim. Dim phOng giãm gia dâu tim dimçic hoàn nhâp khi dan vj nhn dâu tim sau dO tao  ra lçmi 
nhun dé bü trim cho các khoãn iE dã dimcmc 1p  di,r phông trimcc kia. Khoãn dr phông chi duc hoàn nhp 
trong pham vi sao cho giá trj ghi sE cüa khoãn dAu tim khOng vircrt qua gia nj ghi sE khi giã dlnh  không cO 
khoãn dr phOng nào dã ducrc ghi nhn. 
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Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuy& minh bIo cáo tài chInh riêng cho nãrn 
ket thuc ngày 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' so 232/20121!T-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B3 Tài chinh) 

(d) Các khoãn phãi thu 

Các khoãn phài thu v hçip d6ng bão him, phâi thu khách hang và các khoãn phâi thu khác duçc phân 
ánh theo nguyen giá tnt di d%r phông phâi thu khó dôi. 

Các khoan phãi thu duçic xem xét trIch 1p  dr phOng nil ro theo tu6i nq qua han  ciia khoãn nq hoc theo 
dir kiên tn that có the xay ra trong tru&ng hcip khoán ncx chtra den han thanh toán nhung to chirc kinh t 
lam vào tmnh trang phá san hoc dang lam thu t1c giãi the; ngu&l nçi mat tIch, bO trn, dang bj các ccv quan 
pháp 1ut truy t& xét xir hoäc dang thi hành an hoc dA chêt. 

Di vàl các khoân phãi thu qua han  thanh toán, T6ng Cong ty áp ding mirc trIch Ip dr phOng theo huóng 
dan cüa Thông tu 228 nhu sau: 

Thai gian qua han Mz?c trIch dir phong 

Không qua hn hoc qua han du&l sau (06) tháng 0% 
Tr sau (06) tháng den dtrâi mt (01) nAm 30% 
Tr mt (01) nAm dn dir&i hai (02) nàm 50% 
Tir hai (02) näm dn dtrài ba (03) näm 70% 
Trên ba (03) näm 100% 

(e) Chi phi hoa hang chira phân b 

Chi phi hoa hng cho hoot dng kinh doanh bão him góc và nhn tái bão him &rcic ghi nhãn và phân 
b tuang Crng vàl phtrang pháp trich lap du phông phi bão him chtia dLrçrc hirvng duqc trIrih bay trong 
Thuy& minh 3(I)(i). S du cüa chi phi hoa hng chtra phân bô tai ngày báo cáo phân ánh chi phi hoa hông 
ttrcvng üng v&i doanh thu phi bão hiém chua duçvc hu&ng. 

(f) Tài san c dinh hüu hlnh 

(i) Nguyen giá 

Tài san c djnh hUu hInh dtrqc th hin theo nguyen giá tnt di glá trj hao mon lu5 k& Nguyen giá tài san 

c djnh hUu hInh bao gm giá mua, thu nhp khâu, các 1oi thus mua hang không hoàn Iai  và chi phi 
lien quan trrc tiêp dé dtra tai san dn vi trI và trang thai hoat dng cho mic dIch scr dung dã dir kin. Các 
chi phi phát sinh sau khi tai san c6 djnh hiru hInh dã dim vào hoat dng nhu chi phi sra chüa, bão duong 
và dai  tu dirçvc ghi nhn vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng trong nãm ma chi phi phát sinh. 
Trong các trtr?Yng hap cO th chCrng minh mt cách rO rang rang các khoãn chi phi nay lam tang lçn ich 
kinh t trong tuang lal dij tinh thu dirçvc tr vic sir dicing tai san cô djnh hthi hInh vuct trên m(rc hoat dng 
tiêu chun theo nhtr dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay duçrc v6n hoá nhtr môt khoãn nguyen giá tang 
them cUa tài san cô djnh hUn hInh. 

(ii) Khu hao 

Khu hao dirçic tInh theo phuang pháp dtrvng thing dira trên thii gian hUu ding Lrcc tInh cüa tài san cô 
djnh hiu hInh. ThO'i gian hUn ding uac tinh nhi.r sau: 

Nba cCra, vt kin trüc 20-50näm 

Phuctng tién 4n tài 6 - 10 iiãrn 

Thit bj, dvng c%1 van phOng 3 - 8 nãm 

Tài san c dnh khác 3 - 5 nàrn 
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Tong Cong ty Co phãn Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 11am 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo iT so 232,201217T-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa B(3 Tài chInh) 

(g) Tài san cô dnh  vô hInh 

(i) Quyn srdyng dat 
A • A A • •. A . A Quyen six dicing dat bao gom quyen six ding dat có thai han  và quyen six ding dat vo thai hen.  Quyen Six 

d%ln dat có thsi han  duvc trich khAu hao theo phuang pháp du&ng thang dra trên thai han  sir ding cüa 
lô dat. Quyén sir d%lng dat vo thai hn duçic the hin theo nguyen giá và không trIch khâu hao. Nguyen 
giá ban dAu cOa quyên sir diving dat là gia mua và các chi phi lien quan trrc tiêp t&i vic có dirçrc quyn sir 
dung dat. Quyên sir ding dat vô thai hn không duc trIch khAu hao. 

(ii) Phàn mm may vi tmnh 

Giá mua phAn mm may vi tInh m&i ma phAn mm nay không phãi là mt b phOn  gn kt vâi phAn cing 
cO lien quan thI dtrac v6n hoá và hach toán nhtr tài san c dinh vô hInh. PhAn mm may vi tInh thrqc tInh 
khâu hao theo phuang pháp duxng thang trong vông 3 nAm. 

(h) Xây diyng c ban d&dang 

Xây dimg ca ban d dang phãn ánh các khoàn chi phi xây dmg và phát trin h thng cong ngh thông 
tin chixa dircrc hoan thanh. Khâu hao không duac tinh cho xây dung ca ban d& dang trong qua trInh xây 
dtrng và phát triOn. 

(i) Bt dng san du hr cho thuê 

(i) Nguyen gid 

Bt d)ng san du tu cho thuê duçrc th hin theo nguyen giá tnt di giátrj hao mon lUy k& Nguyen giá 
ban dâu cüabât dng san du tu cho thuê bao gôm ia mua, chi phi quyOn sir ding d& và các chi phi lien 
quan trrc tiép den vic dua tai san den diêu kiin can thi& d tài san cO the hoat dông theo cách thirc dA 
du kin bâi ban quãn lyi. Các chi phi phát sinh sau khi bAt dong san dAu ttr cho thuê dà duc dua vào hoat 
dung nhix chi phi sira chira và bào tzI dtrçsc ghi nhân vào báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh riêng trong 
nAm ma các chi phi nay phát sinh. Trongcác tru&ng hçrp cO the chirng minh mt cách ro rang rAng các 
khoãn chi phi nay lam tang lçsi ich kinh tê trong tixang lai dr tinh thu dtrcrc tir bat dng san dâu Ut cho 
thuê vucrt trên misc hoat dng tiêu chuAn theo nhu dánh giá ban du, thi các chi phi nay ducrc von hOa 
nhu mt khoân nguyen giá tang them cüa bat ding san dâu Ut cho thuê. 

(ii) Khãu hao 

KhAu hao ducrc tinh theo phucmg pháp duxng thing dira trên thai gian hQu ding u,c tinh ciia bAt dng 
san dâu tix. Thai gian htu dvng  ixàc tinh nhix sau: 

Quyn sir dung dAt Vothaihan 
Nhà cira, 4t kiAn trüc 6 - 35 nAm 

(j) Các khoän phãi trã báo hiêm và các khoãn phái trã khác 

Các khoãn phãi trá bào hiêrn và các khoãn phãi isa khIc the hiên theo giá gôc. 

(k) Dtr phèng 

Mt khoãn dr phOng duçrc ghi nhân nu, do kAt qua cüa mt si,r kiin  trong qua khIs, T6ng Cong ty cO 
nghia vi pháp 11  hin tai hoàc lien d&i có the u&c tinh mt cách dang tin cay, và chAc chAn se lam giâm 
süt các lçii Ich kinh t trong tuang lai dê thanh toán cc khoân ncr phãi trâ do nghia vi dO. Khoân dr phOng 
ducrc xác dlnh  bang cách chiêt khâu dOng tiên dr kién phãi trã trong tuang lai vai t l chit khAu truc 
thu phãn ánh dánh giá cüa thj trixOng & thai diem hin tai  ye giá trj thai gian cüa tiàn và nh ro ciii the cüa 
khoãnncrdó. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêrn Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tiêp theo) 

MuBO9 — DNPNT 
(Ban hành theo 77 so 232,2012/17-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B Tài chInh) 

(1) Dir phèng nghip vii 

Dr phông nghip vu dtrac 1p theo các quy dinh  và huâng dn trong Thông tu 50/2017iTF-BTC ngày 
15 thang 5 nAm 2017 ("Thông tu 50") do B Tài chInh ban hành v huàng dan thi hành Nghj djnh so 

73/20161ND-CP ngày I tháng 7 nàm 2016 ("Nghj djnh 73") cüa ChInh phü quy djnh chi tiOt thi hành Lut 
Kinh doanh bão hiêm và Lut sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Kinh doanh bào hiOm và Cong van 
s 172/BTC-QLBH ngày 8 tháng I nam 2018 ("Cong vAn 172") do B Tài chInh ban hành chap thun 
phtrcmg pháp trich d%r phOng nghip vii bão hiém cüa Tong Cong ty. Phtrang pháp 1p dr phông Va các 
giã djnh dung khi tInh dr phông nghip vi cüa mi loai san phm dã dircic B Tài chInh phê duyt khi 
san phâm thrqc phát hAnh. 

Dr phông nghip vi cüa T6ng Cong ty bao gm: 

(i) Dyphông phi chuu dupe hwong 

Di,r phông phi chua duçic hu&ng là khoãn di,r phOng cho phAn phi bão him tucmg ing vài phAn rüi ro ma 
Tong COng ty phãi gánh chju sau ngày báo cáo và duqc hach  ton là mt khoàn nç phài trã trong bang 
can d6i kê toán riêng. 

D6i vôi cac hqp dng bão him, tái bão him có then h?n  tr 1 näm tr& xung, dii phOng phi chiia ducrc 
hi.r&ng duqc tInh theo phuang pháp trIch lap theo t)' 1phn tram cüa tong phi bào hiêm. Mrc trIch 1p 
dr phOng phf d61 vài cac loai hInh bâo hiêm vn chuyên hang hOa du.rqc tInh bang 25% murc phi giik ii 
trong vOng 12 tháng và bang 50% misc phi giC lai  trong vOng 12 thang dôi v&i các loai hInh bAo hiêm 
khác. 

D6i vâi các hcp 4ng bão him, tái bão him có then han  trOn 1 nAm, dr phOng phi chira dirçrc htr&ng 
diiçic trich 1p tInh theo phuang pháp h so thxi han  hçip ding bào him di,ra trên t lé phi bào him chua 
dirqc huông theo t&ng ngày (1/365). 

Dr phOng phi chua duac huàng dircrc tinh toán và trInh bay nêng cho hoat dtng kinh doanh báo him 
gôc và nhn tái bão hiêm và cho hoat dng nhucmg tái bâo hiêm 

(ii) D(rphèng bi1 thwông 

Di,r phOng bi thtrmg bao g6m dir phOng bi thu&ng cho các yêu cAu dôi bM thtrrng chira thrcic giãi quyt 
và cho các ton that dA phát sinh thuic trách nhim bão hiêm nhirng chira thông báo. 

Các yeu cu dOi b6i thu&ng chira dtrcic giãi quy& ia khoán tin ducrc trIch lap d thanh toán s tin b6i 
thtthng u&c tInh cuM ciing cho các yêu cau cThi bôi thii&ng dã phát sinh và dtrçirc thông báo thuc phn 
trách nhiêm den ngày báo cáo, ti* di khoãn tiên dã thanh toán cho các yêu cu dOi boi thu&ng nay. Dr 
phOng bôi thuäng chua duçrc giãi quyêt diicjc trIch lap theo trng ho sayêu cAu dOi bôi thuing. 

Các yêu cAu dOi b6i thu&ng cho "các tn that cIA phát sinh thuc trach nhim bão him nhung chua thông 
báo" ("IBNR") là các yeu cau dOi bôi thtr?sng cIa phát sinh trong k' ké toán hin tai  hoc cáck' kê toán 
tnrâc, nhung chua ducic thông báo cho cong ty bao hiem hoc cOng ty tái bào hiém tai  th?si diem k& thüc 
k5' ké toan. Di,r phOng cho IBNR dtrçsc tinh bang 3% t6ng s6 phi bâo hiêm giü lai  trong mt nAm gAn nhât 

thuc trách nhim cüa Tong Cong ty. 

Dr phOng bi thirmg dircc tInh toán và trInh bay riêng cho hoit dng kinh doanh hão hiêm gc và nhãn 
tái bão hiêm và cho hoat dng nhtrcing tái báo hiêm. 

(i11) Drphèng dao d15ng lóz 

Tng Cong ty trich 1p dr phong dao dng 1n theo hirâng dn tai  Nghj djnh 73, Thông tir 50 và Cong 
vAn 172. Dr phOng dao dng Ion dtrcic trich lop a misc 1% tang phi bão hiêrn g(i Iai  cüa tat cA các nghip 

viii (2017: 1%). Ban Tong Giám dôc thi& lOp  các t) I nay di,ra trên con so thông kê trong khu vrc cüa 
linh vrc chuyen mon và tin tirOng rang day là t lé hcip 1i  di vth Tong Cong ty. 
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Tang Cong ty C phân Bäo hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tIi chInh riêng cho näm 
kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo iT so' 232T2012f1T-BTC 

ngày 28/12,2012 cña B3 Tài chInh) 

(iv) Dirp!zàizg ngJzip vy di vó'i báo hiäin say khöe 

Dwphông phi chwa dzrcrc hzthng 

Ap dung cho các hqp dng bâo him có th&i han  t 01 nAm trO xu6ng: phuang pháp trich Ip  theo t' l 
phAn tram cüa tong phi bào hiêm (trên cci sâ phi bâo hiêm gop). 

DrphOng loan hQc 

Ap ding cho các hcip ding bão him có then han tren 01 nAm (ti* các hcp dng báo him strc khôe trin 
khai, chi bão hiêm cho tnthng hqp chat, thuang tt toàn b vinh viên): phuong pháp trIch 1p  theo trng 
ngày (trên ca s& phi bào hiêm gop)  áp dung cho toàn b các hcip dông bão hiêm s(rc khOe CO thai han trên 
1 nãm. 

Trong trithng hçip kt qua trIch 1p  dr phóng cho cac hçip d6ng bão him s(rc khOe có thii han trên I nãm 
theo phixang pháp trIch 1ptmg ngà' thâp han kt qua trIch 1p theo phuang pháp h so tWii han  1/8, 
Tong COng ty së trich lap bO sung phan chênh lch nay. 

Dyphông bcii thwông 

Di,r phöng bi thu?mg cho các t6n that da phát sinh thuc trách nhim bão him nhung dn cui k' k 
toán nãm chua ducic giã quyêt: trich theo phucmg pháp tmg ho so vâi m(rc trIch lap duçic tInh trên ca s 
thng kê so tiên bâo hiêm cO the phãi trà cho tirng ho so dã thông báo hoàc dã yêu câu dôi bi thumg 
nhung dn cu6i k' k toán näm chua ducxc giái quyt. 

DyphOng dam báo can dii 

Tng Cong ty trich 1p  theo  tS'  1 1% phi bâo him gift lai. 

(m) Qu Phát trin Khoa hyc và Cong ngh 

Ban Tng Giám d6c cüa Tng Cong ty quy& djnh vic trIch 1p và sCr ding qu phát trin khoa hçc và 
cong ngh theo Thông tu lien tich  so I2/20161TTLT-BKHCN-BTC do B Khoa hçc COng ngh và B 
Tai chInh ban hanh ngày 28 thang 6 nAm 2016. Vic hach  toán Qu9 Phat triên Khoa hçc và cong ngh 
duçic thrc hin theo Thông ttr sO 200/20141TF-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 22tháng 12 näm 
2014. Theo do, Tong Cong ty trIch 1p  qu5 phát trién khoa hç)c và cong ngh can c nhu CU Va khâ nAng 
tai chInh dau tii cho hoat dng khoa hoc và Cong ngh cüa TOng Cong ty tai  Vit Nam nhtrng tOi da không 
qua 10% thu nhp tinh thuê thu nhâp doanh nghip trong nAm. So trIch qu phát triên khoa hQc và cong 
ngh cho nãm k& thüc ngày 31 thang 12 nAm 2018 là 5.415 triéu VND (2017:4.836 triu VND), và duqc 
ghi nh.n trong chi phi quan li doanh nghip. 

(n) VOn cO phn 

(i) CJphiiu phE thông 

CO phiu phO thông ducic ghi nhn theo mnh giá. Chi phi phát sinh lien quan trrc tip dn vic phát hành 
CO phiêu, tth di ãnh huOng thué, &rqc ghi giãm vào th.ng dLr von cO phãn. 

(ii) Mua l,i và phát hành 19i cô philu phJ thông (ciiphiiu qu9) 

Khi mua lai cO phiu dã ducjc ghi nhn là vOn chü s& hftu, giá trj khoan thanh toán bao gOm các chi phi 
lianquan trrc tiêp, ti* di thuê, duqc ghi giãm vào von chU s& hftu. Co phiu dã mua lai dtrqc phan I°ai 
là cô phiu qu trong phãn vOn chü s& hftu. Khi cO phiu qu duc ban ra sau do (phát hành iai), giá vOn 

cüa cO phiu phát hành lai dtrçvc xác djnh theo phuang pháp bInh quân gia quyén. Chênhlch gifta giá 
trl khoàn nhn duoc và giá von cüa cO phiu phát hành lai duçxc trInh bay trong thng du von c6 phân. 
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Tng Cong ty Co phân Bão him Petrolimex MAu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo 17 so 232/2012fl7'-BTC 

kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2018 (tip theo) ngày 28/12,2012 cüa B5 Tài chInh) 

(o) Phân chia lol nhuãn 

Lu nhun sau thué thu nhp doanh nghip cüa T6n Cong ty ducic sCr thing clé trIch 1p các qu va chia 
cô ttrc cho các cô dOng sau khi duçuc Dai hi dOng cô dong phê duyt. 

(i.) Qu9drti*b& bu3c 

Theo Ngh dinh 73 sau khi np thu thu nhp doanh nghiêp theo 1ut djnh, trIch 1p qu5 dr trü Mt buc, 
doanh nghip bâo hiêm, doanh nghip môi giói bào hiêm, chi nhánh rnrôc ngoài dtrcuc phân phôi lcui nhun 
con li theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Qu dr tri Mt buc thrcic trIch 1p hang nAm tfr Iqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip cOa Tng Cong 
ty theo t' 1 là 5% cho tOi khi bang 10% misc v6n diu 1 cüa TOng Cong ty. 

(ii) Qu9 khen thwöng, phác lçii 

Qu nay &rqc trIch Ip  tr lçui nhun chua phan ph6i theo sr phê duyt cüa các cô dông tai  cuc hçp Di 
hi dông C6 dông cüa Tong Cong ty. Qu duqc sir drng d chi trâ các khoãn khen thuâng và phiic lqi 
cho cac nhân viên cüa Tong COng ty theo chInh sách khen thtrâng và phüc lqi cüa Tng Cong ty. 

(iii) Các qu9 khác 

Các qu5' khác thuc ngun vn chü sâ hiru duqc phân b tir Içn nhun sau thuL Vic phân b6 tir icy1 nhuân 
sau thud và sir ding các qu9 khác duqc Di Hi dôn Co dông cüa Tong Cong ty phé duyt. Các qu nay 
không do pháp 1ut quy djnh va dLrqc phép phân phoi h&. 

(p) K qu5 bão him 

Theo quy djnh trong Nghj dinh 73, T6ng Cong ty phãi ki  qu bâo him Mng 2% v6n pháp djnh. Klioàn 
k qu nay duçrc htrâng lãi theo thOa thun v&i ngan hàn ma tài khoãn k9 qu dt t3i dO và duvc thu hôi 
khi chAm dirt hoat dng. Tiên ki  qu9 chi ducrc sir ding de dáp (mg các cam kêt dôi vài ben mua bão hiêm 
khi kha nãng thanh toán bj thiOu hit va phãi ducrc B Tài chInh cMp thun bang vAn bàn. 

(q) Thud 

Thu thu nhp doanh nghip tInh tren lçn nhun cüa nAm bao g6m thu thu nhp hin hành và thuE thu 
nhp hoãn Iai.  Thué thu nhp doanh nghip thrçrc ghi nhn trong báo cáo kèt qua hoat dng kinh doanh 
riêng ngoai trim trtr?mg hqp cO các khoãn thus thu nhp lien quan dn các khoân mvc  duvc ghi nhn thang 
vào v6n chii so hth.i, thI khi dO các thuê thu nhâp nay ciing duçuc ghi nhân thAng vào von chii sO hUn. 

Thud thu nhâ,p hin hành là khoàn thu du kiEn phài np dira trên thu nhp chju thu trong nAm, sir diing 
các misc thuê suât cO hiêu lrc tai  ngày kt thic kS'  ké toán nAm, và các khoân diu chinh thuê phãi nOp 
lien quan den nhUng nAm trirOc. 

Thud thu nhâp hoAn lai duvc tInh theo phtrcmg pháp bang can di k toán cho các chênh lch tam  thi1 
giUa giá tn ghi so cho mic clIch báo cáo tài chInh và gia tn sir dung cho mic dich tInh thu ciia các khoãn 
mvc tài san và nq phãi trâ. Giá tn ciia thuO thu nhp hoAn 13i ducyc ghi nhOn dira trên cách thisc dir kin 
thu hM hoc thanh toán giá trj ghi so ciia các khoãn mi,ic tài san và ncr phãi trà sir dung các misc thus suât 
cO hiu lmc hoc c bàn cO hiu lrc tai  ngày kt thüc k' kE toán nAm. 

Tài san thu thu nhâp hoAn li chi duçrc ghi nhn trong pham vi cMc cMn cO dii icr1 nhuân tInh thuê trong 
tirong lai dé tai san thu thu nhp nay CO th sir di,ing duvc. TM san thue thu nhp hoãn lai dtrçrc ghi giãrn 
trong pham vi không con chAc chAn là các icr1 Ich ye thuê lien quan nay Se sir dung duqc. 
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Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo T7'sc232f20i2,TT-BTC 

ngày 28/12/2012 cza B5 Tài chmnh) 

Tong Cong ty C phn Bão him Petrotimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

(r) Phân b tài san, ngun vn, doanh thu, chi phi chung 

Các nguyen tc phân b tai san, ngun vn, doanh thu, chi phi chung lien quan dn qu chü sâ hUu và 
qu chü hqp dng &rqc Tong Cong ty áp ding theo nguyen tAc phãn bô trong don dé nghj d trinh B 
Tai chInh này 27 tháng 12 näm 2017 và nguyen tAc phân bô nay dA duqc Bô Tài chinh phê duyt theo 
Cong vAn so 19241BTC-QLBH ngày 13 thang 2 nAm 2018 tuân thu theo Thông tu s 50. Theo dO, Tong 
Cong ty áp diving phi hôi to phi hôi to bAt dãu tir nAm tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 nAm 2017 nguyen 
tac phân bO nhr sau: 

• TAi san du tir tr ngun v6n chü th hDu và tài san du tu tir ngu6n v6n nhàn r& tir du phông nghip 
vu duqc ghi nhn và theo dOi riêng bit, ding th&i, doanh thu và chi phi hot dng du ttr duçrc hach 
toán và theo dOi chi tiêt theo tirng tài san dâu tu và nguôn hInh thành nen tai san dAu tir; 

• D6i vth các tài san dAu tu dtrçirc hInh thAnh tir nhiu ngun v6n khác nhau (Ca ngun vn chü sâ htiu 
va ngun v6n nhàn rOi tir dr phöng nghip vv và các ngun vn khác) sê thrc hin phân bô doanh 
thu và chi phi theo tS  tr9ng s6 tin dâu tu tir tirng ngu6n v6n dAu ttr trong tong các nguôn von dâu tir; 

• D6I vâi ngun thu du tLr thu duqc tir vic sir diing ngu6n v6n dr phàng nghip vi duçrc phân b6 trr 
lai cho các nghip vi bão hiêm theo t)'' trçng dij phông cüa tirng nghiép vi,i bão hiêm; 

• Các khoán chi phi chung cho hoat dng du ttr duçrc phân b6 theo t) trçng doanh thu hoat dông du 
ttr cüa tirng ngun vn du tu trong t6ng doanh thu hoat dng dâu tir; 

• Các khoãn chi phi trrc tip hoat dng kinh doanh b him ic chung cho nhiu nghip vi1i không 
th theo dOi hach  toán riêng cho timg nghip v bão hiêm, Tong Cong ty thirc hin phân b theo t) 
trQng djnh mire chi phi kinh doanh bào hiêm gOc cho timg nghiép vii bâo hiém trong tong dlnh  mirc 
chi phi kinh doanh bão hiém gOc; 

• Các khoãn chi phI quãn l chi lien quan dn hoat dong kinh doanh bâo him và nhiàu nghip vi,i bào 
him dtrccc phân bô theo t trcng doanh thu phi bão him gc cüa tirng nghip v báo him trong tong 
doanh thu phi bão him gôc; 

• Các khoãn chi phi quàn 1)1 lien quan dn nhiu hoat dng nhi.r hot dng kinh doanh bão him, hot 
dng tài chInh va hoat dng khác dtrc phân bô theo t trQng doanh thu tirng hoat dng trong tong 
doanh thu cüa Tong Cong ty; 

• Doanh thu và chi phi hoat dng du tu tAi chInh hInh thmh tir chênh léch t' giá duçc ghi nhân theo 
quy dinh pháp Iuât hin hành. 

Trong nãm 2018, ngun thu dAu tir thu ducic tir viéc sir ding ngun vn dr phong nghip vi,i duçic T6ng 
Cong ty phân b ira lai cho các nghip vu báo hiém theo t) trQng dr phông cüa 11mg nghip vi bão hiêm 
là 117,1 t) VND (2017: 109,7 t VND) và các khoan chi phi chung cho hoat dng du ttr ducrc Tong 
COng ty phân bô theo t' trçng doanh thu hot dng dâu tir cüa tirng ngun v6n dâu tu trong tang doanh 
thu hoat dng dâu tir là 15,0 t VND (2017: 12,1 t VND). 

Ghi nhân doanh thu 

I)oanh thu phI báo Jiiêm gôc 

Doanh thu phi bào hiêrn gc throc ghi nhân theo quy djnh và huóng dan ti Nghj djnh 73 và Thông ttr 50. 
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r1ng Cong ty Co phn Bão him Petrolimex 
Thuyêt mink báo cáo tài chInh riêng cho nãm 
két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77'sO 232,2012117'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B(5 Tài ch(nh) 

Theo do, doanh thu phi bão him gk duqc ghi nhn khi phát sinh tiách nhim bão hiêm d61 v&i ben mua 
bão hiêm, cu the nhu sau: 

• hcip dông dã dLTç1C giao kêt gifia doanh nghiêp kinh doanh bào hiêm và ben mua bão hiém dA dóng dü 
phi bão him; 

• cObâng chirng v vic hccp dng bão him dä duçrc giao kt va ben mua bào hiêm dã dOng dii phi bão 
hiém; và 

• hcip dng bão him dtrçic giao kEt và doanh nghip kinh doanh bào him cO thôa thuOn  cho ben mua 
bão hiêrn na phi bão him thI doanh nghip kinh doanh bão him van phái hch toán vào thu nhâp 
khoãn tiên cho ben mua bão hiêm nçt mc dii ben mua bão hiem chua dOng phi bão hiém. 

Trong tnthng hcp rüi ro dã duçic hiiy bô va hoàn trá phi bão hirn là cAn thi&, doanh thu phi bào him dã 
ghi nhân duçvc diu chinh bang cách ti-it s6 tin hoàn phi bão hiêm phát sinh mtt cách phil hcip. 

(ii) Doanh thu nghip vy tái báo him 

Nhwcing tái báo hilm 

PhI nhucmg tái bâo him theo các hçxp dng tái bào him c djnh va tái báo him tm th&i duc ghi nhân 
khi doanh thu phI bão hiêm gOc näm trong ph?nl vi thOa thuân hçip dong nhrcrng tai bào hiêm dtrcic ghi 
nhn. 

Khoãn thu hi tir nhucmg tái bão him duçrc ghi nhãn khi có bng ch(rng hin hiiu v vic phát sinh trách 
nhiêm ciia ben nhn tái bão hiêm. 

Doanh thu hoa hng nhtrqng tái bão him dtrqc ghi nhân trong báo cáo kt qua kinh doanh nêng tuan 
1mg vài phizang pháp trIch Ip  dr phöng phi chira drn7c htràng dtrcic trmnh bay tai  ThuyEt minh 3(l)(i). So 
du hoa hông nhtrqng tái bào hiêm chua duçrc htr&ng tai  ngày báo cáo phãn ánh doanh thu hoa h6ng nrang 
1mg vài phãn phi chua dircic huâng. 

Hoa h6ng theo Jçn nhun nhixcmg tái bâo him ducic tinh toán va ghi nhân theo các Cong thirc và các diu 
khoán dtrqc xác djnh truâc trong các hcip dong tái bão hiém cô djnh và tái bão hiêrn tmth&i. Khoàn boa 
hông theo lcn nhun nay không duçrc ghi nhn nu nhu có nhiing yu to không chAc chän trong yu lien 
quan tài khã näng thu hôi các khoãn phâi thu. 

Nhn tái báo hiêm 

Doanh thu và chi phi ngoai ti-it chi phi hoa hng lien quan dn nhãn tái báo him duçxc ghi nhn khi nhân 
duçic bàn thanh toán v tái bâo hiêm tir ben nhucmg tai bão hiêm. Ti ngay báo cáo, các khoãn doanh thu 
và chi phI lien quan den các khoàn nhn tái bâo hiêm ma ben nhLrqng tai bào hiern chiia gui ban thanh 
toán ye tai bào him dtrqc i.róc tInh dra tren so 1iu th6ng kê và s6 lieu uàc tinh ciia ben nhucing tai báo 
hiem. 

Chi phi hoa h6ng nhãn tái bão hirn thrcic ghi nhn theo chinh sách k toán ducic trInh bay tai  Thuyt 
minh 3(e). 

('iii) Doanh thu tir kinh doanh cháng khoán 

Doanh thu tir kinh doanh chlmg khoán duçrc ghi nhn khi Tng Cong ty nhn di.rqc Thông báo thanh toán 
cho các giao djch kinh doanh ch(rng khoán tir Trung tam Liiu k Chirng khoán Vi@ Nam (dôi vri ch(rng 
khoán niêm yt) va khi phAn Ian ni ro và lqi Ich gn Iin v&i quyên sà hilu ch(rng khoán do dtrqc chuyn 
giao cho ngtri mua (dOi v&i ch1mg khoán chua niêm yet). 
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MAu B09 — DNPNT 
(Ban hành thea 77' so 232,2012/IT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B(5 Tài ch(nh) 

Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm 
kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

(iv) Tiên idi 

Doanh thu tr tin läi duçic ghi nhãn theo t' l nrong rng vci thèi gian thra trên so du gOc và läi suât áp 
dung. 

(v) Ct táv 

Doanhthu tr c tCrc dixçic ghi nhãn khi quyn dirçc nhân c t(rc cüa Tng Cong ty duqc xác lip.  C6 t(rc 
bang cô phiu va các c phi&i thtrâng nhn duqc không duçic ghi nhn là thu nhp cüa T6ng Cong ty ma 
chi dtrçic cp nht s6 lirçmg cô phiu trên danh mvc  du ttr cüa Tong Côngty. Co t(rc nhn thrçrc lien quan 
den giai don truàc khi mua khoãn dâu nx duçic ghi giãm vào gia tn ghi so cüa khoân dâu tu. 

- A. .. . 
(t) Chi phi boi thirong bao hiem 

Chi phi bM thtr&ng duçic ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dông kinh doanh riêng khi các sir kiên &rçrc 
bão him xáy ra. Chi phI b6i thumg/chi phi giám djnh tn tht dirçxc ghi nhn trong näm dua trên S6 tin 
bôi thung uc tInh cuôi cüng va các chi phi giám djnh ton that cO lien quan. 

T6ng Cong ty thung xuyen rà soát li các uc tInh chi phi b61 thu&ng và chênh lch gia các uàc tInh 
ye s6 flén b6i thuvng phãi trã và s6 tin thirc phài thanh toán bM thtthng bào him ducic ghi nhn trong 
báo cáo k& qua hoat dong kinh doanh riêng trong näm ma các uâc tinh dO bj thay dôi hay các khoàn 
thanh toán dO dixcc thrc hin. 

Theo dO, các khoãn chi phi b6i thLrng trong kS'  kE toán näm bao g6m các khoãn dä thanh toán trong k' 
ké toán nàm lien quan den các yêu cAu dôi bi thu?mg phát sinh trong nãm do, các khoãn dr phOng cho 
yêu cau dôi bôi thuvng chua duqc giãi quyet hoc phát sinh nhung chua dtrcic thông báo (IBNR) ti thai 
diem k& thuc kS'  kê toan nãm và cac ctiêu chinh trong nãm hin tai dôi vdn các khoãn d,r phOng cho các 
yêu câu döi bôi thtring phát sinh trong các k5' k toán näm truàc mang sang. 

Các khoãn thu h6i ufrc tInh tr tai san t6n thAt dã duqc b6i thu&ng hoc tir thu dài ngithi thr ba b6i hoàn, 
ducrc dánh giá theo giá tn uc tinh cO the thirc hin ducrc và dtrqc ghi giám cho cac khoãn nq phai trã cho 
các yêu cãu ciöi b6i thu&ng chtra giai quy&. 

(u) Chi phi khai thIc bão him 

Toàn bô chi phi khai thác báo him, ngoai trr chi phi hoa h6ng tir vic phát hành mn hoc gia han  hcrp 
dông bão hiem và chi phi kinh doanh phát sinh tir nghip vv bâo hiêm sinh mang vay tin chAp qua to chirc 
tài chmnh dã phân bô tuang iThg vài phtzcmg pháp trlch lap di,r phOng phi bào hiêm chua duqc huâng, thrgc 
ghi nhn vào báo cáo k& qua hot dng kinh doanh niêng khi phát sinh. Chi phI hoa hông tr vic phát 
hành mài hoãc ga han  hçip d6ng bao him va chi phi kinh doanh phát sinh tir nghip vi,i bão hiêm sinh 
mng vay tin chap qua to chüc tài chinh &rcic hach toan theo chinh sách kê toán duqc trInh bay tai  Thuyêt 
minh 3(e). 

(v) Các khoãn thanh toán thuê hoat dng 

Các khoan thanh toán thuê hoat dng duqc ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat &3ng  kinh doanh riêng 
theo phuong pháp duäng thang dra vao th&i han  cüa hqp dong thuê. Các khoãn hoa hông di thuê duqc 
ghi nhn trong báo cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng nhu là mt b phn hçp thành cüa t6ng chi 
phi thuê. 
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Tong Cong ty Co phân Bäo hiêrn Petrolimex MAu B09 — DNPNT 
Thuvêt rninh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành zheo TI sJ 232/2012/7T-BTC 

kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãrn 2018 (tiêp theo) ngày 28/12f2012 cüa B3 Tài chInh) 

(w) Báo cáo b phn 

Mt b phn là mt hp phAn có th xác djnh riêng bit cüa Tang Cong ty tham gia vào vic cung cap 
các san phAm hoc dlch  vi lien quan (b phn chia theo hoat dng kinh doanh), hoc cung cp san phAm 
hoc djch vi1 trong mit môi trting kinh t ci the (b phn chia theo vüng dja 1), môib phn nay chu 
rüi ro và thu ducc ii Ich khác bit vâi các b phn khác. Mâu báo cáo b phn chInh yéu cüa Tong Cong 
ty là dira theo b phn chia theo khu vljc dja 1)1. Mu báo cáo b phn thtr yêu cüa Tong Cong ty là dra 
theo b phn chia theo linh vrc kinh doanh. Hin ti, Tong Cong ty hot dng trên mt b phn là hoat 
dng kinh doanh bão hiêm phi nhân th9 và hoat dng trên mt khu vrc dja l là Vit Nam. 

(x) Các ben lien quan 

Cc ben &rc coi là ben lien quan cUa Tng Cong ty nu m)t ben cO khà nãng, trrc tip hoc gián tip, 
kiêm soát ben kia hoc gay ãnh htrâng dáng ké tâi ben kia trong vic ra các quy& djnh tài chInh Va hoat 
dng, hoc khi T6ng COng ty và ben Ida cüng chju sr kiêm soát chung hoAc ãnh huông dáng kê chung. 
Các ben lien quan có the là các cong ty hoãc các Ca nhân, bao g6m cã các thành viên gia dInh than can 
cüa các cá nhân dtrcrc coi là lien quan. 

Các cOng ty lien quan d cap tài các nhà du tu và các cong ty con và cong ty lien kt cüa các nhà dãu tis 
nay. 

(y) Phân Ioai cong cu tài chInh 

NhAm mic dIch duy nht là cung cp các thông tin thuyt minh v tArn quan trçng cüa các cong ci tai 
chInh dM v&i tInh hInh tai chInh va k& qua hot dng kinh doanh riêng cüa Tong Cong ty và tInh chat 
và mat d rüi ro phát sinh tir các cong ciii tài chInh, TOng COng ty phân loi các cong cv tài chInh nhu 
sau: 

(i) Tài san tài chInh 

Tài san tài chmnh duic xác djnh theo giá trj hip 1)5 thông qua Báo cáo kit qua hogt d5ng kinh doanh: 

Tài san tai chfnh dirqc xác dinh theo giá trj hclp Ii  thông qua Báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh là 
mt tai san tài chInh thôa man mt trong các diêu kiin  sau: 

Tài san tài chInh dtrçic Ban Tang Giám d& phân loai vào nhOm nAm gift d kinh doanh. Tài san tai 
chInh dtrcvc phân lOai  vào nhOm nãm gift dé kinh doanh, nu: 

tài san duçrc mua chü yEu cho m,ic dIch ban lai  trong thii gian ngAn; 

cO bAng chüng ye vic kinh doanh cong cv dO nhAm mc dIch thu Igi ngAn han; hoãc 

cong cv tài chInh phái sinh (ngoi trr các cong cv tài chInh phái sinh dLrgc xác djnh là rnt hcip 
dOng bao Iãnh tài chInh hoc mt cong cv phOng ngira rüi ro hiu qua). 

• Tal thii dim ghi nhn ban dAn, T6ng Cong ty xp tài san tai chInh vào nhOm phan ánh theo giá trl 
hçip li thông qua Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. 

Các khoân ddu tu ndm giI dIn ngày dáo hgn: 

Các khoãn aAn tu nAm sift dn ngày dáo han  là các tài san tai chInh phi phái sinh vài các khoan thanh 
toán cO djnh hoc cO the xác dnh và cO kS'  dáo han cô djnh ma Tong Cong ty cO )i  dinh và cO khã nang 
gift dn ngày dáo han, ngoai trir: 

• các tai san tài chfnh ma tai  th&i diem ghi nhn ban dAu âã dtrçrc Ttng COng ty xep vào nhórn xác 
djnh theo giá trl hcrp l thông qua Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh; 

• các tài san tài chInh dã duqc T6ng Cong ty xep vào nhOm sn sang de ban; và 

• các tài san tai chInh thOa man djnh nghia ye các khoãn cho vay và phãi thu. 
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Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành rheo lTsô 23212012/7T-BTC 

ngày 28/12,2012 cia B5 Tài chInh) 

Cdc khoán cho vay và phái thu 

Các khoan cho vay và phãi thu là các tai san tài chInh phi phái sinh vâi các khoãn thanh toán cO djnh 
hoc cO the xác djnh và không dixqc niêm yet trên thj trli&ng, ngoai trfr: 

• các khoán ma Tng Cong ty cO djnh ban ngay hoc së ban trong tuang lai gAn dirçic phân loi là 
tài san nãrn gift vI miic dIch kinh doanh, va các lo?i  ma tai th&i diem ghi nhn ban dAu dtrcc TSng 
Cong ty xOp vào nhOm xác djnh theo giá tn hçip 1 thông qua Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh; 

• các khoãn di.rçxc Tng Cong ty xp vào nhóm sn sang a ban ti th&i dim ghi nhn ban du; hoc 

• các khoãn ma Tang Cong ty nAm gift có th không thu hM duçic phn Ian giá trj dAu Ut ban dAu, 
khOng phai do suy giám cht hrqng tin ding, và ducic phãn loi vào nhóm sAn sang dé ban. 

Tài san tài chInh sJn sang dl ban 

Tài san tài chmnh sn sang a ban là các tài san tài chInh phi phái sinh dtrqc xác dnh là sn sang dé ban 
hoãc không dircic phân los là: 

• các tai san tai chInh xác djnh theo giá trj hcip 1 thông qua Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh; 

• các khoãn du un gift dn ngày dáo han;  hoc 

• các khoãn cho vay và các khoãn phài thu. 

(ii) Niphãi trd tài chInh 

Nçrphái trá tài chInh duqc xác djnh theo gid tn hçip lyl thông qua Bdo cáo kIt qua hogt dng kinh doanh 

Nq phãi trã tAi chInh dtrac xác djnh theo giá trj hcip 1)1 thông qua Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
là mt khoãn nq phái trá tài chInh thOa man mt trong các diêu kiin  sau: 
• Nçi phài trã tài chInh ducic Ban T6ng Giám dc phân loai vào nhÔm nm gift d kinh doanh. Mt 

khoãn nc phãi trã tài chInh ducnc phan Ioi vào nhóm nAm gift de kinh doanh nu thOa man mOt 
trong các dieu kiin  sau: 
- thrçnc phát sinh chü yu cho mzc dIch mua Is trong th&i gian ngAn; 
- cO b&ng chng v vic kinh doanh cong ciii dO nhm mvc  dIch thu lçii ngn han;  hoc 

- là cOng ci tai chInh phái sinh (ngoai tth các cOng ci tài chmnh phái sinh dtrcic xác djnh là mt 
hcip dông bào lAnh tài chInh hoc mt cong ciii phöng ngra rüi ro hiu qua). 

• Tai thii dim ghi nhn ban du, T6ng Cong ty xp nci phai trâ tài chInh vào nhóm phãn ánh theo 
giá tn hcip l thông qua Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. 

Ncr phái trá tài chInh dwçrc xác djnh theo giá tn phân bô 

Các khoãn nor phãi tra tài chInh không dirac phan Ioi là nq phài trã tài chInh duqc xác djnh theo giá trj 
hop l thông qua Báo cáo ket qua hot dtng kinh doanh s duçnc phân loai là nçi phai trã tài chInh duçic 
xác djnh theo giá trj phan bô. 

Vic phan 1oi các cong ci tài chInh k trên chi nh&m muc dIch trInh bay và thuy& minh và không nh&m 
mic dIch mô ta phuong pháp xác djnh giá trj cüa các cOng cv tài chInh. Các chInh sách k toán ye do 
luang giá trj cüa các cOng cv tài chmnh disqc trInh bay trong các thuy& minh lien quan khác. 

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

31/12/2018 
VND 

31/1212017 
VND 

Tin mt tai  qu 8.532.184.001 9.740.551.747 
Tiên gui ngân hang 151.630.419.209 103.164.723.428 
TiendangchuyOn 400.000.000 313.458.900 
Các khoãn tlwng duang tiên 10.000.000.000 25.000.000.000 

170.562.603.210 138.218.734.075 
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Tang Cong ty C phn Bão himPetro1imex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nIm kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

MuBO9 — DNPNT 
(Ban hành theo lTsO 23212012117'-BTC 

ngày 28/1212012 cüa B(5 Tài ch(nh) 

5. Diu tir lài chInh ngän hin 

31/12/2018 31/12/2017 
Cia gôc 

V NI) 
Gil trj hçp I Dy phèng (i) 

VND VND 
Gil g6c 

VND 
Gil tr hçp I 

VND 
Dy phèng (i) 

VND 

a) Chtrng kholn kinh (Joanh 104.205.605.803 104.638.084.480 (19.574.085.177) 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 
Tong giá trj cô phieu 104.205.605.803 104.638.084.480 (19.574.085.177) 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 
Cong ty CO phán Van tOi XOng dáu 
v1PCo 32.305.029.907 24.468.465.730 (7.836.564.177) 32.305.029.907 29.456.129.350 (2.848.900.557) 
Tdng Cong ty Phân bOn và HOa chJt 
Dáukh( 10.809.632.500 6.690.000.000 (4.119.632.500) 10.809.632.500 6.450.000.000 (4.359.632.500) 

ông ty O Phan Cc Din lQnh 9.603.574.500 9.859.326.400 9.603.574.500 13.284.482.000 
Cong ty O phán Phân bOn BInh Diên 8.057.138.500 5.120.000.000 (2.937.138.500) 8.057.138.500 6.730.000.000 (1.327.138.500) 

ông ry CO phán Cázg Hái PhOng 7.263.000.000 6.671.200.000 (591.800.000) 7.263.000.000 7.155.400.000 (107.600.000) 
COng ry TNHH MTV - Tong Cong ty 
Din 1uc Dáu kh( Vit Nam 6.855.600.000 7.750.000.000 
Ngân hang TMcP QuOn dôi - 5.986.466.730 6.943.708.350 15.000.000.000 19.093.256.200 
Cong ty Co phán Nithc giâi khát yen 
sào Khánh !IOa - Diên Khánh 5.950.000.000 6.325.000.000 5.950.000.000 6.625.000.000 
Cong ry Co phán Elau Tw và Djch Vi 
HQ Tang XOng Dáu 5.000.000.000 2.400.000.000 (2.600.000.000) 5.000.000.000 3.150.000.000 (1.850.000.000) 
TOng COngty Thep Vit Nam 3.030.000.000 2.730.000.000 (300.000.000) 3.030.000.000 2.400.000.000 (630.000.000) 
Cong ly ophán T4p  doan HOa Phát 1.866.666.666 4.333.000.000 6.888.000.000 17.287.650.000 
Gong ty CO PhOn Xây lOp I 9.500.320.000 23.001.320.000 
Tong Cong ty Lzroizg thrc Th-c phdm 
Foodinco 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 

ác cô philu khác 7.4 78.497.000 21.347.384.000 (1.188.950.000) 7.4 78.497.000 25.807.600.000 (730.897.000) 

b) DAu tu nm giO dn ngày dlo hn 2.430.800.000.000 2.370.350.521.766 
Tin g&i có kS' han ngn  han  (ii) 2.430.800.000.000 (*) 2.370.350.521.766 (*) 

T6ng du tLr tài chlnh ngn hn 2.535.005.605.803 (19.574.085.177) 2.495.584.554.173 (14.053.588.557) 

(*) T6ng COng ty chua xác djnh giá trj hcrp l cüa các cong cv tài chInh nay dé thuyêt minh trong báo cáo tài chInh riêng vi không có giá nim yet Lrên thj triräng cho các cong cv 
tài chinh nay và Chuân mirc Kê toán Vit Nam, Chê d Ké toán Doanh nghip Vit Nam hin khong cO htrâng dn v cách tInh giá tr h?p 1 s dung các k thut djnh giá. 
Giá trj hcip 1 cüa các cong ci tài chInh nay có th khác vôi giá trj ghi s& 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chmh riêng cho näm 
kêt thóc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77 so 232i20121T1-BTC 

ngay 28/12,2012 cüa B5 Tài chInh) 

(i) Bin dng dir phông giám giá chüng khoán kinh doanh trong nãm nhtr sau: 

2018 
VND 

2017 
VND 

S dir du näm 14.053.588.557 17.437.904.107 
TrIch 1p/(hoàn nhp) di,r phông trong näm 
(Thuyet minh 34) 5.520.496.620 (3.384.315.550) 

S dir cui nãin 19.574.085.177 14.053 .5 8 8.55 7 

(ii) S dir nay phân ánh các khoãn tin gfri ngãn hang có k' han con 1i tfr trên 3 tháng dn 12 thing hang 
VND và htr&ng lãi suât nãm tir 5,3% - 7,4% (31/12/2017: 5,2% — 7,2%). 

6. Phãi thu v hçrp dông bão hiêm 

Phâi thu phi bão him g6c 
Trong do 

31112/2018 
VND 

222.860.988.438 

3111212017 
VND 

301.017.323.436 

• Phái thu cüa ben mua báo hkm 152.626.811.649 182.045.097.947 
• Phái thu Ngân sách Nhà ntróc dôi vói hqp dOng báo hiêm 

thu cO theo Nghj djnh sO 67/2014/ND-CP 2 7.450.301.256 80.396.074.214 
• Phâi thu cüa các doanh nghip tharn giadông bào hiêm 42.671.625.533 38.413.901.2 75 
• Phái thu khOc lien quan den báo hiêm gOc 112.250.000 162.250.000 
Phãi thu phI nhn tái báo hiêm 27.760.206.058 31.554.396.525 
Phãi thu bi thumg nhixcmg tai bâo hiêm 187.006.593.407 192.037.325.504 

437.627.787.903 524.609.045.465 

Các khoãn phâi thu v hcxp dng báo him tir các khách hang có s 
v hçip ding bão hiém: 

dir t1 10% tr& len trên tng phâi thu 

31/12/2018 3 1/12/20 17 
VND VN I) 

Tp doàn Aon 80.287.849.284 81.041.604.367 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh riêng cho 11am 
k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành rheo TTsd 232/2012iTT-BTC 

ngay 28/12,2012 cüa B Tài chInh) 

Phâi thu v hçip d6ng bão him tir các khách hang là bn lien quan: 

31/12/2018 31/12/2017 
VNI) VND 

Tp doàn Xang du Vit Nam (Co dông Ian) 
Phài thu phi bào hiêm gôc 3.731.081.926 14.452.693.171 

Các cong ty thành viên và lien kt cüa 
Tap doàn XAng dâu Vit Nam (COng ty lien quan khác) 
Phãi thu phi bão him g& 10.978.716.743 13.424.901.975 

Tong cong ty co phan Tai bao hiem quoc gia Viçt Nam 
(Co dông lan) 
Phãi thu nhticvng tai bãohiêm 39.865.073.8.94 67.256.124.575 
Phãi thu nhn tái bão hiém 2.311.906.733 13.471.238.204 

7. Phãi thu ngän hin khác 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

T?m ing bM thu&ng cho ngtrxi duçrc bão him 3.983.472.750 4.629.295.736 
Tam (mg cho can b cOng nhân viên 10.385.299.257 12.190.444.637 
Cam c8, k qu, ki  ctrçic ngan han 2.598.533.160 2.416.442.470 
Phãi thu khác 22.677.484.584 25.039.798.888 

39.644.789.751 44.275.981.731 

8.  Dir phèng phãi thu ngãn hn khó dbi 

Chi tit d%r phông phãi thu ngAn han khó dèi nhi.i sau: 

31/1212018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Dtr phOng phaithu khodôi(*) 74.066.432.668 71.177.040.719 
Dir phông phâi thu tir hoat dng dâu tu 1.740.225.397 1.740.225.397 

75.806.658.065 72.917.266.116 

(*) Bin dng dir phông phâi thu ngãn h?n  khó dôi trong narn nhu sau: 

2018 2017 
VND VND 

S du du näm 71.177.040.719 63.793.783.313 
TrIch 1p du phông trong näm 2.889.391.949 7.383.257.406 

S du cuii nám 74.066.432.668 71.177.040.719 
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Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãrn kêt thüc ngày 31 tháng 12 narn 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo Tfsó 23212012/fT-BTC 

ngày 28/1212012 cüa B$ Tài ch(nh) 

9. Nç xu 

Giá trl các khoãn phãi thu, cho vay qua hn thanh toán hoc chua qua han nhtrng kh6 có khã nãng thu hi ti ngày 31 tháng 12 näm 2018 và 31 thang 12 näm 2017 
nhu sau: 

31/12/2018 
VND 

Gil gc Qua han 
6 tháng - 1 nãm 

Qua han 
1 —2 näm 

Qul han 
2-3 nãm 

Qua han 
trên 3 nãm 

Dir phong cia tn có the 
thu hôi 

Phãi thu bão him g& 43.701.681.95 1 5.051 .800.906 5.291.350.739 6.680.655.830 26.677.874.476 35.515.549.198 8.186.132.753 
Phãi thu tái bào hiêm 23.628.094.631 23.628.094.631 23.628.094.631 
Tm üng can bi cong nhân viên 2.510.688.436 2.510.688.436 2.510.688.436 
Phãi thu tir hoat dong du tu 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
Phãi thu khác 13.667.357.992 457.590.143 847.098.725 1.704.650.421 10.658.018.703 12.412.100.403 1.255.257.589 

85.248.048.407 5509.391 .049 6.138.449.464 8.385.306.251 65.214.901.643 75.806.658.065 9.441.390.342 

31/1212017 
VND 

Giá g& Qua han 
6 thang - I nãni 

Qua han 
1 —2 nam 

Quáhan 
2-3 nàm 

Qua han 
trên 3 nãm 

I)u phông Giá tn có the 
thu hôi 

Phái thu bão him g& 45.755.831.897 5.921.856.655 8.926.921.349 2.873.479.461 28.033.574.432 36.285.027.726 9.470.804.171 
Phãi thu tái bão hiêm 20.479.961.863 20.479.961.863 20.479.961.863 
Tam áng can b cong nhân viên 4.094.088.053 193.267.317 1.068.711.189 245.493.149 2.586.616.398 3.350.797.392 743.290.661 
Phái thu tr hoat dng du tu 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
Phãi thu khác 11.937.946.769 318.423.508 1.056.497.380 418.492.954 10.144.532.927 11.061.253.738 876.693.031 

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 
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Tong Cong ty Co phãn Báo him Petrol imex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
két thüc ngày 31 tháng 12 närn 2018 (tiêp theo) 

MAu B09 - DNPNT 
(Ban hành theo 17'sô 23212012117'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 

10. Hang ton kho 

Hang t6n kho chü yu là giá tr cüa n chi, vt phm cp cho các dan vj thành viên d phic vu hoot di)ng 
san xut kinh doanh, giá trj cüa cong ci,i, dung cii chi.ra xuât dung trong nAm. 

11. Chi phI hoa hông chua phân bô 

2018 
VND 

2017 
VND 

Sdtrdunãm 86. 163.618.483 82.755.235.936 
Chi phi hoa hng chira phân bô phat sinh trong nàm 213.237.523.970 170.260.479.895 
Chi phi hoa hSng da phân b vào chi phi trong nAm 
(Thuyt minh 32) (180.184.555.937) (166.852.097.348) 

S6 du cu& nAm 119.216.586.516 86.163.618.483 

12. Chi phi trá tru'óc ngän hn khác 
31/1212018 

VND 
31112/2017 

VND 

Chi phi cong cii, dung ci 10.969.270.820 13.466.972.834 
Chi phi kinh doanh chua phân bô (*) 92.581.356.726 
Chi phi trã trtrcc khác 17.072.629.789 11.923.405.193 

120.623.257.335 25.390.378.027 

(*) Day ia khoan chi phi kinh doanh phát sinh ti nghip vii Bào hiêm sinh mang vay tin chip qua to chlrc 
tài chinh chua phân bô trong k. Các hcp dông bâo hiêm nay duqc trich 1p  dr phông phi chua ducic 
huâng theo phuang pháp h so tün?  ngày. Tong Cong ty áp d%Ing phirmg pháp phãn b chi phi kinh 
doanh (trir hoa hong) the?  nguyen tAc phân b6 nhu nguyen tãc phãn bi chi phi hoa hong theo quy dnh 
ti Thông n.r 232. Cu the, chi phi kinh doanh duoc ghi nhn và phân bô tircmg 1mg v&i phirang pháp 
trIch 1p dir phông phi bão hiêmchira dixqc huâng duac trmnh bay trong Thuy& minh 3(I)(i). S6 du cüa 
chi phi kinh doanh chua phân bô tir nghip vi nay t3i ngày báo cáo phãn ánh chi phi kinh doanh ttrang 
1mg vài doanh thu phi bão him chira ducic huàng. 

13. K qu5 bào him 

Khoán k qu5 bão him duçrc gfri tai  Ngân hang Thircmg mi C phn Xang Du Petrolimex bang VND 
và hu&ng lãi suit nAm là 7,1% (31/12/2017: 7%). Khoãn k qu5 nay theo quy djnh không ducrc phép giái 
ngan cho dn khi chm dIrt hoat &ng kinh doanh hoc khi có sr chip thun trtrc1c cüa B Tài chInh. Tuy 
nhiên, Tng Cong ty vn dirçrc huâng Iäi tren khoãn ki qu và tiên lãi có the duçvc rut bt dr lüc nào. 
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Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI so 2321201211T-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B(5 Tài chmnh) 

Tng Cong ty Ca phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chinh riêng cho nãm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Tang cong 

VND 

. Thet b, Tài san 
dung cu van phèng c dnh khác 

VND VND 

14. Tài san cô dinh h&u hInh 

iVà,n kt thilc ngày 31 tháng 12 nám 2018 

Nhà cua, 
vt kin trüc Phirong tin vn tii 

VND VND 

3.488.019.722 
102.605.000 

259.896.705.461 
4.052.628.547 

12.330.173.855 

392.120.043.138 
37.568.672.596 
13.062.532.483 
(2.843.451.949) 

Nuyên giá 
So dir du nàm 
Mua sam trong nAm 
Chuyén tir xây drng co bàn dà dang 
Thanh ig, nhi.rcmg ban 

84.866.637.345 43.868.680.610 
3.663.797.728 29.749.641.321 

732.358.628 
(2.602.280.642) (241.171.307) 

s6 dir cu6i näm 

Giá tr hao men 1uy k 
So dir dâu näm 
KhAu hao trong nãm 
Thanh 1i,  nhi.rqng ban 
Phân 1oi lai 

56.999.292.681 
8.794.229.934 

(36.414.314) 

59.078.254.189 
7.166.496.245 

(2.602.280.642) 
36.414.314 

33.387.365.197 
13.487.585.856 

(24 1. 171.307) 

151.971.444.087 
30.079.603.298 
(2.843.451.949) 

S du cu6i nàm 

Giá trj cèn Lai 
So dir dâu nAm 
s6 du cu& näm 

202.897.412.780 
210.522.399.562 

25.788.383.156 
22.249.270.325 

10.481.315.4 13 
27.475.729.506 

981.487.702 
452.801.439 

240.148.599.051 
260.700.200.832 
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276.279.507.863 85.928.154.431 74.109.509.252 3.590.624.722 439.907.796.268 

2.506.532.020 
63 1.291.263 

65.757.108.301 63.678.884.106 46.633.779.746 3.137.823.283 179.207.595.436 



Tong Cong ty Co phàn Bão hiêrn Petrolimex 
'rhuyt rninh báo Cáo tài chInh riêng cErn nàm kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hank theo 17 sc 23212012/TT-BTC 

ngày 28/12/2012 cña B3 Tài ch(nh) 

14. Tài san c dnh hü'u hInh (tip thco) 

Náin kc( iliac ngày 31 tháng 12 nthn 2017 

Nhà cthi, 
s't kin trüc Phuong tién vn täi 

VNJ) VND 

Thit bj, Tài san 
dung cu van phèng c djnh khác 

VND VND 

Tang cong 

VND 

NuyêngiI 
So dix dâu nàm 
Tang trong näm 
Chuyn tr xây dirng c bàn d dang 
Thanh 1)1, nhuvng ban 
Biên dng khác 

241.997.426.823 
3.185.656.681 

14.747.886.272 

(34.264.315) 

77.551.243.440 
9.822.205.729 

(2.185.266.009) 
(321 .545.8 15) 

41.661.975.935 
2.218.796.738 

(12.092.063) 

2.380.934.587 
1.107.085.135 

363.591.580.785 
16.333.744.283 
14.747.886.272 
(2.185.266.009) 

(367.902.193) 

S dir cuôi nãm 

Giá trl hao mon luy k 
So dir dâu nãm 
KhAu hao trong nAm 
Thanh 1)1, nhucirng ban 
Bin dng khác  

48.989.324.446 
8.011.972.217 

(2.003.982)  

53.748.417.574 
7.584.307.265 

(2.185.266.009) 
(69.204.641)  

26.496.235.555 1.481.629.053 
6.965.460.654 972.950.721 

(74.331.012) 51.952.246  

130.715.606.628 
23.534.690.857 
(2.185.266.009) 

(93.587.389) 

259.896.705.461 84.866.637.345 43.868.680.610 3.488.019.722 392.120.043.138 

S6 dir cu6i näm 56.999.292.681 59.078.254.189 33.387.365.197 2.506.532.020 151.971.444.087 

Cia tr cèn Iai 
S6 dir du nàrn 193.008.102.377 23.802.825.866 15.165.740.380 899.305.534 232.875.974.157 

Sducui näm 202.897.412.780 25.788.383.156 10.481.315.413 981.487.702 240.148.599.051 

Nguyen giá các tài san c dnh hCru hInh dã h& khAu hao nhirng vn con str ding ti ngày 31 tháng 12 nãm 2018 là 63.893 triu VND (31/12/2017: 49.057 triu VND). 
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Tong Cong ty C6 phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chinh riêng cho näm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo iTs6 232,2012TfT-BTC 

ngày 28/12(2012 cña B(5 Tat ch(nh) 

15. Tài san c djnh vô hInh 
Nâm kEt thác ngày 31 thong 12 nâm 2018 

Nguyen giá 

Quyn 
sir dung dt 
có thèi han 

VND 

Quyên 
sik dung dt 
vo thai han 

VND 

Phn mm 
may vi tInh 

VND 

Tong cong 

VND 

So dLr dâu nãm 5.630.465.080 138.432.481.620 33.346.831.727 177.409.778.427 

Mua sam mti - 7.062.326.364 5.8 19.175.456 12.881.501.820 

Chuyên tir xây drng 
co bàn dâ dang 13.449.727.217 18.867.887.174 32.3 17 .614.391 

S du cu61 näm 5.630.465.080 158.944.535.201 58.033.894.357 222.608.894.638 

Giá tn hao men 
Iii k 
So dtr dAu näm 1.116.264.928 29.311.380.709 30.427.645.637 

Khâu hao trong nãm 162.696.986 20.236.441.274 20.399.138.260 

s6 dir cu6i nãm 1.278.961.914 49.547.821.983 50.826.783.897 

Giá tn cèn lai C 

S dir dâu nãm 4.514.200.152 138.432.481.620 4.035.451.018 146.982.132.790 

s6 dir cu8i nàm 4.351.503.166 158.944.535.201 8.486.072.374 171.782.110.741 
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Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thtIc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' sd 23212012117'-BTC 

ngày 28112/2012 cüa B5 Tài chInh) 

15. Tài san c tljnh vô hInh (tip theo) 
Nâm kit thác ngày 31 thdng 12 nám 2017 

Quyn 
sü dung dat 
có thô'i han 

\NI) 

Nuyên giá 

Quyn 
sfr dung dt 
vô thôi han 

VND 

Phãn mOm 
may vi tInh 

VND 

Tiing cong 

VND 

So dir du näni 10.220.975.080 92.676.775.511 30.147.081.727 133.044.832.318 
Mua sam mài - 45.755.706.109 3.199.750.000 48.955.456.109 

Thanh 1), nhi.rqng ban (4.590.510.000) - (4.590.510.000) 

So du cuôi nãm 5.630.465.080 138.432.481.620 33.346.831.727 177.409.778.427 

Giá tr hao mbn Iüy k 
So dir dâu näm 1.824.166.324 19.606.961.596 21.43 1.127.920 

Khu hao trong nãm 146.704.048 9.694.643.949 9.841.347.997 

Thanh 1i,  nhucmg ban (892.986.733) (892.986.733) 

Biên dng khác 38.381.289 9.775.164 48.156.453 

S dir cuôi nãrn 1.116.264.928 29.311.380.709 30.427.645.637 

Giá trl cèn lai 
So dir dâu nãm 8.396.808.756 92.676.775.511 10.540.120.131 111.613.704.398 

SO dir cuOi nãrn 4.514.200.152 138.432.481.620 4.035.451.018 146.982.132.790 

Nguyen giá các tài san c6 djnh vo hInh dA ht khAu hao nhung vn cOn scr dung tai  ngày 31 tháng 12 nAm 

2018 là 28.170 triêu YND (31/12/2017: 25.525 triêu VND). 
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Tang Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

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

ngày 28/12/2012 cáa Bô Tài chmnh) 

16. Chi phi xây drng co' ban dö dang 

2018 
VND 

2017 
VND 

S di.r du nàm 23.193.991.559 12.650.598.705 
Tang trong nAm 3 1.519.367.451 26.801.681.443 
Chuyn sang tài san c djnh hiru hInh (Thuyt minh 14) (13.062.532.483) (14.747.886.272) 
Chuyên sang tài san c6 djnh vô hInh (Thuyêt minh 15) (32.3 17.614.391) 
Giãm khác (1.185.105.690) (1.510.402.317) 

s6 du cuói näm 8.148.106.446 23.193.991.559 

Chi phi xay dmg ca bàn dr dang bao g6m chi phi dAu tu h th6ng cong ngh thông tin v quãn 1 nghip 
vv bào hiêm tai  Van phông Tong Cong ty và xay dung tr sà lam vic tal các dan vj thành viên, chi tiet 
nhu sau: 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

van phông Tng Cong t 955.500.000 5.071.237.107 
Dan v thành viên tai Tien Giang 4.262.986.698 58.100.000 
Dan vj thành viên tai  Quáng BInh 642.990.909 
Dan vj thành viên tai Kiên Giang 634.277.188 634.277.188 
Dan vj thành viên ti Hái Duang 6.234.068.181 
Dan vi thành viên ti Trà Vinh 6.482.715 6.388.070.897 
Dan vj thành viên ti Lao Cai - 3.135.144.964 
Dan vi thành viên khác 1.645.868.936 1.673.093.222 

8.148.106.446 23.193.991.559 

17. Bãtdngsãndãuttrchothuê 

Nguyen giá 

Nhà cira và quyén su ding tht 
2018 2017 
VND VND 

S di.r du näm và cui näm 96.057.873.261 96.057.873.261 

Giá tr hao men 1uy k 
So di.r dãu nàm 11.908.109.706 9.804.345.270 
Tang trong näm 2.103.764.436 2.103.764.436 

S6 du cuM nãm 14.011.874.142 11.908.109.706 

GiátrjcbnJai 

So dr du nãm 84.149.763.555 86.253.527.991 
So du cu6i nãm 82.045.999.119 84.149.763.555 

Bt dông san du tu là giá trj quyn scr dung và nhà gn 1in vâi dt cüa T6ng Cong ty tai  S6 186 Din 
Biên Phü, Phtr&ng 6, Qu.n 3, Thành phô Ho ChI Minh, dLrqc Tong Cong ty dAu tu xây dmg v&i mtic 
dIch cho thuê. 
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Tng Cong ty C phn Bão him Petrolirnex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thi'ic ngIy 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

MAuB09 — DNPNT 
(Ban hành theo Ti' so 232/2012,Tf-BTC 

ngày 28/12/2012 cña B5 Tài ch(nh) 

Theo quy djnh ti ChuAn mi,rc K toán Vit Nam s6 5 — Bt d5ng san ddu tu, giá tn hçrp 1 cüa bAt dng 
san dâu tu tai ngày báo cáo can &rqc trInh bay. Tuy nhiên, T6ng Cong ty hin chira xác djnh duçic giá tnj 
hcip 1i  nay nên giá tn hcrp 1i  cüa bat d)ng san dAu to' ti ngày báo cáo chua &rcic trInh bay trên Thuy& 
minh báo cáo tài chInh niêng. Dé xác djnh giá trj hcip I nay, Tang Cong ty sê phãi thuê môt cong ty to' 
van dc lap dánh ga giá tn hcip 1 cüa bAt dông san dâu to'. Hin t?i,  Tong Cong ty chua tim &rçlc cong 
ty to' van phü hqp dê thtrc hin cong vic nay. 

18. Du hr vào cong ty con và cong ty lien kt 

(a) Dãu tir vào cong ty con 

31/12/2018 31/12/2017 
T1 Tvl 

s& hüu Giá gAc Du phOng so hüu Giá gAc Dy phèng 
% VND VND % VND VND 

Cong ty TNHH MTV 
Cüu h PJICO Hái Phông 100% 14.318.727.139 (4.027.776.981) 100% 14.3 18.727.139 (2.778.819.558) 

Theo Nghj quyt s6 04/2018/PJICO/NQ-HDQT ngày 12 tháng 7 nam 2018, Hi ding Quãn tn cüa T6ng 
Cong ty dã thông nhât chü truang drng hoat dng kinh doanh và dang tiên hành các thu t111c giai the Cong 

ty TNHH MTV Ciru ho PJICO Hâi Phöng. 

(b) DAu tu vào cong ty lien kt 

31/12/2018 31/12/2017 
TvIê T1ê 

S -. ., S  

so hiru Gia goc Dir phong so' him Gia goc Dr phong 
% VND VND % VND VND 

Cong ty Co phn Thuang 
mai va Djch vi11 Süa chila 
0 to Petrolimex 30% 1.350.000.000 - 30% 1.350.000.000 

Ngành ngh kinh doanh chInh cüa COng ty C phAn Thuong mai và Dich vi Sfra chUa O to Petrolimex 

là djch vu sCra chfka o to, cho thuê xe, kinh doanh ô to, thiêt bj ô to và kinh doanh xãng dâu. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiém Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban han/i 1/leo 77'só 232/201211T-BTC 

ngày 28/12/2012 cza B1 Tài chInh) 

19. Du tw dài hn khác 

31/12/2018 31/12/2017 

Giá gc 
VND 

Giá tr! hop 1 
VND 

Dir phbng 
VND 

Giá gc 
VND 

Giá tr hqp I 
VND 

Dir phbng 
VND 

a) Du ttr gop vn vào don v khác 119.044.577.178 (12.123.270.000) 66.774.744.989 (7.090.000.000) 

Cong ty Lien doanh TNHH Kho xäng ngoai quan 
Van Phong 33.054.525.000 (*) 33.054.525.000 (*) (7.090.000.000) 

Tong Cong ty Dâu Vit Nam - Cong ty TNHH MTV 
Tong Cong ty Co phân Tái bào hiêm QuOc gia Vit 

23.800.000.000 16.300.000.000 
78.001.287.000 

(7.500.000.000) 
74.723.922.000 

Nam 16.807.000.000 16.807.000.000 

Tong Cong ty May dng hrc và May nông nghip 
Viêt Narn 11.432.000.000 30.720.000.000 11.432.000.000 (*) 

Cong ty Co phân Xây lap I 9.500.320.000 22.886.313.400 

Cong ty cô phân lQc hOa du BInh San 7.973.850.000 6.900.000.000 (1.073.850.000) 

Tap doàn Cong nghip Cao su Vit Nain 6.500.000.000 5.150.000.000 (1.350.000.000) 

Tong Cong ty Ltrcrng thuc thirc phârn Foodinco 4.348.840.000 (*) (2.199.420.000) 

Dãu ti.r vao don vi khác 5.628.042.178 (*) - 5.481.219.989 (*) 

b) Du ttr nm gill dn ngày dáo hin 
Trái phiêu doanh nghiep 

95.000.000.000 
95.000.000.000 (*) - 

95.000.000.000 
95 .000.000.000 (*) 

c) Uy thác du tir 
Uy thác dãu tu 

80.000.000.000 
80.000.000.000 (*) - 

30.000.000.000 
30.000.000.000 (*) 

Tong du tu dài hn khác 294.044.577.178 (12.123.270.000) 191.774.744.989 (7.090.000.000) 

(*) TOng Cong ty chira xác dinh giá tn hqp I c(ia các cOng cu tài chInh nay dê thuyêt minh trong báo cáo tài chInh riêng bri vi khOng có giá niêm yt trén thj tnthng cho 
các cOng cu tài chInh nay và Chuân muc Ké toán Viét Nam, Chê d Ké toán Doanh nghiêp Viêt Nam hin không có hi.ràng dan ye each tInh giá trj hop 1 sir dung các 

k5? thuãt dnh giá. Giá tn hçrp I cüa các cong cv tài chInh nay có th khác vi giá tn ghi sO. 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

S. •9 ., A . .. 
20. Dir phong giam gia dau tir tai chinh dai hn 

Bién dng dtr phOng du tu tài chInh dài han  trong nãm nhu sau: 

Mãu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TT so 232/2012,TT-BTC 

ngày 28/12,2012 cOa Bç5 Tài chInh) 

2018 
VND 

2017 
VND 

So dis dâu nãm 9.868.819.558 20.085.543.115 

TrIch lãp/(hoàn nhâp) du phông trong nãm 
(Thuyêt minh 34) 6.282.227.423 (10.2 16.723.557) 

S dir cui nãm 16.151.046.981 9.868.819.558 

21. Phãi trã v hQp dng bão hiêm 
31/12/2018 

VND 
31/12/2017 

VND 

Phái trã phi nhtrcmg tái bâo hiêm 227.490.433.495 174.306.557.287 

Phãi trã doanh nghip tharn gia dông bão hiêm 26.261.657.239 42.868.084.465 

Phái trã bôi thurng bão hiém gôc và nhân tái bão hiêm 18.728.316.756 16.002.143.028 

Phái trâ hoa hông báo hiêm 13.720.488.438 11.322.077.687 

Phãi trâ khác 16.534.429.709 13.246.084.457 

302.735.325.637 257.744.946.924 

Các khoán phâi trá v hqp dng bâo hiém cho di tác có s di.r chiém tir 10% trâ len trên tong phãi trã ye 

hqp dOng bâo hiém: 

Dói tác là ben th& ha: 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Tap doàn Aon 60.509.859.190 59.791.446.371 

Tong Cong ty Co phn Tái bâo hiêm PVI 33.053.981.529 4.947.700.889 

Ddi tác là hen lien quail 
Tong Cong ty Co phân Tái báo hiém Quôc gia Vit Narn 71.568.203.162 76.338.873.557 
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Tng Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm (Ban hành theo TI' so 232120121fT-BTC 
kt thdc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài ch(nh) 

22. Thuê và các khoãn phãi np Nhà nu'óc 
A , - Nam ket thuc ngay 31 tlzang 12 nam 2018 

So dir tai 
111/2018 

YND 

SEiphátsinh 
trong nãm 

VND 

S thi nôp 
trong nãm 

VND 

So dir tai 
31112/2018 

VND 

Thus giá trj gia tang 14.549.390.680 126.563.223.166 (120.041.912.339) 21.070.701.507 
Thué thu nhâp doanh nghip 11.225.909.637 33.503.259.544 (36.127.638.313) 8.601.530.868 
Thus nhà dat 903.466.000 (903.466.000) 
Thue thu nhap cá nhan 1.144.375.549 14.706.722.539 (12.028.902.407) 3.822.195.681 
Thuê nhà thâu 56.545.757 341.322.588 (325.070.835) 72.797.510 
Thu mon bài 119.500.000 (119.500.000) 
PhI, l phi và các khoãn 
phãi np khác 53.901.236 52.982.935 (52.717.820) 54.166.351 

27.030. 122.859 176.190.476.772 (169.599.207.714) 33.621.391.917 

Nà,n kdt thác ngày 31 thang 12 nâm 2017 

S dir ti 
1/112017 

VND 

- So phat sinh 
trong näm 

VND 

So (Ia np 
trong nãm 

VND 

Sdutai 
31/12/2017 

VND 

Thug gia trj gia tang 12.378.737.332 115.795.944.130 (113.625.290.782) 14.549.390.680 
Thu thu nhap doanh nghip 5.674.046.318 29.29 1.28 1. 151 (23.739.417.832) 11.225.909.637 
Thuê nba dat 583 .555 .678 (583.555.678) 
Thué thu nhâp cá nhân 2.306.330.480 8.796.453.479 (9.958.408.410) 1.144.375.549 
Thu 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 

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

31/1212018 
VND 

3 1/12/2017 
VND 

Kinh phI Cong doàn 4.569.423.438 3.137.297.501 
Bão hiêm xa hi 129.042.024 179.921.233 
Bào hiêm y té 91.709.935 130.573.388 
Báo hiêm that nghiêp 10.288.433 42.243.296 
Co t(rc phãi trã Cho Co dong 5.065.744.253 5.038.032.792 I 

Thus nhà thâu gift lai (*) 11.839.872.559 11.839.872.559 
Phái trã khác 17.044.131.977 11.313.889.180 

38.750.212.619 31.681.829.949 
) 

(*) Day là thu nhà thu lien quan dn cac hcxp dng nhrcxng tái bâo him ra nuâc ngoài phát sinh tir nàm 
2009 den tháng hai nãm 2012 &rçxc Tong Cong ty gift li do dang lam thu tiic mien giàm thu vài ccx quan 
thuE. Dn thxi diOm phát hành báo cáo tài chInh riêng nay, Tong Cong ty van chira nhön  &rçxc quyét djnh 
chInh thCrc tir ccx quan thué v van dê nay. 
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Tang Cong ty Co phãn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiép theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' so 232/2012/rr-BTC 

ngày 28/12/2012 cua Bô TOi chInh) 

24. Doanh thu hoa hing chira thrçrc hwmg 

Bin dông doanh thu hoa hng chira di.rçic hrâng trong nãm nhu sau: 

2018 
VND 

2017 
VND 

Sdudunäm 63.197.055.574 69.500.371.541 
Doanh thu hoa hông phát sinh trong näm 197.816.253.918 144.418.471.999 
Doanh thu hoa hông dã phân bô vào thu nhp trong nãm (156.339.909.425) (150.721.787.966) 

So thr cui näm 104.673.400.067 63.197.055.574 

25. Qu5 khen thtrô'ng, phñc loi 

Biên dng cüa qu5' khen thi.rông, phüc I9i trong näm nhis sau: 

2018 2017 
VND VND 

Sdudunãm 40.334.768.172 31.774.947.144 
Trich 1p trong nãm (Thuyêt minh 27) 13.257.194.872 19.339.356.406 
Si:r ding trong nãm (12.656.231.846) (10.779.535.378) 

Si di.r cuéi nãm 40.935.731.198 40.334.768.172 

26. Dir phbng nghip viii 

(a) Dir  phbng bôi thu'ông và di phông phi chira du'çc hirOng 

Ti ngày 31 tháng 12 nám 2018 

Dir phông phI chi.ra d159'c hu'&ng (i) 
Dir phông bôi thi.rng (ii) 

Dir phbng 
bão hiêm g6c 

và nhân tái 
bão hiêm 

VND 
(1) 

1.516.196.094.898 
1.286.106.137.3 19 

Dir phbng 
nhu'ong tái 
bão hiêm 

VND 
(2) 

374.303.052.488 
728.989.748.912 

Dir phong bôi 
thirông bão hiêm 
g6c và nhn tái 
bão hiêm thuân 

VND 
(3)=(1)—(2) 

1. 141.893.042.410 
557.116.388.407 

2.802.302.232.2 17 1.103.292.801.400 1.699.009.430.817 

Dir phong 
nhtrong tái 
bão hiêm 

VND 
(2) 

283.937.070.686 
711.341.615.048 

Tizi ngày 31 tháng 12 nám 2017 Dir phbng 
bão hiêm gc 
vànhântái 
bão hiêm 

VND 
(1) 

Dir phông phi chira dtrçc huing (1) 1.365.865.699.064 
Dir phông bôi thiràng (ii) 1.300.086.510.404 

Dir phèng boi 
thtrông bão hiêm 
gôc và nhân tái 
bão hiêm thuân 

VND 
(3)=(1)—(2) 

1.081.928.628.378 
588.744.895.356 

H 

2.665.952.209.468 995.278.685.734 1.670.673.523.734 
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Dir phbng phi 
chira thrqc 

htrmg nhirçng 
tái bão hiém 

VND 
(2) 

283.937.070.686 
90.365.981.802 

Dir phbng phi chua 
throc hirô'ng bão 
hiêm gcvà nhn 

tái bão hiêm thuãn 
VND 

(3)=(1)—(2) 

1.081.928.628.378 
59.964.414.032 

Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tiii chInh riêng cho näm 
két thIic ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành rheo 77' so 232/2012/17'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bç Tài chInh) 

(i) Bin ding dir phông phi chira thrçic huàng trong näm nhu sau 

Nàm kt thác ngày 31 thang 12 nám 2018 Dir phèng phi 
chua dirçc hirô'ng 
bão hiêm gc và 

nhãn tái bão hiêm 
VND 
(1) 

So dir dâu nãm 1.365.865.699.064 
TrIch lap dir phông trong nãm 150.330.395.834 

S dir cu6i nãm 1.516.196.094.898 374.303.052.488 1.141.893.042.410 

  

Nãm ktt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2017 Di.r phbng phi 
chua throc hirông 
bão hiêm gôc và 

nhân tái bão hiêm 
VND 
(1) 

Dir phông phi 
chira throrc 

hirông nhirçmg 
tái bão hiêm 

VND 
(2) 

Dir phbng phi chira 
thro'c hirong bão 

hiêm gc và nhân 
tái bão hiêm thuân 

VND 
(3)=(1)—(2) 

So dir dAu nãm 1.272.615.605.501 299.882.544.212 972.733.061.289 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phông 
trong näm 93.250.093.563 (15.945.473.526) 109.195.567.089 

S thr cuôi narn 1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 

(ii) Bin dng dr phông bi thir&ng trong nãm nhu sau 

Ná,n kIt thác ngày 31 thang 12 nám 2018 

SidudAunãm 
TrIch lap/(hoàn nhp) dir phông 
trong nãm (Thuyêt minh 31) 

Dir phong bôi 
thiro'ng bão hiêm 
gôc và nhãn tái 

bão hiêm 
VND 

(1) 

1.300.086.510.404 

(13.980.373.085) 

Dir phèng bôi 
thirông nhirong 

tái bão hiêm 
VND 
(2) 

711.341.615.048 

17.648.133.864 

Dir phbng bôi 
thinmg bão hiêm 
gc và nhn tái 
bão hiêm thuân 

VND 
(3)=(1)—(2) 

588.744.895.356 

(31.628.506.949) 

S dir cui nãm 1.286.106.137.319 728.989.748.912 557.116.388.407 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

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

ngày 28/12/2012 cza Do Tài chInh) 

Nàm kêt thác ngày 31 tháng 12 nãm 2017 Dir phbng bôi 
thirông bão hiêm 
gc và nhân tai 

bão hiêm 
VND 

(1) 

Dir phbng bôi 
thtrông nhtrng 

tái bão hiêm 
VND 
(2) 

Dir phông bôi 
thirng bão hiêm 
gôc và nhân ti 
bão hiêm thuân 

VND 
(3)=(1)—(2) 

S du dAu näm 
TrIch 1p/(hoàn nhâp) dir phông 
trong näm (Thuyêt minh 31) 

1.299.397.541.919 

688.968.485 

793.054.979.324 

(81.713.364.276) 

506.342.562.595 

82.402.332.761 

S dtr cui nãm 1.300.086.510.404 711.341.615.048 588.744.895.356 

(b) Dir phông dao dng ion 

Biên dng du phông dao dng Ian trong nãm nhtr sau 

2018 2017 
VND VND 

Sthrdâunãm 
TrIch lap trong näm 

S du cui nãm 

261.508.648.552 
21.968.865.341 

248.182.170.464 
13.326.478.088 

283.477.513.893 261.508.648.552 
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I hang (lu von 
Vn cô phn Co I)hifl 

VND V 1) 

887.177.730.000 359.463.149.516 

Qu &iutu 
phát trin 

VND 

50.153.748.628 

1.273.601.303 

50.100.773.484 120.994351.139 

141.601.469.762 
7.080.073.488 (8.353.674.791) 

(13.257.194.872) 
(106.461.327.600) 

1.467.889.752.767 

141.601.469.762 

(13.257.194.872) 
(106.461.327.600) 

Quc' du trü I A)'i iihu3ii sau thuê 
bat l)UOC chu'a phan phôi Tong 

\TNI) \'NI) VND 

Ting Cong ty Co phãn Bäo him Petrolimex 

Thuyt minh báo cáo tài chIiih riêng cho narn kêt thüc iigay 31 tháng 12 nám 2018 (tip theo) 

MAu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo Ti' stf 232/2012117-BTC 

ngày 28/1212012 cña B Tài chin/i) 

27. Vnchüso'hüii 

(a) Thay dôi von chü sö hüu 

s6 (lu 
ngày 1 thIng 1 nàm 2018 

Lqi nhun sau thu 
S - 

Phân bo Içii nhun vao các quy 
TrIch 1p qu$ khen thuông, phtIc Iqi 
Chia c tCrc cho cô dông 

S6duti 
ngày 31 thIng 12 nãm 2018 

St) (lu tai 
ngày 1 thIng I näm 2017 

Phat hành c phi&i trong nãm 
Lqi nhun sau thuê 
Phân b6 lcii nhun vào các qu5 
Trich 1p qu9 khen thi.r?mg, phüc lcii 

ChiactCrcchocôdông 
TAng khác  

887.177.730.000 359.463.149.516 

709.742.180.000 13.252.855.866 

177.435.550.000 346.210.293.650  

51.427.349.931 57.180.846.972 134.523.623.638 1.489.772.700.057 

47.094.617.942 43.732.766.970 100.439.357.160 914.261.777.938 

523.645.843.650 
127.360.130.289 127.360.130.289 

3.059.130.686 6.368.006.514 (9.427.137.200) 
(19.339.356.406) (19.339.356.406) 
(78.071.639.800) (78.071.639.800) 

32.997.096 32.997.096 

s6 du ti 
ngày 31 thIng 12 narn 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 
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(b) 

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

Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm (Ban hành theo TTsô 232/2012117'-BTC 
ngày 28/12,2012 cüa Bô Tài chInh) 

kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Von c phn 

V6n c phn thrcic duyt và dä phát hành cüa Tng Cong ty là: 

31/12/2018 31/12/2017 

So co phieu VND 
. so co phieu VND 

Vn c phn d.rçc duyt 88.7 17.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

Vôncô phân dä phát hành 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

Co phiêu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

S c phiu dang luu hành 88.717.773 887. 177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

o phiêu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

C phiu ph thông có mnh gia là 10.000 VND. Mi c phiu phô thông tucmg rng vói rnt phiéu 
biêu quyet tai cac cuoc hop co dOng cua Tong Cong ty Cac co dOng duoc nhân co tuc ma Tong Cong 
ty cong bô vao tmg thOi diem. Tat cã cO phiêu phô thông dêu có th tir iru tiên nhu nhau dOi vài tài 
san cOn Ji cüa Tong Cong ty. CáC quyên lqi cüa các CO phiéu dã dUVC Tong Cong ty mua lai dêu bj 

tam ngñng cho tOi khi chüng dJqC phát hành lai. 

Chi tiêt các CO dOng cüa Tng Cong ty: 

31/12/2018 
S6 c phiu T I s& hfru 

31/12/2017 
S c1 phiêu T7' 1 s& hfru 

Tap doàn Xang du Vit Nam 36.328.320 40,95% 36.328.320 40,95% 

Samsung Fire and Marine 
Insurance Company Ltd 17.743.555 20,00% 17.743.555 20,00% 

Ngân hang TMCP Ngoai thxcing 
Viét Nam 7. 123.200 8,03% 7. 123.200 8,03% 

Tng Cong ty Tái Bâo hiêm 
QuOc Gia Vit Nam 6.229.048 7,02% 6.387.752 7,20% 

Các CO dong kháC 2 1.293.650 24,00% 21.134.946 23,82% 

88.717.773 100,00% 88.717.773 100,00% 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm 
kt thóc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

_ ., 28. Doanh thu phi bao hiem 

MAu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' sd 232120121fl'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B3 Tài chink) 

2018 
VND 

2017 
VND 

PhI bâo him g& 2.822.074.093.019 2.622.802.072.420 
Báo hiêm s&c khóe và tai ngn 512.293.173.981 377.431.667.365 
Bào hiêm tài san và thit hçzi 288.385.227.597 223.4 73 .890.309 
Báo hiêm hang hoá vn chuyên 288.600.606.262 243.620.936.016 
Bâo hiêm hang không 5.968.013.427 
Báo hiêm xe c0 giái 1.064.131.663.991 1.085.233.743.960 
Bâo hiêm cháy no 258.824.683.613 186.813.759.896 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan sit chü tàu 307.042.518.167 411.596.162.526 
Báo hiêm tin dung và rüi ro tài chInh 10.03 7.471.234 6.107.103.005 
Báo hiêm trách nhim chung và báo hiêm phi nhân thQ 
khác 86.790.734.747 88.524.809.343 

Các khoãn giàm trir phi bâo hiêm gôc (12.740.693.442) (11.145.654.223) 

Phi bão him g6c 2.809.333.399.577 2.611.656.418.197 

Phi nhn tái bão him 141.412.392.317 180.697.774.518 
Báo hiêm thc khóe và tai ngn 19.428.187.629 43.330.138.613 
Bào hiém tài san và thit hi 85.590.207.583 76.138.544.157 
Báo hiêm hang hoá v4n  chuyên 16.199.275.692 22.671.461.044 
Báo hiêm hang không 877.095.129 2 .356.452.021 
Báo hiêm xe ccr giái 1.574.649.924 1.256.484.683 
Báo hiém cháy nO 2.160.949.431 1 .404.443.949 
Bào hiêm than tàu và trách nhim dan s chz tàu 12.432.173.301 23.295.321.863 
Báo hiêm trách nhim chung và bào hiêm phi nhân thQ 
khác 

3.149.853.628 10.244.928.188 

Các khoán giãm trr phi nhân tái bão hiêm (7.592.669.479) (4.369.663.731) 

Phi nhn tái bão him 133.819.722.838 176.328.110.787 

Tang dr phông phi chua duçic huâng bão hiêm g6c và nhân 
tái bao hiem (Thuyet minh 26(a)(i)) (150.330.395.834) (93.250.093.563) 

2.792.822.726.581 2.694.734.435.421 
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A Tong Cong ty Co phan Bao hiern Petrolimex 
Thuyt mmli báo cáo tii chInh riêng cho näm 
ktthüc ngày 31 tháng 12 närn 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' sO 232,201211T-BTC 

ngày 28/1212012 cüa B5 Tài chInh) 

29. Phi nhtrç'ng tái bão hiêm 
2018 
VND 

2017 
VND 

Tng phI nhucmg tái bão him 746.266.588.341 604.469.277.706 
Báo hiêm szk khóe và tai nan 51.653.464.572 9.892.665.162 
Báo hiêm tài san và thit hii 222.805.276.872 215.685.114.021 
Bao hiêm hang hoá v4n  chuyén 74 .511.390.830 74.753.463.422 
Báo hiém hang khong 3.788.923.640 
Báo hiêmxe ccrgiái 1.037.044.641 2.341.142.408 
Báo hiêm cháy no 162.946.896.593 72.399.796.742 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan sw chñ tàu 194.043.796.111 197.365.073.224 
Báo hiêm tin dyng và To tài chInh 7.188.332.902 4.321.988.755 
Báo hiêm trách nhim chung và báo hiêm phi nhân thQ 
khác 

28.291.462.180 27.710.033.972 

(Giam)/tAng dv hông phi chua duqc htrâng nhuang tái 
bão hiêm (Thuyêt minh 26(a)(i)) (90.365.981.802) 15.945.473.526 

655.900.606.539 620.414.751.232 

30. Doanh thu khác tu hoit dng kinh doanh bão hiêm 
2018 2017 
VND VND 

Doanh thu phân b tü hot dng tài chInh 
Doanh thu khác 

117.123.092.282 109.653.951.476 
3.008.492.763 398.059.182 

120.131.585.045 110.052.010.658 

4 

TI 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thdc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) 

MuB09 — DNPNT 
(Ban hành theo TT so 232/2012f1T-BTC 

ngày 28/12/2012 cña B Tài chInh) 

31. Tng chi bi thtrvng bão him 

2018 
VND 

2017 
VND 

Tng chi b6i thithng 1.394.920.545.105 1.441.494.704.283 
Báo hiêm szc khóe và tai ngn 205.307.949.256 198.896.085.531 
Báo hiêm tài san và thiêt hgi 247.302.375.856 142.405.460.559 
Báo hiêm hông hoá vn chuyên 26.493.721.799 76.337.948.597 
Bào hiêm hông không 24.651.513.488 514.705.706 
Báo hiêm xe cci giái 687.263.280.929 666.665.120.662 
Báo hiêm cháy no 37.121.879.143 146.482.177.243 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan sr chü tàu 161.105.135.733 203.602.226.742 
Bào hiêm trách nhiêm chung và báo hiêm phi nhán thQ 
khác 5.6 74 .688.901 6.590.979.243 

Các khoan giãm trr (2.328.061.115) (13.778.811.606) 
Thu bôi thumg nhi.rcing tái bão hiêm (278.744.950.898) (313.312.803.803) 
(Giãm)/tang du phông bôi thu?mg bão hiêm gôc va 
nhân tái bão him (Thuyêt minh 26(a)(ii)) (13.980.373.085) 688.968.485 
Giam/(tang)du phöng bôi tlnthng nhucmg tái báo 
hiêm (Thuyêt minh 26(a)(ii)) (17.648.133.864) 81.7 13.364.276 

1.082.219.026.143 1.196.805.421.635 

32. Chi phi khác hoit dng kinh doanh bão hiêm 

Chi phI hoa hng bão him dA phân b 

2018 
VND 

2017 
VND 

(Thuyêt minh 11) 180.184.555.937 166.852.097.348 
Chi dánh giá rüi ro dôi tuçmg duqc bão hiêrn 10.275.594.850 5.509.362.712 

Chi quãn 1 dai 1)1 báo hiêm 12.229.628.763 9.177.151.104 

Chi dé phông, han chê ton that 4.243.045.671 3.970.868.777 
Chi phi phân bô tü hoat dng tài chInh 15.014.538.777 12.103.650.224 

Chi phi giao djch ban hang 291.902.486.793 236.133.227.397 

Chi phi luang can b kinh doanh triic tiêp 160.462.877.922 138.840.334.849 

Chi phi hi nghj, hi thâo, quãng cáo 36.557.073.306 24.231.745.272 

Chi phi trang phc, an ca, bão hiêm, phi Cong doan 14.231.366.085 11.925.098.972 

Chi khac 99.558.221.886 107.877.822.009 

4C, 

824.659.389.990 716.621.358.664 1 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex 
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm 
két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' s 232/2012/TT-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa Bó Tài chInh) 

33. Doanh thu hoit dng tài chInh 
2018 
VND 

2017 
VND 

Thu lãi dAu tu c phiu, hçp dng üy thác 24.939.473.022 27.827.042.000 

Co ti'rc và lo'i nhuân diroc chia (Thuyêt minh 36(b)) 9.388.145.800 13.944.955.438 

Lãi tiên giri ngân hang 44.509.765.779 28.406.899.927 

Lãi trái phiêu 7.854.171.956 6.982.126.389 

Doanh thu hoat dong tài chinh khác 11.299.495.964 9.909.048.467 

97.991.052.521 87.070.072.22 1 

34. Chi phi hoit dng tài chInh 

TrIch 1p/(hoàn nhp) dir phông giâm giá các khoân 

2018 
VND 

2017 
VND 

dâu ur ngãn han  (Thuyêt minh 5(1)) 5.520.496.620 (3.384.315.550) 

TrIch 1p/(hoàn nhp) dir phOng giám giá các khoán dâu 
ti.r dài han (Thuyêt minh 20) 6.282.227.423 (10.2 16.723.557) 

Chi phi tài chInh khác 32.435.823.116 26.6 13.524.258 

44.238.547.159 13.012.485.151 

35. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
2018 
VND 

2017 
VND 

Chi phi nhân viên 191.098.626.631 183.786.508.525 

Chi phi vt 1iu quân I 9.461.857.098 8.799.387.786 

Chi phi do dung van phOng 14.448.299.182 12.601.056.494 

Chi phi khãu hao tài san cô djnh 50.767.289.362 33.376.038.854 

Chi phi thuê va các khoán 1 phi 15.581.386.013 12.410.689.965 

Chi phi dch v mua ngoài 53.589.015.939 54.873.663.954 

TrIch Ip  qu phát triên khoa hQc và cong ngh 5.415.610.184 4.835.601.291 

Chi phi khác 28.954.615.595 29.320.188.175 
0 

369.3 16.700.004 340.003.135.044 
•1 
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Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo lTsó 232/2012/TT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bç5 Tài chInh) 

Tang Cong ty Co phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

A A 

36. Thue thu nhp doanh nghiçp 

(a) Ghi nhn trong báo cáo kt qua ho$ dng kinh doanh riêng 
2018 2017 
VND VND 

Chi phI thuê TNDN hiên hành 
Näiii hiCn hành 33.503.259.544 28.990.978.124 

(b)  Dôi chiêu thuê suât thtrc tê 

2018 
VND 

2017 
VND 

Lcii nhun k toán trtràc thus 175.104.729.306 156.351.108.413 

Thus tInh theo thu suAt cüa T6n Cong ty 
Chi phi không duçic khâu tth thuê 
Thu nhp không bj tInh thuê (*) 

35.020.945.861 
470.917.164 

(1.988.603.481) 

31.270.221.683 
509.747.529 

(2.788.991.088) 

33.503.259.544 28.990.978.124 

(*) Thu nhp không bj tInh thu là các khoàn c t(c và lçri nhun duçic chia tn giá 9.388.145.800 VND 

(2017: 13.944.955.438 VND) (Thuyt minh 33). 

(c) Thud suit áp dung 
Thus suit thus thu nhâp doanh nghip cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 cüa Tng Cong ty 
là 20% (2017: 20%). Viêc tInh thu thu nhp doanh nghip phi thuc vào sir kiêm tra và phê duyt cüa 

Ca quan thuL 
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37. 

Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

Môt s chi tiêu tài chInh co' ban 

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

ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

Chi tiêu Don vi 31/12/2018 31/12/2017 

1. Bô tn co' cu tài san và co' cu nguôn vn 
1.1 Bô trIcocâu tài san 15,72 14,18 

- Tài san dài hanhl'ong  tài san % 84,28 85,82 
- Tài san ngan han/Tong tài san % 

1.2 BO trI co câu nguOn vOn 72,21 70,76 
- Nç phãi ira/Tong nguôn von % 27,79 29,24 
- Ngun vn chü si httu/Tng ngun vn % 

2. Khã nãng thanh toán 
2.1 Khâ näng thanh toan hiên hành lan 1,38 1,41 
2.2 Khã näng thanh toán nç ngän han lan 1,18 1,22 
2.3 Khâ näng thanh toán nhanh lan 0,70 0,74 

Do'n vi 2018 2017 
VND YND 

3. Ty sut sinh lôi 
3.1 T suât hi nhuãn trên doanh thu 

- T' suât loi nhun trtràc thué/Doanh thu % 6,94 6,39 
- T' suât lçii nhutn sau thué/Doanh thu % 5,61 5,21 

3.2 TS' suât lçi nhun trên tong tai san 
- T' suât lçii nhun tnróc thuê/Tông tài san % 3,37 3,36 
- TS'  suât Iai nhun sau thuê/Tông tai san % 2,73 2,74 

3.3 T suât lçii nhun sau thuê/ Nguon von chü sO hUu % 9,55 10,69 
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Tong Cong ty C phãn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TT so 232/201211T-BTC 

ngay 28/1212012 cOa B5 Tài chInh) 

38. Các s dir và giao dch chü yu vói các ben lien quan 
Ngoai các sdi.i vài ben lien quan &rcc trInh bay ti các thuyt minh khác ci1a báo cáo tài chInh riêng, 
trong näm Tong Cong ty có các so dir và giao djch chü yêu vói các ben lien quan nhi.r sau: 

S dtr cu6i nãm 

Ngân hang TMCP Ngoi thu'o'ng Vit Nam 
(CO dOng Ian) 
Von gop vào Tong Cong ty 
Tiên gin có k' han 
Phái thu lãi tiên gui 

Ngân hang Thirong mi Co phân Xang dâu Petrolimex 
(Cong ty lien kCt cza CO dOng lan) 
Tiên gui có k' han 
Phãi thu läi tiên gui  

31/12/2018 31/12/2017 
VND VND 

71.232.000.000 71.232.000.000 
377.500.000.000 290.305.000.000 

11.110.887.500 7.591.213.264 

217.000.000.000 238.000.000.000 
7.160.780.556 8.424.888.889 

Cong ty TNHH MTV ciru ho jico Hal Phbng 
(Cong ty con) 
Các khoân phãi trá 46.149.840 292.346.450 

Giao d1ch trong näm 

Tap doàn Xang dâu Vit Nam ("Petrolimex") 
(COdongl&n) 
Doanh thu phi bão hiêm gôc 
Chi phi bôi thu'Ong báo hiêm gôc 

Các cong ty thành viên và lien k& cüa Petrolimex 
(Cong ty lien quaii khác) 
Doanh thu phi báo hiêm gôc 
Chi phi bôi thirng bão hiêm gôc 

Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd. 
(Co dông Ian) 
Nhn von gOp 

Tong Cong ty Co phan Tái Bão him Quôc gia Vit Nam 
(COdôngl&n) 
Doanh thu phi nhn tai báo hiêm 
PhI nhuoiig tái bão hiêm 
Doanh thu hoa hông nhung tai bâo hiêm 
Chi hoa hông nhân tái bâo hiêm 

Ngân hang TMCP Ngoi thtrong Vit Nam 
(CO dông IOn) 
Doanh thu lãi tiên gin cO kS'  han  

2018 2017 
VND VND 

249.562.666.425 229.780.339.556 
355.763.615 335.311.639 

218.619.297.217 202.194.104.800 
33.899.141.471 31.171.702.846 

- 532.306.650.000 

54.108.644.396 99.007.002.467 
251.775.485.669 193.538.800.256 
72.859.207.232 39.530.385.141 
11.724.849.330 21.815.872.787 

17.691.280.031 19.644.041.096 

C 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex 
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) 

Giao djch trong näm (tip theo) 

Ngân hang Thiro'ng mi C phn Xang du Petrolimex 
(Cong ly lien két cüa CO dông l&n) 
Doanh thu lãi tiên giri có kSi han 

Cong ty TNHH MTV ciru ho PJICO Hãi Phbng 
(Cong ty con) 
Chi phi djch vii sCra chUa 

Hi dng Quãn tr và Ban Tong Giám D6c 
Lung, thiràng và thu lao 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' sd 232/201211T-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

2018 2017 
VND VND 

16.386.237.562 14.918.619.178 

266.227.728 1.291.411.475 

9.852.028.000 4.117.478.520 
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Ting Cong ty Co phãn Bäo hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cao tài chInh riêng cho nãm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãrn 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' so 232/2012117-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

39. Các cong cti tài chInh 

(a) Quãn 1 rüi ro tài chinh 

('i) Tang quan 

Cc loai rüi ro ma Tng Cong ty phãi d6i mt do vic s'i ding các cOng ci tài chInh cüa mInh bao 
gôm: 

• rüi ro tin ding; 
• rüi ro thanh khoãn; và 
• rüirothjtnr&ng. 

Thuyêt minh nay cung cp thông tin v timg loai rüi ro neu trên ma Tan?  Cong ty có the gp phâi Va 
mO ta các miic tiêu, chInh sách và các quy tñnh Tong Cong ty scr dung de do hrng và quãn lI  rüi ro. 

Hôi dng Quãn tn cüa Tng Cong ty chju trách nhim kim tra xem Ban T6ng Giám d6c giám sat vic 
tuãn thu chInh sách và thu wc quàn 1/ rüi ro cua Tong Cong ty nhu th nào, và soát xét tInh thIch hcip 
cña khung quãn l rüi ro lien quan den nhiing rüi ro ma Tong Cong ty gp phái. 

(ii) Khung quãn if rüi ro 

Muc dIch chInh cüa khung quãn l rui ro va quan 1 tai chInh là nh&m bào v C6 dOng cüa Tong Cong 
ty tü các sr kin can trâ T6ng Cong ty dat ducic các mic tiêu tài chInh mt cách on djnh. Hi dông 
Quan tn va Ban T6ng Giám d6c nhn thây tam quan tr9ng cüa mtt h thöng quãn trj rüi ro hiu qua. 

T6ng Cong ty dã thit Ip mt b phn quàn l rüi ro vài các diu khoãn duqc th6ng nht bi Hi dOng 
Quãn trj. B phn nay duqc bô sung them v&i mt co cut6 chic rO rang bang các van ban quy djnh 
trách nhim va quyn han  t& Hi d6ng Quãn trj den Ban Tong Giám d6c và các lAnh dao  cap cao khác. 
Mt khung chInh sách dA dtrc phát trién và ap ding, trong do chi ra nhOng rüi ro chU yêu cüa TOng 

Cong ty, các chuAn mirc v quãn trj rüi ro, kiêm soát và to chüc kinh doanh cho các hoot dng cüa 
Tong Cong ty. Môi chInh sách sa drçic mt thành viên trong Ban Tong Giám d6c chju trách nhim 
giam sat tInh tuân thu d6i vài chinh sách nay trong toàn Tong Cong ty. 

Ban Kiem toan nçi bQ, trrc thuç)c Hçi dong Quan trj, do Hçn dong Quan tr quyet dnh thanh 1p va 
ban hành Quy ch to chc, hoat dng cüa Ban Kiêm toán ni b phü hcip vài Diéu l Tong Cong ty và 
quy djnh hiên hành cüa pháp lut. 

(b) Rüi ro tIn dung 

Rüi ro tin dung là rüi ro 16 tài chInh cüa T6ng Cong ty nu mt khách hang hoc ben d6i tác cüa cong 
ci tài chInh khOng dáp üng ducic các nghTa vi theo hc dong, và phát sinh chü yéu tr các khoãn phãi 
thu khách hang và các khoãn dAu tix vao chImg khoán nci vài müc d rüi ro tin dung t6i da tai ngày 

báo cáo nhu sau: 

Tin gth ngan hang và các khoãn 

Thuyt 
mi nh 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

tuclng duang tién (i) 162.030.419.209 128.478.182.328 

Tiên gin cOkS' han (i)  2.430.800.000.000 2.370.350.521.766 

Phãi thu ngän han  cüa khách hang (ii)  514.085.260.405 602.207.630.216 

Trâ trilàc cho ngu?n ban ngan han (ii) 4.907.569.443 1.169.004.728 

Phãi thu ngan han khác 
Phãi thu dài han  khác 
Các khoán dâu tu dài han  khác 

(ii) 
(ii)  
(iii)  

39.644.789.751 
11.765.452.715 

175.000.000.000 

44.275.981.731 
11.757.340.639 

125.000.000.000 

3.338.233.491.523 3.283.238.661 .408 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
ket thuc ngày 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77's6 232i201211T-BTC 

ngày 28/12,2012 cza B5 Tài chmnh) 

(i) Tin gui ngân hang và các khodn twolg throng tiln 

Tin gin ngân hang và các khoãn tuang dtrn tin cüa Tng Cong ty chü yu duc gin tai  các t ch(rc 
tài chInh danh ting. Ban T6ng Giám d6c không nhn thy cO rüi ro tin ding tr9ng yu nào tir cc 
khoãn tiên gin nay và không cho rang các to chlrc tài chInh nay cO the m& khà nang trã nq và gay ton 
that cho Tong Cong ty. 

(ii) 2dc khodn phdi thu khdch hang, phãi thu ng1n và dài him  khdc 

Rüi ro tin drng cüa Tn Cong ty chu ãnh hirOng chü yu bin dc dim cüa tfrng khách hang. D6i phO 
vài nhUng rüi ro nay, Tong Cong ty dä thiêt 1p mt chInh sách tin ding ma theo dO môi khách hang 
m&i s duqc dánh giá riêng bit ye d tin cy cüa khâ näng trà nçi truàc khi Tng Cong ty dtia ra các 
dieu khoãn và dieu kin cung cap djch vi và thanh toán chuAn cho khách hang do. 

Các khoãn phâi thu khách hang chju rüi ro tIn diing gm các khoãn phâi thu v bão him, tái báo hiêm, 
tam 1mg cho khách hang và các khoãn phãi thu khác. Tong Cong ty quãn 1i  rüi ro tin dingkhách hang 
thông qua các chInh sách, thu tzc và quy trInh kiOm soát cüa Tong Cong ty CO lien quan den vic quãn 
li rui ro tIn ding khách hang. 

Các khoãn phãi thu khách hang và phai thu khác chtra qua h?n  hay chua bj giãm giá chU yéu tir các 
cong ty cO ljch sir trã nç dang tin cy dôi vài Tong Cong ty. Ban Tong Giám d& tin rang các khoãn 
phãi thu nay cO chAt 1trng tin dvng  cao. 

Tui ncr cüa các khoàn phãi thu cüa khách hang dA bi giãm gia tai  th&i dirn cui nãm nhir sau: 

Diphbngnç 
Qua han và b suy giàm giá trl phãi thu khó dôi 

181 — 360 ngày Trén 360 ngàv 
VND VND VND 

Ngày 31 tháng 12 näni 2018 
Phài thu ngan han cua khzIch hang 5.509.391.049 79.738.657.358 (75.806.658.065) 

Ngày 31 tháng 12 nãm 2017 
Phâi thu ngãn hn cUa khách hang 6.433.547.480 77.574.506.499 (72.917.266.116) 

Xem Thuyt minh 9 cho chi tiAt các khoàn ncr xau. 

(iii) Các khodn dàu twdài hgn khdc 

Tng Cong ty giOi han  mic rüi ro tin dung bang cách chi dAu Ut vào các Ioai chlrng khoán ncr  cüa các 

dM tác cO xp hang  tin nhim twrng dtrang hoc cao hcrn so vài Tong Cong ty. Vài mlrc xp hang tin 
nhim cao nOi trên, Ban Tong Giám dc cho rang së khOng cO d6i tác nào mAt khâ nAng thrc hin 
nghia viii. 
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Tlmg Cong ty C phmn Bao hiêm Petrolimex 
Thuy.t minh báo cáo tãi chnh riêng cho nãm 
ket thuc ngay 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo lTsô 2321201211T-BTC 

ngày 28/1212012 cüa B(5 Tài chInh) 

(c) Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoãn là rüi ro trong do Tng Cong ty không th thanh toán cho các nghia viii tài chInh 
khi den han.  Phtrang thCrc quàn 1 tài chInh cüa Tong COng ty là dam bào ?i m(rc cao nhât rang Tong 
Cong ty luOn cO dü kha nang thanh khoãn âé thanh toán cac khoãn nq phài trà khi dOn han,  trong diOu 
kiên bInh thuing cüng nhu trong diu kin cang thang ye mat tài chInh, ma khOn lam phát sinh các 
mcrc ton that không th chap nhn duqc hoãc CO nguy ca gay tn hi dn danh tieng cüa Tong Cong 
ty. 

Các khoãn nq phâi trã tai chinh c6 khoân 
dáo hn theo hcip dông nhu sau: 

Tingày31tháng 12 nãm 2018 

thanh toán c6 djnh hoc cO th xác djnh 

Dbng tiên theo hçip dig 

duçirc cO then gian 

Giá tij 
1)uói 1 närn Tr 1 den 5 nãm ghi s 

VND VND VND 

Phâi trã nguäi ban ngAn hn 324.515.386.544 324.515.386.544 
Ngu&i mua trã tiOn tru&c ngãn hn 3.516.682.712 3.516.682.712 
Các khoãn phãi trà, phãi np 
ngAn han  khác 33.949.748.789 33.949.748.789 
Phái trã dài han  khác 1.946.028.875 1.946.028.875 

361.981.818.045 1.946.028.875 363.927.846.920 

Tai ngày 31 tháng 12 nãrn 2017 DOng tiên theo hyp dông Cia trj 
Du'ói 1 närn Tu I den 5 nãm ghi so 

VND VNI) VND 

Phãi trã ngtr&i ban ngAn han 274.337.390.779 274.337.390.779 
Ngu&i mua trã tiOn trithc ngan hn 2.496.365.422 2.496.365.422 
Các khoãn phâi trã, phãi np 
ngän han khác 28.191.794.531 28.191.794.531 
Phãi trá dài han khác 2.027.237.300 2.027.237.300 

305.025.550.732 2.027.237.300 307.052.788.032 

(d) Rüi ro thj trirông 

Rüi ro thj trung là rüi ro ma nhOng bin dng v gia thj trtrng, nhu t giá h61 doái, lãi suAt va gia 
chüng khoán së ãnh huân dn kt qua kinh doanh cüa Tong Cong ty hoc giá trj cüa các cong ci tài 
chInh ma Tong Cong ty nãm gift. Mc dIch cüa vic quàn I rüi ro thj tru&ng là quãn 1 và kiêm soát 
cac rüi ro tlij tnrng trong gioi han  cO the chap nhn d.rqc, trong khi vn t6i cia hóa Icii nhun thu di.rqc. 

,. . . A. ,. 
(i.) Rw ro tygiá hoi dow 

Rüi ro t gia hi doái là rüi ro ma gia trj hqp 1i  hoc các 1ung tin trong tirang lai cüa mc5t  cong ci 
tài chInh sê biên dng do thay dôi t) giá hôi doái. 

TSng Cong ty c6 rüi ro t) giá h61 doái t cac giaodjch mua, ban và di vay b&ng dan vj tin t không 
phai là dan vl tiOn t k toán cüa Tong COng ty, DOng Vit Nam. Dan vj ti&n t cüa các giao djch nay 
chü yOu là USD. 
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Tng Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo IT s 232/2012,TT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

Anh huáng cua rzi ro tj) giá Mi doái 

TOng Cong ty Co CC tài sân/(nq phâi trã) tiên tê thuân chju ãnh htrâng cüa rüi ro t' giá hôi doái nhis 
sau: 

Tài san tài chInh 
Tiên và các khoãn 

31/12/2018 
USD Ngoi t khác 
VND VND 

31/12/2017 
USD Ngoi t khác 
VND VND 

thong dung tiên 41.615.538.628 498.706.996 23.194.967.347 514.265.897 
Phãi thu hot dng 
nhãn tái bão hjêm 10.325.199.341 5.402.341.574 10.738.442.647 10.253.818.745 

Phãi thu ye nhucrng 
tái báo hiêm 105.887.859.000 132.500.622 109.810.289.743 131.218.060 

N' phãi trã tài chInh 
Phãi trâ ye hoat dng 
nhân tái bão hiêm (5.548.297.452) (7.933.132.087) (787.037.273) (1.143.061.757) 

Phâi trâ ye hoat dong 
nhhcmg tái bâo hiêm (133.474.121.011) - (103.458.166.083) 

18.806.178.506 (1.899.582.895) 39.498.496.381 9.756.240.945 

Sau day là t' giá ngoai t duqc Tng COng ty áp ding: 

T giá tai ngày 

31/12/2018 31/12/2017 

USD/ VND 23.155 22.670 

Di.rài day là bang phân tIch cac tác dng có the xãy ra di vOi lqi nhun thuân và v6n chO s hUii cüa 
Tong COng ty t?i  ngày 31 thang 12 nãm 2018 sau khi xem x& mrc hin ti cüa t' giá hOi doái Va SiJ 

biên dng trong qua khir cüng nhi.r k' vong cOa thj trixng tai ngay 31 thang 12 nãrn 2018. Phân tIch 
nay dra trên giâ djnh là tat cã cac biên so khác së không thay dôi, dãc biêt là Iài suât, và bO qua ânh 
hiiOng cOa các dr báo doanh thu và chi phi: 

Anh huô'ng di voi lçi nhun thun 
tang/(giãm) 

31/12/2018 31/12/2017 
VND VND 

USD (manh them 1%) 150.449.428 315.987.971 

Bièn dông nguqc li cüa ii giá USD cO cüng m(rc d tác dng nhung nghlcYc chiêu dôi vol lçn nhun 
thuân cila Tong COng ty. 
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TEng Cong ty C phn Bio hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
ket thuc ngày 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' sO 23212012/77-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa B5 Tài ch(nh) 

(ii) Ráiroliiisuãt 

Rüi ro Iai sut là râi ro ma gia trl hqp 1 hoc döng tin trong ttrng lai cüa các Cong Ci1 tài chInh cüa 
Tong Cong ty së biên dng do sr thay d1 cüa lai suât thj trung. 

Tal ngày báo cáo, các cong ciii tài chInh chju lãi suAt cüa Tng Cong ty nhu sau. 

Giá tn ghi so 
3111212018 31/12/2017 

VND VND 

Các cong cy tài chmnh có lãi suit c6 djnh 
Tin gfri ngãn hang và các khoán tuang di.rcing tin 162.030.419.209 128.478.182.328 
Tin gCri có kS' han 

ác cong cy tài chmnh có Mi suit thá ndi 

2.430.800.000.000 2.370.350.521.766 

Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 95.000.000.000 

M& thay di 1% lãi sut sê lam tAng hoc giãm 760 triu VND lçn nhuân thuAn cOa Tong Cong ty 
(2017: 760 triu VND). Phân tIch nay da tren giA dinh là tt cã các biOn s6 khác së không thay di, 
dc bit là t) giá h6i doái. 

(iii) Rüi ro VêgUi co2 phiEu 

Rüi ro gia c6 phik phat sinh tü ch(rng khoán vn kinh doanh do T6ng Côn ty n&m gilt. Ban T6ng 
Giám dôc cüa Tng Cong ty theo dOi các ch(mg khoán v6n trong danh muc dâu tu di,ra trên các chi s6 
thj trithng. Các khoán du iv trong yu trong danh m%Ic dAu ti.r dtrçic quãn l riêng r và Ban quAn 1)1 
rüi ro phê duyt tht cã các quy& dinh mua và ban. 

Tai ngày 31 thang 12 nAm 2018, gia thj trll&ng cüa các chüng khoán vn niêm yt cüa Tng Cong ty 
là 263,5 t5 VND. Nêu gia thj tru&ng cüa các chüng khoán nay giàm hoc tang 7,45% tai  ngày 31 tháng 
12 nAm 2018 vài tt cà các bin so khác không thay dôi (3 1/12/2017: 10%), lcn nhun sau thué trong 
nAm và von chü sâ hltu cüa Cong ty së giám 5,5 t) VND hoc tang tixang üng 4,8 t)) VND (31/12/2017: 
giâm 4,7 t VND hoc tAng ttrang (mg 4,1 t' VND). 

40. Rüi ro bão hiêm và chInh sách quán 1' rüi ro báo hiêm 

(a) Quan 15 von và yêu câu theo Iuãt dinh 

Mi,ictiêu dâu tiên cüa Tang Cong ty trong vic quãn v6n là luOn luOn duy trI ngun v6n dü manh 
ctê bô trq cho si,r phát triên trong kinh doanh và darn bão yeu câu v vOn,pháp djnh. T6ng COng ty nhn 
th(rc dLrçYc nhltng tác dng dOi vài lçii nhun cüa cô dOng vài m(rc d vOn gop và tim cách duy tn m(rc 
can bang thön  tr9ng. 

Yêu c&u v v6n pháp djnh phát sinh tIm các hoat d)ng nghip vi cüa T6ng Cong ty và yêu cAu Tng 
Cong ty phãi gill ngun v6n vIsa dii dê xIs l nçi và dáp (mng các quy djnh ye biên khã nAng thanh toan 
t3i Vit Nam. Các yêu cu ye dam bão khá nang thanh toán áp dung cho Tong Cong ty dtiçic quy djnh 
trong Thông tu 50. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo thi chInh riêng cho näm 
kt thóc ngày 31 tháng 12 11am 2018 (tiêp theo) 

MuB09 — DNPNT 
(Ban hành theo TT so 232/2012/TT-BTC 

ngày 28/1212012 cña B(3 Tài ch(nh) 

Bang dtrài day nêu len biên khã nAng thanh toán ti thiu và biên khã nang thanh toán cüa Tng Cong 
ty. Nhng ngui 1p chInh sách quan tam dn vic bão v quyn lçii cüa ngtr&i mua bão hiém và theo 
dOi lien tic dé dam bào các cong ty bào hiêm hoat dng hiu qua vi iqi Ich cüa ngu&i mua bão hiêm. 
Nhihlg ngtri 1p chInh sách dông thi cüng quan tam den vic dam bão các cong ty bão hiêm có the 
duy tn duçic trang thai thanh khoãn phii hqp, dé 1mg phO vâi nhUng nghia vi bâo him phát sinh ngoai 
dr báo do suy giãm kinh té hoc thâm hQa ttr nhiên. 

31/12/2018 
VND 

31/1212017 
VND 

(diu chinb 1u) 
(*) 

I. Biên khã nãng thanh toán (I = (1)-(2)-(3)-(4)) 947.282.461.916 1.063.639.810.431 
1. Chênh lêch giia giá tif tài san và các khoán 

nçn phâi trã 1.489.772.700.057 1 .467.889.752.768 
2. Trr các tài san clLrcic chap nhân toàn b giá tn 

hch toán 
3. Tth các tài san bj 1o3i tth toàn b giá trj hach  toán 334.351.788.044 197.299.336.435 
4. Trr các tài san bj loai trir mt phAn giá tn hach  toán 208.138.450.097 206.950.605.902 

II. Biên khâ nang thanh toán ti tbiu 
[Cia fri Ion hon gifra (a) và (b)] 549.221.633.519 545.878.812.820 

(a) 25% Tong phi bão hiêrn giuiai 
(b) 12,5% Tong phi b hiêm gOc và phi nhn tái bão 

him 

549.221.633.5 19 

367.894.140.302 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

III. So sánh (I) và (11) 
Theo so tuy&dôi 398.060.828.397 517.760.997.611 
Theo t' 1 phãn tram 172,48% 194,85% 

Biên khá nãng thanh toán di.rqc tinh toán tai  ngày 31 tháng 12 nAm 2018 loai trr ãnh htthng cüa chi 
tiêu "Chi phi hoa hang chua phân bô" tir vic áp dung Thông ttr 232 và Thông tu 50. Ban Tng Giám 
dc Tng Cong ty tin tuOrng rAng vic Ioai trr các chi tiêu trên phãn ánh chinh xác han khi tinh biên 
khA nang thanh toán. 
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Tang Cong ty Co phãn Bão hiêrn Petrolimex 
Thuyk minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo Tfsô 232i2O12/17'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bç Tài chmnh) 

(*) Theo K& 1un Thanh tra s 14509fBTC-QLBH cüa B Tài chfnh ngày 21 tháng 11 nAm 2018, Tong 
Cong ty dã diêu chinh hi t so 1iu so sánh tai  ngày 31 tháng 12 nãm 2017 cüa Biên khá nãng thanh 
toán nhtr san: 

I. Biên khã näng thanh toán (I = (1)-(2)-(3)-(4)) 
1. Chênh 1ch giva giá trj tài san và các khoân 

nq phái Ira 
2. Trir các tai san duc chAp nhn toàn b gia trj 

hach toán 
3. Ti* các tài san bj Ioai trir toàn bO giá tn hach  toán 
4. Trir các tài san bj loai trü mt phãn giá tn hach  toán 

II. Biên khâ nang thanh toán tOi thiu 
[Giá trj km hon gifra (a) và (b)] 

(a) 25% Tong phi bâo hiêm giii Iai 
(b) 12,5% TOng phi bão him gôc và phi nMn  tái bão 

hiém 

ifi. So sánh (I) và LI) 
Theo sO tuytdôi 
Theo t 1 phân tram 

31/12/2017 
VND 

(diu chinh Iai) 

1.063.639.810.431 

1.467.889.752.768 

197.299.336.435 
206.950.605.902 

545.878.812.820 
545.878.812.820 

348.498.066.123 

517.760.997.611 
194,85% 

31/12/2017 
VND 

(theo báo cáo 
truóc day) 

1.135.891.084.417 

1.467.889.752.768 

110.533.131.745 
221.465.536.606 

545.878.812.820 
545.878.812.820 

348.498.066.123 

590.012.271.597 
208,08% 

(b) Rüi ro báo hem và chInh sách quán I rüi ro bão hiCm 

Tong Cong ty giãm thiOu rüi ro hoat dng bão hiêm bang cách da dang hOa danh mic các hp dOng bão 
hiOm và các khu vi,rc dja 1. Srbiên dng cüa cac rüi ro dtrqc kiêm soát bang vic 1%ra chçn và thrc 
hiên chiOn lucic khai thác bão hiêm mt cách than trong, chiAn hrcrc nay duqc thiêt kA dO dam bão rang 
các rüi ro cti.rcrc da dang hOa trên phuang din Ioi hInh rüi ro va m(rc d quyOn Iqi ducic bão hiêm. Diêu 
nay dt dLrqc chü yen thông qua vi da dang hóa ngành nghê và khu vrc dja 1 bâo hiêm. D6i vâi rüi 
ro thãm hça tr nhiên, Tong Cong ty thrc hin kiêm soát và Ira ch9n các rüi ro mt cách then  trng. 
Han nfta, Tong Cong ty con cO các chInh sách v quy trInh d giãm thiOu rüi ro nhi.r chInh sách rà soát 
mt cách nghiem ngt dOi vâi nhiing yêu cAu bôi thisrng dang xr 1i Va yen bôi thLrYng mài phát 
sinh, thtr?rng xuyên rà soát quy trInh giãi quyOt bOi thuing và thumg xuyên diêu Ira nhihig gian 1n tiêrn 
tang trong yêu câu bôi thtrng. Tong Cong ty cOn thrc thi chinh sách quãn 1i chü dng và giài quyêt 
nhanh chóng nhing yêu câu bôi thuing, âê giãm thiêu nh(kng phát sinh không 1urng truâc thrcrc trong 
tuang lai cO the tác dng tiêu crc den hoat dng kinh doanh. 
TOng Cong ty cüng dã han  chê rüi ro bang cách thiêt 1p  mic bOi thuing t61 da dôi vài mt sO hcrp dOng 
nhAt djnh cüng nhu thông qua các hçrp dOng nhi.rçxng tái b hiOm de hn chO tác dng cüa nhthg sir 
kiên gay ra ton that 1&n (vi dv nhtr thi@ hi do bão, dông dAt và lii lut). 

Các quy trmnh khai thác nghip vv va giãi quyOt bOi thtr&ng ducrc soát xét và cp nhât hang nãm. Các 
chucmg trInh nhucmg tái bão hiOm cüng duçrc soát xét và phê duyt hang nAm bâi Tong Giám dOc. 
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K roan truàng(\/ :.jóng Giám dc " 

VuangQucHtrng °4' .ayamHài 

Tong Cong ty Co phân Bäo him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tiêp theo) 

MuB09 — DNPNT 
(Ban hành theo TT so 232/201211T-BTC 

ngav 28/1212012 cOa B5 Tài chInh) 

41. Phân chia lo'i nhuãn 

Taicuc hop ngày 20 thang 4 nam 2018, Dal hôi dng C 6  dong cüa TOng COngty dã quyt dinh phân 
phoi khoãn cô tIrc 106.461.327.600 VND (tiroig Lng v&i 12.000 VND/cO phiêu) (cuc hçp Di hi 
dOng cô dông ngày 26 tháng 4 näm 2017: phân phôi khoân cô t(rc 78.071.639.800 VND (hang üng 
vi 11.000 VND/cô phiêu)). 

42. Sty kiin sau ngày trên bang can di k toán 

Theo Nghi quyt Hi dng Quán trl s6 01/20191PJ1C0/NQ-HDQT ngày 15 tháng 1 nãm 2019, Tôn 
COngty cong bô trà cô nrc bang tiên là 106.461.327.600 VND(t' l 12% urang duang 1.200 VND/cô 
phân). So cô tirc phài trà nay chira thrçc trIch truic trong báo cáo tài chInh riêng nay. 

43. So 1iu so sánh 

Trü cac tni&ng hqp thiqc thuyt minh khác, s6 lieu so sánh duc mang sang tr s lieu trInh bay trong 
báo cáo tài chInh riêng ccia Tong Cong ty ti ngày va cho nãm két thüc ngày 31 thang 12 näm 2017. 

Ha Ni, ngày 11 tháng 3 nãm 2019 

K roan Tong hcip 

Chu Cong Nguyen 
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Tong COng ty Co phin Bão hiêm Petrolimex 

Báo cáo tài chInh hop nhãt cho nãm 

kêtthi.icngày3l tháng 12nárn2018 



Tong Cong ty C phn Bão hiêrn Petrolirnex 
Thông tin v Tong Cong ty 

Giây phép Thành lap 
và float dng S6 67 GP/KDBH ngày 26 tháng 10 näm 2011 

Giy phép Thành lap và Hoat  dng do Bô Tài chInh cp và cé hiu ltrc 
den ngày 27 (hang 5 nAm 2020, thay the Giây phép Kinh doanh B him 
s6 1873/GP-UB do ChO tjch Uy ban Nhân dan thành ph Ha N)i cap 
ngay 8 tháng 6 nàm 1995. Giy phép Thành Ip va Hot dng dA dtrqc 
diêu chinh nhiêu Ian, Ian diêu chinh gAn day nhât là Giây phép dieu chinh 
s6 67/GPDC8/KDBH do B Tài chInh cAp ngày 27 tháng 11 nàm 2017. 

Hi dông Quãn trl Ong Dinh Thai Htrcing 
Ong Nguyen Van Tin 
Ong Dào Nam Hal 
Ba Nguyen Minh Htr&ng 
Ba Trjnh Thj Qu'nh Hwng 
Ong Kim Chang Soo 

Ong Trn Minh TuAn 

Ong Joo Hae Yun 

ChO tjch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
(lit ngày 20 tháng 4 nãm 2018) 
Thanh viên 
(den ngày 31 thang 12 nãm 2018) 
Thành viên 
(din ngày 20 tháng 4 nám 2018) 

Ban Tong Giám dc Ong Dào Nam Hâi 
Ong Nguyen An Hôa 
Ong Trân Anh TuAn 
Ong Büi Hoài Giang 
Ong U Thanh Dat 
Ong Pham Thanh Hal 

T6ng Giám d6c 
Phó Tong Giám dc 
Ph6 Tong Giám d& 
Phó Tong Giám dôc 
Phó Tong Giám doc 
PhO Tong Giám d6c 

Tng Giám dc 

Ké toán trtrang 

t, Quân D6ng Da 
Trii so däng k TAng 21, tôa nha MIPEC 

- 
So 229 Tay San, Nga Ti.r S 
Ha Ni, Vit Nam 

Cong ty kim toán Cong ty TNHH KPMG 
Vit Nam 

NgLrài di din theo 
pháp luãt Ong Dào Nam Hãi 

Kê toán tru*ng Ong Vuong Quôc Hung 



t Ban Tng Giám d1J 

Tong Cong ty Co phãn Bäo hiêrn Petrolimex 
Báo cáo cüa Ban Tong Giam dôc 

Ban Tng Giám d6c Tng Cong ty C6 phAn Bão hirn Petrolimex ("Tng Cong ty") trInh bay báo 
cáo nay và báo cáo tài chInh hqp nhât dInh kern cüa Tong Cong ty và cong ty con (thrqc gi chung 
là "PJICO") cho nAm kt thic ngày 31 thang 12 näm 2018. 

Ban Tng Giám d6c PJICO chiu trách nhim Ip  và trInh bay trung thrc và hçxp 131 báo cáo tai chInh 
hqp nhAt theo các Chuân rnirc Ké toan Vit Nam, Ch d Kê toán Doanh nghip Vit Narn, Thông 
tu so 232/2012/TF—BTC ngày 28 thang 12 nãm 2012 do Bô Tài chmnh ban hành ye htrâng dan k 
toán áp ding dôi vàidoanh nghiêp bão hiêm phi nhân thç, doanh nghip tái bão hiêm và chi nhánh 
doanh nghip bão hiêm phi nhân thç nLràc ngoài và các quy djnh pháp 131 cO lien quan áp ding cho 
báo cáo tai chmnh. Theo 31  kin cüa Ban Tong Giám doc Tong Cong ty: 

(a) báo cáo tai chmnh hcip nht dtrçrc trInh bay tir trang 5 dn trang 61 cIa phãn ánh trung thrc và 
hqp 131 tinh hInh tài chInh hqp nht cüa PJICO tai  ngày 31 thang 12 nAm 2018, kêt qua hoat 
dng kinh doanh hqp nhât va liru chuyn tin t hqp nht cüa PJICO cho nAm kt thüc cüng 
ngày, phü hcip vài các Chuân mi,rc Kê toán Vit Nam, Ch dci Ké toán Doanh nghip Vit 
Nam, Thông ttr s6 232/2012/TI'—BTC ngày 28 tháng 12 nãm 2012 do B Tài chInh ban hành 
ye htrâng dn k toán áp dung di vài doanh nghip bào him phi nhân thQ, doanh nghip tai 
bão hiem và chi nhánh doanh nghip bão hiêm phi nhân thç nLràc ngoài và các quy dinh pháp 
131 có lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh; và 

(b) tai  ngày lap báo cáo nay, khOng cO 131 do gI d Ban T6ng Giárn dc cho ring PJICO s không 
the thanh toán các khoãn nq phãi trã khi den han. 

Tai ngày 1p báo cáo nay, Ban Tng Giám dóc Tong Cong ty cIa phê duyt phát hành báo cáo tài 
chInh hçrp nhât dInh kern. 

HàNi, ngày 11 tháng 3 nãrn 2019 



KPMG Limited 
46th Floor, Keangnam Landmark 72 
E6 Pham Hung Road, Me Tn Ward 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 
+84 (24) 3946 1600 kpmg.com.vn  

BAO CÁO KIEM TOAN OOC LAP 

KInh gü'i các C dông 
T6ng Cong ty C phân Bào him Petrolimex 

Chüng tôi da kim toán báo cáo tài chmnh hQ'p nht dinh kern cüa Tng Cong ty Co 
phân Bào h14m Petrolimex ("TOng Cong ty") và cong ty con (du'o'c gçi chung là 
"PJICO"), bao gôm bang can doi ké toán hp nhttai ngày 31 tháng 12 nãm 2018, 
báo cáo két qu hoat dOng kinh doanh ho'p nhât và báo cáo lu'u chuyén tièn t hp 
nhát cho närn két thüc cüng ngày va các thuyét minh kern theo du'o'c Ban TOng Giám 
dôc TOng Cong ty phê duyt phát hành ngày 11 thang 3 nãrn 2019, du'Q'c trinh bay 
tU' trang 5 den trang 61. 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giám d6c 

Ban TOng Giám dOc TOng Cong ty chiu trách nhirn 1p và trinh bay trung thv'c Va 
ho'p l' báo cáo tài chmnh hQ'p nht nay theo các Chun mu'c  Kê toán Vit Nam, Ché 
dQ Ké toán Doanh nghiep Viêt Nam, Thông tu' sO 232/20121TT—BTC ngày 28 tháng 
12 nãm 2012 do Bô Tài chInh ban hành ye hu'O'ng dn kê toán áp dung dôi vO'i doanh 
nghipbão hiérn phi nhân tho, doanh nghiep tái bào hiém và chi nhánh doanh nghiêp 
bâo hiêm phi nhân tho nu'c ngoài va các quy dinh pháp l' có lien quan den viêc lap 
va trinh bay báo cáo tài chinh, va chiu trách nhiêm ye kiém soát noi bO ma Ban TOng 
Giám doe xác dnh là cen thiét dé darn bâo vic lap báo cáo tài chinh h9'p nhât không 
có sai sOt trong yéu do gian Ian hay nhrn ln. 

Tréch nhiêm cüa kièm toán viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là du'a ra kin v báo cáo tài chmnh ho'p nht nay du'a 
trên két qua kiOm toán cüa chüng tôi. Chüng tOi dã thu'c hiên cong viec  kiém toán 
theo các Chuen my'c Kiérn toán Vit Nam. Các chuen mt,rc nay yêu cu chüng tôi 
tuân thu chuen mi.rc va các quy dlnh  ye dao dtrc nghe nghiep và lap kê hoch và 
thu'c hin cuOc  kiém toán dé t du'Q'c sçi' dam bào hp l' ye viêc lieu  báo cáo tài 
chInh ho'p nhét cO con sai sOt trong yêu hay không. 

Cong vic kiém toán bao gOrn viêc thy'c hien  các thu tuc nhem thu thap các bng 
chU'ng kiém toán ye các sO lieu và các thuyét minh trong báo cáo tài chmnh. Các thii 
tuc du'o'c lu'a chon du'a trên xét doan cüa kiém toán viên, bao gOrn dánh giá rüi ro cO 
sai sOt trpng yéu trong báo cáo tài chInh do gian lan hoc nhâm ln. Khi thy'c hin 
các dánh giá rcii ro nay, kiém toán vien xern xét kiém soát nOi bô ccia TOng COng ty 
lien quan tài viec  lap và trinh bay báo cáo tài chInh trung thu'c và hg'p l' nhãm thiét 
ké các thu tuc  kiérn toán phü hQ'p vO'i tlnh hmnh thi,i'c té, tuy nhièn không nhãm myc 
dIch du'a ra ' kiên ye hiêu qua cüa kiém soát nOi bO cüa TOng Cong ty. Cong viec 
kiém toán cüng bao gOm viec  dánh giá tmnh thIch ho'p cüa các chinh sách kê toán 
du'ç'c áp dung va tmnh ho'p l cüa các u'O'c tInh k toán cüa Ban TOng Giám dOc TOng 
Cong ty, cüng nhu' dánh giá vic trinh bay tOng the báo cáo tài chInh. 

Chüng tOi tin reng các beng chU'ng kiém toán ma chüng tOi thu du'c là dy dü và 
thIch ho'p lam co' sO' cho ' kin kiérn toán cüa chüng tOi. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and 
a member finn of the KPMG network of Independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative CKPMG Internatlonar). 
a Swiss entity. 
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Cong ty TNHH KPMG 
Viêt Nam 
Báo -ø sO: 18-02-00062- 

42. 

CONr4 
* TRACHHlM 

KP1'sG 

V kiên cüa kim toán viên 

Theo ' kin cOa chUng tôi, báo cáo tài chInh hçp nht da phàn ánh trung thirc vâ hp I, 
trên các khIa canh trpng yeu, tnh hinh tái chInh hçp nhât cOa Tong Cong ty Co phán Bo 
him Petrolimex va cong ty con ti ngày 31 tháng 12 nâm 2018, kêt qua hot dQng kinh 
doanh hp nhät vã Iu'u chuyèn tiên te hop nhät cho nãm két thUc cüng ngày, phü ho'p v&i 
các Chuân mv'c  Ké toán Vièt Nam, Chê dt Ké toán Doanh nghiep Viêt Nam, Thông tu' sO 
232/2012/TT—BTC ngáy 28 tháng 12 näm 2012 do B Tái chinh ban hành ye hu'âng dan 
kê toán áp dung dOi vo'i doanh nghiêp bao him phi nhân thO, doanh nghiep tái bào him 
Va chi nhánh doanh nghip bao him phi nhãn thç nu'c ngoài và các quy djnh phap I' có 
lien quan den viec p va trinh bay báo cáo tài chinh. 
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W-". Trng Vinh PhUc 
Giây _a Sang k' Hành nghê Giây ChU'ng nhân Sang k' Hành nghê 
Kim toán sO 0557-2018-007-1 Kim toán sO 1901-2018-007-1 
Phó Tong Giám dOc 

Ha Ni, ngày 11 tháng 3 näm 2019 



Tong Côngty Co phn Bão him Petrolimex Mu BO1 — DNPNT 
Bang din dôi k toán hçp nhAt ti ngày 31 thang 12 närn 2018 (Ban hành theo TTs 232,201211T-BTC 

ngày 28/I 2i2012 cña B5 Thi chmnh) 

A TA! SAN NGAN }LN 
(100=110+120+130+140+150+190) 

Ma Thuyêt 
so rninh 

100 

31/12/2018 
VND 

4.526.742.492.972 

31/12/2017 
VND 

4.317.003.704.932 

I Tin và các khoãn tuong throng tin 110 4 177.202.449.420 142.200.474.608 
1. Tiên 111 160.877.449.420 113.450.474.608 
2 Các khoân tixang dtrang tin 112 16.325.000.000 28.750.000.000 

II Các khoãn du tir tài chInh ngãn km 120 5 2.515.431.520.626 2.483.515.965.616 
1 Dâutunganhan 121 2.535.005.605.803 2.497.569.554.173 
2 Dr phOng giãm giá dâu us 

ngan han 129 (19.574.085. 177) (14.053.588.557) 

ifi Các khoàn,phai thu ngàn hn 130 483.244.701.225 576.069.750.394 
I Phãi thu ngan hn dia khách hang 131 514.409.484.704 602.999.840.909 
1.1 Phâi thu ye hcip dông báo hiêm 131.1 6 437.627.787.903 524.609.045.465 
1.2 Phái thu khác cüa khách hang 131.2 76.781.696.801 78.390.795.444 
2 Trá truàc cho ngtr&i ban ngAn han 132 4.910.422.943 1.843.878.228 
4 Phái thu ngän hn khác 135 7 39.900.136.001 44.311.981.731 
5 Du phông phài thu ngan han 

khó döi 139 8 (75.975.342.423) (73.085.950.474) 

IV A Hang ton kho 140 7.189.033.034 6.594.529.739 
'Ji 

I Hang ton kho 141 10 7.189.033.034 6.594.529.739 
1 

V Tài san ngän han khác 150 240.381.987.267 113.344.298.841 
I Chi phi trã trtuc ngàn han 151 239.839.843.851 111.553.996.510 'I 

1.1 Chi phi hoa hông chico phân ho 151.1 II 119.216.586.516 86.163.618.483 
1.2 Chi phi trO trwóc ngOn Win klufc 151.2 12 120.623.257.335 25.390.378027 
2 Thuê GTGT &rçic khâu tth 152 420.543.416 922.758.876 
5 Tài san ngan han khác 158 121.600.000 867.543.455 

VIII Tài san tai bão him 190 1.103.292.801.400 995.278.685.734 
1 DLr phông phi nhuang tái bão hiêm 191 26 374.303.052.488 283.937.070.686 
2 Dr phông bi thtrmg nhtrcmg tai .1 

bão him 192 26 728.989.748.912 711.341.615.048 

C' 
.1 

Các rhuyt rninh du,/i kern là bç5 phin hçrp ththth czia báo cáo tài chInh hcip nhdt nay 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu BOI — DNPNT 
Bang can di k toán h9p nht ti ngày 31 tháng 12 näm 2018 (Ban hành theo TTsá232i2012/rT-BTC 

(tiêp theo) ngàr 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

B TAISANDAIH3N 

Ma Thuyet 
so minh 

200 

31/12/2018 
VND 

833.886.695.316 

31/12/2017 
VND 

702.467.945.557 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

I Các khoãn phãi thu dài hn 210 11.765.452.715 11.757.340.639 
4 Phãi thu dài han khác 218 11.765.452.715 11.757.340.639 
4.1 K qu9 bào hiê,n 218.1 13 6.000.000.000 6.000.000.000 
4.2 Phái thu dài han khác 218.2 5.765.452.715 5.757.340.639 

II Tài san c dinh 220 442.259.953.869 412.566.943.661 
1 Tài san cô dinh h&u hInh 221 14 262.200.929.348 242.252.236.814 

- Nguyen giá 222 450.43 7.073. 701 402.719.120.847 
- Giá tn hao mon lujY ké 223 (188.236.144.353) (160.466.884.033) 

3 Tài san cô dinh vô hInh 227 15 171.9 10.9 18.075 147.120.715.288 
- Nguyen gid 228 222.902.149.731 177.703.033.520 
- Giá In hao ,nOn 1u9 ké 229 (50.991.231.656) (30.582.318.232) 

4 Chi phi xây di.rng ci bàn d& dang 230 16 8. 148. 106.446 23. 193.99 1.559 

III Bt dng san du tu 240 17 82.045.999.119 84.149.763.555 
- Nguyen giá 241 96.057.873.261 96.057.873.261 
- Giá trj hao mon lüy kê 242 (14.011.874.142) (11.908.109.706) 

IV Các khoãn dâu hr tài chInh dài han 250 283.271.307.178 186.034.744.989 
2 Dãu tu vào cong ty lien két 252 18 1.350.000.000 1.350.000.000 

3 Dãuti.rdàihankhác 258 19 294.044.577.178 191.774.744.989 

4 Dix phOng giàm giá du hr 
tài chInh dài han 259 20 (12.123.270.000) (7.090.000.000) ( 

V Tài san dài han khác 260 14.543.982.435 7.959.152.713 
I Chi phi trã tn.râc dài hn 261 14.543.982.435 7.959.152.713 

TONG CONG TAI SAN 270 5.360.629.188.288 5.019.471.650.489 
(270 = 100 + 200) 

Các thuyt minh dInh kern là ho phin hop thành cüa báo cáo tOi chmnh hop nhát nay 
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Tong Côngty Co phân Bão hrn Petrolimex Mu BO1 — DNPNT 
Bang can dôi kê toán hç'p nhãt tii ngày 31 thang 12 näm 2018 (Ban hành theo 17's6232/2012(fl'-BTC 
(tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B5 Tài ch(nh) 

Ma 
so 

Thuvêt 
rninh 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

A NO PHAI TRA 
(300 = 310 + 330) 

300 3.870.856.488.231 3.551.581.897.722 

I Nç ngAn han 310 3.827.868.957.971 3.532.307.514.841 
2 Phãi trá ngr&i ban ngan hn 312 324.469.236.704 274.084.643.990 
2.1 Phái trá ye hcrp dông báo hiêm 312.1 21 302.735.325.637 257.744.946.924 
2.2 Phâi trá khdc cho ngut*i ban 312.2 21.733.911.067 16.339.697.066 
3 Nguñ mua trá tiên truàc ngän han 313 3.526.682.712 2.564.714.552 
4 Thué và các khoãn phâi np 

Nhà ntràc 314 22 33.621.391.917 27.085.489.853 
5 Phái trà ngu?n lao dng 315 196.105.806.796 165.874.385.909 
8 Cac khoàn phãi trâ, phãi np 

ngAn han khác 319 23 38.756.962.467 3 1.705.598.771 
9 Doanh thu hoa hông chua 

duqc htrông 319.1 24 104.673.400.067 63.197.055.574 
11 Qu5 khen thu&ng, phüc lçi 323 25 40.935.731.198 40.334.768.172 
13 Drphongnghipvi 329 26 3.085.779.746.110 2.927.460.858.020 
13.1 Dtphàng phI bâo hiêm gôc và 

n/ian tái báohiêm 329.1 1.516.196.094.898 1.365.865.699.064 
13.2 Dztphbng bói thwô7g báo hiêm gôc 

và nhin tái báo hiêm 329.2 1.286.106.137.319 1.300.086.510.404 
13.3 Dir phàng dao d5ng Ian 329.3 283.477.513.893 261.508.648.552 : 

1, 

II 
3 

Nçrdàihn 
Phãi trã dài han khác 

330 
333 

42.987.530.260 
1.946.028.875 

19.274.382.881 
2.027.237.300 Y 

8 Doanh thu chua th%rc hin 338 20.978.922.956 2.600.177.336 
9 Qu phát triên khoa hçc và 

cong ngh 339 20.062.578.429 14.646.968.245 

B VON CHU S(1H1!U 
(400 = 410) 400 1.489.772.700.057 1.467.889.752.767 

Vnchü s&hfru 410 27 1.489.772.700.057 1.467.889.752.767 
1 VOn côphãn 411 887.177.730.000 887.177.730.000 

Cophieupho thông có quyên 
biêu quyêf 411a 887.177.730.000 887.177.730.000 

2 Thng du vn c phAn 412 359.463.149.516 359.463.149.516 
7 Qu5 dâu ttrphát triên 417 51.427.349.931 50.153.748.628 
9 Qu5'ditrübatbuôc 419 57.180.846.972 50.100.773.484 
11 Lcn nhun sau thuê chua phãn phôi 421 134.523.623.638 120.994.351.139 

TONG CQNG NGUON VON 
(440=300+ 400) 440 5.360.629.188.288 5.019.471.650.489 2 

Các thuylt minh dInh kern là b(5 phmn h thành cãa báo cáo tài chInh hç nhJt nay 
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Ha Nôi, ngày 11 thang 3 näm 2019 

K toán rruàng 

VtwngQucHirng hu Cong Nguyen 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Bang can dôi k toán h?p  nhât tii ngày 31 tháng 12 nãm 2018 
(tiêp theo) 

Mu BO1 — DNPNT 
(Ban han/i thea TTs232,2012/TT-BTC 

ngàv 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

Don vi 31/12/2018 31/12/2017 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

3 Nq khó dôi dã xr 1 VND 21.437.036.293 20.172.693.966 
4 Hqp dong bão hiêm chi.ra phát sinh trách nhim VND 504.509.050.220 386.597.820.965 
5 Ngoi t các loi (Nguyen t) 

- Do Ia M (USD) USD 1.797.259,28 1.023.382,63 
- Do Ia Uc (AUD) AUD 400,00 400,00 
- Euro (EUR) EUR 18.541,29 18.540,52 
- Bang Anh (GBP) GBP 150,00 150,00 

K toán Tong hop 

2 

,Iqc, 

Các thuvt ,ninh dInh kè,n là bó phán hop thành cüa báo cáo tài chInh hap nhct nay 
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Tong Cong ty Co phãn Bão hiêni Petrolirnex Mu B02 - DNPNT 
Bao cáo két qua hoit dng kinh doanh hçrp nhât (Ban hành theo 27 s 23212012/TT-BTC 
cho nãm kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

PHAN I - BAO CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANH TONG H1P 

Ma 
s 

2018 
YND 

2017 
VND 

1 Doanh thu thun hoat dng kinh doanh b him 10 2.413.393.614.512 2.335.093.482.813 
2 Doanh thu kinh doanh bat dng san dâu n 11 11.263.722.668 10.589.349.262 
3 Doanh thu hoat dng tài chInh 12 98.314.548.617 87.333.384.692 
4 Thu nhp khác 13 5.210.069.877 20.578.491.333 
5 Tong chi phI hoat dtngkinh doanh bão hiêm 20 1.928.847.281.474 1.926.753.258.387 
6 Giá vn bt dng san dâu tu 21 6.586.427.174 6.124.294.769 
7 Chi phi hoat dng tài chInh 22 42.989.589.736 11.785.208.708 
8 Chi phi quãn 1 doanh nghip 23 369.316.700.004 340.003.135.044 
9 ChiphIkhác 24 5.337.227.980 12.577.702.779 

10 Tng lçi nhun k toán truôc thuê 
(50=10+11+12+13-20-21-22-23-24) 

50 175.104.729.306 156.35 1.108.413 

11 Chi phi thuê TNDN hiên hành 51 33.503.259.544 28.990.978.124 

13 Lçn nhtin sau thu thu nhp doanh nghiêp 
(60 = 50 - 51) 60 141.601.469.762 127.360.130.289 

14 Lãi Co ban trén cô phiêu 70 1.596 1.654 

Các thuvé't ,ninh dInh kern là bó phán hop thành cua báo cáo tài chIn!? hop nhct nay 

5.  



2335.093.482.813 

1.427.715.892.677 
1.441.494.704.283 

13.778.8)1.606 
313.312.803.803 

688.968.485 

(8 1.713.364.276) 

( 

Tong Cong ty CO phn Bão hiêm Petrolimex 
Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hçip nht 
cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo)  

Mu B02 —DNPNT 
(Ban hành :heo 77'sd 23212012/17'-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa B5 Tài chInh) 

PHAN H - BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH THEO HOT BONG 

Ma s Thuyêt 
minh 

2018 
VND 

2017 
VND 

1 Doanh thu phI bão him
01 (01 = 01.1 + 01.2- 013) 

- Phibãohiêmgoc 01.1 
- PhI nhn tái bão him 01.2 
- Tang di,r phông phi bão hiém gôc 

và nhân tái bão hiém 
2 PhI nhtrçng tái bão him 

(02 = 02.1 - 02.2) 
- Tong phi nhucmg tái bâo him 
- Tang/(giãm) dir phöng phI 

nhircmg tái bão hiêm 
3 Doanh tim phI bão him thun 

(03=01-02) 
4 Hoa hông nhircing tai bão him và 

doanh thu khác hoat dng kinh doanh 
bãohirn(04=04.1+04.2) 
- Hoa hông nhwqng tái báo hiêm 04.1 
• - Doanh thu khác hogt d5ng 

kinh doanh báo hiêm 04.2 

5 1)oanh thu thuIn hot dng 
kinh doanh bão hiêm (10 = 03+ 04) 

6 Chiboithurng(11=11.1-11.2) 11 
- Tôngchiboithw&ng /1.1 
- Các khoán giám tnìt (Thu dôi 

ngzröi :h& 3 bôi hoàn, thu hang da 
xìtlj5bôithzthng 100%) 11.2 

7 Thu bôi thuxng nhucing tai bão hiêm 12 
8 (Giam)/thng dr phông bi thir&ng 

báo hiêm g6c va nhn tai báo hiêm 13 
9 Tang/(giâm) dr phông bôi thir&ng 

nhirorng tái bão hiêm 14 

15 

16 

01.3 

02 

02.1 

02.2 

03 

10 Tang chi bi thirông bão hiêm 
(15=11-12+13-14) 

11 Tang dir phông dao dng lan 
12 Chi phi khác hot dng kinh doanh 

bão hiêm(17 = 17.1 + 17.2) 
- Chi hoa hông báo hiêm 
- Chi ph( khác hogt d5ng kinh doanh 

báo hiêm 

13 Tang chi phI hoat dng kinh doanh 
bãohiêm(18= 15+16+17) 

14 Lçi nhuãn gop hot dng kinh 
doanh hio hiêm (19 = 10- 18) 

28 2.792.822.726.581 2 .694.734.435.421 

2.809.333.399.577 2 .611.656.418.197 
133.819.722.838 176.328.110.787 

26(a)(i) 150.330.395.834 93.250.093.563 

29 655.900.606.539 620.414.751.232 

746.266.588.341 604.469.277.706 

26(a)(i) 90.365.981.802 (15.945.473.526) 

2.136.922.120.042 2.074.319.684.189 

30 120.131.585.045 110.052.010.658 

1.392.592.483.990 
1.394.920.545.105 

2.328.061.115 
278.744.950.898 

26(a)(ii) (13.980.373.085) 

26(a)(ii) 

31 

26(b) 

1.082.219.026.143 1.196.805.421.635 

21.968.865.341 13.326.478.088 

17.648. 133.864 

04 276.471.494.470 260.773.798.624 
24 156.339.909.425 150.721.787.966 

10 2.413.393.614.512 

17 32 824.659.389.990 7 16.621.358.664 
17.1 180.184.555.937 166.852.097.348 

17.2 644.4 74.834.053 549.769.261.316 

18 1.928.847.281.474 1.926.753.258.387 

19 484.546.333.038 408.340.224.426 

Các thuyet mmli dInh kèni Ili bó phn hc.rp thành cz'a báo cáo tài chInh hqp nh6t nay 
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Ha Ni, ngày 11 thang 3 nãm 2019 

Kê toán :nc&ng"I/ 

Vuang Quc Htrng 'Hãi 

KI wan Tong hqp 

Chu Cong Nguyen 

lông Cong ty Co pJiin Bão hiêrn Petrolirnex Mu B02 - DNPNT 
Bo cáo kêt qua hott dng kinh doanh hçrp nhât (Ban hành theo Ti's6 232f20I2uJT-BTC 
cho nãm kt thüc ngãy 31 tháng 12 nãm 2018 (tiép theo) ngàv 28/12/2012 cüa Bó Tài ch(nh) 

PHAN II- BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH THEO HOT DQNG (TIEP THEO) 

15 Doanh thu kinh doanh bt dng san 

Ma 
so 

Thuyêt 
rninh 

2018 
VND 

2017 
VND 

dâu us 20 11.263.722.668 10.589.349.262 
16 Giá v6n bt dng san du tu 21 6.586.427.174 6.124.294.769 

17 Loi nliuân tr host dng dAu tu 
b&t dng san (22=20-21) 22 4.677.295.494 4.465.054.493 

18 Doanh thu hoat dng tài chInh 23 33 98.3 14.548.617 87.333.384.692 
19 Chi phi hoat dng tai chInh 24 34 42.989.589.736 11.785.208.708 

20 Lçi nhun gp hoat ding tài chmnh 
(25 =23- 24) 25 55.324.958.881 75.548.175.984 

21 Chi phi quãn 1)1 doanh nghip 26 35 369.316.700.004 340.003.135.044 

22 Lçri nhuân thun tu hoat dông 
kinh doanh (30 19 + 22 + 25 -26) 30 175.231.887.409 148.350.319.859 

23 Thu nhOp  khác 31 5.210.069.877 20.578.491.333 
24 Chi phi khác 32 5.337.227.980 12.577.702.779 

25 (L)/1oi nhuân khic (40 = 31 - 32) 40 (127.158.103) 8.000.788.554 

26 Tng I9i nhun k toán triró'c thud 
(50 = 30 + 40) 

50 175.104.729.306 156.351.108.413 

27 Chi phi thuê TNDN hin hành 5 1 36 33.503.259.544 28.990.978.124 

29 L9i nhun sau thud thu nhp 
doanh nghip (60 =50-51) 60 141.601.469.762 127.360.130.289 

30 Läi co ban trên c phiu 70 37 1.596 1.654 

(ac thurt ininh dIn/i k,ii 16 ho p/iOn hap thành c6a báo cáo tài chInh hap ,thcit nay 
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01 2.992.632.973.744 

02 (2.043.348.190.920) 
03 (361.064.109.176) 
05 (36.127.638.313) 
06 344.757.979.833 
07 (737.412.112.306) 

2.588.291.626.017 

(1.899.052.795.164) 
(3 18.617.820.27 1) 
(23.739.417.832) 
409.943.284.948 

(795.510.617.680) 

(62.456.289.688) 

292.186.628 

(1.154.664.450.000) 

1.015.105.388.370 
(38.273.850.000) 

220.290.835.037 

(65.232.150.033) 

15.397.470.876 

(1.973.414.583.000) 

1.418.787.865.000 

187.511.015.702 

Tang Cong ty C phari Bão him Petrolimex 
Báo cáo liru chuyen tiên t hçp nht cho näm kt thóc 
ngày 31 tháng 12 näm 2018 (Phirong pháp tryc tip) 

Mu B03 — DNPNT 
(Ban hành thea TTsO 232f2012,TT-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa B5 Tài chInh) 

Chi tiêu Ma 2018 2017 
so VND VND 

I LU1J CHUYEN TIEN Ti)' HOAT DQNG KINH DOANH 

1. Tin thu ban hang, cung cAp djch vu 
vàdoanh thu khác 

2. Tién chi à cho ngithi cung cAp hang hóa 
vàdjch vi 

3. Tiênchi trã cho ngLr&i lao dng 
5. Thuô thu nhp doanh nghip da nôp 
6. Tiên thu khác tir hoat dng kinh doanh 
7. Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 

Liru chuyn tin thuân tir hoat  dng 
kinh doanh 

20 159.438.902.862 (38.685.739.982) 

II LIIU CHUYEN TIEN Til' HOAT DQNG DAU TU 

1. Tin chi dE mua sam, xây dtmg tai san c djnh và 
các tài san dài han khác 21 

2. Tiên thu tir thanh 1, nhuvng ban tài san cô djnh 
vàcác tai san dai han khác 22 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong ci nq cUa các 
dan vj khác và tiên gri có kS' han tai ngân hang 23 

4. Tién thu hôi cho vay, ban iai  các cong cii nçi cüa 
dan vj khác và tién gUi có kS' han tai ngan hang 24 

5. Tiên chi dâu tu gop v6n vào dan vj khác 25 
7. Tin thu lãi cho vay, cô t(rc và Icn nhu.n ducrc 

chia 27 

Luu chuyên tin thuIn tir hoLt dng dâu tu 30 (19.706.179.653) (416.950.381.455) 

Các thuydt minh dInh kern là bó phtn hQp thành cüa Mo cáo tài chInh hQp nhdt nay
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KI toan rrwông Tdng Giám dc KeA toán Tang hcrp 

Chu Cong Nguyen Vtrang Qu& Htrng 

Tng Cong ty Co phn Bão him Petrolimex 
Báo cáo km chuyen tin t hyp nhât cho 11am kt thIic 
ngày 31 tháng 12 nàm 2018 (Phuo'ng pháp triyc tip) 
(tip theo) 

Mu B03 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' sJ 232120121fT-BTC 

ngày 2811212012 cüa B5 Tài ch(nh) 

Ill 

1. 

Chi tiêu Ma 2018 
s VND 

LUU CHUYEN TIEN TtT HO3T DQNG TAI CHINH 

Tin thu tir phát hành c phiu, nhn vn gop cUa 

2017 
VND 

thu sà hUti 31 532.306.650.000 
6. Co trc, 1i nhun da trã cho chü sà hUu 36 (104.677.335.275) (76.886.343.075) 

Liru chuyn tin thun tr hoat dông tài 
chlnh 

40 (104.677.335.275) 455.420.306.925 

Lmi chuyn tin thuân trong nàm 50 35.055.387.934 (215.814.512) 

Tin và các kl.oin tinnig duong tin dAu nàm 60 142.200.474.608 142.517.888.593 

Anh htrmg cüa thay dM t giá hM doái quy dM 
ngoai t 

61 (53.413.122) (101.599.473) 

Tin và các kboãn tiwng throng tién cuM narn 
(Thuyt minh 4) 70 177.202.449.420 142.200.474.608 

HaNi,ngay 11 tháng3nam 2019 

Gác thuytt minh c/In/i ki'in là bç5 phn hop t/u'i,i/i ciia ban cáo tài chInh hp n/ut ithy 
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Tong Cong ty Co phn Bäo him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hç'p nht cho nAm (Ban hành theo 77's6 23212012/17'-BTC 

kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 ngày 28/12,2012 cña B(5 Tài chInh) 

Các thuyêt rninh nay là b phn hcp thành và can duqc d9c dông thai vói báo cáo tài chInh hcp nht dInh 
kern. 

1. Don v báo cáo 

(a) I1Inh thuc s& hüu vn 

Tng COng ty C?hàn  Bão him Petrolimex ("T6ng Cong ty") là mt cOng ty c phn duqc thành 1ptai 
Viçt Nam theo Giay phép Thanh lap  va Boat dQng so 187 3/GP-UB ngay 8 tháng 6 nAm 1995 do Chu t!ch 
Uy ban N1ân dan Thành phô Ha Ni và Giây chimg nhn dü tiêu chuân va diêu kiin  hoat dng kinh 
doanh bão hiêm s 06-TC/GCN ngà7 27 thang 5 nãm 1995 do B TM chInh cap, và dirqc thay the bang 
GiAy phépthành 1p và hoat dng so 67 GP/KDBH doB Tài chfnh cap Ian dau ngày 26 tháng 10 nAm 
2011 và da duqc dieu chinh gan nhat Ia Giay phep dieu chinh so 67/GPDC8IKDBH ngay 27 thang 11 
nAm 2017. 

- Tong Cong ty có Tru sa chinh tai  tang 21, Töa nha MIPEC, so 229 Tay San. Nga Ti.r So. Dong Da, Ha 
Ni. 

(b) Hoat dng chlnh 

Các hoat dng chInh cüa T6ng Cong ty bao gm: 
- Kinh doanh bâo him phi nhân thQ, tái bâo hiêm; 
- Giám dnh tn that, giãi quyt bi thumg, yeu cu nglx&i th(r ba bi hoàn; va 
- Hoat dng dAu ttr và các hoat dng khác theo quy djnh cila pháp lut. 

(c) Chu k5' host dng kinh doanh thông thuCng 

Chu k' hoat dng kinh doanh thông thuông cüa Tng Congty nrn trong pharn vi 12 tháng. 

(d) Cu trüc Tong cong ty 

Tal ngày 31 thang 12 nAm 2018, Tng Cong ty cO 59 dan vj thành viên tri,rc thuc, mtcông ty con là 
Cong ty TNHH MTV cru h PJICO Hãi Phông và mOt  cong ty lien két là Cong ty C phân Thirang mai 
và Djch vu Sra chua 0 to Petrolimex (31/12/2017: 59 dan vj thành viên trijc thuc, mt cong ty con và 
mt Cong ty lien kOt). T' l s hftu cCia Tong Cong ty t?i  COng ty TN}IH MTV thu h PJICO Hãi Phông 
là 100%. Linh vrc kinh doanh cüa COng ty TN}IH MTV cüu h PJICO Hãi PhOng là kinh doanh van tãi 
và phuang tin vn tãi, dai  l môi giài bão hiém và các hoat dng khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Theo Nghi quy& s6 04/2OI8IPJICOINQ-HDQT ngay 12 tháng 7 näm 2018, Hi dng Quân trj cüa T6ng 
Cong ty dã thong nhât chü truang dimg hoat dng kinh doanh và dang tin hành các thu tiic giài th Cong 
ty TNHH MTV Ciru h PJICO Hài Phông. 

Báo cáo tài chInh hçip nht cüa T6ng Cong ty tai ngày 31 thang 12 näm 2018 và cho näm k& thic cirng 
ngày bao gôm báo cáo tài chInh cüa Tong COng ty và cOng ty con (ducic gçi chung là "PJICO"). 

T?i ngày 31 tháng 12 näm 2018, PJICO có 1.590nhân viên (31/12/2017: 1.624 nhân vien). 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09—DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hp nht cho nAm (Ban hành theo TT sd 232/2012,Tf-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 (tip theo) ngy 28/12/2012 cüa B3 Tài chInh) 

2. Co s& 1p báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên b v tuân thu 

Báo cáo tai chInh hqp nht duqc 1p  theo các Chun muc K toán Vit Nam, Ch d K toán Doanh 
nhip VietNam, Thông tu so 232/2012/TT—BTC ngày 28 thang 12 nam 2012 do B Tài chInh ban hanh 
ye hi.ràng dan k toán áp dicing dM vài doanh nghip bão hiêm phi nhân thç, doanh nghip tái bào hiêm 
và chi nhánh doanh nghip bão him phi nhân thQ nithc ngoài và các quy djnh pháp 1)1 cO lien quan dn 
vic 1p  va trInh bay báo cáo tài chInh. 

Các chun mirc và quy djnh pháp l cO lien quan nay có th khác bit trên mt s6 khIa canh trçng yu so 
vài các nguyen tAc và chu.n mrc k toán dtrcic th&a nhn rng rAi các qu& gia khác. Do do, báo cáo 
tai chInh hc!p nht dInh kern không nhAm mic dIch phàn ánh tInh hInh tài chInh hcrp nhât, kt qua hoot 
dn kinh doanh hçip nht, các 1ung hiu chuyên tién t hcrp nhãt cüa PJICO theo các nguyen täc, thông 
l ke toán duqc thira nhn rng rãi a cac nuâc va các quyen tài phan khác ngoài pham vi Vit Nam. Hcin 
nüa, vic sir dung báo cáo tai chInh hçip nhAt nay không nhAm dành cho nhirng dôi tucmg sir ding khong 
dtrçic biêt ye các nguyen tAc, thu tic và thông lé ké toán Vit Nam áp din cho doanh nghiêp bão hiem 
phi nhân the, doanh nghip tái bào him và chi nhánh doanh nghip bão hiêm phi nhân tho ntràc ngoài. 

(b) C s0 do hrèng 

Báo cáo tài chInh hçrp nh&, trir báo cáo urn chuyn tin té hqp nhAt, di.rcic 1p trên ca sâ dn tIch theo 
nguyen thc gia g&. Báo cáo luii chuyên tin t hcp nht dtrçrc 1p  theo phLrang pháp trrc tiêp. 

(c) Ky k toán näm 

K' ké toán näm cüa PJICO là tt'r ngày I tháng 1 dn ngày 31 tháng 12. 

(d) Don vj tin t k toán 

Dan vj tin t k toán cCa T6ng Cong ty là Ding Vit Narn ("VND"), cling là don vj tin t ducrc sir ding 
cho mic dIch 1p va trInh bay báo cáo tai chInh hcip nht. 

3. Tom tat nhinig chInh sách k toán chü yu 
Sau day là nhirng chInh sách k toán chü yu duçc PJICO ap di,ing trong vic 1p báo cáo tài chInh hcip 
nht nay. 

(a) Cos&hqp nhât 

(i,) Cong ty con 

Cong ty con là các don vj chju sr kim soát cüa PJICO. Báo cáo tai chInh cüa cOng ty con dtrqc bao gm 
trong báo cáo tài chInh hçrp nhât ké tir ngày kiêm soát bat dâu cO hiu 1rc cho tal ngày quyàn kiêm soát 
chm dirt. 

(ii) Cong ty lien th 
COng ty lien kt là nhüng cOng ty ma ico cO ánh huông dáng k& nhuiig khOng kim soát, các chInh 
sách tai chInh ya hoat dng ciia cong ty. COngty lien k& duqc hach  toán theo phtrang pháp v6n chü s& 
hthi. Báo cáo tài chInh hcp nhât bao gOm phãn ma iico duçic huOng trong thu nhâp và chi phI cüa 
cong ty lien két, sau khi dieu chinh theo chlnh sách ké toán cüa PJICO, tir ngày bat du cho tai ngày châm 
dirt sir ãnh huorng dáng ké hoc quyen dong kiêm soát dôi vài các don vj nay. 
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Tng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho näm (Ban hành theo 77 s5 232,20121TT-BTC 
kêt thñc ngày 31 tháng 12 nám 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 câa B Tài chInh) 

Khi phAn I cüadan vi nhn du tir ma P.Jico phâi chia sé vuclt qua icr1 Ich cüa PilCO trong cong ty lien 
két, gia trj ghi so cüa khoân dâu ttr (bao g6m cac khoãn dAu tir dài han,  nu có) s duçrc ghi giàm tài bang 
không và dirng vic ghi nhn các khoãn 10 phát sinh trong tirang Iai trir các khoán lô thuic pham vi ma 
PJICO cO nghia vi phái trã hoc dã trã thay cho dan vj nhn dau tu. 

- (in) Cacgiao dch dwtc low trw kin h9p nhat 

Các giao djch và s di trong ni bi PJICO và các khoãn thu nhâp và chi phi chira thc hin tir các giao 
djch ni b &rqc Io?i trir khi lap báo cáo tài chInh hcvp nhãt. Khoán lãi và JO chua thuc hin phát sinh tr 
cac giao djch vài cOng ty lien két duqc tth vào khoân du ur trong pham vi icr1 ich cüa PJICO tai  cong ty 
lien kOt. 

(b) Các giao djch bang ngoi t 

Các giao djch Mng các don vj tin khác VND trong närn ducrc quy sang VND theo t gia xAp xi t 
giá tai  ngay giao djch. 

Các khoãn mic tai san và nq phãi ira có g& b&ng don vj tin t khác VNI) duçrc quy dôi sang VND theo 
t) giá mua chuyên khoãn/t giá ban chuyên khoãn cüa ngan hang thtrang mai ncri Tong COng ty hoc 
cong ty con thung xuyên cO giao djch tai  ngày két thüc k' ké man nAm. 

Tt cã các khoãn chênh ich t giá h6i doái diicrc ghi nhn vào báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh hçrp 
nhât. 

(c) Tiên và các khoãn tirong dirong tin 

Tin bao gm tin mt và tin gri ngân hang không kS' han. Các khoân tuang duong tin là các khoán 
dâu ur ngän han cO tInh thanh khoãn cao, có th d dàng chuyn dôi thành mt lircvng tin xác djnh, không 
có nhiêu rüi ro ye thay dôi giá tij và dtrqc sr ding cho mic dich dáp (mg các cam kt chi tiên ngan hn 
han là cho miic dIch dãu n.m hay là các mic dIch khác. 

(d) Các khoãn du tir a 

(i) Gháng khodn kin/i doanh 1 

Chimng khoán kinh doanh là các loai chImng khoán &rcrc PJICO nm giu 'I mic dIch kinh doanh, tIrc là 
mua vào ban ra dê thu lçri nhuãn trong th&i gian ngAn. Ch(mng khoán kinh doanh dLrçlc ghi nhn ban du 
theo giá g6c bao gôm giá mua cong các chi phi mua. Sau ghi nhn ban dAu, ch(mng khoán kinh doanh 
duçrc xác djnh theo giá g6c trr di dir phông giãm gia ch(mng khoán kinh doanh. Dir phöng giãm giá chfrng 
khoán kinh doanh ducrc 1p khi giá thj tnr&ng cüa cháng khoán giâm xu6ng thâp han giá trj ghi sO cüa 
chüng. Sau khi khoãn di,r phông dtrçrc 1p, nu giá thi truvng cüa chfrng khoán tang len thi khoãn dir phông 
s duc hoàn nhap. Khoàn dtr  phOng chi duqc hoàn nhp trong pham vi sao cho giá trj ghi so cüa ch(mng 
khoán kinh doanh khOng vtrçxt qua giá trj ghi so cüa các ch(mng khoán nay khi giã djnh khOng có khoán 
dir phông nào d &rqc ghi nhân. 4 

PJICO xác dlnh  giá tn thj trtr&ng cüa ch(mng khoán và tInh toán si lieu di,r phông cn phãi trIch lap cho 
tmng ch(mng khoán theo quy djnh ye lap dr phông giám giá ch(mng khoán quy djnh tai  Thông tu s6 
228/20091TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 7 thang 12 nam 2009 ("Thông tir 228") và Thông tim 
so 89/2013/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 näm 2013 s(ra dôi, bô sung Thông tu 228. Trong trtr&ng 
hcirp giá tn thi trumng cüa ch(mng khoán khOng cO hoc không the xác djnh duqc mt cách dáng tin cay, 
các ch(mng khoán nay duçrc ghi nhân theo giá gOc. 
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Tang Cong ty C phn Bäo him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hqp nht cho näm (Ban hành theo 7Ts6232/20121fl'-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chmnh) 

(ii) Dâu tic ntnz gifr din ngày dáo hqn 

DAu tu nm gilt dn ngày dáo han  là các khoãn du tu ma PJICO dr djnh và cO khâ nãng nAm gilt dn 
ngày dáo han.  Du tu nãm gilt den ngày dáo han  bao gm tiên glri ngãn hang cO k' han  và trái phiêu nAm 
gilt dn ngày dáo han.  Các khoãn dAu tLr nay duqc ghi nhãn theo giá gic tth di dr phOng cho các khoãn 
phâi thu kh6 döi twYng ti,r nhu chInh sách ké toán dtrqc trinh bay tai  Thuyêt minh 3(e). 

(iii) BEu tic gop vñn vào các don vj khdc 

Du tu vào các cong ci1 vn chü s& hltu cüa các don vj khác duqc ghi nhn ban du theo giá g6c bao g6m 
giá mua và các chi phi mua cO lien quan trrc tip. San ghi nhãn ban dâu, các khoãn dâu tu nay duqc xác 
djnh theo giá g6c trr di d phông giãm giá khoán ctâu ttr. Dtr phöng giám giá dâu tu dtrcic Ip  khi don vj 
nhân dâu tu phát sinh 1, ngoai tr trumg hcp khoân l dO dA nAm tron du kin cüa PJICO khi quyt 
djnh dâu tu. Di,r phông giàm giá dAu tu duqc hoàn nhp khi &m vj nhân dau tu sau dO tao  ra lçn nhuân d 
bü trü cho các khoãn lô cIA duoc Ip dir phông tnthc Ida. Khoàn dr phông chi duqc hoàn nhp trong pham 
vi sao cho giá tn ghi so cüa khoãn dau tir không vuçlt qua giá tn ghi so khi giã djnh không cO khoân dr 
phông nào cIA duçc ghi nhn. 

(e) Các khoãn phãi thu 

Các khoán phãi thu v hçrp d6ng bâo him, phãi thu khách hang và cac khoãn phãi thu khác duac phân 
ánh theo nguyen giá trlr di dir phöng phãi thu khO dôi. 

Các khoãn phái thu dtrçrc xem xét trIch 1p  dr phông rüi ro theo tu& nq qua han cüa khoan nq hoc theo 
dr kin tOn that cO the xày ra trong trtr&ng hqp khoãn nçi chua dn han  thanh toán nhtrng tO ch(rc kinh t 
lam vào tInh trang phá san hoc dang lam thu tic giâi th& ngtr&i nçi mat tIch, bO trn, dang bj các co quan 
pháp lust  truy t& xét xCr hoc dang thi hành an hoc cIA chét. 

D6i vth các khoãn phãi thu qua han  thanh toán, PJICO áp diing m(rc tnich lap dr phöng theo hiràng dn 
cüa Thông tu 228 nhu sau: 

Thai gian quO hgn M&c trIch dzrphông  

Không qua han  hoc qua han  duâi sáu (06) thang 0% 
Tlr sáu (06) tháng den duài mt (01) nAm 30% 
Tlr mOt  (01) nAm den duài hai (02) nãm 50% 
Tr hai (02) nAm den dtr6i ba (03) näm 70% 
Trên ba (03) nAm 100% 

(f) Chi phi hoa hl)ng chua phân ho 

Chi phI hoa hông cho hoot dong kinh doanh bão him g6c và nhn tai bão him dirqc ghi nhãn và phan 
bô tuong thig vài phucmg pháp trich 1p  dir phöng phi bão hiêm chua dtrçic huàng duac trmnh bay trong 
ThuyM minh 3(m)(i). S dir cüa chi phi hoa hông chi.ra phân b tai ngày báo cáo phãn ánh chi phi hoa 
hông urcrng irng vth doanh thu phi báo hiem chua dtrqc hung. 

(g) Tài san c dlnh  hüu hInh 

(i) Nguyen giá 

TM san cO djnh hltu hInh duçrc thO hin theo nguyen giá trIr di giá trj hao mon 1u k. Nguyen giá tài san 
cO djnh hUu hInh bao gm giá mua, thud nhp khâu, các loai thus mua hang khOng hoàn lai và chi phi 
lien quan trrc tip d dira tai san dn vj tn và trang thai hoat dng cho mic dIch sCr ding cIA dr kiên. Các 
chi phi phát sinh sau khi tài san c djnh hüu hInh cIa dua vào hoat dông nhirchi phi slta chlta, bão dtrng 
va dai  tu dtrçic ghi nhân vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât trong nAm ma chi phi phát 
sinh. 

17 



Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nht cho nãm (Ban hành theo Ti's6 23212012/TT-BTC 
kt thtIc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

Trong các trumg hcip có th chüng minh mt cách rô rang rang các khoán chi phi nay lam tang lai Ich 
kinh t trong tuang lai dir tfnh thu duçc tir vic sCr ding tài san c6 ljnh hftu hinh vuçrt trên müc hoat dng 
tiêu chuAn theo nhtr dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay dtrqc v6n hoá nhtr mt khoãn nguyen giá tang 
them cüa tài san cô djnh hcru hInh. 

(ii) KhJu hao 

Khu hao dtrcic tInh theo phi.rorng pháp dtrông thang dra trên th?i gian hüu ding ir&c tInh cüa tài san cô 
dnh hihi hInh. Thri gian hthi dung trâc tInh nhu sau: 

Nhà tha, 4t kin triic 20- 50 näm 
Phucrng tin van tài 6- lOnãm 
Thit bj, dung  cu van phông 3 - 8 nAm 
Tài san c6 djnh khác 3 - 5 nãm 

(h) Tài san c6 dinh vô hInh 

(i) Quyên sir dyng dAt 

Quyn sCr dung  dt bao gm quyn sCr dung dAt có th&i han  và quyn scr dung dAt vô thai han.  Quyn 
dung dAt có th&i han duçrc trIch khâu hao theo phuang pháp dsng thAng dra trên thai han  sir  dung  cüa 
lô dAt. Quyên sir dung  dAt vo thai han  dLrçrc the hin theo nguyen giá và không trich khãu hao. Nguyen 
giá ban dAu cüa quyên sir diving dat là giá mua va các chi phi lien quan trrc tip tài viêc có dtrçic quyên sfr 
dung dAt. Quyen sr dung  dat vo thai hn không diiçic trIch khâu hao. 

(ii) Phân mêm may vi tlnh 

Giá mua phAn mm may vi tinh mài ma phAn mm nay không phãi là mit b phân gAn kAt vài phan c(mg 
có lien quan thI duqc v6n hoá và hachtoán  nhtr tai san cô djnh vô hInh. Phãn mêmmáy vi tInh duçic tmnh 
khâu hao theo phuang pháp ththng thang trong vông 3 näm. 

(1) Xây drng c bàn do dang 

Xây dirng c bàn dà dang phãn ánh các khoãn chi phi xay drng va phát trin phAn mm chua duc hoàn 
thành. KhAu hao không dtrçirc tInh cho xay drng ccr bàn dà dang trong qua tiInh xây dtmg và phát then. 

(j) Bgt dng san du tir cho thuê 

(i) Nguyen gui 

BAt dng san dan tu cho thuê dtrqc thE hin theo nguyen giá ti* di giá trj hao mon lily kE. Nguyen giá ban 
dâu cüa bAt dn san dAu tu cho thuê bao gôm gia mua, chi phi quyên sr dung  dat và các chi phi lien 
quan trijc tiep den vic dua tài san den diEu kiên can thiêt dé tai san có thE hoat dng theo cách thirc dA 
dr kiEn bâi ban quân 1)1. Các chi phi phát sinh sau khi bAt dng san dâu tu cho thuê dã duqc dua vào hoat 
dng nhu chi phi sCra chla và bão tiI duçrc ghi nhán vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcp nhât 
trong k' kê toán nam ma các chi phi nay phát sinh. Trong các trueing hcip có the cháng minh mt cách rO 
rang rang các khoãn chi phi nay lam tang lcxi ich kinh tE trong tuang lai dr tInh thu duçrc tr bAt dng san 
dâu tu cho thuê vuqt trên mCrc hot dng tieu chuãn theo nhu dánh giá ban dau, thI các chi phi nay duqc 
von hóa nhu mt khoãn nguyen giá tang them cüa bat dng san dâu ur cho thuê. 
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Tong Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hqp nht cho näm (Ban Wmh they TT sd 232,2012/TT-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cña Do Tài chzInh) 

(ii) Khiu hao 

Khu hao ducc tInh theo phtrang pháp duàrng thing dra trên thôi gian h&u dung ithc tInh cUa bt dông 
san d&u tir. Th&i gian hüu ding uâc tinh nhu sau: 

QuyM sr ding dat Vô thôi h?n 
Nhà cira, vt kiên trüc 6- 35 nãm 

(k) Các khoãn phãi trã bäo him và các khoãn phãi trã khác 

Các khoàn phãi trà bào him và các khoãn phai trâ khác th hin theo giá g6c. 

(1) Dir phèng 

Mt khoãn dir phông dirçic ghi nhãn nu, do k& qua cüa mt si,r kiin trong qua kh, PJICO cO nghTa vii 
pháp 1 hin tai hoc lien d&I cO the iióc tInh mt cách dáng tin cay, và chAc chãn së lam giãm süt các lçn 
Ich kinh th trong tirong lai dê thanh toan các khoãn nq phài trã do nghia vi,i do. Khoãn dr phông dtrcic xac 
djnh bang cách chiét khâu döng tién dr kin phâi Ira trong tuang lai vth t) 1 chiêt khãu trtràc thus phãn 
ánh dánh giá cüa thj trtrôrng & th&i diem hin tai  ye giá trj thri gian cüa tin và rüi ro ci the cüa khoãn no 
dO. 

(m) Du phèng nghip vu 

Di,r phông nghip vi &rçic lap theo các quy dinh và hu&ng dn trong Thông tir s6 50/2017/TT-BTC ngày 
15 tháng 5 nam 2017 ("Thông tir 50") do B Tài chInh ban hành ye htràng dan thi hành Nghj dinh so 
73/20161ND-CP ngày 1 tháng 7 näm 2016 ("Ngh djnh 73") cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành Luât 
Kinh doanh bão him và Lust  slra dôi, b sung mt s diu cila Luât Kinh doanh bão hiêm và COng van 
so 172IBTC-QLBH ngày 8 tháng 1 nãm 2018 ("Cong vAn 172") do B Tài chinh ban hành chAp thuân 
phucmg pháp trIch dr phông nghip vv bão hiêm cüa PJICO. Phi.rang pháp Ip dr phông và các giã dinh 
dung khi tInh dir phông nghiêp vu cüa mi loai san phâm dä dwxc B Tài chmnh phê duyt khi san phâm 
duçrc phát hành. 

Dr phông nghip vi cüa PJICO bao gm: 

(i) DrphàngphIchwa dwtc hiró71g 

Dr phöng phi chira dirçic hu&ng là khoãn dr phông cho phAn phi bão hiêm tuong 1mg vói phân rüi ro ma 
PJICO phài gánh chju sau ngày báo cáo và duçvc hach toán là mt khoãn ncr phãi trá trong bang can dOi 
k toán hcrp nhât. 

D6i vài các hqp ding bão hiAm, tai bão him cO thai han  tr 1 nän tr& xung, dr phöng phi chira diiac 
hti&ng duçrc tinh theo phtwng pháp trIch 1p theo t)" 1 phAn trAm cüa tong phi bão hiêm. Mirc trIch lap 
dr phông phi dôi v&i các Io3i hInh bao hiêm 4n chuyên hang hOa diiqc tinh bang 25% mlrc phi gill Iai 
trong vöng 12 tháng và bang 50% mlrc phi gill 1i trong vöng 12 tháng di v&i cac loi hInh bão hiêm 
khác. 

DM vài các hçrp d6ng bao hiAm, tai báo him cO then han  tren 1 nArn, dr phöng phi chua dirçic hu&ng 
duçrc trich lap tinh theo phuang pháp h s6 th?n han hçrp d6ng bão hiêm di,ra trên t) 1 phi bão hiêm chira 
dtrqc hir&ng theo tirng ngày (1/365). 

Dr phông phi chira duçrc huàng ducrc tlnh toán và trinh bay riëng cho hoat dng kinh doanh bão hiém 

g6c và nhn tái bào hiêm và cho hoat dng nhuvng tái bão him. 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex MuB09—DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçvp nht cho näm (Ban hành rheo TTs5 232I2OI2iTT-BTC 
k& thtIc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cüa B Tài chmnh) 

(ii) Dy phông bii tlzithng 

Dir phOng bi thu&ng bao g6m dr phông b6i thuing cho các yêu cu dôi bi thuxng chua dLrçrc giái quy& 
và cho các t6n that dA phát sinh thue,c  trách nhim báo him nhirng chtra thông báo. 

Các yêu cu dôi bi thu&ng chtra dtrqc giâi quy& là khoãn tin duqc trich 1p dê thanh toán so tin b6i 
thu?mg uàc tInh cuM cüng cho các yeu câu dôi bi thithng dã phát sinh và duqc thông báo thuc phAn 
trách nhim den ngày báo cao, tr& di khoan tiên dA thanh toán cho các yêu cAu dôi bOi thung nay. Dr 
phöng bi thuing chtra thrac giãi quy& duqc trich Ip theo t&ng h6 sa yêu cu dôi bôi thuing. 

Các yen c&u dôi bi thtthng cho "các tn thAt dã phat sinh thuOc  trách nhim bão him nhtmg chua thông 
báo" ("IBNR") là các yêu câu dôi bôi thuing dA phát sinh trong nàm ké toán hin t?i  hoc các nãm ké 
toán tnrOc, nhung chLra duqc thông báo cho cong ty bão hiém hoc Cong ty tái bão hiêm ti th&i diem k& 
thüc nãm toán. D phông cho IBNR duqc tinh bang 3% tong s phi bào hiêm giü lai trong mt näm 
gAn nhãt thuc trách nhim cüa PJICO. 

Du phông bi thtr&ng ducxc tinh toán va trmnh bay riêng cho hoat dng kinh doanh bâo hiOm gOc và nhãn 
tái báo hiêm và cho hoat dng nhtrcmg tái bão hiêm. 

(iii) Drphèng dao dIng 1ó71 

PJICO trIch 1p dir phöng dao dng Ion theo hixOng dn tai  Nghj djnh 73, Thông tr 50 và Cong van 172. 
Dr phông dao dng IOn dirqc trich 1p & mirc 1% tong phi bào hiém gi1ai cüa tAt cã các nghip vii (2017: 
1%). Ban Tong Giám d6c thi& 1p  cac t I nay dra trên con s thong kê trong khu vic cüa lTnh vi,rc 
chuyên mon và tin tuOng rang day ia t' lé hqp I d6i vOl PJICO. 

(iv) Drphàng nghip vy di vó Mo hilm say khöe 

Dwphông phi chwa dwç,c hwóng 

Ap dvng cho các hcp dng bão him có thyi han tir 01 nAm trO xung: phirong pháp trIch 1p theo t' l 
phãn trAm cüa tOng phi bão him (trên Co sO phi bâo htAm gop). 

Dwphông toán hoc 

Ap diing cho các hcip dng báo hiAm có th&i han  tren 01 nAm (trr các hqp d6ng bào him süc khOe trin 
khai, chi bào him cho truäng hçip chêt, thirong tat toàn b vinh viên): phuong pháp trich Ip theo trng 
ngay (tren ca sO phi bão hiêm gop)  áp ding cho toàn b các hqp ding bào hiêm s(rc khOe có th&i hn trên 
I nAm. 

Trong tru1ng hçrp k& qua trIch 1p dir phông cho cc hcip dng bào him süc khOe có th&i han trên I nAm 
theo phuong pháp trich 1p timg ngày thAp han két qua trIch lop theo phuong pháp h sO th&i han  1/8, 
PJICO së trich lap bô sung phAn chênh lch nay. 

Dwphông bi thztông 

Dr phông bi thix&ng cho các tn thAt dA phát sinh thuc trach nhim bão hiAm nhung dn cuOi k' ké 
toán nAm chua dirçic giái quyét: trIch theo phuang pháp timg ho so vOl mirc trich 1p duqc tInh trên Ca sO 
thông ké s6 lien bâo hiAm có thA phâi trã cho trng h so dA thông báo hoc dA yêu cAu döi bôi thuOng 
nhi.mg den cuôi k' k toán nAm chua dtrqc giãi quyét. 

Duphàng dam báo can &i 

PJICO trich lap theo t' I 19 phi bào him gi l?i. 
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Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nht cho nàm (Ban han/i theo 17' s 232,2012117-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 11am 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cüa B Tài ch(nh) 

(n) Qu5 Phát trin Khoa hçc và Cong ngh 

Ban T6ng Giám d6c Tng COng ty quyt djnh vic trich 1p và s& ding qu phát trin khoa hçc và cong 
ngh theo Thông tu lien tjch so 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC do B Khoa hQc Cong ngh và B Tài 
chInh ban hành ngày 28 thá.ng 6 nAm 2016 Thông ttr và sO 200/20141TF-BTC do B Tài chInh ban hành 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014. Theo do, Tong Cong ty trich lap qu phát trién khoa h9c và cong ngh can 
dr nhu cu va khà näng tài chInh du tu cho hoat dng khoa hQc và cong ngh cüa Tong Cong ty tai Vit 
Nain nhLrng tÔi da khOng qua 10% thu nhâp tInh thuê thu nhâp doanh nghip trong nàm. S trich qu9 phát 
trién khoa hoc và cOng ngh cho nãm k& thOc ngay 31 thang 12 nãm 2018 là 5.415 triu VND (2017: 
4.836 triu VND), va duçrc ghi nhn trong chi phi quãn l doanh nghip. 

(o) Vn c phn 

(i) CEphieAupho  thông 

C phiu ph thông dw7c ghi nhân theo mênh gia. Chi phi phát sinh lien quan tivc tip dn vic phát hành 
cô phiu, trü di ánh hixng thuê, dtrcic ghi giám vào thng du vn cO phân. 

(ii) Mua !zi va phát hành igi cjphieXu  phEi thông (c02  philu qu9) 

Khi rnua lai c phiu dA dtrçrc ghi nhan là v6n chü sâ hQu, giá trj khoãn thanh toán bao gm các chi phi 
liênquan trrc tiEp, tnt di thue, duqc ghi giàm vao v6n chü s hum Co phiêu da mua lai duçic phãn loi 
là CO ?hiu  qu5' trong ph.n vOn chü s& hthi. Khi cô phiu qu duc ban ra sau dO (phát hành lai), giá von 
cüa co phiu phát hành lai  ducyc xác djnh theo phucmg pháp bInh quân gia quyn. ChOnh lch gila giá 
tn khoãn nhân dirçic và giá von cüa cO phiEu phát hành lai duqc trInh bay trong thng du vn cô phn. 

(p) Phân chia lçri nhun 

Lçii nhu.n sau thué thu nhp doanh nghip cüa PJICO duqc sCr dung d tnIch lap các qu và chia Co tim 
cho CáC cO dOng sau khi dtrçxc Dai  hi dông cô dông cCia Tong Cong ty phê duyt. 

(i) Qu9 dir in? b& buç5c 

Theo Nghj dinh 73 sau khi np thu thu nhp doanh nghip theo Iut djnh, trich 1p qu5 d,,r trU bat buc, 
doanh nghip bào hièm, doanh nghip môi gi&i bão hiêm, chi nhánh nucc ngoài duçic phãn phôi lqi nhun 
con lal  theo quy djnh cüa pháp Iut. 

Qu5 dr tri bat buc duçrc tnIch lap hang nàm tr li nhu.n sau thus thu nhp doanh nghip cüa Tong Cong 
ty theo t' I là 5% cho tâi khi bang 10% murc von diu lê cüa Tong Cong ty. 

(ii) Qu9 khen thiróng, phüc igi 

Qu5 nay ducrc trich lap tr lçn nhun chua phân ph6i theo suphé duyt cüa các c dOng tai  cuc  hop  Dai 
hi ding Co dOng cüa Tong Cong ty. Qu duçc sir ding dê chi trá các khoãn khen thuâng và phüc Iqi 
cho các nhân viên cüa Tang Cong ty theo chInh sách khen thuâng và phüc lqi cüa Tong Cong ty. 

(iii) Các qu9 khác 

Các qu9 khác thu,c ngun v6n chU sâ hini duçrc phan b tir lqi nhun sau thu& Vic phân b tir lcn nhun 
sau thuO và scr dirng các qu kbác duçc Di Hi dOn Co dông cüa Tong Cong ty phé duyt. Các qu nay 
không do pháp lust  quy dnh và duqc phép phãn phoi hk 
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Tng Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hQp nht cho näm (Ban hành rheo TTsd232,2012/TT-BTC 

kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) igây 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

(q) Ky qu5 bão him 

Theo quy djnh trong Nghj djnh 73, T6ng Cong ty phãi k qu bão hiêm bAng 2% vn pháp djnh. Khoãn 
k qu5 nay duqc htràng lAi theo thôa thun vth ngân han ma tài khoãn k qu dt tai  dO và duc thu hôi 
khi chAm dirt hoot dng. Tin k qu chi dtrçic sr ding de dáp rng các cam kêt di vài ben mua bão him 
khi khã nang thanh toán bj thiu hut và phãi duçic Bô Tài chInh chp thuãn bang van ban. 

(r) Thud 

Thus thu nhâp doanh nghip tInh trên Içri nhuân cüa näm bao g6m thug thu nhp hin hành và thu thu 
nhp hoãn lal. Thuê thu nhp doanh nghip duc ghi nhãn trong báo cáo két qua hoat dng kinh doanh 
hcrp nht ngoi trr trtrng hqp cO các khoãn thuê thu nhp lien quan den các khoãn muc dtrqc ghi nhãn 
thang vào von chü sâ hUu, thI khi dO các thud thu nhp nay cüng duqc ghi nhn thang vào vn chü sâ 
hUu. 

ThuE thu nha,p hin hành là khoân thu di,r kin phãi np dra trén thu nhãp chju thus trong näm, sü ding 
các m(rc thué suAt cO hiêu lrc tai  ngày két thtIc kS'  ké toán nãm, và các khoãn diêu chinh thu phãi np 
lien quan den nhing nAm tri.râc. 

Thus thu nhâp hoãn lai duçic tInh theo phiwng pháp bang can d6i k toán cho các chênh loch tam th&i 
giüa giá in ghi s6 cho muc dIch báo cáo tài chInh và giá tn sir ding cho mtic dIch tInh thuê cüa các khoãn 
mijc tài san và nq phâi trã. Giá trj cüa thus thu nhâp hoãn iai  duçic ghi nhân d,ra trén cách thirc du kién 
thu h61 hoãc thanh toán giá trj ghi so cüa các khoãn mc tài san và nq phãi trã sir dung các mirc thue sut 
cO hiu lrc hoc ca ban cO hiu l%rc tai ngày k& thiic k' k toán nãm. 

Tài san thu thu nhp hoãn lal  chi dtrcic ghi nhãn trong phm vi chic chAn cO dü lcri nhuãn tinh thuê trong 
thong lai dê tai san thuê thu nhp nay cO the sir dung duc. Tài san thus thu nhp hoãn lai  ducrc ghi giâm 
trong pham vi không con chäc chän là các lçri Ich ye thu lien quan nay se sir diving dirçxc. 

(s) Phân b tài san, ngun van, doanh thu, chi phi chung 

Các nguyen tAc phân b tài san, ngun v6n, doanh thu, chi phi chung lien quan dAn qu chü sâ hitu và 
qu chü hçirp dng duccc PJICO áp dung theo nguyen tAc phân b trong dcm dê nghj d trInh B Tài chInh 
này 27 tháng 12 nãm 2017 và nguyen täc phân bô nay dã duciic B Tài chInh phê duyêt theo Cong van 
so 19241BTC-QLBH ngày 13 tháng 2 nãm 2018 tuân thu Thông tu 50. Theo do, PJICO áp ding phi hôi 
tO cho các báo cáo tài chInh tin näm tài chInh cho nàm kt thUc ngày 31 thang 12 nãm 2017 theo nguyen 
tãc phân bô nhu sau: 

• Tài san dAn tu tin nguAn v6n chü sâ h(hi và tai san dAn Ui tin ngu6n v6n nhàn r& tin du phOng nghip 
vi thrcrc ghi nhn va theo dOi nêng bit, dAng th&i, doanh thu và chi phi hoat dng dâu tu duvc hch 
toán va theo dOi chi ti& theo tirng tài san dâu tu và ngu6n hInh thành nen tài san dâu Un; 

• Di vài các tài san dAu Un dtrçrc hInh thành tin nhiAn ngu6n v6n khác nhau (cã ngun vAn chü sà hiuii 
và nguôn vAn nhan r& tin dr phOng nghip vu và các nguôn v6n khac) sethrc hin phân bO doanh 
thu và chi phi theo t trQng so tien dâu Un tin tirng nguôn von dAn ttr trong tong các nguAn v6n dâu Un; 

• DM vfci nguAn thu dAn tu thu dtrçc tin vic sir diing nguAn v6n di,r phOng nghip vi dtrcrc phan b ira 

lai cho các nghip vu bão him theo t trQng du phOng cüa tirng nghip vi,i bao hiêm; 

• Các khoãn chi phi chung cho boat dng dAu tu dtrqc phân b theo t' trQng doanh thu hot dng dãu 
ttr cüa timg nguôn von dâu ttr trong tong doanh thu hoat dng dâu tu; 

• Các khoân chi phi tri,rc tip hoat dng kinh doanh bào him g& chung cho nhi&i nghip vi,1 không 
the thco dôi hch toán niêng cho tirng nhip vi bão hiêm, PJICO thrc hien  phan bô theo t3' trong 
djnh minc chi phi kinh doanh bão hiêm goc cho tirng nghip vi,i bão hiêm trong tong dlnh  mirc chi phi 
kinh doanh bão hiêm g&; 
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T6ng Cong ty C6 phn Bäo hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh hqp nht cho nAm (Ban hành theo TTs6232/20121TT-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cia B Tài chInh) 

• Các khoan chi phi quãn I chi lien quan dn hoat dn kinh doanh bão him và nhiu nghip vi báo 
hiém dqc phân bO theo t trQng doanh thu phi bão hiêm g6c cüa tü'ng nghip vi bão him trong tong 
doanh thu phi báo him gc; 

• Các khoán chi phi quân l lien quan dn nhiu hoat dng nhii hoat doug kinh doanh bào him, ho?t 
dng tài chInh và hoat dông khác dLrcic phân bô theo t tr9ng doanh thu urng hot dng trong tong 
doanh thu cüa PJICO; 

• Doanh thu và chi phi hoat dng dAu n.Y tài chInh hInh thanh tir chênh 1ch t giá dtxcic ghi nhn theo 
quy djnh pháp 1ut hin hành. 

Trong näm 2018, ngun thu dAu tu thu duçic tir viêc sCr ding ngun v6n di,r phong nghip viii dtr rc PJICO 
phân bô trà Ii cho các nghip vii b hiém theo t' trcng dr phOng cüa tirng nhip vii bâo hiêm là 117,1 
t) VND (2017: 109,7 t VND) va các khoãn chi phi chun cho hoat dng dâu tu duçrc PJICO phân hO 
theo t trong doanh thu hoat dOng  dâu u.r cüa tirng ngun von du ti.r trong tng doanh thu hoat dng dâu 
ttrlà 15,0tVND(2017: 12,1 tVND). 

(t) Ghi nhIn doanh thu 

(i) Doanli thu phI bdo hiãm gJc 

Doanh thu phi bão him g6c dirçirc ghi nhn theo quy djnh và huàng dAn tai  Nghj dinh 73 và Thông tir 50. 

Theo do, doanh thu phi bào hiOm gOc duçic ghi nhn khi phát sinh trách nhim bão him d6i v&i ben mua 
bão him, ci thO nhu sau: 

• hcrp ding dA ducic giao kt giüa doanh nghip kinh doanh bão him Va hen rnua bão him dä dóng thi 
phi bào him; 

• cObAng ch(mg v vic hcrp dng bào him dA duçrc giao k& và hOn mua bão him da dOng dü phi bão 
hiOm; và 

hçrp dông bão hiém duçrc giao k& và doanh nghip kinh doanh bao hiém cO thOa thun cho ben mua 
bào hirn ncr phi bão him thI doanh nghip kinh doanh bão hiêm van phãi hach toán vào thu nhp 
khoãn tiên cho ben mua bão hièm ncr mc dü ben mua bâo hiêm chtra dong phi bão him. 

Trong tru&ng hq rüi ro dã duçrc buy bO và hoan trã phi báo hirn là cAn thiEt, doanh thu phi bão him dã 
ghi nhn dirçrc diêu chinh bang cách ti* s tiên hoàn phi bào hiém phát sinh mt cách phü hcrp. 

(ii) Doanh thu nghip vi tái bão hum 

Nhwqng tái báo hilm 

PhI nhuqng tai bâo him theo các hccp dng tái bão him c6 dnh và tái bào him tam th&i dtrçrc ghi nhân 
khi doanh thu phI bào hiêm gôc nãm trong pham vi thôa thun hcip dong nhtrcmg tái bão hiêm duçrc ghi 
nhân. 

Khoàn thu h6i tir nhtrcmg tai bão him ducrc ghi nhân khi cO bAng chüng hin htu v vic phát sinh trách 
nhim cüa ben nhân tái bào hiêm. 

Doanh thu hoa hang nhuçmg tái bão him dtrçrc ghi nhn trong báo cáo kt qua kinh doanh hcrp tuang 
1mg vài phtwng pháp trIch Ip  dir phOng phi chtra dirçrc htrông ducrc trinh bay tai Thuyêt minh 3(m)(i). 
So dir hoa hông nhuçmg tái bão hiêm chura &rçrc huàng tai  ngày báo cáo phàn ánh doanh thu hoa hng 
ttrcmg (mg vâi phân phi chixa &rcrc humg. 

Hoa hng theo kn nhun nhtrcrng tái bão him duac tinh toán Va ghi nhn theo cc Cong thirc và các diu 
khoãn dtrçrc xác dmh trtrâc trong cac hçrp dông tai bào hiCm CO djnh và tai bão hiOm tam  th&i. Khoan hoa 
hông theo lqi nhuân nay không duçrc ghi nhn nêu nhu cO nhthig yOu to không chäc chàn trQng yOu lien 
quan tâi khà nang thu hi các khoãn phãi thu. 

23 



Tng Cong ty C phAn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
ThuytminhbáocIotài chInh hç nhãtchonãrn (Ban hành theo TTsi232/2O12uJT-BTC 
kt thüc ngày 31 thIng 12 nãm 20th (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cña B Tài chInh) 

N/ian tdi báo hiêm 

Doanh thu và chi phi ngoai trir chi phi hoa hong lien quan dn nhãn tái bâo him duçc ghi nhn khi nhn 
duçic bàn thanh toán v tIi báo hiêm tr ben nhuungtai bào hiêin. Ti ngày báo cáo, các khoãn doanh thu 
và chi phi lien quan dn các khoan nhn tái bão hiêm ma ben nhuvng tIi bào hiêm chua gth bàn thanh 
toãn ye tái bão hiêm duqc uâc tInh dra trén S6 lieu thông kê và so 1iu uàc tinh cüa ben nhucmg tái bâo 
hiêm. 

Chi phi hoa hng nhn tái bâo him duqc ghi nhân theo chinh sách k toán duçic trmnh bay t?i  Thuyt 
minh 3(1). 

('iii) Doanh thu tfr kinh doanh cháng khoán 

Doanh thu tr kinh doanh chüng khoan dtrçc ghi nhn khi T6ng Cong ty nhn duc Thông báo thanh toán 
cho các giao djch kinh doanh chmg khoán tir Trung tam Lwi k Chimg khoán Vit Nam (d6i vài chüng 
khoán niêm yet) va khi phn lan rüi ro và lçxi ich gAn 1in vâi quyên sâ hüu chCrng khoán do dtrçic chuyên 
giao cho nguri mua (dôi vài chüng khoán chua niêm yet). 

(iv) Tin lii 

Doanh thu tr tin lãi thrcic ghi nhn theo ty' Iê w0ng 1mg vó.i thôi gian dra trên s6 dtr g6c và lãi suAt áp 
dicing. 

(v) CEi Uk 

Doanh thu tim c6 t(rc dtrçrc ghi nhn khi quyn ducrc nhn c6 tüc cüa PJICO dtrcrc xác 1p. Co tlrc bang cO 
phiêu và các côphiêu thLràng nhãn ducrc không dtrçic ghi nhn là thu nhp cüa PJICO ma chi duçrc cp 
nht s6 hrcmng cO phiêu trên danh mi,ic dâu tu cüa PJICO. Co t(rc nhân duc lien quan den giai doan trtr&c 
khi mua khoán dâu tu duçrc ghi giám vào giá trj ghi so cüa khoán dâu tim. 

u) CM phI bi thuô'ng bão him 

Chi phi b6i thuing dixçmc ghi nhân trong báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh hqp nhAt khi các sr kiin 
ducmc bâo hiêm xay ra. Chi phI bOi thung/chi phi giám djnh ton that duc ghi nhân trong nAm dra trên 
so tin bi thtrYng iràc tinh cuôi cüng và các chi phi giám djnh t6n tht cO lien quan. 

PJICO thir&ng xuyên rà soát lai các uàc tinh chi phi bôi thumg và chCnh lch gifta các uOrc tinh V sO : 
lien b6i thu?ing phãi trã và so tiên thrc phai thanh toán b6i thuing bão hiêm dtrc,c ghi nhn trong báo cáo 
k& qua hot dng kinh doanh hçmp nhât trong k' ké toán nm ma các uàc tInh dO b thay dôi hay các 
khoân thanh toán dO dtrçc thrc hién. 

Theo dO, các khoàn chi phI bi thtrmng trongk' ke toán nàm bao gm các khoán dã thanh toán trong kS' 
ke t04n nãm lien quan den các yêu cau döi bôi thir&ng phát smh trong nãm do, các khoãn dr phông cho 
yeu cau döi bOi thtthng chiia duçic giãi uyet hoãc phát sinh nhtmng chira duqc thông báo (IBNR) tai  th&i 
diem ket thtIc k' ké toán nAm và các dieu chinh trong nãm hin tai dôi vâi các khoãn dr phông cho các 
yêu CAU döi bôi thirng phát sinh trong các kS'  ke toán nãm tnràc mang sang. 

Các khoãn thu h6i uàc tInh tim tai san t6n th& dã dirçmc bi thtrmg hoc tim thu döi nguii th(r ba bi hoàn, 
diiqc dánh giá theo giá tn uàc tInh cO the thrc hiên duqc yà dtrcrc ghi giãm cho các khoãn nq phãi trã cho 
các yeu câu dôi bôi thuang chira giâi quyêt. 
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Tong Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuvét minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho nàm (Ban han/i theo TTs232/2O12fJT-BTC 
kêt thic ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) ?zgày 28/12/2012 cüa Bji Tài chmnh) 

(v) Chi phi khai thác bão hiêm 

Toàn b chi phi khai thác bào hirn, ngoi trlr chi phi hoa h6ng tir vic phát hành m&i hoãc gia han hcrp 
dông bão hiêm và chi phi kinh doanh phát sinh tir nghip vi,i bão hiêm sinh mang vay tin chip qua to chIrc 
tài chInh dA phân bô tuong 1mg vài phuong pháp trIch 1p  dir phông phi bào hiêm chua dtrçrc htr&ng, dirçrc 
ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçip nhât khi phát sinh. Chi phi hoa hang tlr vic phát 
hành m&i hoc gia han hqp dng bão hiém và chi phi kinh doanh phát sinh tr nghip vi báo hiêm sinh 
mng vay tin chAp qua to ch(rc tai chInh &rçrc hch toán theo chInh sách kA toán dtrqc tiInh bay tai  Thuyêt 
rninh 3(f). 

(w) Các khoãn thanh loan thuê hot dng 

Các khoân thanh toán thus hoat dng duqc ghi nhân trong báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh hqp nhAt 
theo phuong phap dung thang dua vào th&i han cüa hçrp dông thuê. Các khoãn hoa hông di thuê dtrcrc 
ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh hqp nhât nhu là mt b phn hqp thành cüa tong 
chi phi thuê. 

(x) Lãi trên c phiu 

PJICO trInh bay lãi ca bàn trên c phiu cho các c phiu ph thong. Lai ca ban trên c6 phi&i duqc tinh 
bang cách lAy lai hoc lô thuc ye cô dông ph6 thông cüa T6ng Cong ty (sau khi dã trir di khoán phân bô 
vào qu5 khen thuông phüc lqi cho kS'  k toán nAm báo cáo) chia cho s6 hrcmg cô phiêu phô thông bInh 
quân gia quyên hru hành trong nàm. 

Trong các näm 2018 và 2017, T6ng Cong ty không cO c phiu ph thông tim nAng, do 46 yêu cu trInh 
bay lãi suy giàm trên cô phiéu không áp dvng. 

(y) Các ben lien quan 

Các ben duqc coi là ben lien quan cüa PJICO nu mt ben cO khã nang, tjlrc  tiêp hoc gián tiêp, kiêm 
soát ben kia hoc gay ãnh hLrO'ng dáng ké tài ben kia trong viêc ra các quyêt dlnh  tai chinh và hoat dng, 
hoãc khi PJICO và ben kia cüng chju si,r kim soát chung hoc ânh htrâng dáng kê chung. Các ben lien 
quan có th là các cong ty hoc các cá nhân, bao gôm cã các thành viên gia dInh than can cüa các cá nhân 
dircrc coi là lien quan. 

Các cong ty lien quan d cp tOi các nhà du tu va các cong ty con và cong ty lien két cüa các nhà du tu 
nay. 

(z) Báo cáo b phn 

Mt b phn là mt hcvp phn cO th xác djnh riêng bit cüa PJICO tham gia vao vic cung cAp các san 
phâm hoc djch vu lien quan (b phn chia theo hoat dng kinh doanh), hoAc cung cap san phâm hoc 
dch vi,i trong mt môi trumg kinh té cii th (b phan chia theo vüng dja 1)1), môi b phn nay chju rüi ro 
và thu di.rçrc Icr1 Ich khác bit v91 các b phn khác. Mâu báo cáo b phn chInh yu cUa PJICO là di,ra 
theo b phn chia theo khu vrc dja 1. Mu báo cáo b phn thu you cüa PJICO là dra theo bô phân chia 
theo huh vrc kinh doanh. Hin tai,  PJICO hoat dng trên mt bô phn là hoat dong kinh doanh bão hiOm 
va hoat dng trOn mt khu virc dja l là Vit Nam. 

(aa) Phân lo*i cong ciii tài chInh 

Nh&m rnic dIch duy nhAt là cung cAp các thông tin thuy& minh v tm quan trcng cüa các cong ci tài 
chIrth dôi vài tInh hInh tai chInh và kCt qua hoat dng kinh doanh hçrp nhât cüa PJICO và tInh chat và 
mlrc d rUl ro phát sinh tlr các cong ci tài chinh, PJICO phân loal các cOng ci,i tài chInh nhtr sau: 
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T6ng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho näm (Ban hành theo IT so 232/2012/ T-B TC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

(i) Tài san thi chInh 

Tài san tài chInh dwcrc xác djnh theo giá tn hQp lj thông qua Báo cáo idt qua hoat dông kinh doanh: 

Tài san tài chInh discic xac djnh theo giá trj hq li  thông qua Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh là 
mt tài san tài chInh thôa man mt trong các diêu kiên sau: 

• Tài san tài chInh duac Ban T6ng Giám d6c phân Io?i  vao nhóm nm giU d kinh doanh. Tài san tai 
chInh &rçic phân loi vào nhóm nAm giü dé kinh doanh, néu: 

tài san dtrçvc mua chü yu cho mic dIch ban lai  trong th?ii gian ngn; 

có bang chtng v vic kinh doanh cong ci do nh&m muc dIch thu lçñ ngn h?n;  hoãc 

cong ci tài chInh phái sinh (ngoai tth các cong ci tài chinh phái sinh dLrcrc xác djnh là rnt hçp 
dông bão lãnh tài chInh hoc mt cong cu phäng ngra rüi ro hiu qua). 

• Ti thôi dim ghi nhãn ban du, PJICO xp tài san tai chmnh vào nhOm phàn ánh theo giá isj ll9p l 
thông qua Báo cáo két qua hoot dng kinh doanh. 

Các khoán dci.i tir nm gifr dIn ngày dáo hgn: 

Các khoân dAu ur nãm giü dn ngày dáo han  là cac tài san tai chInh phi phái sinh vài các khoân thanh 
toán cô djnh hoAc cO th xác ctjnh và cO kS'  dáo han cô djnh ma iico cO i  djnh và cO khã nang gii den 
ngày dáo han,  ngoi tth: 

• các tài san tài chfnh ma tai  th&i dim ghi nhân ban du dä duqc PJICO xp vào nhóm xác clinh theo 
giá tn hçrp l thông qua Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh; 

• các tai san tài chinh dA duqc PJICO xp vào nhOm sn sang d ban; và 

• các tài san tài chInh thôa man djnh nghia v các khoân cho vay và phãi thu. 

Các khoán cho vay và phái thu 

Các khoãn cho vay và phai thu là các tài san tài chInh phi phái sinh v&i các khoãn thanh toán c6 djnh 
hoc cO the xác djnh và không &rçic niêm yt trên thj trrOrng, ngoi trr: 

• các khoan ma iico cO i  djnh ban ngay hoAc se ban trong tuang lai gAn duçrcphãn loai là tài san 
nAm gui vI mic dIch kinh doanh, và các loai ma tai  th&i diem ghi nh.n ban dâu duqc PJICO xêp •1 

vào nhOm xác djnh theo giá tn hqp l thông qua Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh; 

• các khoàn dirqc PJICO xp vào nhOm sn sang d ban tai thOi dim ghi nhn ban du; hoc 

• các khoãn ma p.Jico nm giu có th khOng thu hM duçic phAn Ian giá tn dAu tu ban du, không phài 
do suy guam cht lucing tin ding, và duqc phân loai vào nhOm san sang dé ban. 

Tài san tài chInh sJn sang dl ban 

Tài san tai chInh s&n sang d ban là các tai san tài chInh phi phái sinh duqc xác djnh là sn sang dê ban 
hoãc khOng duqc phan loal là: 

• các tài san tài chInh xác djnh theo giá tn hçip l thông qua Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh; 

• các khoãn du tu gii dn ngày dáo han;  hoãc 

• các khoãn cho vay và các khoãn phãi thu. 

26 



Ting Cong ty C6 phmn Bäo hiérn Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho näm (Ban Win/i i/leo lTsd 23212012117'-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cáa B Tài chlnh) 

(ii) Ntphãi Ira thi chInh 

Nq phâi trà tài chInh dwcrc xdc djnh theo giá tr/ hçrp lj thông qua Báo cáo kIt qua hogt d5ng kinh doanh 

Nq phãi trã tài chInh thrçic xác djnh theo giá tn hcvp Ji  thông qua Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
là mt khoàn ncr phãi trã tai chInh thôa man mt trong các diéu kiin  sau: 

• Ncr phãi trâ tai chInh dtrçrc Ban T6ng Giám d& phân loai vào nhóm nm gift d kinh doanh. Mt 
khoãn ncr phái trá tài chInh dLrcirc phan loai vào nh6m nãm gift d kinh doanh nu thOa man môt 
trong các diéu kiin sau: 

- di.rçrc phát sinh chü yu cho muc dIch mua 13i trong thai gian ngn; 

- có bAng chrng v vic kinh doanh Cong cii do nhAm mic dIch thu lçn ngAn han;  hoc 

- là cong ci tai chInh phái sinh (ngoai trft các cOng ci tài chInh phái sinh &rçrc xác djnh là mt 
hçrp dng bào lãnh tài chInh hoac  mt cOng cv phông ngfta rüi ro hiu qua). 

• Tai th&i dim ghi nhn ban dAu, PJICO xp ncr phãi trâ tài chInh vao nhOm phãn ánh theo giá tr hgp 
l thông qua Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh. 

Nqphâi trà tài chInh dwçrc xác djnh theo giá tn phân bd 

Các khoán ncr phái trâ tai chInh khOng diiçrc phân loai là ncr phai trâ tài chInh thrcrc xác djnh theo giá tr 
hcrp l thông qua Báo cáo két qua hot dng kinh doanh s ducrc phãn loai là no phãi trâ tài chInh thrçic 
xác djnh theo giá tn phân bô. 

Vic phân loi các cOng ciii tài chInh k trên chi nh&m mvc  dIch trInh bay và thuyt minh và không nhAm 
mic dIch mO tà phLrang pháp xác djnh gia trl cüa các cOng cv tai chInh. Các chInh sách ké toán ye do 
lu&ng giá trj cüa CC Cong cu tài chinh dLrçrc timnh bay trong các thuy& minh lien quan khác. 

4. Tiên và các khoán ttrong du'oiig tiên 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Tin mat tai  qu5 8.566.416.777 9.790.671.468 
Tiên gui ngân hang 151.911.032.643 103.346.344.240 
Tiên dang chuyén 400.000.000 313.458.900 
Các khoãn ti.rcrng throng tien 16.325.000.000 28.750.000.000 

177.202.449.420 142.200.474.608 
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rrong Cong ly CO phân Báo hiêrn Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh hao cáo tài chInh hyp nhIt cho näni kêt thuc iigay 31 tháng 12 nãm 20188 (tip theo) (Ban han/i theo TI' sd 232,2012177'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bç3 Tài ch(nh) 

5. IIIu tu tài chInh ngán h,n 

31/12/2018 31/12/2017 
Gil góc 

VND 
Gil trj hçp I 

VND 
Dir phông (i) 

VND 
Gil g6c 

VND 
Gil tn hçp I3 

VND 
Di phèng (i) 

VND 

a)  Chung khomn kinh doanh 104.205.605.803 104.638.084.480 (19.574.085.177) 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 
T6ng giá tn cô phiêu 

ông zy  CO phán Van tâi XOng dáu 
104.205.605.803 104.638.084.480 (19.574.085.177) 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 

VIPCo 32.305.029.907 24.468.465.730 (7.836.564.177) 32.305.029.907 29.456.129.350 (2.848.900.557) 
Tdng Cong ty P/iOn bOn và Hóa chdt 
DOu khI 10.809.632.500 6.690.000.000 (4.119.632.500) 10.809.632.500 6.450.000.000 (4.359.632.500) 
Cong ty Co Phá,i c' Di,z lQnh 9.603.574.500 9.859.326.400 9.603.574.500 13.284.482.000 
Cong ty co p/ian P/iOn bón BInh Diên 8.057.138.500 5.120.000.000 (2.937.138.500) 8.057.138.500 6.730.000.000 (1.327.138.500) 
COng ly  CO p/ian Cáng Hai PhOng 7.263.000.000 6.671.200.000 (591.800.000) 7.263.000.000 7.155.400.000 (107.600.000) 
Cong ty TNHH MTV - Tong Cong ty 
Di,z lwc Dáu kh( Vit Nam 6.855.600.000 7.750.000.000 
Ngân hàngTMCP Quân d5i 5.986.466.730 6.943.708.350 15.000.000.000 19.093.256.200 
Cong ty CO phán Nzthc giái khát yen 
sào Khánh ilba - Diên KhOnh 5.950.000.000 6.325.000.000 5.950.000.000 6.625.000.000 
Cong ty ó p/ian Dáu Tw và Djch Vi 
Hg TOng Xang Dáu 5.000.000.000 2.400.000.000 (2. 600. 000. 000) 5.000.000.000 3.150.000.000 (1.850.000.000) 
TOng Côngty Thép VietNam 3.030.000.000 2.730.000.000 (300.000.000) 3.030.000.000 2.400.000.000 (630.000.000) 
Cong ty Go phOn Tap doàn Tha Phat 1.866.666.666 4.333.000.000 6.888.000.000 17.287.650.000 

ông ty o PhOn XO lOp 1 9.500.320.000 23.001.320.000 
Tong Gong ty Lwo'ng fhtc Thrc phám 
Foodinco 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 
Các cô phiêu khác 7.478.497.000 21.347.384.000 (1. 188.950.000) 7.478.497.000 25.807.600.000 (730.897.000) 

b)  Du tir nm gi& dn ngày dáo hn 2.430.800.009.000 2.372.335.521.766 
Tiên gfri có kS'  hn ngän hn (ii) 2.430.800.000.000 (*) 2.372.335.521.766 (*) 

Tong du tu tài chInh ngàn hin 2.535.005.605.803 (19.574.085.177) 2.497.569.554.173 (14.053.588.557) 

PJICO chua xlc djnh gil tr hqp 1)1 cüa các cong cii  tài chInh nay d thuy& minh trong blo cáo tài chinh hcrp nhât bi vi không có gil niêm yEt trên truyng 
cho dc cong ci tài chInh nay và Chuân mire  ICE toán Vit Nam, ChE d.i Kê toán Doanh nghip Vit Nam hin không có hi.ràng dn yE cIch tmnh giá tn hqp 1 sr 
dung các k thut djnh gil. Giá tn hçvp 1i  cüa dc cong cu tài chInh nay có the khác vâi gil tn ghi s& 
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222.860.988.438 

152.626.811.649 

2 7.450.301.256 
42.671.625.533 

112.250.000 
27.760.206.058 

187.006.593.407 

301.017.323.436 

182.045.097.947 

80.396.074.2 14 
38.413.901.2 75 

162.250.000 
31.554.396.525 

192.037.325.504 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêrn Petrolirnex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hyp nhãtcho närn (Ban hành theo TI's6 232120121TT-BTC 
kt thüc ngày 31 thang 12 näm 20188 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa B3 Tài ch(nh) 

(i) Bik dng dtr phàng giam giá ch(mg khoán kinh doanh trong nãm nhir sau: 

2018 
VND 

Sdtrdunãm 14.053.588.557 
TrIch lãp/(hoàn nhp) dr phông trong nAm (Thuyêt minh 34) 5.520.496.620 

2017 
VND 

17.437.904.107 
(3.384.315.550) 

S dir cu6i nAm 19.574.085.177 14.053.588.557 

(ii) s6 dir nay phãn árih các khoân tin gCri ngân hang có k' han  cOn 1ti tir trn 3 thIiig den 12 tháng bAng 
VND va huâng iAi sut nAm tr 5,3% - 7,4% (31/12/2017: 5,2% - 

6. Phãi thu v hçrp dng bão him 
31112/2018 31112/2017 

VND VND 

Phâi thu phI báo hirn gc 
Trong do 
• Phái thu cña ben mua báo hiêm 
• Phái thu Ngân sách Nha rnthc dôi vái hqp dông bào hiêm 

tàu cd theo Nghj djnh so 67/2014/ND-cP 
• Phâi thu cüa cdc doanh nghip tharn giadông báo hiêm 
• Phái thu khác lien quan den báo hiêm gOc 
Phái thu phI nhn tái bào hiêm 
Phâi thu bôi thtr?mg nhuvng tái bào hiêm 

437.627.787.903 524.609.045.465 

Các khoán phái thuv hcip dng bão him tü cac khách hang có s6 dir tr 10% trô len trên tong phái thu 
v hcip dong bão hiêm: 

31/12/2018 31/12/2017 
VND VND 

Tp doàn Aon 80.287.849.284 81.041 .604.367 
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Tang Cong ty Co phn Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo co tài chInh hçp nht cho nãm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 20188 (tip theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TI' s6 232/2012/17'-BTC 

ngày 28/12/2012 cña Bô Tài chInh) 

Phãi thu v hqp d 6 ng bâo hiEm tir các khách hang là ben lien quan: 

31/12/2018 31/12/2017 
VND YND 

Tp doàn Xang du Vit Nam 
(Co dOng lán) 
Phãi thu phi bão hiêm gôc 3.731.081.926 14.452.693.17 1 

Các cong ty thành vien và lien kt cüa Tp doàn Xang dAu 
Vit Nam (COng sy lien 7uan khác) 
Phãi thu phi bão him goc 10.978.716.743 13.424.901.975 

A• Tong cong ty co phan tai bão hiem quoc gia Viçt Nam 
(CO dông lan) 

Phái thu nhucmg tai bãohim 39.865.073.894 67.256.124.575 
Phãi thu nhân tai bào hiêm 2.311.906.733 13.471.238.204 

7. Phãi thu ngän hn khác 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Tam frng bi thtrng cho ngtr&i ducic bão him 3.983.472.750 4.629.295.736 
Tam üng cho can b Cong nhân viên 10.452.025.257 12.190.444.637 
Cam cô, k qu, k)i  cuqc ngAn han 2.598.533.160 2.416.442.470 
Phâi thu khác 22.866.104.834 25.075.798.888 

39.900.136.001 44.311.981.731 

8. Dir phbng phãi thu ngn hn khó dbi 

Chi tit dii phông phãi thu ng&n hn khO döi nhu sau: 

31/12/2018 31/12/2017 
VND VND 

DLr phông phãi thu kh6 döi (*) 74.235.117.026 7 1.345.725.077 
Dr phông phài thu tr hoot dng dau tir 1.740.225.397 1.740.225.397 

75.975.342.423 73.085.950.474 

(*) Bin dong dr phông phal thu ngn han  khO dôi trong nàm nhu sau: 

2018 2017 
VND YND 

S dir dAu nãm 71.345.725.077 63.962.467.671 
TrIch lap dr phöng trong nãm 2.889.391.949 7.383.257.406 

Si dir cui nãm 74.235.117.026 7 1.345.725.077 

30 



Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolirnex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt rninh báo Cáo tài chInh hçq nhãt cho närn kt thüc ngày 31 tháng 12 nãrn 20188 (tiCp theo) (Ban hành theo Ti's6 232/201217T-BTC 

ngày 28/1212012 cza B(5 Tài chInh) 

9. Nqxâu 
Giá trj cac khoãn phãi thu, cho vay qua hin thanh wan hoc chi.ra qua han nhung khó Co khã näng thu h6i tai  ngày 31 tháng 12 näm 2018 và 31 tháng 12 näm 
2017 nhu sau: 

31/12/2018 
VND 

Giá gô Qua han 
6 tháng- 1 näm 

Qua hn 
1-2 nàm 

Qua han 
2-3 nãm 

Qua han 
trên 3 nàm 

Du' phOng Giá tn có the 
thu hôi 

Phái thu bão him gc 43.701.681.951 5.051 .800.906 5.291.350.739 6.680.655.830 26.677.874.476 35.515.549.198 8. 186.132.753 
Phãi thu tai bão hiêm 23.628.094.631 23.628.094.631 23.628.094.631 
Tam (mg can b cOng nhân viên 2.510.688.436 2.510.688.436 2.510.688.436 
Phái thu tü hoat dong dâu tu 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
Phái thu khác 13.836.042.350 457.590.143 847.098.725 1.704.650.421 10.826.703.061 12.580.784.761 1.255.257.589 

85.416.732.765 5.509.391.049 6.138.449.464 8.385.306.251 65.383.586.001 75.975.342.423 9.441.390.342 

31/12/2017 
VND 

Giá gk Qua han 
6 tháng - 1 nàm 

Qua han 
1-2 nãm 

Qua han 
2-3 nAm 

Qua han 
trên 3 nAm 

Dir phbng Giá tr có the 
thu hôi 

Phãi thu bão him g6c 45.755.831.897 5.921.856.655 8.926.921.349 2.873.479.461 28.033.574.432 36.285.027.726 9.470.804.171 
Phãi thu tai bâo him 20.479.961.863 20.479.961.863 20.479.961.863 
Tam (mg can bô cong nhân viên 4.094.088.053 193 .267 .3 17 1.068.711.189 245.493.149 2.586.616.398 3.350.797.392 743.290.661 
Phãi thu tr hoat dng dâu t.r 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
Phãi thu khác 12. 106.63 1. 127 318.423.508 1 .056.497.3 80 418.492.954 10.313.217.285 11.229.938.096 876.693.031 

84.176.738.337 6.433.547.480 11.052.129.918 3.537.465.564 63.153.595.375 73.085.950.474 11.090.787.863 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thnvêt minh báo cáo tài chInh hçp nhAt cho näm (Ban hank rheo 17 sO 232/2012/IT-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) ngày 28/12,2012 cña Bô Tài ch(nh) 

A 10. Hangtonkho 

Hang tn kho chü yu là giá trj cüa An chi, 4t phAm cAp cho các dan vl thành viên d phic vi hot dng 
san xuât kinh doanh, giá tr cüa cong cv, diing ci chua xuât ding trong nãm. 

11. Chi phi hoa hông chira phân b 

2018 
VND 

2017 
VND 

s6 di.r clAu nAm 86. 163.618.483 82.755.235.936 
Chi phi hoa hng chua phãn bO phát sinh trong nãm 213.237.523.970 170.260.479.895 
Chi phI hoa hông dã phân bô vào chi phi trong nãm 
(Thuyêt minh 32) (180.184.555.937) (166.852.097.348) 

Si du cuM näm 119.216.586.516 86.163.618.483 

12.  Chi phi trã truó'c ngãn hin khác 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Chi phi cong c'i, diing cii * 10.969.270.820 13.466.972.834 
Chi phi kinh doanh chua phân bô (*) 92.581.356.726 
Chi phi trã trtróc khác 17.072.629.789 11.923.405.193 

S6 du cuM näm 120.623.257.335 25.390.378.027 

(*) Day là khoàn chi hI kinh doanh phát sinh tr nghip viii Bão him sinh mang vay tin chAp qua t chiic tin 
dung chua phân bo trong näm. Các hcT  dông bão hiêm nay duçic trich 1p  du phông phi chtra duqc hu&ng 
theo phisc:ing pháp he so tirng ngày. Tong Cong ty áp di1nghLrcmg pháp phân bô chi phi kinh doanh (trir 
hoa hông) theo nguyen t&c phân bô nhu nguyen thc phân bo chi phi hoa hông theo quy djnh tai Thông ttr 
232. Ci thA, chi phi kinh doanh ducrc ghi nhn va phan bô tuang frng vài phiiang pháp trich 1p dir phöng 
phi bão hirn chira dirçrc huâng dixçrc trInh bay trong Thuyt minh 30(i). So dir cüa chi phi kinh doanh 
chua phân bô tr nghip vu nay ti ngày báo cáo phãn ánh chi phi kinh doanh tirong iThg vth doanh thu 
phi bào hiêm chira duc hu&ng. 

13. K qu5 bão him 

Khoãn k1  qu bão him duçrc gCri tai  Ngân hang Thirong mai c6 phAn Xang DAu Petrolimex bang VND 
và huâng Iãi suAt närn là 7,1% (3 1/12/2017: 7%). Khoán k)i qu9 nay theo quy djnh không duc phép giãi 
ngân cho dAn khi châm d(rt hoat dng kinh doanh hoAc khi có sir chAp thuãn tnrâc cüa B Tài chInh. Tuy 
nhiên, PJICO van duac huông lãi trên khoán ki  qu5' và tién lãi cO the duc rut bAt cü Iüc nào. 
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Tong Cong ty Co phn Bäo hiêm Pet rolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt rninh báo cáo tài chInh hop nhãt cho narn kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 20188 (tip theo) (Ban hành theo Tfsá 232f2012u1T-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài ch(nh) 

14. Tài san c dnh hfru hInh 

Nà,,z két thdc ngày 31 thdng 12 ndm 2018 

Nhà cfra, 
vt kin trüc 

VND 

Nuyên giá 

Phu'ong tin vin tái 
V NI) 

i'hit b, 
(lung CL van phong 

VND 

Tài san 
cô dnh khác 

VND 

Tong cong 

VND 

So du du nãm 264.273.075.825 90.206.225.121 44.751.800.179 3.488.019.722 402.719.120.847 
Mua sam trong nãm 
Chuyên tà xây dtmg c ban 

4.052.628.547 3.663.797.728 29.749.641.321 102.605.000 37.568.672.596 

do dang 12.330.173.855 732.358.628 13.062.532.483 
Thanh 1, nhucrng ban (2.672.080.9 18) (241.171.307) (2.913.252.225) 

s6 dix cu61 nAm 280.655.878.227 91 .197.941.931 74.992.628.821 3.590.624.722 450.437.073.701 

Giá tn hao men Iüy k 

S6dudAunäm 60.452.965.237 63.236.902.010 34.270.484.766 2.506.532.020 160.466.884.033 
Khâu hao trong näm 8.956.248.222 7.607.387.204 13.487.585.856 631.291.263 30.682.512.545 
Thanh 1, nhuçrng ban (2.672.080.918) (24 1. 171.307) (2.913.252.225) 
Phân ba1  Iaj (36.414.314) 36.414.314 

S6 di cui näm 69.372.799.145 68.208.622.610 47.516.899.315 3.137.823.283 188.236.144.353 

Giá trj cèn Iai 
s6 dLr du näm 203.820.110.588 26.969.323.111 10.48 1.3 15.4 13 981.487.702 242.252.236.814 
S6 du cu6i nAm 211.283.079.082 22.989.319.321 27.475.729.506 452.801.439 262.200.929.348 

33 



Tong Cong ty Co phãn Bdo hiêrn Petrolimex MUBO9 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh h9p nhât cho närn kCt thüc ngày 31 tháng 12 närn 20188 (tiêp theo) (Ban hành rheo TI scf 23212012117'-BTC 

ngày 28/1212012 cüa B(5 Thi ch(nh) 

14. Tài san c d!nh huu hInh (tiêp theo) 

Nám ket thác ngày 31 lháng 12 izàin 2017 

Nuyên giá 

Nhà cü'a, 
vat kién trüc 

VND 

Phuong tin vn tãi 

VND 

Thiét bi,  
dung cu van phong 

VND 

Tài san 
c dinh khác 

VND 

Tong cong 

VND 

So dir du näm 246.373.797.187 82.890.831.216 42.545.095.504 2.380.934.587 374.190.658.494 
Tang trong näm 3.185.656.681 9.822.205.729 2.218.796.738 1. 107.085.135 16.333.744.283 
Chuyn tr xay drng cci bàn 
drdang 14.747.886.272 14.747.886.272 
Thanh Ii,  nhucmg ban (2.185.266.009) (2.185.266.009) 
Bin dng khác (34.264.315) (321.545.815) (12.092.063) (367.902.193) 

s6 dir cui ham 264.273.075.825 90.206.225.121 44.751 .800.1 79 3.488.019.722 402.719.120.847 

Giá tq hao men lily k 
S dir du nãm 52.24 1 .330.0 12 57.357.085.433 27.379.355.124 1.481.629.053 138.459.399.622 
Khu hao trong näm 8.213.639.207 8.134.287.227 6.965.460.654 1.03 1.3 17.356 24.344.704.444 
Thanh 1, nhircmg ban (2.185.266.009) (2.185.266.009) 
Bin dng khác (2.003.982) (69.204.641) (74.331.012) (6.414.389) (151.954.024) 

S dir cuM näm 60.452.965.237 63.236.902.010 34.270.484.766 2.506.532.020 160.466.884.033 

Giá tr cèn lai 
S dir du nAm 194. 132.467. 175 25.533.745.783 15.165.740.380 899.305.534 235.731.258.872 
S6 dir cu61 nAm 203.820.110.588 26.969.323.111 10.481.315.413 981.487.702 242.252.236.814 

Nguyen giá cáctài san có djnh hüu hInh dã ht khu hao nhtrng vn con sCr dvng tai ngày 31 thang 12 nAm 2018 là 68.821 triêu VND (31/12/2017: 52.859 triu VND). 
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Tong Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh bIo cáo tài chInh h9p nht cho 11am (Ban hành theo 77'só 232/2012/TT-BTC 

kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 20188 (tip theo) ngày 28/12/2012 cüa B3 Tài chInh) 

15. Tài san c dinh vô hInh 

Na,iz kêt thác ngày 31 t/iáng 12 nàin 2018 

Nuyên giá 

Quyn 
südyng dt 
có thai han 

VND 

Quyn 
sfrdng dt 
vô thOi han 

VND 

1>hãn niêtn 
n.'iy vi tmnh 

VNI) 

Ting cong 

VND 

So du dâu nAm 5.923.720.173 138.432.481.620 33.346.831.727 177.703.033.520 
Mua sam mâi - 7.062.326.364 5.819.175.456 12.881.501.820 
Chuyên tr xây drng 
ca ban d& dang 13.449.727.217 18.867.887.174 32.317.614.391 

S du cu& nAm 5.923.720.173 158.944.535.201 58.033.894.357 222.902.149.731 

Giá tn hao mon 
1üyk 
So dtr dâu nAm 1.270.937.523 29.311.380.709 30.582.318.232 
Khâu hao trong nAm 172.472. 150 20.236.441.274 20.408.913.424 

S6 du cu6i nAm 1.443.409.673 49.547.821.983 50.991.231.656 

Giá trl  cOn lal 
S6 du dAu nãm 4.652.782.650 138.432.481.620 4.035.451.018 147.120.715.288 
S du cu6i näm 4.480.310.500 158.944.535.201 8.486.072.374 171.910.918.075 
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Tông Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçp nht cho näm (Ba,z hành theo 77 s 232/2012/77'-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 20188 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

15. Tài san c djnh vô hInh (tip theo) 

Nàm kt thác ngày 31 thdng 12 nâm 2017 

Nuyêngiá 

Quyn 
sir dung dat 
có thôi han 

VND 

Quyen 
sfrdngdât 
vô thôi han 

VND 

Phân mêm 
may vi tInh 

VND 

Tong cong 

VND 

So du dâu näm 10.514.230.173 92.676.775.511 30.147.081.727 133.338.087.411 
Mua sam mài - 45.755.706.109 3.199.750.000 48.955.456.109 
Thanh l, 
nhrong ban (4.590.510.000) - - (4.590.510.000) 

S du cui näm 5,923,720.173 138.432.481.620 33.346.831.727 177.703.033.520 

Giá tn hao mbn lily k 
Sôthrdâunäm 1.969.063.755 - 19.606.961.596 21.576.025.351 
Khâu hao trong nãm 156.479.212 - 9.694.643.949 9.85 1.123.161 
Thanh 1, 
nhi.rcingbán (892.986.733) (892.986.733) 
Biên dng khac 38.381.289 9.775.164 48.156.453 

So thr cuôi nãm 1.270.937.523 - 29.311.380.709 30.582.318.232 

Giá tn COfl lai 
Sôdu'dâunäm 8.545.166.418 92.676.775.511 10.540.120.131 111.762.062.060 
So thr cuôi nãm 4.652.782.650 138.432.481.620 4.035.451.018 147.120.715.288 

Nguyen giá các tài san c6 dlnh  vO hInh dã ht khu hao nhung vn cOn sfr ding t?i  ngày 31 thang 12 
nãm 2018 là 28.170 triëu VND (31/12/2017: 25.525 triéu VND). 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hyp nht cho nám (Ban hành theo 77' sc 232/2012/77'-BTC 
kêt thüc ngày 31 tháng 12 närn 20188 (tip theo) ngày 28/12,2012 cüa B(5 Tài chInh) 

16. Chi phi xây drng co ban do' dang 

2018 2017 
VND VND 

S dix dAu nãm 
Tang trong nãm 
Chuyên sang tài san c djnh hftu hInh (Thuyt minh 14) 
Chuyn sang tài san c djnh vô hInh (Thuyt minh 15) 
Giãm khác 

S6 dtr cui nAm  

23.193.991.559 12.650.598.705 
31.519.367.451 26.801.681.443 

(13.062.532.483) (14.747.886.272) 
(32.3 17.614.391) 
(1.185.105.690) (1.510.402.317) 

8.148.106.446 23.193.991.559 

Chi phI xây dirng ca bàn dâ dang bao gm chi phi du ttr h th6ng phAn mm v quân 1 nghip vii 
báo hiêm tal  Van phông Tng Cong ty và xây drng tr s& lam vic tai  các dan vj thành viên, chi ti& 
nhu sau: 

3111212018 31/12/2017 
VND VND 

VAn phOng Tng Cong t 955.500.000 5.071.237.107 
Dan vj thành viên tai  Tien Giang 4.262.986.698 58.100.000 
Dan vj thAnh vien tai Quàng BInh 642.990.909 
Dan vj thAnh viên tai Kiên Giang 634.277.188 634.277.188 
Dan vj thành viên tai  Hài Duang 6.234.068.181 
Dan vj thành viên tai  Trà Vinh 6.482.715 6.388.070.897 
Dan vj thành viên tai Lao Cai 3.135.144.964 
Dan vi thành viên khác 1.645.868.936 1.673.093.222 

8.148.106.446 23.193.991.559 
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Tong Cong ty C phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhâtcho nãm (Ban hành theo TT so 232120 12117-BTC 
két thiic ngày 31 tháng 12 nãm 20188 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cña Bô Tài chInh) 

17. Bt dng san dâu tw cho thuê 

Nguyen giá 

Nhà và quyén sfr dung dt 
2018 2017 
VND VND 

S dir dAu nãm va cui näm 96.057.873.261 96.057.873.261 

Giá tn hao men luy k 
So dir dâu näm 11.908.109.706 9.804.345.270 
Tang trong nãm 2.103.764.436 2.103.764.436 

So dir cué,i nAm 14.011.874.142 11.908.109.706 

Giá tn con 1i 

SdirdAunãm 84.149.763.555 86.253.527.991 
So dir cuôi nAm 82.045.999.119 84.149.763.555 

Bat dong san dau ttr là giá trj quyên si di,ing và nhà gan lien vói dat cüa Tong Cong ty ti so 186 Din 
Biên Phü, PhirOng 6, Quãn 3, Thành phO Ho ChI Minh, di.rc Tong Cong ty dãu tir xây dijng vói mic 
dIch cho thuê. 

Theo quy djnh tai  Chun mirc K t?an Vit Nam s 5 — Bt dng san du tu, giá tn hop l cOa bAt 
dng san dâu ur t?i  ngày báo cáo can thrqc tninh bay. Tuy nhiên, Tong Cong ty hin chua xác dlnh 
dirc giá trl hop 1i  nay nên giá trj hqp l cila bat dông san dãu tu tai  ngày báo cáo chi.ra duc trInh bay 
tnên Thuyét minh báo cáo tài chInh hp nhât. De xác dnh giá tn hqp 1i nay, Tong Cong ty Se phái 
thuê mt cong ty tin van dc 1p dánh giá giá tn hçp cüa bat dng san dâu tin. Hin ti, Tong Cong 
ty china tim din'c cong ty tin van phü hqp dê thi,rc hin cOng vic nay. 

18. Dãu tir vào cong ty lien kt 

31/12/2018 31/12/2017 
TI Ty1 

s& hfru Giá gôc s& hfru Giá g6c 
% VND % VND 

Cong ty Co phân Thirang mai  và 
Dich vu Sira ch&a 0 tO Petrolimex 30% 1.350.000.000 30% 1.350.000.000 

Ngành nghe kinh doanh chInh cüa Cong ty C phAn Thiwng mai  va Djch v SOa chüa o to Petrolimex 
("Cong ty lien két") là dich vu si:ra chüa 0 tO, cho thuê Xe, kinh doanh 0 tO, thiêt b o tO va kinh doanh 
xäng dâu. 
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Tng Cong ty Co phIn Bão hiém Petiolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh bIo cao tài chInh hyp hut cho närn két thuc ngiiy 31 tháng 12 näm 20188 (tip theo) (Ban hành iheo 17' s 2321201211T-BTC 

ngày 28/12,2012 cüa Bô Tài ch(nh) 

19. DIu tu'dài han khác 

31/1212018 31/1212017 

Gil gOc 
VND 

Gil fri hç'p I 
VND 

Dir phong 
VND 

Gil gOc 
VND 

Giá tr hçp I 
VND 

Dir phbng 
VND 

a) Du tir gop vOn vào don vi kliác 119.044.577.178 (12.123.270.000) 66.774.744.989 (7.090.000.000) 
Cong ty Lien doanh TNHH Kho xãng ngoi quan 
Van Phong 33.054.525.000 (*) 33.054.525.000 (*) (7.090.000.0(X)) 
Tong Cong ty D&u Vit Nam - Cong ty TNHH MTV 23.800.000.000 16.300.000.000 (7.500.000.000) - - - 
Tong Cong ty Co phAn Tli bão hiêm Quôc gia Vit Nam 16.807.000.000 78.001.287.000 16.807.000.000 74.723.922.000 - 
Tong Cong ty May dng 1rc và May nông nghip 
Vit Nam 11.432.000.000 30.720.000.000 11.432.000.000 (*) 

Cong ty CO ph&n Xây lap I 9.500.320.000 22.886.313.400 
Cong ty cO phân IQc hóa dâu BInh Scm 7.973.850.000 6.900.000.000 (1.073.850.000) 
Tp doàn Cong nghip Cao su Vit Nam 6.500.000.000 5.150.000.000 (1.350.000.000) 
Tong Cong ty Lirang thrc thirc phâm Foodinco 4.348.840.000 (*) (2.199.420.000) - 
Dâuti.rvàodan vjkhác 5.628.042.178 (*) - 5.481.219.989 (*) 

b) Du hr nm gi& dOn ngày dáo han 95.000.000.000 95.000.000.000 
Trli phiéu doanh nghip 95.000.000.(XX) (*) 95.000.000.000 (*) 

c) Uy thlc du hr 80.000.000.000 - 30.000.000.000 
Uy thác dau n.r 80.000.000.000 (*) 30.000.000.000 

Tong du tu diii hn khac 294.044.577.178 (12.123.270.000) 191.774.744.989 (7.090.000.000) 

(*) PJICO chra xác djnh gil trj hçrp 1 cüa các cong ci tài chInh nay dO thuyOt minh trong báo cáo tài chInh bth vi không có gil niêm yOt trên thi truYng cho dc cOng ci tài 
chInh nay và ChuOn mrc KO toln Vit Nam, ChO d icO toln Vit Nam hin không có huàng dn vO cich tInh gil trj hçrp 1)1 sCr ding dc k thut djnh gil. Gil trj hçrp 1 
cña các cong ci tài chInh nay có the khác vâi gil trj ghi so. 
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Tong Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chrnh hçp nhtcho näm (Ban hT,nh theo TTsO 232/20i2(17'-BTC 
ket thuc ngay 31 tháng 12 nam 20188 (tiep theo) ngày 28/12,2012 cña Bç Tài chInh) 

20. Dir phèng giãm giá du tir tài chmnh dài hin 

Bin dng dir phöng du tu tài chinh dài han  trong nãm nhu sau: 

2018 
VND 

2017 
VND 

S du du näm 7.090.000.000 18.534.000.000 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phong trong nãm 
(Thuyêt minh 34) 5.033.270.000 (11.444.000.000) 

S dtr cu61 nãm 12.123.270.000 7.090.000.000 

21. Phãi trã v hqp dông bão hiêm 

31/12/2018 31/12/2017 
VND VND 

Phâi trà phi nhucmg tái bào him 227.490.433.495 174.306.557.287 
Phái trã doanh nghip tharn gia ding báo hiêm 26.261.657.239 42.868.084.465 
Phái trã bôi thu&ng báo hiêm goc và nhãn tái báo hiêm 18.728.316.756 16.002.143.028 
Phái trã hoa hng báo him 13.720.488.438 11.322.077.687 
Phãi trà khác 16.534.429.709 13.246.084.457 

302.735.325.637 257.744.946.924 

Các khoãn phãi trã v hçvp dng bão him cho d6i tác có s 
ye hccp d6ng bão him: 

du chim tir 10% tri len trên tng phãi trA 

D6i tác là ben thz ba. 

3 1/1212018 
VND 

31/1212017 
VND 

Top doàn Aon 60.509.859.190 59.791.446.371 
Tong Cong ty Co phãn Tái bâo hiêm PVI 33.053.981.529 4.947.700.889 

D6i tác là ben lien quan 
Tong Cong ty Co phãn Tái bào hiêm QuOc gia Vit Nam 71.568.203.162 76.338.873.557 

40 



Tng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh h9p nht cho näm (Ban hành theo Ti' s 232120121fl'-BTC 
kt thdc ngày 31 thIng 12 näm 20188 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B(5 Tài ch(nh) 

22. Thu và các khoãn phãi np Nhà ntrcrc 

Nàm k& thác ngày 31 thdng 12 nám 2018 

S thr ti 
1/1/2018 

VND 

S phát sinh 
trong nãm 

VND 

S dã nôp 
trong nãiu 

VNI) 

Sduti 
31/12/2018 

VND 

Thu giá trj gia tang 14.560.368.674 126.572.428.315 (120.062.095.482) 21.070.701.507 
Thuê thu nhp doanh nghip 11.225.909.637 33.503.259.544 (36.127.638.313) 8.601.530.868 
Thu nhà dat 44.389.000 1.011.351.000 (1.055.740.000) 
Thus thu nhp cá nhân 1.144.375.549 14.706.722.539 (12.028.902.407) 3.822.195.681 
Thuê nhà thAu 56.545.757 341.322.588 (325.070.835) 72.797.510 
Thu mon bài 122.500.000 (122.500.000) 
PhI, 1 phi và các khoãn 
phãi nôp khác 53.901.236 52.982.935 (52.717.820) 54.166.351 

27.085.489.853 176.310.566.921 (169.774.664.857) 33.621.391.917 

Ná,n kêt i/uk ngàv 31 tháng 12 ii am 2017 

Sôdirti S phIt sinh So (Ia floj) Sdrti 
1/1/2017 trong näm trong nail 31/12/2017 

VND VND VND VND 

Thud giá trj gia tang 12.399.030.553 115.986.546.285 (113.825.208.164) 14.560.368.674 
Thu thu nhp doanh nghip 5.674.046.318 29.291.281.15 1 (23.739.417.832) 11.225.909.637 
Thue nhà dat 677.944.678 (633.555.678) 44.389.000 
Thu thu nhp cá nhân 2.306.330.480 8.796.453.479 (9.958.408.410) 1.144.375.549 
Thud nhà thâu 63.260.074 323.946.289 (330.660.606) 56.545.757 
Thuê khác 54.447.725 538.335.483 (538.881.972) 53.901.236 

20.497.115.150 155.614.507.365 (149.026.132.662) 27.085.489.853 

23. Các khoán phãi trã, phãi np ngän hn khác 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Kinh phi cong doàn 4.569.423.438 3.137.297.501 
Bâo him xa hii 129.042.024 179.921.233 
Báo hiêm y 91.709.935 130.573.388 
Bão hiêm that nghip 10.288.433 42.243.296 
Co trc phãi trã cho c dông 5.065.744.253 5.038.032.792 
Thué nhà thAu gia lai (*) 11.839.872.559 11.839.872.559 
Phãi trã khác 17.050.881.825 11.337.658.002 

38.756.962.467 31.705.598.771 

Day là thu nhà thAu lien quan dn các hp dng nhuqng tái bão him ra rnrâc ngoài phat sinh tir nãm 
2009 dn tháng hai näm 2012 dLrqc Tong Cong ty gi lai do dang lam thu tVc  mien giàm thu vài ca quan 
thuê. Dn thOi diem phát hành báo cáo tài chInh hqp nhãt nay, Tong Cong ty van chua nhn dtrqc quyêt 
dinh chInh thirc tr ca quan thus v v.n dê nay. 
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Tng Cong ty Ca phn Bão him Petrolimex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nhãt cho näni (Ban hành theo 77' sd 232/2012,TT-BTC 
kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 20188 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B3 Tài chInh) 

24. Doanh thu hoa hông chu'a du'9'c hu'öng 

Bin dOng  doanh thu hoa hng chu'a duçrc hirâng trong nAm nhu sau: 

2018 
VND 

2017 
VND 

S dir dAu näm 63.197.055.574 69.500.371.541 
Doanh thu hoa hông phát sinh trong nAm 197.816.253.918 144.418.471.999 
Doanh thu hoa hông dã phân bô vào thu nhp trong nãm (156.339.909.425) (150.721.787.966) 

s6 dir cu& näm 104.673.400.067 63.197.055.574 

25. Qu5 khen thu'öng, phüc lçi 

Bin dng cüa qu khen thircng, phik Icii trong nãm nhu sau: 

2018 2017 
VND VND 

Sidi.rdunãm 40.334.768.172 31.774.947.144 
TrIch 1p trong näm (Thuyèt minh 27) 13.257.194.872 19.339.356.406 
Sü ding trong näm (12.656.231.846) (10.779.535.378) 

S dir cu6i näm 40.935.731.198 40.334.768.172 

26. Dir phbng nghip vy 

(a) Dtr phông bôi thuông và dii phông phi chira duqc hithng 

T,i ngày 31 tháng 12 ithin 2018 

Dii phàng phI chua &rqc htrâng (1) 
Dir phöng bôi thtremg (ii) 

Dir phbng 
bão hiêm gc 
và nhn tái 
bão hiêm 

VND 
(1) 

1.516.196.094.898 
1.286. 106. 137.3 19 

Du phong 
nhir9ngtui 
bão him 

VND 
(2) 

374.303.052.488 
728.989.748.912 

Dirphôngbôi 
thirèng baO hiêrn 
g6c và nhãn tái 
bãohimthuãn 

VND 
(3)=(1)—(2) 

1.141.893.042.410 
557.116.388.407 

2.802.302.232.217 1.103.292.801.400 1.699.009.430.817 

Du phbng 
nhtrong tái 
bão hiêm 

VND 
(2) 

283.937.070.686 
7 11.341.615.048 

Dir phèng 
bão hiêm gk 
và nhân tái 
bão hiêm 

VND 
(1) 

Dir phông phI chua ducrc htxàng (i) 1.365.865.699.064 
Dir phông bôi thtring (ii) 1.300.086.510.404 

Du phbng bi 
thtrông bão hiêm 
gôc và nhân tái 

. bao hiem thuan 
VND 

(3)=(1)—(2) 

1.081.928.628.378 
588.744.895.356 

Ti ngày 31 tliáng 12 ham 2017 

2.665.952.209.468 995.278.685.734 1.670.673.523.734 
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Du phbng phi 
chira thrçc 

hiróng nhircrng 
tái bão hiêm 

VND 
(2) 

Dir phbng phi chua 
thrqc hircmg bão 

hiêm gôc Va nhân 
tái bão hiêm thun 

VND 
(3) = (1) —(2) 

283.937.070.686 1.081.928.628.378 
90.365.981.802 59.964.414.032 

Dir phbng bôi 
thwmg nhLrçng 

tái bão hiêm 
VND 
(2) 

711.341.615.048 

17.648.133.864 

Dir phbng bôi 
thirong bão hiêm 
gc và nhân tái 
bão hiêm thuãn 

VND 
(3)=(1)—(2) 

588.744.895.356 

(31.628.506.949) 

Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nhâtcho näm (Ban hành tl,eo 77' sd 232/2012117'-BTC 

kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 20188 (tiép theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chin/i) 

(i) Bin dong dLr phOng phi chira thrçc hi.ràng trong näm nhi.r sau 

Nãm két thác ngày 31 tháng 12 nàm 2018 Dir phbng phi 
chira throc hirông 
bão hiêm g6c và 

nhân tái bão hiêm 
VND 
(1) 

S dir dAu nãm 1.365.865.699.064 
TrIch 1p d phông trong näm 150.330.395.834 

S6 du cuôi nãm 1.516.196.094.898 374.303.052.488 1.141.893.042.410 

Nãm kèi thác ngày 31 tháng 12 nám 2017 Dir phbng phi 
chira thrrc hiroiig 
bão hiêm gc và 

nhân tái bão hiêm 
VND 
(1) 

Duphông phi 
chira throc 

hircmg nh1r9ng 
tái bão hiêm 

VND 
(2) 

Dir phèng phi chira 
thrqc hwmg bão 
hiêm gc và nhn 
tái bão hiêm thun 

VND 
(3)=(1)—(2) 

So du du näm 1.272.615.605.501 299.882.544.212 972.733.061.289 
TrIch 1p/(hoàn nhãp) dtj phOng 
trong nãm 93.250.093.563 (15.945.473.526) 109.195.567.089 

S thr cui nãm 1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 

(ii) Bin clong dtr phông bi thu&ng trong nãm nhi.r sau 

Nàrn k& thác ngày 31 tháng 12 nãin 2018 Dir phbng bi 
thirô'ng bão hiêm 
gc và nhãn tái 

bão hiêm 
VND 
(1) 

Si thr du nãm 1.300.086.510.404 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phông 
trong näm (Thuyêt minh 31) (13.980.373.085) 

SO thrcuôi nãm 1.286.106.137.319 728.989.748.912 557.116.388.407 
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Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo TTs 232/2012/rT-BTC 

ngày 28/12/2012 cièa Bó Tài chmnh) 

Dir phbng bôi 
thir?mg nhirçrng 

tái bão hiêm 
VND 

Dir phbng bôi 
thirô'ng bão hiêm 
gc và nhn tai 
bão hiêm thuân 

VND 

Tong Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh h nhât cho näm 
kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 20188 (tiêp theo) 

Nám kit thác ngày 31 tháng 12 nàm 2017 Dir phbng bôi 
thirô'ng bão hiêm 
gc và nhân tái 

bão hiêm 
VND 

(b) 

(1) (2) (3)=(1)—(2) 

So thr du nAm 
TrIch Iap/(hoàn nhp) dix phông 
trong nãm (Thuyêt minh 31) 

1.299.397.541.919 

688.968.485 

793.054.979.324 

(81.713.364.276) 

506.342.562.595 

82.402.332.761 

S thr cui nãm 

Dir phbng dao dng Ió'n 

1.300.086.510.404 711.341.615.048 588.744.895.356 

Biên dng du phông dao dng lan trong nãrn nhx sau 

2018 2017 
VND VND 

S6thrdunäm 261.508.648.552 248.182.170.464 
Trich 1p  trong nãm 21.968.865.341 13.326.478.088 

So dir cu6i nãm 283.477.513.893 261.508.648.552 
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Tong Cong ty Co phn Báo hiêrn Petrolirnex Mu B09 — DNPNT 
Thuêt minh báo cáo tài chInh hQp nhãt cho ithm két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 20188 (tiêp theo) (Ban liành theo 7Tsf 232120 12,Tf-B7'C 

ngày 28/1212012 czia B(3 Tài ch(nh) 

27. Von chu so' hu'u 

(a) Thay dôi vn chü so' hun 

S dir ti 
ngàylthánglnäm20l8 

Lcii nhun sau thud 
Phân b6 lçn nhuân vào các qu' 
TrIch Ip qu khen thuông, phüc Icii 
Chia c6 tUc chocô dông 

Von cô phn 
VND 

887.177.730.000 

Thãng dir von 
cô phãn 

VND 

359.463.149.516 

Quc dutu 
phát trién 

VNI) 

50.153.748.628 

1.273.601.303 

Qu5drtr& 
bat buc 

VND 

50.100.773.484 

7.080.073.488 

Loi nhuãn sau thu 
clura phãn phôi 

VND 

120.994.351.139 

141.601.469.762 
(8.353.674.791) 

(13.257.194.872) 
(106.461.327.600) 

Tong 
VNI) 

1.467.889.752.767 

141.601.469.762 

(13.257.194.872) 
(106.461.327.600) 

S du tn 
ngày 31 thang 12 näni 2018 

887. 177.730.000 359.463.149.516 51.427.349.931 57.180.846.972 134.523.623.638 1.489.772.700.057 

S6du't.ii 
ngày 1 thang 1 nãm 2017 

Phat hành cô phi&i trong nãm 
Lqi nhun sau thuê 
Phân b lcii nhun vào các qu 
TrIch Ip qu5 khen thiiing, phüc Ici 
Chiac6tCrc chocô dông 
Tang khác 

709.742.180.000 

177.435.550.000 

13.252.855.866 

346.210.293.650 

47.094.617.942 

3.059.130.686 

43.732.766.970 

6.368.006.514 

100.439.357.160 

127.360.130.289 
(9.427.137.200) 

(19.339.356.406) 
(78.071.639.800) 

32.997.096 

914.261.777.938 

523.645.843.650 
127.360.130.289 

(19.339.356.406) 
(78.071.639.800) 

32.997.096 

So dir ti 
ngày3l tháng12näm2017 

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 
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Tong Cong ty Cii phn Bão him Petrolimex Mu B09 —DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hyp nhât cho näm (Dan hành theo TT s 232/2012/17'-DTC 
kêt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(b) Von cii phân 

Vim cii phAn thrcic duyt và dã phát hành cüa Tiing Cong ty là: 

31/12/2018 
S6 cii phiu VND 

31/12/2017 
Si cii phiu VND 

Vim cii phn dtrçic duy@ 88.717.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 

Vim cii phAn dä phát hành 88.717.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 
Co phiéu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

Sii cii phiu dang luu hành 88.7 17.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 
Co phiêu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

CO phiêu phô thông cO mnh giá là 10.000 VND. Miii cii phiêu phô thông tuang üng vài rnt phiêu 
bieu quyet tai cac cuoc hop co dOng cua Tong Cong ty Cac cô dông dtrc nhân CO flrc ma Tong Cong 
ty cOng bô vào trng thi diem. Tat cã cO phiêu phô thông dêu CO thü tlr i.ru tiên nhu nhau dôi vâi tài 
san cOn 1i cUa Tong Cong ty. Các quyên Igi cüa các cO phiêu dã dugc Tong COng ty mua li dêu bj 
tam ngrng cho tài khi chiThg thrc phát hành Iai. 

Chi ti& cac cii dOng cüa Tiing Cong ty: 

31/12/2018 
Sii cii phiu T l sr hu'u 

31/12/2017 
Si cii phiu T' l sr hüu 

Tp doàn Xãng dAu Vit Nam 36.328.320 40,95% 36.328.320 40,95% 
Samsung Fire and Marine 
Insurance Company Ltd 17.743.555 20,00% 17.743.555 20,00% 
Ngan hang TMCP Ngoai 
thrcmgVitNam 7.123.200 8,03% 7.123.200 8,03% 
Tong Cong ty Tái Báo hiém 
QuOc Gia Viêt Nam 6.229.048 7,02% 6.387.752 7,20% 
Các cO dOng khac 21.293.650 24,00% 21.134.946 23,82% 

88.717.773 100,00% 88.717.773 100,00% 
'I 
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Tng Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hQp nhât cho nãm (Ban hành theo TTsd23212012uf7'-BTC 

kêt théc ngày 31 tháng 12 narn 2018 (tiêp theo) ngay 28112,2012 cña B(3 Tài chInh) 

28. Doanh thu phi bäo hem 

2018 
VND 

2017 
VND 

Phi bão him g& 2.822.074.093.019 2.622.802.072.420 
Báo hiêm s&c khóe và tai nçin 512.293.173.981 377.431.667.365 
Báo hiêrn tài san và thit hçzi 288.385.227.597 223.4 73.890.309 
Báo hiêm hang hoá vemn chuyên 288.600.606.262 243.620.936.016 
Bào hiêm hang không 5.968.013.42 7 
Báo hiêm xe cc' giá 1.064.131.663.991 085.233.743.960 
Báo hiêm chdy no 258.824.683.613 186.813.759.896 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan sit chü tàu 307.042.518.167 411.596.162.526 
Báo hiêm tin dyng và rüi ro tài chInh 10.03 7.471.234 6.107.103.005 
Báo hiêm trách nhim chung và báo hiêm phi nhân th9 
khdc 86.790.734.747 88.524.809.343 

Các khoãn giam trir phi bào hiêm gôc (12.740.693.442) (11.145.654.223) 

PhI bão him g6c 2.809.333.399.577 2.611.656.418.197 

PhI nhãn tai báo him 141.412.392.317 180.697.774.518 
Báo hiêm s&c khóe và tai ngn 19.428.187.629 43.330.138.613 
Bâo hiêm tài san và thit hai 85.590.207.583 76.138.544.157 
BOo hiêm hang hoá vn chuyên 16.199.275.692 22.671.461.044 
BOo hiêm hang không 877.095.129 2.356.452.02 1 
BOo hiêm xe cc' giái 1.574.649.924 1.256.484.683 
BOo hiêm cháy nO 2.160.949.431 1.404.443.949 
BOo hiêm thOn tàu và trdch nhim dan sit chz tàu 12.432.173.301 23.295.321.863 
BOo hiêm trách nhim chung và bào hiêm phi nhOn thQ 
khác 

3.149.853.628 10.244.928.188 

Các khoân giâm tth phi nhn tái bão hiêm (7.592.669.479) (4.369.663.731) 

Phi nhãn tai bão hiêm 133.819.722.838 176.328.110.787 

Tang dr phông phi chua duqc huàng bào him g& và nhn 
tai bào hiêm (Thuyt minh 26(a)(i)) (150.330.395.834) (93.250.093.563) 

2.792.822.726.581 2.694.734.435.42 1 
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Tang Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nhât cho 11am 
k& thüc ngày 31 tháng 12 narn 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo 77' sc. 232/2012117'-BTC 

ngày 28/1212012 ca Bç5 Tài ch(nh) 

29. PhI nhuy'ng tái bão hiêm 

2018 

VND 

2017 

VND 

Tng phi nhtrcmg tai bâo him 746.266.588.341 604.469.277.706 
Bào hiêm szk khóe và tai ngn 51.653.464.5 72 9.892.665.162 
Báo hiêm tài san va thiêt hai 222.805.276.872 215.685.114.021 
Báo hiêm hang hoá vn chuyén 74 .511.390.830 74.753.463.422 
Báo hiém hang không 3.788.923.640 
Bâo hiêm xe cc gió 1.037.044.641 2.341.142.408 
Báo hiém cháy no 162.946.896.593 72.399.796.742 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan sy chü tàu 194.043.796.111 197.365.073.224 
Bào hiêm tin dyng và rui ro tài chInh 7.188.332.902 4.321.988.755 
BOo hiêm trách nhirn chung và bOo hiêm 
phi nhân thQ khác 28.291.462.180 27.710.033.972 

(Giàm)/tang dr hông phi chLra dtrçic huâng nhtrqng tai 
bâo him (Thuyêt minh 26(a)(i)) (90.365.981.802) 15.945.473.526 

655.900.606.539 620.414.751.232 

30. Doanh thu khác tr hot dng kinh doanh bão hiêm 

2018 2017 

VND VND 

Doanh thu phân bô tr hoat dông tti chInh 117.123.092.282 109.653.951.476 
Doanh thu khác 3.008.492.763 398.059.182 

120.131.585.045 110.052.010.658 

31. Tong chi bôi thu*ng bão hiêrn 

2018 

VND 
2017 
VND 

Tng chi bM thu&ng 1.394.920.545.105 1.441.494.704.283 
Báo hiêm s&c khOe vO tai ngn 205.307.949.256 198.896.085.531 
BOo hiêm tài san và thit hgi 247.302.375.856 142.405.460.559 
BOo hiém hang hoá van chuyên 26.493.721.799 76.337.948.597 
BOo hiêm hang không 24.651.513.488 514.705.706 
BOo hiém xe cc giá 687.263.280.929 666.665.120.662 
Báo hiêm cháy nO 37.121.879.143 146.482.177.243 
BOo hiêm than tàu và trách nhim dOn sit chü tàu 161.105.135.733 203.602.226.742 
BOo hiêm trách nhim chung và bOo hiêm 
phi nhOn th khác 5.674.688.901 6.590.979.243 

Các khoàn giám trr (2.328.061.115) (13.778.811.606) 
Thu bM thumg nhiicmg tái bão him (278.744.950.898) (313.312.803.803) 
(Giám)/tAng dix phông bôi thuing bão him g& va 
nh.n tá.i bão him (Thuy& minh 26(a)(ii)) (13.980.373.085) 688.968.485 
Giam/(tAng)dr phông bôi thumg nhuçmg tái bão 
hiém (Thuyêt minh 26(a)(ii)) (17.648.133.864) 81.713.364.276 

1.082.219.026.143 1.196.805.421.635 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho näm (Ban hành tlieo 17' s 232/2012117'-BTC 

ktt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tip theo) ngày 28/12/2012 cña BO Tài chInh) 

32. Chi phi khác hoat dng kinh doanh bão hiêm 

2018 
VND 

2017 
VND 

Chi phi hoa hng báo him dã phân bi (Thuyt minh 11) 180.184.555.937 166.852.097.348 
Chi dánh giá rüi ro dôi tucmg di.rçc báo hiêm 10.275.594.850 5.509.362.7 12 
Chi quãn 1 dai 1 bào hiêm 12.229.628.763 9.177.151.104 
Chi dê phông, han ché ton that 4.243.045.671 3.970.868.777 
Chi phi phân bO tir hoat dông tài chinh 15.014.538.777 12.103.650.224 
Chi phIgiao dch ban hang 291.902.486.793 236.133.227.397 
Chi phi luong can bi kinh doanh truc tiép 160.462.877.922 138.840.334.849 
Chi phi hi ngh, hti thào, quãng cáo 36.557.073.306 24.231.745.272 
Chi phi trang phvc, an Ca, báo him, phi cOng doàn 14.231.366.085 11.925.098.972 
Chi khác 99.558.221.886 107.877.822.009 

824.659.389.990 716.621.358.664 

33. Doanh thu hoit dng tài chInh 
2018 2017 
VND VND 

Thu IAi dAu ni c phiu, hcrp dng Oy thác 
Doanh thu tii cô t(rc (Thuyêt minh 36(b)) 
Lãi tiên gin ngân hang, lãi üy thác dâu nt 
Lãi trái phiéu 
Doanh thu hoat dông tài chInh khác 

24.939.473.022 27.827.042.000 
9.388.145.800 13.944.955.438 

44.833.261.875 28.670.212.398 
7.854.171.956 6.982.126.389 

11.299.495.964 9.909.048.467 

 

98.314.548.617 87.333.384.692 

  

34. Chi phi hot dng tài chInh 
2018 2017 
VND VND 

/1 

Trich lap dij phông giâm giá cac khoan dãu tu 
ngãn han (Thuyét minh 5(i)) 
Trich 1p/(hoàn nhãp) du phOng giàm giá các khoàn 
dãu tir dài han  (Thu yet minh 20) 
Chi phi tài chInh khác 

5.520.496.620 (3.384.315.550) 

5.033.270.000 (11.444.000.000) 
32.435.823.116 26.613.524.258 

42.989.589.736 11.785.208.708 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolirnex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt rninh báo cáo tài chInh hp nhât cho närn (Ban hành theo 7Ts 23212012117-BTC 
kêt thuic ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cüa B(5 Tài ch(nh) 

35. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

2018 
VND 

2017 
VND 

Chi phi nhân viên 191.098.626.631 183.786.508.525 
Chi phi 4t 1iu quãn I 9.461.857.098 8.799.387.786 
Chi phi d dung van phôn 14.448.299.182 12.601.056.494 
Chi phi khau hao tal san co dinh 51.379.973.773 34.195.827.605 
Chi phi thud và các khoán I phi 15.581.386.013 12.410.689.965 
Chi phi djch vii mua ngoai 53.589.015.939 54.873.663.954 
Trich lap qu5' phát men khoa hc)c và cong ngh 5.415.610.184 4.835.601.291 
Chi phi khác 28.341.931.184 28.500.399.424 

369.316.700.004 340.003.135.044 

36. Thuê thu nhp doanh nghip 

(a) Ghi nhn trong báo cao két qua hot dng kinh doanh hop nhãt 

2018 2017 
VND VND 

Chi phi thud TNDN hin hành 
Nii hiên hanh 33.503.259.544 28.990.978.124 

  

(b) Dôi chiêu thus sut thyc t 

2018 2017 
VND VND 

Lqi nhuân k toán trithc thuE 175.104.729.306 156.351.108.413 

Thu tInh theo thug sut cüa Tna  Cong ty 
Chi phi khOng duqc khau tth thuê 
Thu nhap khong bi trnh thue (*)  

35.020.945.861 3 1.270.221.683 
470.917.164 509.747.529 

(1.988.603.481) (2.788.991.088) 

33.503.259.544 28.990.978.124 

(*) Thu nhâp không bj tinh thus là các khoan c tIrc va iqi nhun duac chia tn giá 9.388.145.800 VND 
(2017: 13.944.955.438 VND) (Thuyêt minh 33). 

(c) Thug sut áp dung 

Thud suit thus thu nhp doanh nghip cho nãm k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2018 cüa Tong Cong 
ty va cOng ty con là 20% (2017: 20%). Vic tInh thug thu nhp doanh nghip phi thuc vào s kiêm 
tra và phê duyt cOa ca quan thu. 
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Tng Cong ty Co phân Bão hiêrn Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hop nhãt cho närn (Ban hành theo TT s6 232/2012/IT-BTC 
kt thdc ngày 31 tháng 12 narn 2018 (tiêp theo) ngày 28/1212012 cãa B5 Tài chInh) 

37. Lãi co ban trên cô phiêu 

(a) LQi nhun thun thuc v cô dông phô thông 

2018 2018 
VND VND 

Li nhun sau thuê trong näm 141.601.469.762 127.360.130.289 
Diêu chinh giãm do trIch lap qu khen thi.róng, phuc Igi (*) 

Li nhun thuAn thuc v c6 dong ph6 thông 141.601.469.762 127.360.130.289 

(*) Tai ngày ?hat  hành báo cáo tai chInh hp nht nay, T6ng Cong ty chtra Co quyt dlnh  chInh thfrc cüa 
Dai hi dong Co dông ye vic trIch 1p  qu khen thug, phc Iqi tir 1i nhun nãm 2018. N&1 Tong 
Cong ty trich Ip  qu khen thuâng, phtc lqi, lqi nhun phân bô cho c dông s& hOu có phiu ph thông 
và lãi c ban trên cô phieu s giám di. 

(b) So cô phiêu phO thông blnh quan gia quyên 

2018 2017 
(.' .' Co phiêu o phieu 

. .. Co phieu pho thong da phat hành näm trucxc mang sang 
Anh hLrâng cüa s6 cô phi&i phát hành trong nAm 

S luqng bInh quân gia quyn cüa c phiu ph thông cho 
nãm kt thüc ngày 31 thang 12 

88.717.773 70.512.656 
6.465.460 

88.7 17.773 76.978.116 

  

(c) Lãi c0 ban trên cô phiêu 

2018 2017 
VND VND 

LãcGbãnrêncphiu 1.596 1.654 
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Tong Cong ty C phân Bão hiêm Pet rolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hyp nhãt cho näm (Ban hành theo 77'sd 232/2012117'-BTC 
kt thóc ngày 31 tháng 12 nãrn 2018 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B3 Tài chInh) 

38. Mt s ch tiêu tài chInh co ban 

Chi tieu 

1. B6tr1corcutàisãnvàcorcAunguon von 
1.1 BôtrIccycutàisan 

Don vj 31112/2018 31/12/2017 

- Tài san dai hanfFong  tai san % 15,56 13,99 
- Tài san nän hanfFong tài san % 84,44 86,0 1 

1.2 B tn ca cau ngun von 
- Nq phãi trãlFông nguon vn % 72,21 70,76 
- Ngun v6n chü so huui'Thng ngun v6n % 27,79 29,24 

2. Khã näng thanh toán 
2.1 Khãnangthanhtoánhinhành lan 1,38 1,41 
2.2 KhãnAngthanhtoánnçingAnhan Ian 1,18 1,22 
2.3 Khá nAng thanh toán nhanh lan 0,70 0,74 

r 

Donv 2018 2017 
VND VND 

3. T suit sinh )èi 
I 

3.1 T suAt lcii nhun trên doanh thu 
- T suAt lqi nhuân trirOc thu&Doanh thu % 6,93 6,37 
- T suit Jçn nhuân sau thuê/Doanh thu % 5,60 5,19 

3.2 T sut lcn nhun trên tang tài san 
- T sut lçn nhuân trtrOc thu&Tng tài san 3,37 3,36 
- T' sut Içn nhu.n sau thu/Tng tai san % 2,73 2,74 

3.3 T suât lçn nhuãn sau thuê/ Nguôn v6n 
chü sO hthi % 9,58 10,69 

( 
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Tong Cong ty CO phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt mnh báo cáo tài chInh hçrp nht cho nãm (Ban hành theo 77' s 232,2012/TJ'-BTC 
ket thuc ngay 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) ngày 28/1212012 cña B(3 Tài ch(nh) 

39. Các s dir và giao d1ch chü yu vói các ben lien quan 

Ngoài các so du vài ben lien quan duqc trInh bay ti các thuyt minh khác cüa báo cáo tài chInh hcip 
nhãt, trong nãm PJICO có các so du và giao djch chü yu v&i các ben lien quan nhtr sau: 

31/12/2018 3111212017 
S du cuôi näm VND VND 

Ngân hang TMCP Ngoi thuong Vit Nam 
(Co dông Ion) 
Von gOp vào Tong COng ty 71.232.000.000 71.232.000.000 
Tiên gfri cO k5' han 377.500.000.000 290.305.000.000 
Phãi thu lãi tiên gri 11.110.887.500 7.591.213.264 

Ngân hang Thiro'ng mi C phn Xang dti Petrolimex 
(Cong ty lien két cza CO dông Ian) 
Tin gui cO kS' han 217.000.000.000 238.000.000.000 
Phãi thu lãi tiên gfri 7.160.780.556 8.424.888.889 

Giao djch trong näm 2018 2017 
VND VND 

Tp doàn Xang dâu Vit Nam ("Petrolimex") 
(Co dOng Ion) 
Doanh thu phi bão hiêm gc 249.562.666.425 229.780.339.556 
Chi phi bi thi.thng bão him g6c 355.763.615 335.311.639 

Các cong ty thành viên và lien kt cüa Petrolirnex 
(Cong ty lien quan khac) 
Doanh thu phi bão hiêm g6c 218.619.297.217 202.194.104.800 
Chi phi bi thu?mg bão him gôc 33.899.141.471 31.171.702.846 

Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd. 
(Co dông IOn) 
Nhân vn gOp - 532.306.650.000 

Tng Cong ty Co phn Tái Bão hiêm QuIc gia Vit Nam 
(CO dông IOn) 
Doanh thu phi nhn tái bâo hiêm 54.108.644.396 99.007.002.467 
Phi nhircmg tái bâo him 251.775.485.669 193.538.800.256 
Doanh thu hoa hông nhuqng tai bâo hiêm 72.859.207.232 39.530.385.141 
Chi hoa h6ng nhân tái bão hiêm 11.724.849.330 21.815.872.787 

Ngân hang TMCP Ngoi thirong Vit Nam 
(Co a'ông Ion) 
Doanh thu lãi tiên gri cO kS'  han 17.691.280.031 19.644.041.096 

Ngân hang Thiroiig mi Co phân Xang du Petrolirnex 
(Ong ty lien kêt cza Co dông 1&n) 
Doanh thu lAi tiên gui cO kS'  hn 16.386.237.562 14.918.619. 178 

Hôi ding Quãn fri và Ban Tong Giárn Dc 
Ltiong, thuOng Va thU lao 9 852.028.000 4.117.478.520 
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Tng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex MAu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho nãm (Ban hành theo 27 sd 232,201211T-BTC 
ket thuc ngay 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) ngày 28/12,2012 cáa Bç3 Tài chmnh) 

40. Các cong ci tài chInh 

(a) Quan J rüi ro tài chlnh 

(i) TJng quan 

Các Ioai rüi ro ma ico phài di mt do vic sir diing các cong ci tài chInh cua mInh bao gm: 

• rüi ro tin ding; 
• rüi ro thanh khoán; và 
• rüirothjtru&ng. 

Thuyt minh nay cung cp thông tin v tirng loai rUi ro nêu trên ma PJICO có th gp phãi và mO ta 
các mtic  lieu, chInh sách và các quy trInh PJICO sCr dung dé do ltr?xng và quàn l rüi ro. 

Hii dng Quãn tn cüa Tang Cong ty chju trách nhiêm kim tra xem Ban Tng Giám dc giám sat vic 
tuân thu chinh sách và thu tic quàn l nh ro cüa PJICO nhu the nào, và soát xét tInh thich hçip cLia 
khung quãn 11 nil ro lien quan den nhiing rüi ro ma ico gAp phãi. 

(ii,) Khung quãn 15 rid ro 

Mic dIch chInh cüa khung quãn I rüi rova quãn 1)1 tài chInh là nh&m bão v c dông cüa Tong Cong 
ty ti các sr kiin  can trâ PJICO dt dirçic các muc tiêu tài chInh mt cách n dlnh.  Hi dông Quàn trj 
và Ban T6ng Giám dóc nhn thây tam quan trQng cüa mt h th6ng quán trj rüi ro hiu qua. 

T6ng Cong ty dA thi& 1p  mt b phn quãn l rüi ro vài các diu khoàn duqc th6ng nht bth Hi dng 
Quàn trj. B phn nay dtrçc bô sung them vOi mt c cu to chic rô rang bang các vAn bàn quy djnh 
trách nhim và quyn hn tr Hi dng Quàn trj den Ban T6ng Giám d6c và các lãnh dao  cp cao khac. 
Mt khung chinh sách da dtrcvc pháttrin va ap diing, trong dO chi ra nhüng rüi ro chü yu cüa PJICO, 
cac chuân mrc ye quãn trj rüi ro, kiêm soát và to chIrc kinh doanh cho các hoat dng cüa PJICO. Môi 
chInh sách s dixçic mt thành viên trong Ban Tong Giám dôc chju trách nhim giám sat tfnh tuân thu 
dôi vàl chinh sch nay trong toàn PJICO. 

Ban Kim toán ni b, trrc thuc Hi d6ng Quãn trj, do Hi dng Quãn trj quy& djnh thành 1p  va 
ban hành quy ch t6 chirc, hoat dng cüa Ban Kiêm toán ni b phü hcp vâi Diu l Tong Cong ty và 
quy djnh hin hành cüa pháp lut. 

(b) RuirotIndyng 

Rüi ro tin ding là nil ro l tài chInh cüa PJICO nu rnt khách hang hoc ben di tác cüa cong ci tài 
chInh không dáp (mg di.rçic các nghia vi theo hcip dông, va phát sinh chü yu tir các khoãn phãi thu 
khách hang và các khoãn dAu tu vào chimg khoán my vi mCrc d nii ro tin ding ti da tai  ngày báo 
cáo nhLr sau: 

I 

'I 

Thuvêt 31/12/2018 31/12/2017 2 

minh VND VND 
Tin gth ngãn hang và các khoãn 
tuong dtrang tin (i) 168.636.032.643 132.409.803.140 
Tiên gcri cOkS' han (i)  2.430.800.000.000 2.372.335.521.766 
Phãi thu ngAn hn cüa khách hang (ii)  514.409.484.704 602.999.840.909 
Trã truâc cho ngithi ban ngAn han (ii) 4.910.422.943 1.843.878.228 
Phãi thu ngAn hn khác (ii) 39.900.136.001 44.311.981.731 
Phài thu dài han khác (ii) 11.765.452.715 11.757.340.639 
Cáckhoândutudàihankhác (iii) 175.000.000.000 125.000.000.000 

3.345.421.529.006 3.290.6S$.366.4 1 3 



Tng Cong ty d phn Bão him Petroilmex Mu B09 - DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hç'p nht cho närn (Ban hành theo 77's6 232i2OI2ITT-BTC 
ket thuc ngay 31 thang 12 nàm 2018 (tiep theo) ngày 28/1212012 cña B Tài ch(nh) 

(i) Ti,z gui ngân hang và các khoãn twozg du'o'ng tin 

Tin gcri ngan hang và các khoán ttrang duang tin cüa PJICO chü yu dixqc gii tai các t chrc tài 
chInh danh tiéng. Ban Tong Giám d& không nhn thây có rüi ro tin dung trQng yêu nào tir cáckhoán 
tin gth nay và không cho rang các t ch(rc tai chInh nay có the mt khã nãng trá n và gay ton that 
cho PJICO. 

'ii,) 'dc khoãn phãi thu khách hang, phdi thu ngn và dài hgn khdc 

Rüi ro tin d%rng cüa PJICO chju ãnh htrâng chü yu bOi dc dim cüa tirng khách hang. DM phO vâi 
nhUng i-ui ro nay, PJICO dã thi& Ip  mt chInh sách tin dung ma theo dó mi khách hang mifn sê dtrcrc 
dánh giá riêng bit ye d tin cy cüa khã nang trã nq truâc khi PJICO dua ra các diêu khoãn và diu 
kiin cung cap djch vu và thanh toán chuân cho khách hang dO. 

• . . , Các khoan phai thu khách hang chiu rui ro tin diving gom cac khoan phai thu ye bao hiem, tái bao hiem, 
tam 1mg cho khách hang và các khoãn phãi thu khac. PJICO quán 1i  rüi ro tIn dung khách hang thông 
qua các chInh sách, thu tic và quy trInh kiêm soát cüa PJICO cO lien quan den vic quãn 1 rüi ro tin 
ding khách hang. 

Các khoãn phãi thu khách hang và phãi thu khác chua qua han  hay chira bi giãm giá chü yu tim các 
cong ty c6 ljch sIr trã mx dáng tin cy dôi vth PJICO. Ban Tong Giám d6c tin rang các khoãn phãi thu 
nay c6 chat hiqng tin dung cao. 

Tui nq cüa cac khoãn phãi thu cüa khách hang dA bi giãm giá ti thxi diem cuM nãm nhi sau: 

Du phèng ncr 
Qua han và hl suy giâm giá trj phãi thu khó dbi 

181 — 360 ngày Trên 360 ngày 
VND VND VND 

Ngày 31 tbáng 12 nãm 2018 
Phài thu ngãn han cüa khách hang 5.509.391.049 79.907.341.7 16 (75.975.342.423) 

Ngay 31 tháng 12 näin 2017 
Phãi thu ngãn hn cüa khách hang 6.433.547.480 77.743.190.857 (73.085.950.474) 

Xem Thuy& minh 9 cho chi tit các khoãn no.  xAu. 

(iii) Các klzoân du tu dài Jiwi klzác 

PJICO giài hn mIrc rüi ro tin dung bang cách chi dAu tu vào các loi chlmng khoán nq cüa các d6i tác 
cO xp hang tin nhim tuang dtrang hoc cao han so v&i TOng Cong ty. Vi mcrc xêp hang  tin nhim 
cao nOi trên, Ban Tong Giám dôc cho rang së không cO d6i tác nào mt khà nâng thc hin nghia vu. 
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Ting Cong ty Co phãn Bäo hiêni Petrolirnex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hop nhât cho nãm (Ban hành theo 17's6 232i2012/JT-BTC 
kt thuic ngày 31 tháng 12 nãm 2018 (tiêp theo) ngày 28/12,2012 cüa B(5 Tài chmnh) 

(c) Rüi ro thanh khoin 

Rüi ro thanh khoãn là rüi ro trong do PJICO không th thanh toán cho các nghia viii tài chInh khi dn 
han. Phuong thrc quãn l tài chInh cüa PJICO là dam bão a mcrc cao nhât rang PJICO luôn cO dü khã 
näng thanh khoãn dé thanh toán các khoãn n phâi trã khi dn han,  trong diêu kiin  bInh thu&ng ciin 
nhtr trong diéu kin cäng thang ye mt tài chInh, ma không lam phát sinh các m(rc ton that không the 
chip nhãn duçrc hoc cO nguy ca gay ton hi den danh tiêng cüa PJICO. 

Các khoãn nq phài trà tai chInh cO khoãn thanh toán ci djnh hoc có the xác djnh dtroc có th&i gian 
dáo han theo hcip ding nhu sau: 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2018 Dbng tin theo hqp dông Giá tn 
Dirói 1 nãm Tir 1 dn 5 nàm ghi so 

VND VND VND 

Phãi trã ngu&i ban ng&n han 324.469.236.704 - 324.469.236.704 
Nguii mua trã tiên trtrâc ngän han 3.526.682.712 - 3.526.682.7 12 
Các khoãn phãi trá, phâi np 
ngàn han  khác 33.956.498.637 33.956.498.637 
Phãi trã dài han khác 1.946.028.875 1 .946.028.875 

361.952.418.053 1.946.028.875 363.898.446.928 

Tai ngày 31 tháng 12 nãrn 2017 Dbngtintheohopdông Giá tn 
Duói 1 näni Tu I den 5 närn ghi so 

VND VND VND 

Phài trã nguifi ban ngAn han 274.084.643.990 274.084.643.990 
Ngun mua trã tin truac ngän han 2.564.714.552 2.564.714.552 
Các khoàn phãi trà, phãi np 
ngan han  khác 25.576.190.097 25.576.190.097 
Phãi trã dài han khác 2.027.237.300 2.027.237.300 

302.225.548.639 2.027.237.300 304.252.785.939 

(d) Rüi ro th1 tru'Ong 

Rüi ro thj trung là rüi ro ma nhitng bin dng v giá th trting, nhu t) giá h6i doái, lãi sut và giá 
ch(rng khoán së ânh htràng den k& qua kinh doanh cüa PJICO hoc giá tn cüa các cong ci tài chInh 
ma ico nãm gift. Miic dIch cüa vic quán I rüi ro thi tru&ng là quân li  và kim soát các rüi ro thj 
trumg trong gith han  cO the chap nh.n &rçlc, trong khi van t6i da hóa lqi nhun thu dtrcc. 

Rw ro tj3 giá h6i doai 

Rüi ro t gia h6i doái là rüi ro ma giá trj hcp li  hoAc các lung tin trong tucmg lai cüa môt cong cv 
tài chInh s bin dng do thay dôi t' giá hói doái. 

PJICO có rüi ro t giá h61 doái tft các giao djch mua, ban và di vay bang dan vj tin t khong phâi là 
dan vj tiên t k toán cüa Tong Cong ty, Dông Vit Nam. Dan vj tiên t cüa các giao djch nay chü 
yu là USD. 
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Tng Cong ty C phn Bio him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt mlnh báo cáo t.ài chInh hop nht cho urn (Ban hành theo 77's 2321201211T-BTC 
ket thuc ngay 31 tháng 12 nam 2018 (tiep theo) ngày 28/1212012 cüa Bç3 Tài ch(nh) 

An/i hir&ng cza rãi ro 1j' giá h6i doái 

PJICO có cac tài sin/(nq phii trã) tin t thun chju ãnh hLràng cña ri1i ro t giá hôi doái nhtr 

31/12/2018 
USD Ngo3i t khác 
VND VND 

31/12/2017 
USD Ngoi t khác 
VND VNI) 

41.615.538.628 498.706.996 23.194.967.347 5 14.265.897 

10.325.199.341 5.402.341.574 10.738.442.647 10.253.818.745 

105.887.859.000 132.500.622 109.810.289.743 131.218.060 

(5.548.297.452) (7.933.132.087) 787.037.273 1.143.061.757 

(133.474.121.011) - 103.458.166.083 

Tài sin tii chmnh 
Tién và các khoãn 
ttrang dwmg tin 
Phâi thu hoat dng 
nhn tái bão hiêm 
Phii thu ye nhucmg 
tái bio hiêm 

Ncr phil fri tài chinh 
Phãi trã ye hoat dng 
nhn tái bão him 
Phãi tn ye hoat dng 
nhixcmg tai bão hiêm 

18.806.178.506 (1.899.582.895) 39.498.496.381 9.756.240.945 

Sau dày là t' giá ngoi t duoc PJICO áp diing: 

T glá tai ngày 
31/12/2018 31/12/2017 

USD/VND 23.155 22.670 

Duài day là bang phãn tich các tác dng có th xay ra d61 vài Iqi nhun thu&n và vn chü s& hQu cüa 
PJICO ti 31 tháng 12 nAm 2018 sau khi xem xét mtc hin ti cüa gia h6i doái và su biên dng 
trong qua khCr cling nhu kS'  vng cüa thj trum tai 31 tháng 12 nam 2018. Phân tich nay dra trên gii 
dinh là tAt cA các bin s6 khác së không thay dôi, dAc bit là läi suât, và bô qua ãnh huông cüa các dr 
báo doanh thu và chi phi: 

Anh hwô'ng di vol loi nhuân thun 
tang/(giim) 

31/12/2018 31/12/2017 
VND VND 

USD (manh them 1%) 150.449.428 3 15.987.971 

Bin dng ngtrac lai cüa ti giá USD có cüng inrc do tác dOng nhirng ngirqc chiêu dôi vói Ioi nhuãn 
thuân cüa PJICO. 
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Tang Cong ty Co phn Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât cho näm 
kk thiIc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành thea 77' s 232,2012/JT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 

(ii) Rái ro liii suit 

Rüi ro Iãi suit là rUi ro ma giá trj hçp l hoäc dOng tin trong tuang lai cüa các cong ci tài chInh cüa 
PJICO së biên dng do six thay dôi cüa lãi suât th truông. 

T?i ngày báo cao, cac cong cu tài chInh chju läi suit cüa PJICO nhix sau. 

Giá trl  ghi so 
31/12/2018 31/12/2017 

VND VND 

Các cong ci tài chInh có lãi suát c djnh 

Tin glri ngân hang và cac khoãn Wang thrang tin 168.636.032.643 132.409.803.140 
Tiên gCri có kS'  hn 2.430.800.000.000 2.372.335.521.766 

Các cong cu tài chInh có lãi suât thO nói 
Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 95.000.000.000 

Mi thay di 1% lãi sut së lam tang hoc giám 760 triu VND lqi nhun thuAn cüa Tng Cong ty 
(2017: 760 triêu VND). Phân tIch nay dira trên giã djnh là tat cã các biên so khac së không thay dôi, 
dc biêt là t giá hôi doái. 

(iii,) Rüi ro vgiá cphi1u 

Rüi ro gia cô phiêu phát sinh tr ching khoan von kinh doanh do Tong Cong ty näm giu. Ban Tong 
Giám dOc cüa TOng Cong ty theo dOi các chiing khoán von trong danh mic dâu W dra trên các chi so 
thi truO'ng. Các khoân dâu tix trng yêu trong danh muc dãu ti.r thrcrc quân 1 riêng rë và Ban quãn l 
rüi ro phê duyt tat cã cac quyêt djnh mua và ban. 

Tai ngày 31 thang 12 nãm 2018, giá thj trixng cüa cac ch(rng khoán von niêm yet cCa Tong Cong ty 
là 263,5 t' VND. Nêu giá thj tnrOng cüa cac chmg khoán nay giâm hoc tang 7,45% ti ngày 31 thang 
12 nam 2018 voi tat ca cac biên so khác không thay dôi (31/12/2017: 10%), 1ci nhun sau thuê trong 
nãm và vOn chC sä hüu cüa Tong Cong ty së giâm 5,5 t' VND hoc tang wang irng 4,8 t' VND 
(3 1/12/2017: giám 4,7 t' VND hoc tang wang rng 4,1 t' VND). 

41. Rüi ro bão him và chInh sách quãn 1 

(a) Quãn I v6n và yêu cu theo 1ut djnh 

Miic tiêu du tiên cCa PJICO trong vic quân 1 vn là luOn luOn duy trI ngun v6n dü mnh dê bô trq 
cho six phát triên trong kinh doanh và dam bão yêu cau v vOn pháp dlnh.  PJICO nhn thirc duvc nhthig 
tác dng dOi vói 19i nhun cüa cO dOng vói mt'rc d von gop và tim cách duy tn mirc can bang then 
trQng. 

YêucAuv vn pháp dlnh  phát sinh t(r cac hoat dng nghip vii cCia PJICO và yêu cAu PJICO phãi gi& 
nguOn vOn v(ra dñ dé xir l nç va dáp lrng cac quy djnh ye biên khà näng thanh toán tai  Vit Nam. Các 
yêu câu ye dam bâo khâ näng thanh toán ap dicing cho PJICO thrc quy djnh trong Thông Ui 50. 
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Tng Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât cho nAm (Ban hành theo 17' s 232/2012/17'-BTC 
két thIic ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cña Bó Tài chInh) 

Bang dufn day nêu len biên khã nãng thanh toán t6i thiu va biên khá näng thanh toán cüa PJICO. 
Nhung ngu&i 1p chInh sách quan tam den vic bâo v quyên 1çi cüa nguO'i mua bão hiém và theo dOi 
lien tuc dé dam báo cac cOng ty bão hiêm hot dng hiu qua vi lçri Ich cüa ngLri mua bâo hiêm. 
Nhiing ngui 1p chInh sách dong th&i ciing quan tam den vic dam bão các cong ty bão hiêm có the 
duy trI thrcrc trang thai thanh khoãn phü hop, dê ü'ng phó vO'i nh&ng nghia v bâo hiêm phát sinh ngoài 
dir báo do suy giâm kinh té hoc thãm hoa tij nhiên. 

31/12/2018 
VND 

3 1/12/20 17 
VND 

(diêu chinh li) 
(*) 

I. Biên khã nãng thanh toán (I = (1)-(2)-(3)-(4)) 947.282.461.916 1.063.639.810.431 
1. Chênh 1ch gi0a giá tn tài san và các khoán 

no phái trâ 1.489.772.700.057 1.467.889.752.768 
2. Tnir các tài san dLrqc chap nhân toàn ho giá trj 

hach toán 
3. Tnir cac tài san bj 1oi trir toàn bgiá trj hch toán 334.351.788.044 197.299.336.435 
4. Tnir các tài san bj 1oi tnir môt phân giá trj hch toán 208.138.450.097 206.950.605.902 

II. Biên khã nãng thanh toán ti thiêu 
[Giá tr Ion hon giva (a) và (b)] 549.221.633.519 545.878.812.820 

(a) 25% Tong phi bão hiêrn giiflai 
(b) 12,5% Tong phi bão hiêm gôc và phi nhân tái 

bâo hiêm 

549.221.633.519 

367.894.140.302 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

III. So sánh (I) và (II) 
Theo so tuytdôi 398.060.828.397 517.760.997.611 
Theo t I phân tram 172,48% 194,85% 

Biên khã nãng thanh toán dixc tfnh toán ti ngày 31 tháng 12 näm 2018 loi trir ánh hirong cüa chi 
tiêu "Chi phi hoa hông chu'a phan bô" tir viêc áp dung Thông tLr 232 và Thông Ur 50. Ban Tong Giám 
dôc Tong Cong ty tin ti.ràng rang viêc 1oi trir cac chi tiêu tren phân ánh chInh xác hoii khi tInh biên 
khâ nãng thanh toán. 
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Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09 — DNPNT 
Thuyt minh bIo cáo tii chInh hçrp nht cho näin (Ban hành theo Ti' s 232i2012ffT-BTC 
kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2018 (tip theo) ngày 28/12,2012 cüa B(3 Tài chmnh) 

(*) Theo K& luãn Thanh tra si 14509/BTC-QLBH cüa B Tài chInh ngày 21 tháng 11 nAm 2018, Tong 
Cong ty da dieu chinh hi to s 1iu so sánh t?i  ngày 31 tháng 12 nAm 2017 cüa Biên khã nang thanh 
toán nhtr sau: 

31/12/2017 
VND 

(diêu chinh Ii) 

3111212017 
VND 

(theo báo cáo 
tr*rOc day) 

I. Biên kha nang thanh loan (I = (1)-(2)-(3)-(4)) 1.063.639.810.431 1.135.891.084.417 
1. Chênh léch gifta giá tn tài san và các khoãn 

ncirphài trã 1.467.889.752.768 1 .467.889.752.768 
2. Tz* các tài san dtrçrc chap nhn toàn b giá tn 

hach toán 
3. Tthcác tai san bj loai tnirtoàn bgiá tn hch toán 197.299.336.435 110.533.131.745 
4. Tnt các tài san bj 1oi tnir mtt phãn giá tnj hach  toán 206.950.605.902 221.465.536.606 

.,' - C. .Z II. Bien kha nang thanh toan toi thieu 
[Giá tr IOn hon gi&a (a) và (b)] 545.878.812.820. 545.878.812.820 

(a) 25% TOng phi bâo hirn giü lai 
(b) 12,5% Tong phi bão him gôc và phi nhân 

tai bão hiêm 

ifi. So sánh (I) và (II) 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

Theo s tuyt dôi 517.760.997.611 590.012.271.597 
Theo t' lê phân trAm 194,85% 208,08% 

(b) Rüi ro bão him và chInh sIch quin 1 rüi ro bão him 

PJICO giAm thiu rüi ro hoat dng bão him bang cách da dang  hOa danh mic các hqp dng bAo him 
và cac khu vuc dja 1y1. Sr bin dng cüa cAc rüi ro duac kiém soAt bang vic 1rachQn và thc hiên 
chin hrcrc khai thác bAo hiOm mt cAch then  trQng, chiOn luçic nay duc thiOt k dê dam bão rang cc 
nüi ro duçvc da ding hOa tren phucmg din Ioai hInh rüi ro và mire d quyn kn dirçrc bão hiêm. ThOu 
nay dat duçrc chü yOu thông qua vic da clang hOa ngành nghO và khu we dja 1 bão hiOm. DM vth nüi 
ro thãm hQa tu nhiên, PJICO thrc hin kiOrnsoát và Ira chn các rüi ro mt cách then  trng. Han niia, 
PJICOcôn có cac chInh sách và quy trInh dO giAm thiu rüi ro nhi.r chinh sAch rà soát mt cách nghiem 
ngt doi vth nhüng yeu cau bôi thuOng dang xir I vA yOu câu bOi thuxng mOl phát sinh, thinimg xuyên 
rà soát quy tiInh giãi quy& bôi th.r?ng va thtrmg xuyen diu tra nh(hig gan 1n tim tAng trong yêu câu 
bi thu&ng. PJICO cOn thuc thi chinh sách quan 1 chü dng và giai quyOt nhanh chóng nhftng yêu câu 
bi thu&ng, dO giAm thiu nhUng phát sinh không lu&ng tnuàc dtrçrc trong tircmg lai có th tác dng tiêu 
qrc dOn hoat d.ng kinh doanh. 

PJICO cling dã han ch rüi no bang each thit 1p  mire bi thirOrng tM da d6i vOl mt s6 hcrp ding nht 
djnh cün nhtr thông qua các hcp dong nhucrng tái bao hiOm dO han chO tác dng cüa nhUng sr kiin  gay 
ra tn that IOn (vi di nhi.r thit hai  do bão, dng dat và lü 1it). 

Các quy trInh khai thác nghip vii và giãi quyt b6i thiiOrng duçrc soAt xét và cp nhât hang nAm. CAc 
chrnng tnInh nhucmg tAi bao him cüng thrqc soát x& va phê duyt hang nAm b&i Tong Giám d&. 

42. Phân chia 1Q'i nhun 

Ti cuôc hçp ngAy 20 tháng 4 nAm 2018, Dai hi ding c6 dOng cüa T6ng Cong ty dA quy& djnh phan 
ph6i khoAn cô tire 106.461.327.600 VND (ttrcmg (mg vOl 12.000 VND/cô phiu) (cuc hop Dai hi 
dOng cô dong ngAy 26 tháng 4 nAm 2017: phân ph61 khoan cô tire 78.071.639.800 VND (tuang (mng 
vOl 11.000 VND/c phiu)). 
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HàNi,ngay 11 thang3 nAm 2019 

KI loan trzthng 

Vwmg QuOc Hung 

Ki toán Tdng hap 

hu Cong Nguyen 

Tang Cong ty CO phn Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nht cho näm 
ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 (tiep theo) 

Mu B09 — DNPNT 
(Ban hành theo lTsd 232/2012/77'-BTC 

ngày 28/12/2012 ca B5 Ta! chinh,) 

43. Ski' kin sau ngãy trên bang can dôi kê toán 

Theo Nghj quyt Hi d6ng Quãn tn so 01/20191PJ1C01NQ-HDQT ngày 15 thang 1 nãm 2019, TOnS 
Cong ty cOng bO trà cO turc bang tiên là 106.461.327.600 VND (t l 12% thong dtrcing 1.200 VNDIcô 
phn). So c6 tire phái trâ nay chi.ra duqc trIch tnrâc trong báo cáo tài chinh hçrp nhAt nay. 

44. S 1iu so sánh 

Trr the trung hcp &rcic thuyOt minh khác, sO Iiu so sánh cttrçrc mang sang tr sO Iiu trinh bay trong 
báo cáo tâi chInh hqp nhât cUa PJICO tai  ngày và eho nãm két thüc ngày 31 thang 12 näin 2017. 
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Phán loai lai Iin chi khác cho hoat dóng kinh doanh sang chi ddu itt gop vn vào dcn vj khác 

JFUQ. HQI DONG QUAN TR? '7  
BAN TGD 

1AM DOC 

Noi nh4n: 

• Nhjrirên 

HDQTdébao cáo 

- Lwi vi;  Kr. r 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 

PG INSURANCE D5c L1p - TDo - Hznh P/the 

TONG CTY CP BH PETROLIMEX Ha N ngày 11 Ihang 03 nãm 20/9 

S6: 6 0 2 /PJcO-CV-TCKT 

V/v: Giái trinh baa cáo kid,,, loan náni 2018 

KINH G!I: UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUC 

SO GIAO DICH CH(TNG KHOAN TP HO CHI MINH 

CAn c(r Thông tix s 155/201 5/TT-BTC ngày 06 tháng 10 nAm 2015 cCia BO Tài Chinh v vic huàng dn cOng b' 
thông tin trên th tri.rmg ching khoán. 

Tong Cong ty c phAn báo him Petrolimex (PJICO) xin giãi trinh vic thay dOi so 1iu mOt  s chi tiêu trën Báo cáo 
tài chInh Cong ty mc và Hqp nhAt duqc kim toán soát xét nhi.r sau: 

CIII TIEU Báo Cáo Tài ChInh Báo Cáo Kim Tom Chênh Lch 

Báo cáo Bang can d61 k toán Cong ty Mc 

1. Chi phi trã truâc ngAn hn 238,072,843,851 239,839,843,851 1,767,000,000 

2. Chi phi trã truãc ngn han khác 118,856,257,335 120,623,257,335 1,767,000,000 

3. îàî san c dinh vô hinh 173,549,110,741 171,782,110,741 (1,767,000,000) 

- Nguyen giA 226,142,894,638 222,608,894,638 (3,534,000,000) 

- Giá trj hao môr 1u k(*)  (52,593,783,897) (50,826,783,897) 1,767,000,000 

Báo cáo Bang can di kE toán Hçp nht Báo Cáo Tài ChInh Báo Cáo Kim ToIn Chênh Lch 

1. Chi phi trãtruâc ngAn han 238,072,843,851 239,839,843,851 1,767,000,000 
2. Chi phi trâ truâc ng&n han khác 118,856,257,335 120,623,257,335 1,767,000,000 
3. Tài san c dinh vO hinh 173,677,918,075 171,910,918,075 (1,767,000,000) 
- Nguyen giá 226.436 149,731 272,902,149,731 (3,534,000,000) 
- Giá tn hao mOn 1u9 k(*) (52,758,231,656) (50,991,231,656) 1,767,000,000 

Phán loai lai Tài san c djnh vô hInh sang chi phi Ira trzthc ngn han khác 

Báo cáo hru chuyn tin t Cong ty mc Báo Cáo Tài Chinh Báo Cáo Kim Toán Chênh Lch 

1. Tin chi khác cho hot dong kinh doanh (775,140,791,708) (736,866,941,708) 38,273,850,000 
2. Tin chi dâu tu gop vn vào dan vj khác - (38,273,850,000) (38,273,850,000) 

Báo cáo luu chuyn tin t h nht Báo Cáo Tài ChInh Báo Cáo Kim Toán Chênh Lch 

1. Tiên chi khác cho hot dng kinh doanh (775,685,962,306) (737,412,112,306) 38,273,850,000 
2. Tin chi du tu gop v6n vào dan vl khác - (38,273,850,000) (38,273,850,000) 
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