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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tng 21, tôa nba Mipec, 229 Tây Sdn, quân Dông Da
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DoC
Ban T6ng Giám dô'c T6ng Cong ty c6 phân Bào him Petrolimex (goi tt là "T6ng Cong ty") dê trinh
báo cáo nay cjng vOl báo cáo tài chInh ctia T6ng COng ty cho nàm tài chInh kêt thijc ngày 31 tháng
12 nám 2019.
HOI OONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DÔC
Các thành viên ciiia Hôi döng Quán tn và Ban T6ng Giám dOc T6ng COng ty dà diëu hành T6ng Cong ty
trong nàm và dê'n ngày lap báo cáo nay gOm:
Hôi dónq Quán tn

n

Ong Trn Ngoc Nám

Chii tich (B6 nhiêm ngày 18 tháng 4 nàm 2019)

Ong Dinh Thai Hudng

Chii tich (Mien nhiêm ngày 18 tháng 4 nám 2019)

Ong Nguyen Nlanh Linh

Thành viên (B6 nhiêm ngày 18 tháng 4 nàm 2019)

Ong Pham Thanh Hal

Thành viên (B6 nhiêm ngày 18 tháng 4 nám 2019)

Ong Dào Nam Hal

Thành viên

Ba Nguyen Minh HLfOng

Thành viên

Ba Trinh Thi Quç'nh Htfdng

Thành viên

Ong Kim Chang Soo

Thành viên

Ong Nguyen Van Tiên

Thành viên (Vê huu ti ngày 01 tháng 4 nm 2019)

Ong Trn Minh Tuâ'n

Thành viên (Mien nhiêm ngày 18 tháng 4 nàm 2019)

Ong Joo Hae Yun

Thành viên (Mien nhiêm ngày 18 tháng 4 nám 2019)

Ban T6nq Giám dôc

n

fl

Ong Dào Nam Hal

T6ng Giám dOc

Ong Nguyen An HOa

Phó T6ng Giám dOc

Ong Tr'ân Anh Tuân

Phó T6ng Giám dOc

Ong Bti Hoài Giang

Phó T6ng Giám dOc

Ong Lê Thanh Dat

Phó T6ng Giám dOc

Ong Pham Thanh Hal

Phó T6ng Giám dOc

Ba Nguyen Thi Hifdng Giang

Phó T6ng Giám dOc (B6 nhiêm ngày 05 tháng 3 nám 2020)
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tang 21, tôa nhá Mipec, 229 Tây Sdn, quân Dng Da
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam
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BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (Tiêp theo)
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TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC
Ban T6ng Giám dc T6ng Cong ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh phán ánh môt cách trung thiic
vá hdp l' tlnh hmnh tài chInh cCia T6ng Cong ty tai ngáy 31 tháng 12 nám 2019, ding nhu kêt qua hoat
dông kinh doanh và tinh hlnh lifu chuyn tn tê ciia Tóng COng ty cho nàm tài chjnh kêt thtc ding
ngày, phti hdp vOi chun mut kê toán, chê do ké toán áp dung cho các doanh nghiOp baa him Viêt
Nam và các quy dinh pháp I' có lien quan den viOc lap vâ trinh bay báo cáo tài chInh. Trong viêc lap
baa cáo tâi chInh nay, Ban T6ng Giám dOc dudc yêu c'âu phái:

fl

r

Lua chon các chInh sách kê toán thich hclp và áp dung các chinh sách do môt cách nhât quán;
Dua ra các xét doán và ifOc tInh môt cách hdp l' và than trong;
Nêu rO các nguyen täc kê toán thIch hp có ducc tuân thi hay khOng, cO nhüng áp dung sai lêch
trong yêu can dudc cOng bO và giái thich trong báo cáo tâi chmnh hay khOng;
Lap báo cáo tài chInh trên cc sO hoat dông lien tuc tr( trifOng hdp khOng th cho rng T6ng COng
ty sê tiêp tuc hoat dông kinh doanh;
Thiêt kê và thifc hiên he thông kim soát nôi bô môt cách hUu hiêu cho muc dich lap và trinh bay
báo cáo tài chInh hdp l' nhäm han chê rii ro và gian Ian.

r

Ban T6ng Clam dOc Tng COng ty chiu trách nhiêm dam baa rng s6 kê toán duCc ghi chép môt cách
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phti hdp d phán ánh môt cách hp ' tlnh hinh tâi chinh ctia T6ng Cong ty 0 bat k'' thdi dim nào và
dam báo rng báo cáo tài chInh tuan thi chun muc kê toán, chê do kê toán Viêt Nam áp dung cho
các doanh nghiOp báo him và các quy dinh pháp I có lien quan don viêc lap và trinh bay báo cáo tâi
chInh. Ban Tng Giám dOc cüng chiu trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san ccia Tng COng ty vá
thuc hiOn các biên pháp thIch hdp d ngàn chn và phát hiên các hành vi gian Ian và sai pham khác.
Ban TOng Giám dOc xác nhan rang TOng COng ty dä tuán thc các yêu cau nêu trên trong viêc lap báo
cáo tâi chInh.
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Dào Nam Hái
Tong Giám dôc
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Ha NO!, ngày 10 tháng 3 nãm 2020
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BAO CÁO KIM TOAN DÔC LAP
KInh uiil:

Các Co dông
Hôi dông Quàn tn và Ban T6ng Giám d6c
T6ng Cong ty C6 phn Bão higm Petrolimex

Chüng tôi cà kim toán báo cáo tài chInh kern theo ca Tang Cong ty c6 phn Báo hm Petrolimex
(gçi tt là "T6ng Cong ty") ditçc 1p ngày 10 tháng 3 nàm 2020, tà' trang 5 dn trang 42, bao gôm
Bang can d61 k toán tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019, Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, Báo
cáo lu'u chuyn tiën tê cho nàm tài chInh kt thic cing ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh.
Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám dôc
Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm ye vic lap và trinh bay trung thy'c và hp l báo
cáo tài chInh cüa T6ng Cong ty theo chun mu'c k toán, ch d k toán Vit Nam áp dyng cho các
doanh nghip báo him và các quy dnh pháp I có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài
chInh và chu trách nhim vC kim soát ni bô ma Ban Tang Giám d6c xác dlnh là cCn thiêt d darn
báo cho viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh không có sal sot tr9ng yêu do gian ln hoc nhm ln.
Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên
Trách nhiêm ctia ching tôi là dua ra '' ki&i ye báo cáo tài chInh dy'a trên kt qua ctia cuc kim toán.
Ching tôi dã tiên hành kim toán theo các chun mu'c kim toán Viêt Nam. Các chuâ'n my'c nay yêu
cCu chiing tôi tuân thu chuâ'n mu'c và các quy dinh ye do drc nghC nghiêp, 1p k hoch và thy'c hin
cuôc kigm toán c dat du'dc su' dam báo hdp l vC viêc lieu báo cáo tài chInh ctia Tng Cong ty có con
sai sot tr9ng yu hay không.
Cong vic kigm toán bao gm thy'c hiên các thu tyc nhm thu thp các bang chtThg kim toán ye các
56 lieu và thuyt minh trên báo cáo tài chInh. Các thu tyc kim toán du'dc ly'a ch9n dy'a trên xét doán
cua Kim toân viên, bao gm dánh giá rüi ro có sal sot tr9ng yêu trong báo cáo tài chInh do gian ln
hoc nhCm ln. Khi thu'c hin dánh giá các rüi ro nay, Kigm toán viên dâ xem xét kim soát nôi bô
ctia Tang Cong ty lien quan den viêc 1p và trinh bay báo cáo tài chInh trung thyc, hp l nham thiêt
k6 các thti tyc kigm toán phà hclp vói tlnh hmnh thy'c te, tuy nhiên không nhâm myc dIch du'a ra '' ki6n
ye hiu qua cua kim soát ni b ctia Tang Cong ty. Cong vic kim toán cOng bao gm dánh giá tInh
thIch hdp cüa các chInh sách k toán du'c áp dyng và tInh hp l ctia các u'óc tInh k toán cüa Ban
Tang Giám d6c cOng nhu' dánh giá viêc trinh bay t6ng thg báo cáo tài chInh.
Chüng tôi tin tu'ng rang các bang chü'ng kim toán ma cháng tôi dâ thu thp du'c là dy dü và thIch
hdp lam c si cho kien kim toán c,a chting tôi.
Y kiên cüa Kiêm toán viên
Theo kiên cua chung tôi, báo cáo tài chInh dã phàn ánh trung thçtc và hçp l'', tren các khIa cnh
trçng yeu, tInh hlnh tài chInh cua T6ng Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019, cOng nhu' ket qua
hoat dông kinh doanh và tlnh hlnh lu'u chuyn tiCn tê cho nàm tài chInh ket thüc cOng ngày, phO hçcp
vói chun rnyc k toán, che do kê toán Viet Nam áp dyng cho các doanh nghip báo him và càc quy
dinh pháp l' có lien quan den viec 1p và trinh bay báo cáo tài chInh.

Ten Deloitte u'ç1c dung dé chi mt hoc nhièu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mng luài các hang thành viên - m6i thành
vien là môt t6 chU'c dôc 1p ye mt phap l'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") không cung cap dlch vy cho các khách hang.
Vui lông xem tai website www.deloitte.com/about
bit them thông tin chi tièt.
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BAO CÁO KIEM TOAN DÔC LAP (Tiëp theo)

Van dé can nhân manh
Nht dã trmnh bay tal Thuyêt minh sd 4 phan Thuyêt minh báo cáo tài chInh, T6ng Cong ty dã diëu
chinh hôi t6 môt so' sO lieu báo cáo tài chInh cho nám tài chinh kêt thiic ngày 31 tháng 12 nàm 2018

LI

can cif theo kt luân ciia Kim toán Nhà nu'Oc tai Biên ban Kim toán ngày 13 tháng 5 nám 2019 ye
cong tác quán lv', str dung và báo toàn vOn Nhà nuOc; viêc thuc hiên nghia vu vOl ngân sách Nhà nuOc
và chap hành pháp luât có lien quan nàm 2018 cüa T6ng COng ty C ph'ân Báo higm Petrolimex.

I
I
I
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' kin kim toán cüa chjng tOi khOng lien quan dn van d'ê nay.
Van dé khác
Báo cáo tài chmnh cho nam tài chmnh ket thiiic ngày 31 tháng 12 nam 2018 cL'Ja Tng COng ty dà thfdc
kim toán bdi môt cOng ty kim toán dôc lap khác, vOl báo cáo kim toán dC ngày 11 tháng 3 nm
2019 dua ra ' kiê'n chap nhân toàn ph'ân.
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Khuc, Lan Anh
Phó lông Giám dôc
Giây ch1!ng nhân dang k hành nghC
kim toán sO 0036-2018-001-1

I

CONG TV TNHH DELOITTE VIET NAM

I

Ngày 10 tháng 3 nãm 2020
Ha No!, CHXHCN Viêt Nam

Pham Ng9c Hâi
Kim toán viên
Giâ'y chüng nhân dáng k' hành nghC
kim toán sO 2452-2018-001-1
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MAU so BO1-DNPNT
TONG CONG TV CO PHAN BAO HIE'M PETROLIMEX
Tâng 21, tóa nhà Mipec, 229 Thy Sdn, quân D5ng Da Ban hành theo Thông tu s6 232/2012/TT-BTC
ngày 28 thng 12 nàm 2012 ctia B Tài chInh
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam
BANG CAN DOI KE TOAN
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Tai ngày 31 tháng 12 nam 2019
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Ddn vi: VND
TAI SAN
A. TAI SAN NGAN HAN
(100=110+120+130+140+150+190)
I. Tiên và các khoán tu'dng du'dng tiên
1.Tiên
2. Càc khoán ttfdng dudng tiên
II. Các khoán dâu tu tài chInh ngãn han
1. Du tir ngân han
2. Di! phông giàm già dau ti! ngân han
III. Các khoàn phâi thu ngàn han
1. Phàithu khàch hang
1.1. Pháithuvëhcipc5ông bào him
1.2. Phài thu khàc cüa khàch hang
2. Trà tn.fàc cho ngilôi bàn
3. Càc khoàn phài thu khàc
4. Di! phông phãi thu ngn han khó dôi
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
V. Tài san ngãn han khác
1. Chi phitrá trifOc ngân han
1.1. Chi phi hoa hông chira phãn bô
1.2. Chi phI trà tri.fOc ngán han khàc
2. ThuGTGTdu'dc khâu tr!
3. Tài san ngân han khàc
VI. Tài san tái bào hiém
1. DL! phông phi nhifdng tái bào him

Ma

Thuyêt

100
110
111
112
120
121
129
130
131
131.1
131.2
132
135
139
140
141
150
151
151.1
151.2
152
158
190
191

5

6

7

8
9

10

So cui nãm

(d!
0

.0

4.995.641.262.684

4.523.502.893.040

110.8 17.029.052
100.817.029.052
10.000.000.000
2.736.151.401.254
2.758.282.897.636
(22.131.496.382)
568.168.953.108
595.580.477.399
509.147.950.168
86.432.527.23 1
8.906.501.637
38.928.877.839
(75.246.903.767)
5.945.664.5 12
5.945.664.512
225.189.783.609
225.183.953.085
113.860.965.471
111.322.987.614
5.830.524
1.349.368.431.149
462.728.815.252

170.562.603.210
160.562.603.210
10.000.000.000
2.515.431.520.626
2.535.005.605.803
(19.574.085.177)
487.936.677.606
518.343.100.649
441.625.600.147
76.717.500.502
4.907.569.443
39.716.289.751
(75.030.282.237)
5.629.369.654
5.629.369.654
240.363.222.232
239.839.843.851
119.216.586.516
120.623.257.335
401.778.381
12 1.600.000
1.103.579.499.712
374.589.750.800

2. Di! phOng bOi thifäng nhi!dng tài bào him

192

886.639.615.897

728.989.748.9 12

B. TAI SAN DAI HAN
(200=210+220+240+250+260)
I. Các khoàn phài thu dài han
1. Phàithudàihan khàc
1.1. K qu9 baa him
1.2. K qu9, k cu'cic khàc
II. Tài san cô d!nh
1. Tài san cO dinh hu hlnh

200

847.197.449.265

842.705.805.982

210
218
218.1
218.2
220
221

11.794.839.857
11.794.839.857
6.000.000.000
5.794.839.857
463.568.436.400
267.480.798.862

11.765.452.715
11.765.452.715
6.000.000.000
5.765.452.715
440.788.114.377
260.700.200.832

473.287.971.870
(205.807.173.008)

439.907.796.268
(179.207.595.436)

Nguyen giá
Giá tn hao mOn IDy ké
2. Tài san Co dinh vO hInh
Nguyen giá
Giá tn hao mOn lOy ké

222
223

3. Chi phI xây dung cci bàn dà dang
III. Bat thng san dâu tu'
1. Nguyen gia
2. Giá tn hao mOn Iüy kê
IV. Các khoàn dâu tir tài chInh dài han
1.Dauttivaocôngtycon
2. £u ti!vào cong ty ken kêt
3. Du tildài han khàc
4. Du'phOnggiàm giá dautirtaichinh
dài han
V. Tài san dài han khác
1. Chi phI trà tn!àc dâi han

230
240
241
242
250
251
252
258
259

TONG CNG TAI SAN (270=100+200)

270

227

11

12

228
229

260
261

13
14

6

10

170.791.580.075

171.939.807.099

226.948.256.236
(56.156.676.161)

222.785.798.638
(50.845.991.539)

25.296.057.463
79.944.143.781
96.057.873.261
(16.113.729.480)
269.537.654.672
1.350.000.000
296.877.117.189
(28.689.462.517)

8.148.106.446
82.045.999.119
96.057.873.261
(14.011.874.142)
293.562.257.336
14.318.727.139
1.350.000.000
294.044.577.178
(16.151.046.981)

22.352.374.555
22.352.374.555

14.543.982.435
14.543.982.435

-- 5.842.838.711.949

5.366.208.699.022

Các thuy& minh kern theo là rnt b phn hclp thành cOa báo cáo tài chInh nay
5

MAU sO BO1-DNPNT
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
T'âng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, quân DOng Da Ban hành theo Thông U sO 232/2012/TT-BTC
ngày 28 tháng 12 nm 2012 cüa Bô Tài chInh
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam
BANG CAN 001 KE TOAN (Tiêp theo)

Tai ngày 31 tháng 12 nám 2019
Ddn vi: VND
NGUON VON
A. N

So cuôi nâm

SO dâu nãm
(diéu chinh lai)

300

4.305.155.327.060

3.873.342.941.203

310
312
312.1
312.2
313
314
315
319
319.1
323

4.264.912.862.859
359.665.488.822
328.537.478.035
31.128.010.787
3.527.292.948
37.009.639.875
188.752.380.035
35.474.681.980
123.938.787.959
43.587.462.671

3.830.355.410.943
325 .284 .727.077
303 .504 .666. 170
2 1.780.060.907
3.516.682.712
34.742.317.724
196. 105 .806.796
38.750.212.619
104.673.400.067
40.935.731.198

3.472.957.128.569
1.695.611.025.671

3 .086.346.532 .750
1.5 17. 14 1.966 .677

Thuyêt
Maso
m in h

PHAI TRA (300=310+330)

I. Nd ngãn han
1. Phái trà cho ngi!öi bàn
1.1. Pháitrà ye hdp (lông báo him
1.2. Phái trà khãc cho ngu'ôi bàn
2. Nguài mua trá t,ên tnlOc
3. Thuê và các khoán phái flop Nhà nu'Oc
4. Phái trá ngiii lao (lông
5. Các khoán phái trá, phái flop ngân han khác
6. Doanh thu hoa hông chi!a duc hu'öng
7. Qu9 khen thu'Ong, phtk Idi

15

16
17
17

8. Dy' phông nghiép vu
8.1. Di! phông phi bão him gôc và nhân
täi báo him

329
329.1

8.2. Di! phông bôi thiràng báo him gôc
và nhãn tái báo him

329.2

1.470.371.805.262

1.285.700.909.003

8.3. Di! phông dao (lông Ion

329.3

306.974.297.636

283.503.657.070

IL Nd dài han
1. Phái trá dài han khác
2. Doanh thu chu'a thu'c hiên
3. Qu9 phàt trin khoa hoc và cong ngh

330
333
338
339

40.242.464.20 1
1.726.388.875
2 1.570.070.125
16.946 .005 .20 1

42.987.530.260
1.946.028.875
20.978.922.956
20.062.578.429

B. VON CHU S HU'U (400=410)
I. Von chü sO hO'u

400
410

1.537.683.384.889
1.537.683.384.889

1.49 2.865 .757 .8 19
1.49 2.865.757.8 19

18

19

1. Von ciâu ti!cüa chi sO hC!u

411

887.177.730.000

887.177.730.000

2. Thàng di! vOn c6 phän

412

359.463.149.516

359.463. 149.5 16

3. Qu9 dâu tu' phát trin
4. Qu9 di! tnr bt buOc

417

68.159.301.024

51.427.349.93 1

419

65.465.853.473

57. 180.846.972

5. Wi nhuân sau thuê chu'a phân phOi

421

157.417.350.876

137.616.681.400

TONG CONG NGUON VON (440=300+400)

440

5.842.838.711.949

5.366.208.699.022

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN 001 KE TOAN
CHI TIEU

Ddn v

1. Hdp (lông bâo him gOc chua phât sinh
trách nhiêm
2. Nd khó dOi dã xtt I'
3. Ngoai té các loi
Oô Ia M9
Oo Ia Uc
Euro
Bang Anh

SO cuôi nàm

So cTãu nãm

VND

446.189.891.495

504.509 .0 50 .220

VND

21.921.241.839

2 1.437.036.293

USD
AUD
EUR
GBP

442.296,55

1.797.259,28
400,00
18.541,29
1 0,00

cO
" CONG TY CO?N
* B

I

vi
Ch fông Nguyen

Vu'dng Quôc Hung

Dào Nam Hài

Ngu'äi lap biêu

Kê toán tru'äng

Tong Giám dôc

Ha Nôi, ngày 10 tháng 3 nm 2020
Các thuyêt rn/nh kern theo là môt bô phân ho'p thành cOa báo cáo tài chInh nay
6

TV
TTI
NAN

a
•
•

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tang 21, tôa nhà Mipec, 229 Tãy Scm, quân oông fJa
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam

MAU so B02-DNPNT
Ban hành theo Thông ttf s6 232/2012111-BTC
ngày 28 thâng 12 nãm 2012 cüa Bô Tài chinh

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH

•

Cho nám tài chInh kêt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2019

•

Do'n vi: VND

•
•

PHAN I: BAO CÁO KET QUA HOATDÔNG KINH DOANH TONG HP

•

.
CMI TIEU

a
•
•

.
Ma so

..
Nam nay

Nãm
(du chinh lai)

1. Doanh thu thuân hoat dông kinh doanh báo hiêm

10

2,606.382937.301

2.415.621.751.390

2. Doanh thu kinh doanh bt dông san dau ti!

11

10.409.230.547

11.263.722.668

3. Doanh thu hoat dông tài chinh

12

70.789.108.591

97.991.052,521

4. Thu nhâp khác

13

1.786.643.100

2.467.532.794

a

5. T6ng chi phi hoat dông kinh doanh baa him

20

2.091.297.702.467

1.928.073.324.352

•

6. Gá von bat dông san du tu'

21

6.237.338.506

6.586.427.174

7. Chi phi hoat dông tàichinh

22

19,787,936.766

44.238.547.159

8. Chi phi quán I doanh nghip

23

371.177.699.644

369.094.003.646

9. Chi phi khác

24

187.840.520

380.705.533

10. Tong Ii nhuân kê' toán tru'óc thuê

50

200.679.401.636

178.971.051.509

11. Chi phi thuè TNDN hiên hành

51

38.072.329.385

34.276.523.985

12. Li nhuân sau thuê thu nhâp doanh nghiêp

60

162.607.072.251

144.694.527.524

70

1.702

a
•
a

(50=10+11+12+13-20-21-22-23-24)

U
a

(60=50-5 1)
•

13.Lãicdbântrênc6phiêu

a
a
a

U
U
U
a
a
a
a
a
a
a
a
a

C'ác thuyêt minh kern theo là môt bô phn hdp thành cüa báo cáo tài chInh nay

r
r
U

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tang 21, tàa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, quân Dông Da
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam

U

BAO CÁO KET

MAU so B02-DNPNT
Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC
ngày 28 thang 12 nam 2012 cüa Bô Tài chInh

QUA HOAT DONG KINH DOANH (Tiê'p theo)

Cho nâm tà/ chInh kè thác ngày 31 tháng 12 näm 2019
Ddn vi: VND
PHAN II: BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH THEO HOAT DONG

CHI TIEU

c

U

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

U
r

U
r

U
U
U
r

p

so

Thuyêt
minh

01

20

Nàm nay

Nãm tru'dc
(dIêu chinh Iai)

3.054.221.713.680

2.795.533.505.680

- Phi bào hiêm gôc

01.1

3.066.198.848.657

2.812.990.050.455

- PhInhântáibâo hiêm

01.2

166.491.924.017

133.819.722.838

- Tang dii' phóng phi bâo him gôc và
nhân tái báo hm

01.3

178.469.058.994

151.276.267.613

797.487.651.835

656.656.241.158

2. PhI nhudng tái bâo him (02=02.1-02.2)

U

Ma

21

02

- T6ng phi nhu'ing tái bào hiêm

02.1

885.626.716.287

747.308.921.272

- Tang dii' phóng phi nhu'dng tái
bâo him

02.2

88.139.064.452

90.652.680.114

3. Doanh thu phi bâo higm thuân (03=01-02)

03

2.256.734.061.845

2.138.877.264.522

4. Hoa hong nhu'dng tái báo hiêm và doanh
thu khác hoat dông kinh doanh báo hiêm

04

349.648.875.456

276.744.486.868

(04=04.1+04.2)
- Hoa hông nhu'cng táibâo him

04.1

198.159.079.054

156.612.901.823

- Doanh thu khác hoat dông kinh doanh báo him

04.2

151.489.796.402

120.131.585.045

5. Doanh thu thuân hoat döng kinh doanh
báo hièm (10=03+04)

10

2.606.382.937.301

2.415.621.751.390

6. Chi bOithu'äng (11=11.1-11.2)

11

1.385.017.759.484

1.392.332.455.990

- T 6ng chi bôi thu'ông

11.1

1.385.707.488.031

1.394.660.517.105

- Các khoán giàm tni' (Thu dôi ngu'âi thCt ba bôi
hoàn, thu hang dâ xCj' t 100%)

11.2

689.728.547

2.328.061.115

7. Thu bOi thu'äng nhu'dng tái báo hiêm

12

309.366.456.903

278.744.950.898

8. Tâng/(giám) di! phông bOi thu'dng báo
hiêm gôc Va nhán tái bâo hiêm

13

184.670.896.259

(14.385.601.401)

9. Thng di! phóng bôi thu'dng
nhu'dng tái bào hiêm

14

157.649.866.985

17.648.133.864

10. T 6ng chi bôi thithng báo hiém

15

22

1.102.672.331.855

1.081.553.769.827

16

23.470.640.566

21.995.008.518

17

23

965.154.730.046

824.524.546.007

207.448.177.830

180.184.555.937

(15=11-12+13-14)
11. Tang dii' phông dao dông IOn
12. Chi phi khác hoat dông kinh doanh bao hiém
(17= 17.1 +17.2)

U

- Chi hoa hông bâo him

17.1

- Chi phi khác hoat dng kinh doanh bâo him

17.2

U

13. Tng chi phi hoat clông kinh doanh báo hiêm

18

757.706.552.216

644.339.990.070

2.091.297.702.467

1.928.073.324.352

(18=15+16+17)
a

a

a

U
a

U
U

Các thuyê't rn/nh kern theo là môt bô phn hdp thành cáa báo cáo tài chInh nay
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tang 21, tôa nhà Mipec, 229 Thy Sdn, quân sông Da
Ha Nâi, CHXHCN Viêt Nam

MAU so B02-DNPNT
Ban hành theo Thông tu sô 232/2012/TT-BTC
ngày 28 thng 12 nm 2012 ci:ia Bô Tài chInh

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH (Tiêp theo)
Cho näm tài chInh kit thOc ngày 31 tháng 12 nám 2019
Dan vi: VND
PHAN II: BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH THEO HOT DQNG (Tiëp theo)
Ma
so'

CHI liEU

Thuyêt
minh

Nãm nay

Nãm trc
(diêu thinh Iai)

14. Lqi nhuân gop hot dng kinh doanh
bào hiôm (19=10-18)

19

5 15.085.234.834

487.548.427.038

15. Doanh thu kinh doanh bat ông san du tir

20

10.409.230.547

11.263.722.668

16. Giá vOn bOt dông san dàu ttf

21

6.237.338.506

6.586.427.174

17. Li nhuân ti( hoat dOng d'âu tu bat ding san
(22=20-21)

22

4.171.892.041

4.677.295.494

18. Doanh thu hoat dông tâi chinh

23

24

70.789.108.591

97.991.052.521

19. Chi phi hoat dOng tài chinh

24

25

19.787.936.766

44.238.547.159

20. Lç%i nhun gp hoat dOng tài chinh
(25=23-24)

25

51.001.171.825

53.752.505.362

21. Chi phi quàn ' doanh nghiêp

26

371.177.699.644

369.094.003.646

C

22. Ldi nhun thuân tà' hoat dOng kinh doanh

30

199.080.599.056

176.884.224.248

:1

23. Thu nhâp khác

31

1.786.643.100

2.467.532.794

24. Chi phi khác

32

187.840.520

380.705.533

25. Ldi nhuân khác (40=31-32)

40

1.598.802.580

2.086.827.261

26. lông Iqi nhun kê toán triiOc thuê
(50=30+40)

50

200.679.401.636

178.971.051.509

27. Chi phi thuê TNDN Nén hành

51

38.072.329.385

34.276.523.985

28. Lth nhun sau thué thu nhâp doanh nghiêp

60

162.607.072.251

144.694.527.524

1.702

1.503

26

(30=19+22+25-26)

28

(60=50-51)
29. Lãi cC bàn trên c phiêu

C' CôngNguyên
Ngudi lap biêu

70

29

VLdng Quô'c Hung
Ké toán tru'&ng

Dào Nam Hài
Tong Giám dôc
Ha Nôi, ngày 10 tháng 3 nám 2020

Céc thuyê't minh kern theo là mc5t bâ phân hdp thành cOa bào cáo tài chInh nay
9

TONG CONG TY cO PHAN BAO HIE'M PETROLIMEX
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, quân D6ng Da

MAU so B03-DNPNT
Ban hành theo Thông tu' sô 232/2012/TT-BTC

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam

ngày 28 tháng 12 nm 2012 cüa Bô Tài chmnh
BAO CÁO

Wu

CHUYEN TIEN TE

Cho nam tài chInh kê't thOc ngày 31 tháng 12 nám 2019
Ddn vi: VND
Ma
so

CHI TIEU
I. Luu chuyên tiên t

Nãm tru'óc

Nàm nay

hoat dông kinh doanh

01

3.118.046.486.528

2.987 .353 .034 .0 10

2. Tiën chi trá cho ngu'äi cung cap hang hoá và dich vu

02

(2.158.986.199.015)

(2.039.102.773.870)

3. Tiën chi trá cho ngu'äi lao ciông

03

(417.274.570.651)

(360.366.708.054)

4. Tiën flop thuê thu nhâp doanh nghiép

05

(33.020.470.963)

(36. 127.638 .3 13)

5. Tiên thu khâc tCr hot dOng kinh doanh

06

331.171.880.781

344.220 .333 .7 17

6. Tiën chi khac cho hoat dOng kinh doanh

07

(762.898.725.574)

(736.866.941.709)

Lu'u chuyên tiên thuân t( hoat dông kinh doanh

20

77.038.401.106

159.109.305.781

1. T,ën chi d mua sam, xây du'ng TSCD và cc tài san dài
han khác

21

(23.707.992.614)

(62.456.289.688)

2. Tlën thu tt thanh l', nhu'dng ban TSCD Va các tài san dài
han khác

22

499.445.454

272.186.628

3. Thn chi cho vay, mua câc cong cu nd cüa ddn vi khac

23

(1.259.000.000.000)

(1.147.129.450.000)

4. Tién thu hôi cho vay, ban al các cong cy n cüa ddn v
khâc

24

1.034.760.238.784

1.005.585.388.370

5. lien chi dau tu' gop vOn vào ddn vi khac

25

6. lien thu al cho vay, c6 trc và di nhuân du'dc chia

27

2 15 .741.673 .544

2 19.967 .326 .440

Lu'u chuyên tiên thuân t( hoat dóng d'âu tu'

30

(31.706.634.832)

(22.034.688.250)

1. c6 tt(c, di nhuán cia trã cho c6 dông

36

(104.918.504.250)

(104.677.335.275)

Lu'u chuyên tiên thuân tu' hoat dông tài chInh

40

(104.918.504.250)

(104.677.335.275)

Luu chuyén tiên thuân trong näm (50=20+30+40)

50

(59.586.737.976)

32.397.282.256

Tiên Va tu'clng du'clng tiên d'âu nãm

60

170.562.603.210

138.218.734.075

Anh hu'àng cca thay d61 t' giá hOi doái quy d61 ngoi t

61

(158.836.182)

(53.413.121)

70

110.817.029.052

170.562.603.210

1. Tiên thu ban hang, cung cp dich vy Va doanh thu khác

II. Lu'u chuyên tiên tà' hoat dóng dâu tu'

(38.273.850.000)

,\ 25

ONG P
TNHH
LOIT]

iTNA

III. Lu'u chuyên tiên tü hoat dông tài chInh

TiCn

Va tu'dng dL(ng tiên cuôi nãm (70=50+60+61)

Ln7mL
/

Ch 'Công Nguyen

Vu'dng Quôc Hu'ng

Dào Nam Hài

NgtJi lap biêu

Kê toán tru'c%ng

Tong Giám dô'c
Ha Nôi, ngày 10 tháng 3 nàm 2020

Các thuy& minh kern theo là môt bô ph,n hdp thành cOa báo cáo tài chInh nay
10

DA

I
•
•

TONG CONG TV cO PHAN BAO HIE'M PETROLIMEX
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tày Sdn, quân D6ng Da
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam

MAU SO B09-DNPNT
Ban hành theo Thông tu so 232/2012/TT-BTC
ngày 28 thong 12 nàm 2012 cüa B Tài chInh

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H
Các thuyét minh nay là môt b phân hdp thành và can dudc doc döng thà'i vá'i báo cáo tài chInh kern theo

•

1.

THÔNG TIN KHAI QUÁT

•

Hlnh thüc sä hCtu

•

T6ng COng ty c6 phn Báo him Petrolimex (goi tt là "T6ng Cong ty"), tru'ôc dày là Cong ty
c6 phn Báo him Petrolimex, là doanh nghiêp c6 phn duic thành 1p theo Giâ'y phép sO
1873/GP-UB do Chü tich CJy ban Nhân dan thành ph5 Ha NÔi cp ngày 08 tháng 6 nãm 1995
và Giâ'y phép diëu chinh ln gn nhât sO 67/GPDC8/KDBH ngày 27 tháng 11 nãm 2017.

•

•

T6ng sO nhân viên cüa T6ng Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019 là 1.539 ngui (ngày 31
tháng 12 nàm 2018: 1.583 ngui).
Linh vuc kinh doanh

•
•
•
•

Linh vuc kinh doanh cia T6ng COng ty gôm kinh doanh dch vy báo higm và kinh doanh dich
vu tài chInh.
Ngành nghé kinh doanh
Ngành nghé kinh doanh chInh ctia Tóng Cong ty nhu' sau:
- Kinh doanh dich vu báo hiêm gOc;
- Kinh doanh tái báo him;
- Giam dinh ton that;

•
•

•
•
I

- Quán l qu9, du tu vOn và các hoat dOng khác theo quy dinh cüa pháp luât.
Chu k kinh doanh thông thung
Chu k'' kinh doanh thông thudng cüa Tang COng ty du'dc thuc hiên trong thai gian khOng qua
l2tháng.
Dàc diem hoat dông cüa doanh nghiêp trong nàm tài chInh có ành hung den Báo
cáo tài chInh

•

Trong nm, TOng COng ty d hoàn thành viêc thuc hin giái the cOng ty con (so hOu 100% bOi
T6ng COng ty) là COng ty TNHH MTV Cu ho PJICO Hái PhOng. Do vây, T6ng COng ty khOng
con phái lap báo cáo tài chInh hdp nht cho nàm tài chInh kê't thic ngày 31 tháng 12 nàm
2019.

•

Câu trüc doanh

•
•

T6ng COng ty có Van phOng chInh tal tang 21, tOa nhà Mipec, sO 229 Tây Sdn, quân DOng Da,
Ha Nôi, 59 cOng ty thành viên truc thuôc và 01 cOng ty lien kêt là Cong ty C6 phan Thudng
mal và Dich vu Sita cha 6 tO Petrolimex.

•

I
•
•
•
I

Thuyêt minh ye khá nàng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh
Trong näm, T6ng Cong ty dã hoàn thành vic giâi th cong ty con (sO hOu 100% vOn bOi T6ng
Cong ty) là Cong ty TNHH MTV Cóu h PJICO Hái PhOng và do vây khOng cOn phái lap báo cáo
tài chInh hccp nhâ't cho näm tài chInh kê't thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019. Theo do, sO
so sánh cüa báo cáo tài chInh nay là sO lieu ctia báo cáo tài chInh riêng ctja Tang Cong ty cho
nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 dã du'dc kim toán. Mt sO sO lieu cta
nàm truOc dã du'dc diCu chinh hôi to nhtf trInh bay ti Thuyêt minh sO 4.

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiëp theo)
2.

C

MAU sO B09-DNPNT

SG L4P BAO CÁO TAI CHIN H VA NAM TAI CHIN H

Cd so lap báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chInh kern theo duccc trinh bay bng Oông Viêt Nam (VND), theo nguyen tc giá
g6c và phà hdp vài chun mit kê toán, chê do kê toán áp dyng cho các doanh nghiêp báo
him Viêt Nam và các quy dinh pháp I' có lien quan dn viêc lap và trinh bay báo cáo tài
chInh.
Báo cáo tài chinh kern theo không nhm phán ánh tinh hmnh tài chInh, kêt qua hoat dông kinh
doanh và tlnh hmnh luu chuyn tiën t theo các nguyen tc và thông lê k toán dLfdc chap
nhn chung tai các nu'Oc khác ngoài Vit Narn.
Nàm tài chInh
Nàm tài chInh cia T6ng Cong ty bt du tCf ngày 01 tháng 01 và kêt thüc vào ngày 31 tháng
12.
3.

TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU YEU
Sau dày là các chInh sách kê toán chü yêu du'dc T6ng Cong ty áp dung trong viêc lap báo cáo
tài chInh:
IJOc tInh kê toán
Viêc lap báo cáo tài chInh tuân thu theo chugn myc kê toán, chê dO kê' toán áp dung cho các
doanh nghiêp bâo him Viêt Nam và các quy dinh pháp l có lien quan dê'n viêc lap và trmnh
bay báo cáo tài chInh yêu cu Ban T6ng Giám dôc phái có nhO'ng ióc tInh và giâ dinh ânh
hung dên so lieu báo cáo ye cong nd, tài san và vic trmnh bay các khoán cong nd và tài san
tiCrn tang ti ngày lap báo cáo tài chinh cüng nhu' các so lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi
trong suOt nàm tài chInh. Mac di các uâc tinh kê toán dfdc lap bng tat cá s.f hiu biët cüa
Ban Tang Giám dOc, sO thut tê phát sinh có th khác vói các u'àc tInh, giá nh dat ra.
Cong cu tài chInh
Ghi nhân ban cfâu
Tài san tài chInh
Ti ngày ghi nhan ban du, tài san tài chinh duç1c ghi nhn theo giá gOc cong các chi phi giao
d!ch có lien quan tryc tiêp den viec mua srn tài san tài chInh do.
Tài san tai chinh ciia T6ng Cong ty bao gôm tiCn và các khoán tung dudng tiCn, các khoán
du tu' ngn han và dài han, các khoán phái thu khách hang và các khoán phái thu khác.
Giá tn hdp l cta tiCn và các khoán tudng dudng tiCn là giá tn ghi s6. Giá tr hdp l' cüa các
khoán phài thu bang giá gOc trCi di du' phông phài thu. Giá tn hçlp l cia các khoán du tu'
du'dc trmnh bay trong thuyet minh chInh sách kê toãn ye các khoàn dCu tu' tài chInh. Giá tn hdp
l cüa các tài san tài chinh khác bang giá tn ghi s.
Cong ni tài chInh
Tai ngày ghi nhân ban dCu, cong n5 tài chInh du'çlc ghi nhn theo giá gOc cng các chi phi giao
dch có lien quan try'c tiêp den vic phát hành cong nç tài chinh do.
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Cong nd tài chInh cia T6ng Cong ty bao gm phái trà ngu'i ban, phài trà khac, và cOng nci tài
chInh khàc.
Dánh giá lal sau Ian ghi nhân ban dâu
Hiên tai, chua có quy dinh v'ê dánh giá lai cong cy tài chInh sau ghi nhân ban du.
Tién và các khoàn tudng dudng tiên
Tiën và cac khoàn tuing du'dng tin bao gôm tién mt ti qu9, cac khoàn tin gui không
han, tiên ang chuyn và câc khoân du W ngn han, có khà nàng thanh khoân cao, dê dàng
chuyn d61 thành tin và It rüi ro lien quan den viêc biên dông gia tr.
Các khoàn dâu ti! tài chInh
a)

ChLIng khoán kinh doanh

Chóng khoán kinh doanh là cac khoân chtThg khoán dtfdc T6ng Cong ty nm giCr vài muc dIch
kinh doanh. Chrng khoán kinh doanh dLtcic ghi nhân bt du tr ngày T6ng Cong ty có quyën
s& hiYu và dtfdc xác dinh giá tn ban d'âu theo gia tn hçp l cüa các khoán thanh toán ti thai
dlm giao dich phét sinh cong các chi phi lien quan dê'n giao dch mua chtng khoán kinh
doanh.
Tai các k' kê' toán tiêp theo, các khoân du tu chtThg khoán dutic xác dinh theo giá gô'c
cãc khoân giàm gia chtng khoan kinh doanh.
Du phOng giám giá chtng khoán kinh doanh dLrdc trIch lap theo cac quy dnh kê toán hin
han h.
b)

Các khoán dâu tu' nám giCt den ngày dáo han

Cãc khoân cThu tu' nm giO dê'n ngày dao han bao g'Om các khoàn d'âu tu' ma T6ng Cong ty cO
dlnh và khá nàng giO den ngày dáo hn. Các khoán du tu' nm giO dê'n ngày dáo han bao
gôm: các khoán tiën gui ngân hang có k' hn, uy théc du tif và trái phiêu doanh nghiêp.
Câc khoán du tu' nm giü den ngày dáo han duc ghi nhân bM du tCi' ngày mua và dudc xãc
dinh giá tn ban du theo gia mua và các chi phi lien quan den giao d!ch mua các khoán du
tiI. Thu nhâp al tt các khoàn du tu' nm giO dên ngày dao han sau ngày mua du'dc ghi nhân
trên Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh trên c s dy thu. Läi duc hung trudc khi T6ng
COng ty nm g11? du'dc ghi giàm trt vào giá g5c ti thai digm mua.
Các khoàn du tu' nâm giO dê'n ngày dáo han duç1c xác dnh theo giá gOc trt di dy phOng phái
thu khó dOi.
Dtf phOng phái thu khó dOi cüa các khoán du tu' nm giü den ngày dáo hn dLtc trich lap
theo các quy dinh k toán hiên hành.
c)

Däu tu vào cong ty lien kêt

COng ty lien ket là môt cOng ty ma T6ng COng ty có ánh hu'ng dáng k nhirng khOng phál là
cOng ty con hay cOng ty lien doanh cüa T6ng COng ty. Anh huàng dáng k thg hiên a quyën
tham gia vào vic du'a ra các quyët dnh v chinh sách tài chinh và hot dng cua ben nhân
dâu U nhu'ng khOng có ánh hu'àng ye mat kigm soát hoc dông kigm soát nhOng chInh sách
nay.
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T6ng Cong ty ghi nhân ban du khoán du tu' vào cong ty lien kê't theo giá g6c. T6ng Cong ty
hach toán vào thu nhp trên Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh khoân du'cc chia ti( l
nhuân thun lOy k cüa ben nhân du tu phát sinh sau ngày du tu. Các khoán khác ma T6ng
Cong ty nhân thfdc ngoài ldi nhuân thrdc chia dudc coi là phn thu hôi các khoán du tu' Va
dudc ghi nhn là khoán giám trC( giá g6c cThu
Các khoán du tu' vào cong ty lien kêt dudc trinh bay trong Bang can dôi kê' toán theo giá g6c
tri1 di các khoán du' phàng giâm giá (nê'u có). Du' phông giám già du tu vào cong ty lien kêt
duc thu'c hiên khi có bng chCtng chc chn cho thây có si suy giám già tr cüa các khoân
du tu' nay ti ngày kêt thüc nãm tài

a
d) Dâu tif vào cong cu von cóa dc/n vi khác
•
•
a
a

Du tu' vào cong cy vôn ct1a ddn vi khác phán ánh các khoán du tu cong cy vOn nhu'ng T6ng
Cong ty không có quyën kigm soát, dông kigm soát hoäc có ánh hif&ng dáng k dOi vài ben
dLrdc du
Khoán d'âu tu' vào cong cu vOn các ddn vi khác dudc phán ánh theo nguyen giá trt các khoán
di phông giàm giá du tu'.

a
Nd phái thu

a
a

Nd phái thu l so tiën có thg thu hôi cüa khách hang hoàc các dOi tung khác. NQ phái thu
du'dc trinh bay theo giá tn ghi s6 tri( di các khoán du' phông phái thu khó dôi. Dy phông phái
thu khó dói dudc trIch lap cho nhrng khoán nd phài thu dã qua hn thanh toán tit sáu tháng
trà len, hoàc các khoán nd phái thu ma ngui n khó có khá nàng thanh toán do b thanh l,
phá san hay các khó khàn tu'dng ty.

a
Tài san co dinh hUu hInh và khâu hao
a
•

•

Tài san cO dinh hctu hlnh du'dc trinh bay theo nguyen giá tri( giá tr hao mon Iüy kê. Nguyen
giá tài san cO dinh hOu hInh bao gm giá mua và toàn bô các chi phi khác lien quan try'c tiêp
de'n vic du'a tài san vào trng thai san sang st dyng.
Tài san c6 dinh hüu hlnh difdc khâu hao theo phitdng pháp duäng thng dua trên thai gian
houdunguactinh,cuthnhtfsau:

•
Nhà cita, vat kièn trtjc

10 - 35

Phung tin van tái
•
a

6

Thie't bi van phOng và tài san cO d!nh khàc

3-6

Tau san co dinh vo hinh va khau hao
Tài san cO dinh vO hinh difdc trinh bay theo nguyen giá trit giá tr hao mOn lüy k.

a
•
a
•

Tài san cO dinh vO hInh bao gôm giá tn phn mêm kê toán, phn mm quán l (gçi chung là
"ph'àn m'êm may tInh") và quyn stt dung dat. Ph'an mm may tinh du'c phan b6 vào chi phi
theo phitdng phâp dudng thng du'a tren thdi gian hiJ'u dyng uóc tInh là 3 nàm. Quyën st
dung dat có thai han du'dc phân b6 theo phu'cng pháp du'&ng thng dya trên thai gian sCt dyng
lô dat. Theo quy dinh hiên hanh, Tang COng ty khOng trich khâu hao quyën 5r dyng dat vO
thOi han.

a
a
14
a
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•

Các khoàn trà

U

Chi phi trá triIôc bao gôm các chi phi thirc té ä phát sinh nhu'ng có lien quan dên kê't qua
hoat dông san xut kinh doanh cüa nhiëu nàm tài chinh. Chi phi trá tru'dc bao gôm khoân trà
trtfOc tin thuê van phông và các khoân chi phi trâ tru'àc khác.

U
•

U
•

Tiën thuê van phông th hiên s6 tiën thuê dä du'dc trà truàc. Tiën thuê van phóng trà truàc
du'dc phân b6 vào Báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh theo phu'dng pháp dung thong
tuing üng vôi thai gian thuê.

U

Các khoán chi phi trá truc khác là giá tn cong cu, dung cy dã xut dàng, các phi dch vy trá
truàc khác dtfdc coi là có khá nang dem lai Idi ich kinh tê trong tu'ing lai cho T6ng COng ty.
Chi phi nay duçc v6n hóa du'Oi hlnh thttc các khoán trá truôc và dudc phân b6 vào Báo cáo kêt
qua hoat dông kinh doanh, sct dung phLrdng pháp du'ng thng theo các quy nh kê toán hiên
hành.

U

Bat cIông san dâu ti! cho thuê

I

U
U
U
U

Bat dông san du tu phán ánh quyn st:r dyng và nhà gn lien vi dâ't do Tng Cong ty nm
giO nhm muc dIch thu Idi tt'f viêc cho thuê. Bat dng san dCu tu cho thuê ducc trInh bay theo
nguyen giá trt giá tn hao mon lOy k. Nguyen giá ctia bat dOng san cu tu' dudc mua bao
gôm giá mua và các chi phi lien quan trut tiê'p nhu' chi phi quyCn st dung dat, phi dich vu tu'
van v'ê luât pháp lien quan, thuê' tru'âc ba và chi phi giao dch lien quan khác.
Bat dông san du tu' cho thuê dii'c khâu hao theo phu'ccng pháp du'àng thâng du'a trên thai
gian hO'u dung u'óc tInh, cu thg nhu' sau:

U

Sônàm
6 - 35

QuyCn s( dung và nhà gn lien vOi dat

U
U

Ngoai tê

•

Các nghiêp vu phát sinh bng ngoai tê duic chuyn d61 theo t' giá ti ngày phát sinh nghip
vu. Sd du' các khoán muc tiCn tê có g6c ngoai tê ti ngày kê't thtic nàm tài chinh du'dc chuyn
d6i theo t' giá ti ngày nay. Chênh lch tç' giá phát sinh difc%c hch toán vào Báo cáo kê't qua
hoat dông kinh doanh.

U

Các khoán dii phàng phái trà

U

Các khoán du' phOng phái tra du'dc ghi nhân khi T6ng Cong ty có nghia vy nd hin ti do kê't
qua tir môt su' kiên dä xày ra, và Tang Cong ty có khá nang phái thanh toán nghia vu nay.
Các khoán dy' phOng du'dc xác dinh trên cd sà u'dc tInh cüa Ban T6ng Giám dOc ye các khoán
chi phi cn thiêt d thanh toán nghia vu nd nay ti ngày kêt thóc nam tài chInh.

U

U
U
U
U
U
•
•

Doanh thu chu'a thuc hiên
Doanh thu chu'a th'c hiên du'dc ghi nhân nhu' khoan nd phái tná cüa T6ng Cong ty cho khách
hang khi T6ng COng ty d nhân tiCn cüa khách hang nhitng dich vy chu'a du'cc cung cap cho
khách hang.
Di! phàng nghiêp vu
Di( phOng nghiêp vu báo hiêm du'dc tnich 1p theo quy dinh tai Thông tu' 56 50/2017/TT-BTC
do Bô Tài chInh ban hành ngày 15 tháng 5 nam 2017 ("Thông tu' 50") và Cong van phê duyt
s6 172/BTC-QLBH ngày 08 tháng 01 nam 2018 cta Cyc Quán I, Giám sat báo him - B Tài
chInh. Chi tiêt nhu' sau:

U
U
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a) Nghiêp vu bào hiêm phi nhân thç

•

Du'phông phi: Du' phông phi du'cc T6ng Cong ty trIch 1p nhu' sau:

.

•
•

.

U

MAU

so

051 vi các hdp dông bâo him có thai hn tci 1 nàm tr xu5ng: Ap dung phu'dng pháp
trIch lap theo t' lê phn trm ctia t6ng phi bào higm, cu th: bng 25% t6ng phi báo
him d51 vOl loal hlnh bào higm van chuyn hang hóa và bng 50% t6ng phi bâo him
d61 vOl cc loai hlnh bào him khc.
061 vOl cc hdp dông báo him có thaI han trên 1 nm: Ap dung phu'dng pháp trIch
lap du' phông phi theo t(ng ngày.

•

Dii phông bôi thu'àng: 061 vOi câc t6n that da phát sinh và dã nhn difdc thông báo, T6ng

R

Cong ty thy'c hin trich lap du' phông bôi thu'1ng g5c và nhân tl bâo him, du' phông bi
thu'ng nhu'5ng tài bào him theo phu'dng pháp tttng ho Sd, du'a trên mi?c trách nhiêm c551 vOl
càc t6n that dã xây ra và dã nhân dircc thông báo.

U

061 vOl các t6n that d phát sinh nhu'ng chu'a thj'dc thông baa ("IBNR"), dU' phông b'ôi thu'ng
du'dc trich 1p theo t' lê 3% phi bâo him d51 vOl ttfng nghip vu bâo him.
Dii phông dao dông Ion: Theo Chun mu'c kê' toán Vt Nam s5 19 v Hp Ong báo hlgm,

•
•

U

cac t6n that chu'a phát sinh và không tOn tal tal ngày lap baa cào tài chinh (bao gOm cá du'
phóng dao dông IOn) thI không cn thiat phài trich lap du' phàng. Tuy nhiên, T6ng Cong ty
thu'c hiên chinh sach du' phông theo quy dinh tal Thông tu' 50, du' phông dao dng IOn du'dc áp
dung th6ng nhät d61 vOi tat câ cac loi hlnh nghip vy là 1% phi bào hlgm glO' II theo tirng
nghiêp vu bâo higm và thtc trich cho dn khi bng 100% phi bào him glO' li trong nàm.

•

b) Nghiêp vy báo hiêm só'c khóe

•

Dy' phông toán hoc

•

061 vOl các hdp Ong báo him, tái baa higm (hdp d'ông báo him) si.rc khôe có thdi han trên
01 nàm, dit phông toán hoc du'dc trich
nhu' sau:

U
U
U
•

U
U

lap

• 061 vOl các hp dOng bâo him s(c khOe chi bâo higm cho tnu'ang hp chêt, thu'dng tat vinh
vin: Ap dung phu'dng phap trich 1p dy' phàng phi theo titng ngày trên cd sO phi báo him
gop.

.

061 vOl câc hdp dOng bâo him sCs'c khOe khac: Ap dung phu'dng phap trIch 1p theo tttng
ngày trên cd sO phi bào higm gp. Trang tru'ang hp kêt qua trich 1p dt/ phàng theo
phu'dng phap trich lap tti'ng ngày thâp hdn kêt qua trich 1p theo phu'dng pháp h s6 thaI
han 1/8, T6ng Cong ty së trich
b sung phn chênh lch nay.

lap

DV phông phi

•

051 vOl cac hdp dOng baa hiêm, tal baa hiêm (hdp dOng baa hiêm) stc khóe có thai hn du'Oi
01 nàm, áp dung phu'dng pháp trich lap du' phông phi thea t' l phn tram ciia t6ng phi baa
him.

U
U

Dy' phông bôi thu'ilng: 061 vOl câc tn that dã phát sinh và dã nhn du'c thông baa, Tang

•
•

Cong ty thy'c hin trIch 1p dii' phàng bOl thu'ang g5c và nhân tái baa him, du' phOng bOl
thu'dng nhu'dng tal baa him thea phu'dng phap ttng hO Sd, du'a trên mitc trach nhiêm d61 vOl
các t6n that dä xay ra và dâ nhn du'dc thông baa.
051 vOl các tn that dâ phat sinh nhu'ng chu'a du'dc thông baa ("IBNR"), du' phông bOl thu'ang
du'dc trIch lap thea tç' l 3% phi baa higm d51 vOl ttng nghip vu baa higm.

I
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Dii phóng dam báo can dôi: Ducc trich lap theo t" lé 1% phi bào him gi( lai trong näm và
duc phàn ánh vào khoàn muc du phOng dao dông IOn trên Bang can dôi kê toán.
Tbng Cong ty không didc bü trü càc khoàn du phông cho hoat dông kinh doanh baa him gôc

I
U
g

và nhân tái báo him vOi d phOng cho hoat dông nht.rclng tái bào him. Các khoàn dt phOng
nay phâi ducc trinh bay riêng biêt trên các chi tiêu cija Bang can dOl kê toén, trong do các
khoân du phOng phi chua dudc htfOng và dif phông bôi thildng c1ia hoat dông kinh doanh báo
him gOc và nhân tái bào him, du phOng dao dông IOn dudc phán ánh là nc phài trà; Du
phông phi nhudng tái baa him chua dudc hi0ng và du phông böi thuOng nhifdng tái baa
him dudc phán ánh là tài san tái bao

r
r
•

I

Ky quç'
T6ng Cong ty phal k qu bào hiêm bang 2% vOn phap dinh, khoán k' quç' nay dtfdc huOng

al theo thOa thuân vOl ngân hang nci k qu và ducc thu h'Oi khi chm dtrt hoat dông. Ti'ên k'
qu chi duc sO dung d dáp tng càc cam kOt d61 vOl ben mua baa him khi khá nàng thanh
toán bi thiêu hut và phai dudc Bô Tài chinh chap thuân bang van bàn.

I
Qu9 phát triên khoa hc và cong nghê

I
•

U
U

Ban T6ng Giám dOc cia Tóng Cong ty quyét dinh viêc trich lap và stf dung Qu phát trin khoa
hoc và cong nghê theo Thông tu lien tich sO 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC do Bô Khoa hoc Cong
nghê và Bô Tà chinh ban hành ngày 28 thàng 6 nàm 2016. Viêc hach taán Qu phát trin
khoa hoc và cong nghé dtfcc thuc hiên theo Thông tu sO 200/2014/TT-BTC do Bô Tài chinh
ban hành ngày 22 tháng 12 nàm 2014. Trong näm, T6ng COng ty thuc hiên hoàn trich Qu
phát trin khoa hoc và cong nghê vOi sO tiCn 3.116.573.228 dOng, phàn hoàn trich ducic ghi
giàm chi phi quàn l doanh nghiêp trong nàm.
Qu di.i' trü bat buôc
Qu du trü bat buôc dudc trich tü Idi nhuân sau thuê vOi t' lê là 5% cho tOl khi bang 10%
mCcc vOn diêu lê ctia T6ng Cong ty.
Ghi nhân doanh thu
001 vi nghiêp vu báo hiêm gOc

p

Doanh thu phi baa hiêm gOc dtfcic ghi nhân thea quy dinh tal Thông tu sO 50/2017/TT-BTC do
Bô Tài chinh ban hành ngày 15 tháng 5 nàm 2017 có hiêu Iuc t ngày 01 tháng 7 nàm 2017.

fl
fl
fl
—

Cu the, doanh thu phi baa him gôc dudc ghi nhân khi dap ng cac diu kiên sau: (1) hdp
dOng d dtfdc giaa kêt giO'a daanh nghiêp baa him và ben mua baa higm và (2) ben mua baa
him dà tra phi baa him hoac cO thOa thuân vOl ben ban baa him ye thOi han thanh toan phi
baa him (baa gOm ca thdl gian gia han) nhtmg không qua 30 ngày k tC ngày bat dàu thOi
han bào him (ap dung dOi vOl k' thanh toan phi baa him dau tiên hoc thanh taan phi baa
him môt Ian). Riêng khaàn phi baa him cCia k" dOng phi baa him dàu tiên (dôi vOl trudng
hdp dOng phi thea ki) hoac phi baa him dol vOl tnfdng hp dOng phi baa him môt Ian duc
hach toan khi bat dàu thOi han baa him.
DOi vái nghiêp vu tái bào blém

fl
n

Doanh thu phi nhan tal baa him thidc ghi nhan khi phat sinh trach nhiôm, thea sO pht sinh
da trên bang thông baa tài baa him ccia cac nhà nhudng tài baa him gt.i1 cho T6ng COng ty
và dudc xac nhân bOl T6ng Cong ty.

P1
T6ng Cong ty ghi nhân phi nhucng tal baa him tren cd sO sO phi phai nhudng cha cac nhà tai
baa him, tdng Crng vOl doanh thu phi baa him gOc d ghi nhân trang nãm.
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Hoa hông nhu'ng tái báo him iu'ccc ghi nhân titdng ü'ng väi phi nhu'cffig tâi bâo him phât
sinh trong nàm. Trong nàm, toàn b doanh thu hoa hông nhtklng tái báo higm theo hdp dông
nhudng tái bào him dã giao kêt theo quy dinh cüa chê' d tài chInh thfçlc phân ánh vào khoàn
muc "Doanh thu hoa hông nhu'clng tái bo him".
Cu6i nm tài chInh, T6ng Cong ty phái xác inh doanh thu hoa hông nhung tái bâo him
chua duc huàng tudng irng vài khoãn phi nhung tâi báo him chua dudc ghi nhn trong
nàm d chuyn sang phân b6 vào các nàm sau theo phu'dng phàp dii' phOng phi nêu trên.
Các khoán thu khâc tif hot dông tái bâo him du'dc ghi nhân khi thu'c t phát sinh.
Dôi vi các hoat dông khác

N

Doanh thu tCi' câc hoat 5ông khác cüa T6ng Cong ty nhif cho thuê nhà, Iãi tiën gti ngân hang,
c6 phiêu, trái phiêu, cho vay &fdc ghi nhân khi phát sinh.

N

Ghi nhân chi phi

N
N
.

N
N
N
N
N

Chi phi bôi thifdng bâo higm gôc du'c ghi nhân trên cd sà phãt sinh khi T6ng Cong ty chap
thuân bôi thu'dng theo thông báo bôi thung.
Các khoàn chi bôi thung nhân tâi bâo him ducc ghi nhn khi phát sinh, trên cC s& bang
thông báo tái ciia các nhà tâi báo him gCti cho T6ng Cong ty và T6ng Cong ty chip thuân bôi
thifdng.
Cac khoân thu dOl bôi thu'1ng nhu'clng tãi báo him du'c ghi nhân trên cC sä phát sinh theo 56
phài thu tu'Cng Li'ng vói chi phi bôi thu'dng dã ghi nhân trong nàm và t' Iê nhuing tái.

vol

Chi phi hoa hông gO'c và nhân tái báo higm duCc ghi nhân tu'Cng ü'ng
phi bâo him g6c và
phi báo him nhân tái phát sinh trong nàm. Trong nàm, toàn bô chi phi hoa hông gôc và nhn
tâi bâo him theo hCp dông nhân tâi bâo him dã giao kêt theo quy dinh cüa chê do ta chinh
thfc phán ânh vào khoán muc "Chi phi hoa hông bào him g6c" và "Chi phi hoa hông nhân
tai bâo higm".
Cu6i nàm tài chInh, T6ng Cong ty phal xac dnh khoàn chi phi hoa hông gôc và nhân tái báo
hiêm chu'a dudc tInh chi phi nàm nay tu'Cng ü'ng vOl doanh thu phi bào him g6c và phi bâo
higm nhân tái chu'a dudc hifOng d chuyn sang phân b vào cãc nm sau theo phu'Cng phàp
dti phOng phi nêu trên.

N

Các chi phi khác dtfdc ghi nhân khi thut tê phát sinh.

N

Thuê

N

Thuê thu nhâp doanh nghiêp th hiên tong giâ tn cia s6 thud phâi trâ hiên tai vâ sô thud
hoãn Iai.

N
N
N
N
N
N
N

S6 thug phái tnà hiên tai du'c%c tinh dya trên thu nhâp chu thuê trong nãm. Thu nhâp chiu
thuê khác vOl Idi nhuân tnirOc thuê duc trinh bay trên Báo cao k& qua hot dng kinh doanh
vi thu nhâp chiu thuê không bao gôm các khoán thu nhâp hay chi phi tinh thu hoc ducc
khu tnà' trong các k' khàc (bao gôm cá I mang sang, nu có) vâ ngoài ra không bao gôm
câc chi tiêu không chuu thug hoàc không duic khu trü'.
Thuê thu nhp hoan lal du'Cc tinh trên câc khoàn chênh Ich gita giá tr ghi sO và cC sO tInh
thuê thu nhp ctia câc khoán myc tài san hoc cong n trên bâo câo tél chInh và du'dc ghi
nhân theo phu'Cng phap Bang can d61 kê toãn. Thuê thu nhp hoãn Ii phài tré phâi difc ghi
nhân cho tâ't cé các khoán chênh léch tam thai cOn tél sen thuê' thu nhp hoãn Ii chi dfc ghi
nhân khi chc chn có dü Ii nhuân tinh thuê trong tu'Cng lal d khâu trt các khoán chênh
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a

a

a

N
N

Iêch tam thai. Trong nàm, do không có các khoân chênh Iêch tam thai trpng yu phát sinh
nên không có khoán thug thu nhâp doanh nghiêp hoãn al nào phán ánh trên báo cáo tài chInh
nay.
Thug thu nhâp hoân al du'dc xác dinh theo thuê suât d( tInh së áp dyng cho nm tâi san thfc
thu hôi hay n phái trá tfdc thanh toán. Thug thu nhâp hoãn al duc ghi nhân vào Báo cáo
kêt qua hoat ông kinh doanh và chi ghi vào vôn chii sO hOu khi khoán thug do có lien quan
den các khoán muc du'dc ghi thng vào v6n chü sO hOu.

a

a

a

N

Tài san thuê thu nhâp hoãn lal và nc thuê' thu nhâp hoän al phâi trà dLfc bi tr khi T6ng
Cong ty có quy'ên hccp pháp dé bà trit giüa tài san thuê thu nhp hin hành vOl thuê' thu nhp
hiên hành phái nôp và khi các tài san thuê' thu nhâp hoän ll và nç thuê thu nhp hoãn ll
phái trà lien quan tOl thuê' thu nhp doanh nghiêp difçlc quán l bOi cing môt cd quan thuê Va
Tóng Cong ty có dif dnh thanh toán thuê' thu nhâp hin hành trên cci sO thun.
thuê.
Viêc xác dinh thuê thu nhâp cüa Tang Cong ty can cü vào các quy dnh hin hành
thuê
và viêc xác djnh sau cüng
Tuy nhiên, nhüng quy dinh nay thay d61 theo tirng thai
thu nhâp doanh nghiêp tiiy thuôc vào kêl qua kim tra cüa cd quan thue có thm quyCn.
ye

a

ye

N
N

Các loal thuê khác difcic áp dyng theo các luât thue hin hành tal Viêt Nam.

N

Phân b6 tài san, nguón von, doanh thu và chi phi chung

N

Các nguyen tc phân b6 tài san, nguôn vôn, doanh thu vâ chi phi chung lien quan den qu\
chij sO hüu và qu9 chij hdp dông duic T6ng Cong ty áp dyng theo nguyen tâc phân b6 d&
1924/BTC-QLBH ngày 13 tháng 02 nam 201j
difçc Bô Tài chinh phê duyêt tal Cong van
Theo do, T6ng Cong ty áp dyng nguyen tc phân b6 nht sau:

a

s5

N
N

•

Tài san dCu tu tJ' nguôn v6n chü sO hau và tal san dau tu tCt ngun v6n nhàn rôi tU dy
phèng nghip vu dLrc ghi nhn và theo döi riêng bit, dông thaI, doanh thu và chi phi
hoat dông dau tu duccc hach toán và theo döi chi tiêt theo tfng tàl san dCu tif và ngun
hlnh thành nên tài san dau ttf;

•

D6i vOl các tàl san dau tu diIdc hlnh thành tcf nhiCu nguôn vôn khác nhau (cá nguôn v6n
chü sO hüu và nguôn v6n nhàn rôi tt dit phèng nghiêp vy va các nguôn v6n khác) së thtfc
hiên phân b6 doanh thu và chi phi theo t' trong s6 tiCn dCu tu t( ttng ngun v6n dau tu
trong t6ng các nguôn vôn dau tu';

•

061 vOl ngun thu d'âu tLr thu du'dc tf viêc 5tr dung ngun v6n dy phông nghiêp vu du'dc
phân bE trO li cho các nghiêp vy báo him theo t' trpng di( phông cüa titng nghiêp vu
báo him;

•

Các khoán chi phi chung cho hoat dông dau ttf du'dc phân b theo t' tr9ng doanh thu hoat
dông dâu tu' cüa tCtng nguôn vô'n d'âu tu' trong t6ng doanh thu hot dng dCu tu;

•

Các khoán chi phi tru'c tlep hoat dông kinh doanh bao higm g6c chung cho nhiCu nghiêp
vu không th theo döi hach toán rleng cho tCtng nghiêp vy bao higm, T6ng Cong ty thu'c
hiên phãn b6 theo t' trong dinh mtrc chi phi kinh doanh bào him göc cho tt(ng nghip vy
báo hlgm trong t6ng dinh mrc chi phi kinh doanh báo higm g6c;

•

nhiCu
Các khoán chi phi quan l chi lien quan den hot dng kinh doanh bào him
nghiêp vu báo higm du'dc phân b6 theo t' trong doanh thu phi báo higm g6c cia tàng
nghiêp vu báo him trong t6ng doanh thu phi bao higm gôc;

N
a

N
a

a

a

a

a

a

a

N
N

va

a

N
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B
B
B

B
•

B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
B
B
B
B
B
B
I
B

so

.

Các khoàn chi phi quàn l lien quan den nhiêu hoat dông nhu hoat dng kinh doanh bào
him, hoat dông tài chInh và hoat dông khác duc phân b6 theo t' tr9ng doanh thu ttng
hoat dông trong t6ng doanh thu cta T6ng Cong ty;

.

Doanh thu và chi phi hoat dông cThu tu' tài chinh hlnh thành t,t chênh lêch t' giá dudc ghi
nhân theo quy dinh pháp lut hiên hành.

Trong nàm, thu nhâp du ttf thu dudc tit viêc sit dyng nguôn vôn dti phàng nghip vu dLrccc
T6ng Cong ty phân b6 tr lai cho càc nghiêp vu bào higm theo t tr9ng du' phóng cüa tci'ng
nghiêp vu bâo him là 149,5 tç dông (nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 thàng 12 nàm 2018 là:
117,1 tç dông) và các khoàn chi phi chung cho hoat dông du tu' du'dc T6ng Cong ty phân b6
theo t' trong doanh thu hot dng du tu' cüa tClng nguôn v6n du tu' trong t6ng doanh thu
hoat dông du tu' là 47,9 t' dông (nàm tài chinh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 là:
15,0 t' dông).

•
•

B

MAU

.

SÔLIEUSOSANH
T6ng Cong ty äã dêu chinh hôi t6 môt so sO lieu ctja báo cào tài chInh cho näm tài chInh kê't
thüc ngày 31 thàng 12 nàm 2018 cn ci.r theo kêt lun cüa Kim toán Nhà nu'Oc tai Biên bàn
Kim toán ngày 13 tháng 5 nàm 2019
cong tác quân l', st' dyng và bào toàn vOn Nhà
nu'âc; viêc thu'c hiên nghia vu vài ngân sàch Nhà nu'äc và chap hành phàp luât có lien quan
nm 2018 cüa T6ng Cong ty c6 phn Báo him Petrolimex, cy th nhif sau:

ye
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CHITIEU

SOda báo cáo

Diêu chinh cua Kiêm
toán Nhà ntóc

SO sau du thinh

VND

VND

VND

Phâi thu ye hp döng baa him
Phâi thu khéc cüa khéch hang
Céc khoán phél thu khác
Di! phông céc khoân phél thu khó dài
Dir phông phi nhiidng tél báo hlm
îàì sen c6 dinh vô hinh
• Nguyen gié
- Giá tn hao mOn lu ké

437.627,787,903
76.457.472.502
39.644.789,751
(75.806.658.065)
374.303.052.488

3.997.812.244
260 .028.000
71.500.000
776.375.828
286.698,3 12

441.625.600.147
76.717.500.502
39.716.289 .75 1
(75 .030 .282.237)
374.589.750.800

222.608.894.638
(50.826.783.897)

176.904.000
(19.207.642)

222.785.798.638
(50.845.991.539)

NGIJON VON
Phà tré ye hdp clông baa him
Thuë Va céc khoãn phél nôp Nhà nirOc
Dii phOng nghlêp vu

302.735.325,637
33.621.391.917
3.085.779.746.110

769.340.533
1.120.925.807
566.786.640

303.504.666.170
34.742.317.724
3.086.346.532.750

- Dii phOng phi baa hiê'm gO'c và nhãn tél baa h16m

1 .516.196.094.898

94 5.871.779

1 .517.141.966.677

1.286.106.137.319

(405.228.316)

1.285.700.909.003

283.4 77.513.893
134.523.623.638

26.143.177
3.093.057.762

283.503.657.070
137 .6 16 .68 1.400

- Dii phOng böi thtfOng baa him g6c Va nhân tái baa
hiêm
- Du'phOng dao dông Ian
WI nhuân sau thué' chira phân ph61
BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Phi baa him g6c

.01
2.809.333.399.577

3.656.650.878

2.812.990.050.455

Tang dir phOng phi baa hlm gôc và nhân tél bão hlém

150.330.395.834

945.871.779

151.276 .2 67 .613

T6ng phi nhirng tél baa hié'm

746.266.588.34 1

1.042 .332 .93 1

747.308.921.272

90.365.981.802

286698.3 12

90.652.680.114

156.339.909,425
1,394,920,545.105

272.992.398
(260.028.000)

156 .612 .90 1.823
1.394.660.517.105

(13.980.373.085)

(405.228.316)

(14.385.601.40 1)

21.968.865.34 1
644 .474.834.053
369.3 16.700.004
1.826.000.949
33 .503.2 59 .544

26.143.177
(134.843.983)
(222 .696.358)
641.531.845
773 .264.44 1

2 1.995.008.518
644 .339.990.070
369.094.003.646
2.467.532.794
34 .276.523.985

L

Tang di! phOrig phi nhiidng tél baa him
Hoa hông nhu'ng tél béo hiém
T6ng chi bôi thu'rig
Thng (glém) dir phOng bôi thiiOng baa hiêm gôc ye
nhân tél baa hiê'm
Tang (glém) dt phOng dao dng kn
Chi phi khéc hoat dông kirih doanh bâo hlm
Chi phi quàn I doanh nghip
Thu nhâp khéc
Chi phi thuê TNDNI hlên hành

5.

TIEN

vA CAC KHOAN TLJcYNG DU'ONG TIEN

Tién mat
Tin gui ngân hang
Tién aang chuyn
Các khoán tung cliicing tin (I)

a

(I)

So cuôi nãm
VND

SO' d'âu nàm
VND

9.899.027.866

8.532 .184.00 1

90.854.529.809

151.630 .4 19 .209

63.47 1.377

400 .000 .000

10.000.000.000

10 .000 .000 .000

110.817.029.052

170.562.603.210

Th hiên các khoán tiën gO'i tal cc Ngân hang TMCP trong nu'àc vOl k' han gOc không qua 3
tháng.

I
a

21
a

B09-DNPNT

TAI SAN

I

a

so

BANG CAN DOI KETOAN

a

a

MAU

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tiêp theo)
6.

MAU

so B09-DNPNT

CÁC KHOAN DAU TUTAI CHINH
5#

I. DAU TU NGAN HAN
a)Chü'ng khoán kinh doanh
- T6ng giá tr! c6 phiu
Cong ty CP Van tái Xäng dâu VIPCO
Các c6 phiéu khác
b)Oâutu'nàmgiu'dên ngàydáo han
- lien gCii CO ky hn ngân han (i)

S 6 dâu nàm

CUÔj nãm

Giá gOc

Giá tn hç%p ly

Di! phOng

Giá gOc

Giá tr hdp l'

Di$ phOng

VND
2.758.282.897.636
76.282.897.636
76.282.897.636
32.305.029.907
43.977.867.729
2.682.000.000.000
2.682.000.000.000

VND

VND
(22.13 1.496.382)
(22.131.496.382)
(22.131.496.382)
(14.378.354.86 7)
(7.753.141.515)

VND

VND
(19.574.085.177)
(19.574.085.177)
(19.574.085.177)
(7.836.564.177)
(11.73 7.521.000)

2.682.000.000.000

VND
2.535.005.605.803
104.205.605.803
104.205.605.803
32.305.029.907
71.900.575.896
2,430,800,000.000
2.430.800.000.000

(28.689.462.517)
80.000.000.000
84.852.184.330

309.713.304.317
175.000.000.000
95.000.000.000
80.000.000.000

66.334.516.969
17.926.675.040
48.407.841.929

ii. oAtj TIJ DAI HAN
a)fâutu'nãmgiüd€n ngàydáo han
- Trãi phiêu doanh nghièp (ii)
- Uy thác dâu tiI (iu)

298.227.117.189
160.000.000.000
80.000.000.000
80.000.000.000

b)fâu ttt gop von vào dcn v khác
-âu tu'vàocOngtycon
COng ty TNHH MTV Ctu ho PJICO Hal PhOng (v)
Dâu tLi vào cong ty lien kêt
Cong ty CP lhildng mal và Dich vu
SC(a chüa 0 to Petrolimex (iv)
-Dutu'vàoddn vikhác
COng ty Lien doanh TNHH Xho xang ngoai quan Van
Phong
Tong COng ty Dâu Viêt Nam - Cong ty CP
TOng COng ty CP Tái báo hiêm QuOc gia Viet Nam
Dutuvàodnvikhác

138.227.117.189

(28.689.462.517)

1.350.000.000
1.350.000.000

104.638.084.480
24.468.465.730
80.169.618.750
2.430.800.000.000

(16.151.046.981)
95.000.000.000
79.718.746.169

10.290.950.158

718.049.928

(631.950.072)
(631,950.072)

134.713.304.317
14.318.727.139
14.318.727.139
1.350.000.000
1.350.000.000

136.877.117.189

193.891.149.543

(28.057.512.445)

119.044.577.178

201.898.320.955

33.054.525.000

38.443.107.470

33.054.525.000

34A63.258.377

23.800.000.000
16.807.000MOO
63.215.592.189

9.184.000.000
72.102.030.000
74.162.012.073

23.800.000.000
16.807.000.000
45.383.052.178

16.300.000.000
78.001.287.000
73.433.775.578

(14.616.000.000)
(13.441.512.445)

(16.151.046.981)
(4.027.776.981)
(4.027.776.981)

1.192.957.293
(12.123.270.000)

(7.500.000.000)
(4.623.270.000)

(I)

Th hiên cc khoàn ti'ên gui tai các Ngân hang TMCP trong nu'àc vol k' han con lai không qua 12 tháng k tf thdi im 1p bao cao tr1' cac
khoán tu'dng du'dng ti'ên.

(ii)

Th hin các khoàn d'âu tu trái phiêu doanh nghip vOl thdi gian dáo han trên 12 thang, lài suât tha n61 và duc xàc nh cho m61 k' tInh al.
K' tInh lãi là 1 nm lien tyc trong k' han trái ph1êu.

(iii)

Th hiên cac khoán uy thac du tu' vào các qu9 d'âu ttf vOl thai gian dáo hn trên 12 tháng.

(iv)

Cong ty c6 ph'ân Thifdng mal và Dich vy Scta chU'a 6 to Petrolimex du'c thành lap nàm 2007 vOl hot dng kinh doanh chInh bao gôm: d!ch
vy sta chü'a 0 to, cho thuê Xe, kinh doanh 0 to, thiê't bi 0 to và kinh doanh xng dâu. T6ng Cong ty sO hci'u 30% v6n cua Cong ty c6 phn
Thtfdng mal và Dich vu Sü'a chü'a 6 to Petrolimex.
22
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U
(v)

U
U

Trong nàm, T6ng Cong ty dã hoàn thành vic giái th cong ty con (sO h(u 100% bOl
Tang Cong ty) là Cong ty TNHH MTV Cüu ho PJICO Hâi Phóng. Thông tin chi tiêt ye
nghiêp vii giâi th cong ty con nhi! sau:

Giá gôc khoân du tu vào cong ty con

SO tiên
VND
14.3 18.727. 139

(Trf) gia tn du phOng dà trich lap den th?i dim hoàn thành giâi tM

(4.8 12.493.197)

Giá tn thuân khoán dâu tu' vào cong con

9.506.233.942

U
U
U

Giá tn tài san thun ciia cOng ty con tal ngày hoàn thành giâi th

U

Giá tr hdp ly cua các khoàn dâu tu' du'dc xác djnh nhu sau:

U

- GIá tn hclp I cüa chtThg khoán dã niêm yet dudc xác dinh theo giá giao dch blnh quân trên
SO giao dich Chirng khoán Ha Nôi (HNX) hoc giá dóng cüa trên SO giao dch Chirng khoán
Thành ph6 Ho ChI Minh (HOSE) ti ngày kê't thüc nàm tài chInh.

U
U

- Giá tn hdp l' cüa chtng khoán dä dàng k' giao dich trên th tru'äng giao d!ch ct)a các cong ty
dai chüng chua niêm yet (UPCOM) duic xác nh theo giá tham chiêu blnh quân trong 30
ngày giao dich lien kC gn nht truOc thai dim kê't thüc nm tài chInh. 06i vOi các chrng
khoán không có giao dich trong 30 ngày lien kC gn nht tru'Oc thai dlgm kê't thüc nàm tài
chInh, giá tn h5p l dudc xác dinh theo phifdng pháp giá tn tài san rông can ct vào báo cáo
tài chInh cüa dcin vi nhân dau tu'.

U
U
U

- Giá tn hdp l cia các khoán du tu' gop v6n dài hn khác dircc xác dnh theo phu'dng pháp
giá tn tài san rông can ct' vào báo cáo tài chInh ctia dcn vi nhn du tu'.

U
U

- Giá tr hdp l ciia các khoán tiCn gtfi ngn han du'c xác dnh bng giá tr ghi s6 do thdi gian
dáo han ngân.

U

- 06i vOi khoán Thu tu' khác không có dü thông tin trên thi tru'1ng d xác dinh giá tn hclp l' tai
thdi dim lap báo cáo tài chInh, giá tn ghi s6 trtt di dt,r phông dä trIch 1p ctia các khoân myc
nay du'dc th hiên thay cho giá tn hcp l.

U
U
U

10.933.096

Lãi tü' viêc giái the cong ty con

U

7.

PHAI THU VE HO'P DONG BAO HIEM

U
U

Phâi thu phi bâo him gOc

U

Phâi thu phi nhân tái bâo him

U

Phâi thu bOi thu'ng nhu'cing tái bào him

U
U
U
U
U
U
U
U

9 .5 17. 167 .038
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SO'cuôi nàm
VND

SOcTâu nãm
VND

239.443.054.826

226.858.800.682

5 1.395.886.520

27.760.206.058

2 18.309 .008.822

187.006.593.407

509.147.950.168

441.625.600.147

• IR II.uuIu
TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHfNH (Tiê'p theo)
8.

MAU so B09-DNPNT

CAC KHOAN PHAI THU KHAC
Sô cuôi nàm
Giá tr
VND

Phâi thu khâc

Dii' phông
VND
2 .5 10 .688.436

10 .385 .299 .257
2.598.533.160

2 .765 .885 .660

K' cu'dc, k' qu9

9.

1.735.859.829

11.140.537,108

Phâi thu ngu'Ui lao c:1ng

Sô'dâu nàm
Giá tn
VND

Dii' phông
VND

25 .022 .455 .07 1

11.7 12 .246 .363

26 .732 .457 .334

12.412.100.403

38.928.877.839

13.448.106.192

39.716.289.751

14.922.788.839

DLJ' PHÔNG PHAI THU NGAN HAN KHÔ DÔI
Giá tn cc khoân phái thu, cho vay qu han thanh toàn hoc chu'a qua han nhu'ng khó có khá nng thu hôi ti ngày 31 thang 12 nm 2019 và 31
thang 12 nàm 2018 nhu'sau:
SiS cuôi nàm
VND
Giá göc
Phi thu bâo him göc

4 1.242.299.117

Phài thu tái bâo him

24 .406.622 .68 1

Tam U'ng can b

nhn viên

Phâithut&hoatdôngdâutu'
Phái thu khac

Qua han
6 tháng - 1 nàm
2 .442 .942 .2 50

Qué han
1 nàm - 2 nàm
5.603.554.213

1.743.359.829

Qué han
2 nm - 3 näm
3.595.043,132

15 .000 .000

1.740.225.397

Qua han trên 3
nãm

Dtt phàng

29 .600 .759 .522

35 .65 1.949 .497

24.406.622.681

24 .406 .622 .68 1

1.728.359.829

1.735.859.829

1.740.225.397

1.740.225.397

Giá trl có the thu
hôi
5 .590 .349 .620

7.500.000

12 .400 .279 .897

7.000.000

1.119.395.101

4 11.453.280

10 .862 .43 1.5 16

11.712.246.363

688.033 .5 34

81.532.786.921

2.449.942.250

6.737.949.314

4.006.496.412

68.338.398.945

75.246.903.767

6.285.883.154

Sôdâunàm
VND
Giá g 6c

Qué han
6 tháng - 1 nàm

Qué han
1 nm - 2 nàm

Qué han
2 nãm - 3 näm

Qué han trên 3
nâm

Dtt phàng

26.677.874.476

34.739.173.370

23.628.094.631

23 .628.094 .63 1

23.628.094.631

Tam trng can bô nhân viên

2.510.688.436

2 .5 10 .688.436

2 .5 10 .688.436

Phái thu t& hoat dông dâu ti!

1.740.225.397

1.740.225.397

1.740.225.397

Phái thu báo him gôc

43.701.681.951

Phái thu täi báo him

Phél thu khác

5.051.800.906

5.291.350.739

6.680.655.830

Giá tr có the thu
hôi
8 .962 .508 .58 1

13 .667.357 .992

457.590.143

847.098.725

1.704.650.421

10.658.018.703

12 .4 12. 100 .403

1.255.257.589

85.248.048.407

5.509.391.049

6.138.449.464

8.385.306.251

65.2 14.90 1.643

75.030.282.237

10.2 17.766.170

Giá tn có thg thu h'ôi bao g'ôm gia gôc trf di du phàng phái thu khó dèi dä trIch lap.

24

TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo)
10.

CHI PHI TRA TRIJÔC
Sôcuôinàm
VND
225.183.953.085

Sôdâu nâm
VND
239.839.843.851

113.860.965.471

119.216.586.516

- Chi phi cong cu, dung cy xuât dCing

17.719.731.761

10.969.270.820

- Chi phi kinh doanh chua phân b6 (i)

77.396.813.152

92.581.356.726

- Chi phi trà truäc ngn han khc

16.206.442.701

17.072.629.789

22.352.374.555

14.543.982.435

19.931.530.314

12.574.927.933

2.420.844.241

1.969.054.502

247.536.327.640

254.383.826.286

a) Ngän han
- Chi phi hoa hang chu'a phân b

b) Dài han
- Chi phi thuê van phOng
- Ch phi trâ truàc dài han khác

(I)

11.

MAU SO B09-DNPNT

Phân ành khoân chi phi kinh doanh pht sinh tr nghiêp vu Báo him sinh mng vay
tin chap qua t6 chüc tài chInh chLta phân b6 trong näm. Chi phi kinh doanh nay th.rcc
ghi nhân và phân b tuing trng vi phu'dng php trIch lap d phOng phi bâo him
chu'a dudc huóng cüa nghiêp vu bao hm nay.

TANG, GIAM TAI SAN

CO DINH HO'U HINH

NGUYEN GIA

Nhà cta,
vat kiên trüc
VND

Phu'dng tiên
vântài
VND

Thiêtbi
van phàng
VND

Tàisán
khác
VND

276.279.507.863

85.928.154.431

74.109.509.252

3.590.624.722

439.907.796. 68

1.520.838.035

3.784.714.000

3.785.247.939

417.348.500

9.508.148.474

19.782.254.860
2.700.423.911

1.266.030.000

2.684.913.532

Thanh l, nhirdng ban

(103.321.818)

(1.911.150.357)

(40.050.000)

(38.000.000)

(2.092.522.175)

Gâm khác

(181.396.500)

(15.100.000)

(350.000.000)

-

(546.496.500)

299.998.306.351

89.052.648.074

80.267.044.223

3.969.973.222

473.287.971.870

65.757.108.301

63.678.884.106

46.633.779.746

3.137.823.283

179.207.595.436

9.771.765.300

6.731.096.992

12.205.283.162

255.689.862

28.963.835.316

51.716.265

17.595.000

95.982.042

(40.050.000)

(38.000.000)

(2.092.522.175)

So di! dâu r,ãm
Mua sam mói
Du titXDCB hoàn thành
Tang khac

SO di! cuOl nàm

T6n
VJD

23.733.198.392
2.777.847.411

77.423.500

GIA TRI HAO MON LUY KE
So di! dãu nãm
Inch khäu hao
Tang khac
Thanh l, nhu'dng ban
Giàm khác

26.670.777
(103.321.818)

(1.911.150.357)

(61.468.288)

(306.249.323)

-

(367.717.611)

75.390.754.272

68.498.830.741

58.544.479.850

3.373.108.145

205.807.173.008

Tai ngày dâu nãm

210.522.399.562

22.249.270.325

27.475.729.506

452.801.439

260.700.200.832

Tai ngày cuOl näm

224.607.552.079

20.553.817.333

21.722.564.373

596.865.077

267.480.798.862

So di! cuôi nàm
GIA TRI CON LAI

Nguyen giá ctia tai san cö dinh hO'u hInh bao gôm cac tài san cô dinh hü'u hlnh c khau hao
hê't nhitng vn cOn 5tt dung tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019 vôi giá tr a 89.477.676.035
dong (tai ngay 31 tháng 12 nàm 2018: 81.710.661.379 dông).
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12.

MAU

sO B09-DNPNT

TANG, GIAM TAI SAN Co DINH Va HINH
Phân mém
may tInh

Quyén s1
dung dat

Tong cong

VND

VND

VND

58.210.798.357

222.785.798.638

NGUYEN GIA
Tng do mua sm

4.458.000.000

164.575.000.281
-

Giàm khäc

(295.542.402)

-

(295.542.402)

62.373.255.955

164.575.000.281

226.948.256.236

49.567.029.625

1.278.961.914

50.845.991.539

Trich khâu hao

5 .53 5.566 .406

234.432.112

5.769.998.518

Giàm khãc

(459 .3 13 .896)

Sôdu'd'âu nàm

So du' cuôi nàm

4.458.000.000

GIA TRI HAO MON LUY KE
SO' dii' dâu nàm

(459 .3 13 .896)

54.643.282.135

1.513.394.026

56.156.676.161

Tai ngày dâu nàm

8.643.768.732

163.296.038.367

171.939.807.099

Tai ngày cudi näm

7.729.973.820

163.061.606.255

170.791.580.075

SO dii' cuOi nàm
GIA TRI CON LAI

Nguyen gi ctia tài san c6 dinh vô hmnh bao göm các tài san cô' dlnh vô hinh
khu hao ht
nhu'ng van con st dung tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019 vOl gia tr là 44.256.807.390 dông
(tai ngày 31 thâng 12 nàm 2018: 44.256.807.390 dng).

13.

CHI PHI XAY DUNG CCX BAN DCX DANG
So cuoi nam

So dau nam

VND
8.304.219.550

VND

Cong ty thành viên tai Quáng Ninh
COng ty thOnh viên tai Dà Nàng

5.085.082.19 1

504.293.974

COng ty thành viên tai Nam Dinh

4 .245 .724.999

Cong ty thành viên tal Hal Du'dng

3 .484.430 .000

Van phOrig Tang Cong ty

2.653.752.000

955 .500.000

4 .8 18. 181

4.262.986.698

1.5 18 .030.542

2 .42 5 .325 .774

25.296.057.463

8.148.106.446

COng ty thành viên tai Tiên Giang
COng ty thành viOn khàc

Chi phi xây du'ng cd bàn dO dang bao gôm chi phi
u tu' he thông cOng nghê thông tin v
quàn l nghiêp vu bâo higm ti Van phOng T6ng Cong ty Va
du'ng try sO lam viêc tai càc
cOng ty thành viên.
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MAU SO B09-DNPNT

K
14.

TANG, GIAM BAT 9NG SAN DAU TU

K
Quyén sCt dung và
nhà gàn hen vài dat

K

96.057.873.261

So du' dâu näm và cuôi nám

U

GIA TRI HAO MON LOY KE

U

14.011.874.142

So di! d'âu näm và cuô'i nãm

2.101.855 .3 38

TrIch khâu hao

K

16.113.729.480

SO di! cuôi nàm

K

GIA TRI CON LAI

U
K

Tai ngày d'âu nàm

82.045.999.119

Tai ngày cuôi nàm

79.944.143.781

Bat 5ông san du tu là giá tn quyn str dung dat và nhà gn lin vOi dât ctia Tang Cong ty tal
so 186 Diên Biên Pht, Phung 6, Quân 3, Thành phO Ho ChI Minh, dudc T6ng Cong ty du tu
xây dung vOl myc dIch cho thuê.

K
K

Theo quy dinh tal Chugn mut Kê toán Viêt Nam sO 5 - Bat dông sen dáu ti!1 giá tr hdp l cüa
bâ't dông san d'âu tu' tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019 cn du'dc trinh bay. Tuy nhiên, T6ng
Cong ty hiên chu'a xác dinh duic giá tn hdp l nay nên giá tn hQp l' cüa bat dông san du tu'
tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019 chu'a du'dc trinh bay trên Thuyêt minh báo cáo tài chInh. D
xác dnh giá tn hdp l nay, T6ng Cong ty sè phái thuê môt cong ty tif vâ'n dc lap dánh giá
giá tn hdp l' cüa bâi dng san du tu'. Hiên tal, T6ng Cong ty chu'a tim dt.rc cong ty tu' van
phii hdp dê' thu'c hiên cong viêc nay.

K
U
U
U
K

VND

NGUYEN GIA

K

15.

K

PHAI TRA yE HOP DONG BAO HIEM
SO cuôi nàm

SO d'âu nàm

VND
284.577.797.041

VND
228.259.774.028

Phâi trâ bôi thtfdng nhn tái bào higm

23.060.660.132

18.728.316.756

Phâi trâ hoa hông báo him

14.992.515.379

13.720.488.438

5.906.505.483

42.796.086.948

328.537.478.035

303.504.666.170

Phái trâ phi nhu'dng tái bâo him

K
K

Phái trá khác

K
K
K

16.

THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUO'C

U
K
K

Thud GTGT hang hóa d!ch
vu ban nôi dia

U

Thud thu nhp doanh
nqhiêD
Thuê thu nhp Ca nhân

U

Thu&, phi phâi nôp khac

U

VND

Sôphàinp
trong nàm
VND

Sôdã thilc
flop trong nàm
VND

21.418.362.873

160.762.794.650

162.887.260.336

19.293.897.187

9.374.795.309

38.094.501.785

33.020.470.963

14.448.826.131

3.822.195.681

16.355.551.241

17.318.088.910

2.859.658.012

126.963.861

4.136.879.625

3.856.584.941

407.258.545

34.742.317.724

219.349.727.301

217.082.405.150

37.009.639.875

SdcTâu nàm

K
K
K
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a
a
a
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17.

CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NOP NGAN HAN KHAC
1. Doanh thu hoa hông chua du'qc hu'óng

a
a

MAU so B09-DNPNT

SO dudu nàm

Nàm nay

Nàm tru'óc

VND
104.673.400.067

VND
63.197.055.574

Doanh thu hoa hông chua du'dc huàng
phát sinh trong nàm

217.424.466.946

198.089.246.316

a

Doanh thu hoa hông d phân b6 vào
thu nhâp trong nm

198.159.079.054

156.612.901.823

a

123.938.787.959

104.673.400.067

Sócuóinäm
VND
6.630.936.132

SôcTâunâm
VND
4.569.423.438

131.410.174

129.042.024

86.034.812

91.709.935

1.972.413

10.288.433

5.528.776.953

5.065.744.253

Thuê nhà thu gi Iai (i)

11.839.872.559

11.839.872.559

Càc khoân phâi trâ, phâi nôp khác

11.255.678.937

17.044.131.977

35.474.681.980

38.750.212.619

a

SO du' cuOi nm

a

2. Các khoân phài trâ, phâi flop ngàn han khác

a

Kinh phi cong doàn

a

Bâo him xã hôi
Bâo higm y tê

a
a

Báo him that nghiêp
c6 tüc phâi trâ cho c dOng

a
a
a
a
a

(i)

Oây là thuO nhà thu lien quan den cc hp dông nhung tài bào him ra nuOc ngoài
phát sinh tà nàm 2009 dên tháng hai nàm 2012 dudc T6ng COng ty giO li do dang
lam thu tuc min giám thuê väi cC quan thuë. Den thai dim phát hành báo cáo tài
chinh, T6ng Cong ty van chua nhân duic quyêt dinh chinh thtrc tt( cC quan thue ye
van dC nay.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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18.

DIJ PHÔNG NGHIEP

MAU

sO

809-DNPNT

vu

Di! phông bôi thu'ng và di! phàng phi chi!a du'dc hi!dng:

Ddn vi: VND

So cuôi nàm

Sôdâunàm

Du'phông bôithu'ngvà
dl! phông phi chu'a du'qc ht(ng

Du' phông bâo higm
göc và nhân tái bào
hiêm

Du' phông nhu'dng tái
bào hiêm

Dt phông bio him
thuân

1. Dy' phàng phi chu'a ducft ht1cng

1.695.611.025.671

462.728.815.252

1.232.882.210.419

2. Dii phàng bôi thii?lng

1.470.371.805.262

886.639.615.897

1,373,281,382.555

Trong do:
- Dii phOng cho các yêu cu dOi
bOi thilOng chifa giái quyO't
- Dii phOng cho các t6n tMt dâ
phát sinh nhu'ng chita thông báo
Cong

Dii phèng baa hiêm

Dii phàng nhu'cfng tái
baa hiêm

Dii phàng bào hiêm
thuân

1.517.141.966.677

374.589.750.800

1.142.552.215.877

583.732.189,365

1.285.700.909.003

728.989.748.912

556.711.160.091

8 60 .03 9 .544 .42 1

513.241.838.134

1.197.327.885.793

706.601.751,262

490.726.134.531

97.090.422.707

26.600 .07 1,476

70.490.351.231

88.373.023.210

22.387.997.650

65.985.025.560

3.165.982.830.933

1.349.368.431.149

1.816.614.399.784

2.802.842.875.680

1.103.579.499.712

1.699.263.375.968

gôc và nhân tái baa
hiêm

Trong do chi tiê't:
Nâm nay
1. Dy' phOng phi chu'a di$c hiiIng

SO ditdâu nam
SO trIch Ip them trong nam
So dii cuO'i nám

DII phông phi bào him
gôc và nhân tái báo
hiêni

1.517. 14 1.966 .677

Nàm tritOc

Du'phOngphinhu'çfng Dy' phOng phi bào hiêm
tái bào him
thuân

3 74.589.750.800

1. 14 2 .552 .2 15 .877

Dii phông phi baa higm
gôc và nhân tái bâo
hiêm

D

phOng phi nhiidng Dl! phàng phi baa hiêm
thu'ân
tái bao hiêm

178 .469 .058 .994

88.139.064,452

90 .3 29 .994 .542

151,276,267.6 13

90.652.680.114

1.081.928 .628 .3 78
60 .623 .587 .499

1.695.611.025.671

462.728.815.252

1.232.882.210.419

1.517.141.966.677

374.589.750.800

1.142.552.215.877
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1.3 65 .865 .699 .064

283 .93 7.0 70 .686

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tiêp theo)

MAU

Nàm truäc

Nãm nay
2. Ditphôngbôithtthng

SO difdâu nni
SO trich Ip/(hoàn nhâp)
trong nm
So' du cuôi näm

Du'phOng bOithtng
bâohimgO'cvànhân
tái bâo higm

Dii phOng bói thiing
Dit phông bôi thii?ing Dii phOng bOi thii?Ing báo hiêm gOcvà nhân
nhu'ng tái baa him
báo hiêm thuân
tái baa hiêm

lap them trong nm

Ti ngày cuô'i nàm

Dii phOng bói thiing
baa hiêm thuân

728.989.748.912

556.711.160.091

1.300.086.510.404

711. 34 1.6 15 .048

588.744.895.356

184.670.896.259

157.649.866.985

27.021.029.274

(14.385.601.401)

17.648.133.864

(32.033.735.265)

1.470.371.805.262

886.639.615.897

583.732.189.365

1.285.700.909.003

728.989.748.912

556.711.160.091

Nàm nay

So trIch

DL phOng bôi thtting
nhu'dng tái baa hiêm

1,285,700,909.003

Di! phông dao döng k9n:

Ti ngày dâu nàm

sO B09-DNPNT

Nãm tru'c

VND

VND

283.503.657.070

261.508.648.552

23.470.640.566

21.995.008.518

306.974.297.636

283.503.657.070

30
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19.

MAU so B09-DNPNT

VON CHU SY HU'U

So du dâu nàm tnOc

Von cTâu tu'
cOa chO sO h(u

Thãng du'
vôncôphân

Qu d'âu tu'
phát triên

VND

VND

VND

Qu dul trU'
bat buc
VND

887.177.730.000

359.463.149.5 16

50. 153.748.628

50. 100.773.484

Ldi nhuân trong nàm
Trich lap các qu trong nàm

1.273 .60 1. 303

7 .080 .0 73 .488

Trich qu9 khen thilóng, phüc Idi
Chia c6 tCtc cho có clông

Sôdu5âu nàm nay

887.177.730.000

359.463.149.516

51.427.349.931

57.180.846.972

Ldi nhuân trong nàm
TrIch lap các qu trong nàm (I)

16.731.951.093

8 .285 .0 06 .50 1

Trich qu9 khen thu'Ong, phüc ldi (i)
Chia c6 tOt cho c6 dông (I)
Ti ngày cuO'i nàm

(I)

887.177.730.000

359.463.149.516

68.159.301.024

65.465.853.473

Lç%i nhuân
sau thuâ
chu'a phân phOi

lông cong

VND

VND

120.994.351.139

1.467.889.752.767

144.694.527.524

144 .694 .5 27 .524

(8.3 53 .674 .79 1)
(13,257.194.872)

(13.257.194.872)

(106.461.327.600)

(106.461.327.600)

137.6 16.681.400

1.492.865.757.819

162.607.072.251

162.607.072.251

(25.016.957.594)
(11.328.117.581)

(11.328.117.581)

(106.461.327.600)

(106.461.327.600)

157.4 17.350.876

1.537.683.384.889

Theo Nghi quyê't Dal hôi dông c ông 56 01/2019/PJICO-NQ-DHDCD ngày 18 thàng 4 nm 2019, Tr,g Cong ty thic hiên phàn ph6i li nhuân
rim 2018 nhusau:
- Qu du' tr bM buôc vôi sO' ti'ên tutlng t:rng là 7.080.073.488 dông (trong 1ó: sO ã tam trIch qu du' trU' bt buôc trong nàm 2018 là:
7.080.073.488 dông);
- Qu ciâu tu' phàt trign vi sO' ti'ên 16.731.951.093 dOng;
- Qu9 khen thuOng phCc ICi vOl sO ti'ên 11.328.117.581 Ong; Va
- Chia c titc vOl t' lé 12% vOn diu lê titdng dttdng vOl sO tiën 106.461.327.600 d'Ong.

U

TONG CONG TV co PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo)

MAU

so B09-DNPNT

U
So ludng c6 phn T6ng Cong ty dã däng k và phàt hành ra cong chüng tai ngày 31 tháng 12
nàm 2019 là 88.717.773 c6 phn. Toàn bô sO c6 phn cüa T6ng Cong ty là cô phn ph6
thông, mênh giá môi c6 phn là 10.000 dông.

U
U

Sô'cuôi nâm

C 6 phiêu

U

-S

U

kfdng c6 phiêu 5ã bàn ra cong chüng

+ CÔ' phiê'u phô thông
- SO ludng c6 phiéu dang lu'u hành

U

+ C6 phiêu ph6 thông

Sôd'âu nãm

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

U
U

20.

DOANH THU PHI BAO HIEM

Nãm nay

Nàm trttdc

VND

VND

3.091.224.555.314

2.825.730.743.897

Báo him con ngui

38 1.062.662.773

512 .293 .173 .981

Bào him tài san và bào higm thiêt hai

4 19 .667 .027 .737

288.500.381.998

Bào him hang hóa van chuyn

281.761.096.757

292.130 .420.92 1

28 .209 .376.562

5 .968 .0 13 .427

1.284.483.801.219

1.064.143.345.809

Bâo him chày n6

287.738.774.291

258.824.683.613

Bào him than tàu Va P&I

299 .522 .752 .560

307 .042 .5 18.167

Báo him tràch nhiêm chung

100 .9 27 .778 .447

86.790.734.747

7.812.819.000

10 .037 .47 1.234

a

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

PhI bào hiêm g6c

Bào him hang không
Bâo him xe Cd giOi

Báo him tin dung và rüi ro tài chInh
Bào him phi nhân tho khàc

38.465.968
(25.025.706.657)

(12.740.693.442)

171.307.778.644

141.412.392.317

10. 198.255 .9 16

19.428.187.629

100 .228 .797 .587

85 .590 .207 .583

22 .875 .756 .002

16.199.275.692

Bào higm hang không

1.096.041.657

877 .095 .129

Báo higm xe Cd giOi

1.374.427.363

1.574.649.924

Bào higm chày n6

3.361.821.578

2 .160 .949.43 1

18.183 .303.9 16

12 .432 .173.301

1.25 1.899.397

528.105.297

12 .737.475.228

2 .62 1.748.331

(4.815.854.627)

(7.592.669.479)

(178.469.058.994)

(151.276.267.613)

3.054.221.713.680

2.795.533.505.680

Các khoàn giâm tri( phi báo hiêm gôc
PhI nhân tái bào hiêm

Bào him con nguâi
Bâo him tài san và bào him thiêt hai
Báo higm hang hóa van chuyn

a

Bâo higm than tàu và P&I

U

Bào him trách nhiêm chung
Bào him nông nghiêp

U

Các khoàn giàm trü phi nhân tái bào hiêm

U

(Tang) dif phàng phi bào hiêm g 6c và nhân
tái bào hiêm

U
U
U
U
a

U
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21.

PHi NH(JONG TAT BAO HIEM
Nãm nay

Nàm tnthc

VND

VND

885.626.716.287

747.308.921.272

35.048.353.439

51.653.464.572

Bâo hm tài san và baa higm thiêt hai

307.814.789.305

222,838,101.779

Baa hiê'm hang hóa van chuyn

108.156.332.258

75.517.568.937

25.659.210.794

3,788,923.640

286.134.195

1.040.374.558

Bào higm chày n

177.768.229.427

162.946.896.593

Bâo hié'm than tàu và P&I

199.372.559.650

194.043.796.111

25.690.773.577

28.291.462.180

5.830.333.642

7.188.332,902

(88.139.064.452)

(90.652.680.114)

797.487.651.835

656.656.241.158

T 6ng phi nhiidng tái báo hiém
Baa higm con ngu&i

Báo him hang không
Baa him xe Cd gki

Bao him trách nhiêm chung
Bâo him tin dung và ri ro tài chInh
(Tang) d

22.

MAU 56 B09-DNPNT

phàng phi nhu'dng tái bào him

TONG CHI BOI THUNG BAO HIEM

c0
Nám nay

Nàm tru'c

VND

VND

1.385.707.488.031

1.394.660.517.105

Báo higm con ngtfdi

147.470.083.384

205.307.949.256

Baa higm tài san và bão higm thiêt hi

219,668,730.081

247.042.347.856

Baa higm hang hóa van chuyn

38.646.031.707

26.493.721.799

Bâo higm hang không

16.539.997.226

24.651.513.488

668,172,352.867

687.263.280.929

52.940.051.095

37.121.879.143

231.743.985.517

161.105.135.733

Bâo higm trâch nhiêm chung

4.142.293.278

3.463.985.807

Bào him nông nghiêp

6.383.962.876

2.210.703.094

(689.728.547)

(2.328.061.115)

(309.366.456.903)

(278.744.950.898)

Tàng/(giàm) du' phông bôi tht1ng báo hiêm
gô'c và nhân tái báo hiêm

184.670.896.259

(14.385.601.401)

(Tang) dil phàng bôi thLtng nhu'dng tái báo
higm

(157.649.866.985)

(17.648.133.864)

1.102.672.331.855

1.081.553.769.827

Tdng chi bôi th%ng

Baa him xe Cd gii
Baa him chãy n6
Baa him than tàu Va P&I

Các khoàn thu giàm chi
Thu bói thu'äng nhttdng tái bào hiém
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23.

CHI KHAC HOAT DONG KINH DOANH BAO HIEM
Nãm nay

Nàm tru'äc

VND

VND

207.448.177.830

180.184.555.937

1.110.463.595

10.275.594.850

17,155,871.704

12.229.628,763

4.090.882.910

4.243.045.671

735.349.334.007

617.591.720.786

965.154.730.046

824.524.546.007

Nàm nay

Näm tru'âc

VND

VND

Lâi tiën gui, Iãi üy thác d'âu tu'

24.976.156.589

44.509.765.779

Lãi ttr hoat dông kinh doanh cE; phiêu

15.678.180.000

24.939.473.022

CE; tü'c, Ici nhuân du'dc chia

13.684.612.400

9.388.145.800

Lâi du tu' tri phiêu

7.924.863.585

7.854.171.956

2

Doanh thu hoat 3ông tài chinh khác

8.525.296.017

11.299.495.964

.(

70.789.108.591

97.991.052.521

Chi hoa hông bo him
Chi dánh gi rüi ro ôi tu'dng &tdc bào him
Chi quán I dal l bâo him
Chi d phóng han chê t6n that
Chi khâc

24.

25.

DOANH THU HOAT DÔNG TAI CH±NH

CHI PHI HOT DONG TAT CHIN H

Trich lap du' phông giâm gi du tu'
tài chInh
Chi phi hoat dông ti chinh khác

26.

MAU so B09-DNPNT

Nãm nay

Nãm tru'dc

VND

VND

5.845.967.316

11.802.724.043

13.941.969,450

32.435.823,116

19.787.936.766

44.238.547.159

CHI PHi QUAN LV DOANH NGHIEP

Nàm nay

Nàm tru'dc

VND

VND

186.639.356.159

191.098 .626.63 1

Chi phi do dàng van phOng

22. 129.603 .7 14

23 .9 10. 156.280

Chi phi khau hao tài san co dinh

34 .733.833 .834

50.786.497.004

Thua, phi và Iê phi

12 .707.246.367

15.581 .386.0 13

Chi phi dich vu mua ngoài

67 .962 .269 .018

53.347.111.939

Chi phi bng ti'ên khac

47 .005. 390. 552

34.370.225.779

371.177.699.644

369.094.003.646

Chi phi nhn viên

34
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27.

CHI PH HOT DONG, SAN xuAT KINH DOANH THEO YEU TO
Nãm nay

Nãm tru'óc

VND

VND

393.117.132.153

365.792.870.638

Chi phi vn phàng

22.129.603.714

23.910.156.280

Chi phi khâu hao tài san cô dinh

34.733.833.834

50.786.497.004

Thuê, phi và Iê phi

12.707.246.367

15.581.386.013

521.778.455

3.821.020.655

497.636.191.200

425.090.791.617

58.057.140.973

49.037.278.759

1.018.902.926.696

934.020.000.966

Chi phi nhân viên

Chi phi du phông
Chi phi dich vu mua ngoài
Chi phi khác bang tin

28.

MAU sO B09-DNPNT

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

Ldi nhuãn truäc thuê

Nàm nay

Nãm truóc

VND

VND

200.679.401.636

178.971.051.509

(13.678.667.280)

(9.943.017.405)

2 .74 1.590 .664

2 .354 .585 .82 1

189.742.325.020

171.382.619.925

20%

20%

37.948.465.004

34.276.523.985

Diêu chinh cho thu nhâp ch,u thuê
Trt: Thu nhâp không chiu thué
Công: Các khoân chi phi không duic khu trif
Thu nhâp chuu thuê
Thuêsuãtthôngthuàng
Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp tInh
trén thu nhâp chju thué' nàm hin ti
Diëu chinh chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp
cüa nàm tri.tóc vào chi phi thu6 thu nhâp doanh
nghiêp nm hiên hành
Tong chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp
hiên hành

29.

LAI C

123 .864.38 1

38.072.329.385

34.276.523.985

BAN TREN CO PHIEU

Viêc tInh toàn al cd bàn trên c6 phiu phân bO cho câc c dông so hOu c
cüa Tang Cong ty u'cic thifc hin dLta trên Cd sO các 56 lieu sau:

VND

Nàm tri.tOc
(Trinh bay Iai)
VND

162.607.072.251

144.694.527.524

Nàm nay

Ldi nhuân sau thuê thu nhâp doanh
nghiêp
56 trich qu9 khen thitOng, phüc ldi uOc tinh
Ldi nhuân dO tInh Iãi c bàn trên cO phiêu
So c6 phiêu ph6 thông blnh quân kru hánh
trong nm
Lãi c bàn trên cO phiêu (VND/cO phiêu)

35

phiêu ph6 thông

(11.607.679.608)

(11.328.117 .58 1)

150.999.392.643

133.366.409.943

88 .7 17 .773

88 .7 17 .773

1.702

1.503

TV
-I
TT

a
I
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MAU

so

B09-DNPNT

a

a

Tai ngày phát hành báo cáo tài chInh nay, T6ng Cong ty chu'a có quyêt dinh chInh thtc cüa
Sal h dông c6 dông ye viêc trIch lap qu9 khen thtfàng, phüc ki tt li nhun nàm 2019. 56
lieu trIch qu9 khen thng, phüc li nàm 2019 là tam tInh và sé du'dc iCu chnh lai khi có
quyêt dinh phê duyêt chInh thCtc cüa Sal hôi dông c6 dông.

U

Diéu chinh lai lãi cd bàn trên

a

a

C6

phiêu:

Lãi cd bàn trên c6 phiêu cho nàm tài chInh chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 dudc
diCu chinh lai do:

a

- DiCu chinh hôi t6 môt s6 sô lieu cüa baa cáo tài chInh cho nàm tài chInh kêt thüc ngày 31
tháng 12 nàm 2018 theo kêt luân cüa Kigm toán Nhà nuOc nhtf trinh bay tai Thuyêt minh s6
4.

a

a

- Phung an trIch qu9 khen thtfàng, phic ldi tt ldi nhuân nàm 2018 dã du#c%c thông qua theo
Nghi quyt Sal hôi dông c6 dông thung niên s6 01/2019/PJICO-NQ-SHSCS ngày 18 tháng 4
näm 2019 nhiI trinh bay ti Thuyê't minh s6 19.

a

a

Chi tiêt viêc diCu chinh al Iãi cd bàn trên c6 phiu nhtfsau:

a

Anhhu'ängdoduchinhIai

a

CHI TIEU

a

U
U

Li nhuân sau thuthu nhâp doanh nghiêp
Lãi Cd bàn trên c6 phiêu (VND/c6 phiéu)

S dã báo cáo

Diêu chinh cüa
Kiêm toán Nhà
rntäc

TrIchqu khen
thu'äng, phác li

VND
141.601.469.762

VND
3.093.057.762

VND
(11.328.117.581)

VND
133.366.409.943

1.596

35

(128)

1.503

S 6 sau

diêu chinh

a

a

a

a

U
a

30.

SÃO CÁO BO PHAN
Hot dông kinh doanh cCia T6ng Cong ty chi yêu là kinh doanh bào higm và du tit tt nguôn
v6n dia hoat dông bào higm. Hoat dông du ttf nay là mt khâu trong chu k' kinh doanh bão
1,1gm, các khoán clâu U vào linh vut kinh doanh khác là không dáng kg. Ben canh do, hoat
dông san xut kinh doanh cia Tang Cong ty trong ding mt khu vu'c da l ding nhu' ding
pham vi môi trLtdng kinh t. Do dO, Ban Tang Giám d6c T6ng Cong ty dánh giã và tin tu'àng
rng viêc không lap báo cáo theo bô phân là phà hp vài hot dng kinh doanh hin nay dia
Tang Cong ty.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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31.

MAU SO B09-DNPNT

MOT SO CHI TIEU DANH GIA KHAI QUAT TINH HINH TAI CHINH
Ddn vi
tInh

Chi tiéu
1.

SO cuôi näm

So cTâu nàm

Bô trI Cd câu tài san vá Cd thu nguón von

1.1 B6 tn c

câu tài san

- Tài san dài han/T6ng tài san

%

14, 50%

15,70%

- Tài san ngan han/T6ng tài san

%

85, 50 %

84,30%

- Nd phái trá/Tng nguôn von

%

73,68%

72, 18 %

- Ngun vOn chü sä hctu/T6ng ngun v 6n

%

26,32%

27,82%

2.1 Khá nàng thanh toán hiên hành

In

1,36

1,39

2.2 Khá nàng thanh toan nd ngan han

ran

1,17

1,18

ran

0,67

0,70

Nàm nay

Nãm truóc

1.2 Bô tn cd cu nguôn vOn

2.

Kha näng thanh toán

2.3 Khá nàng thanh toàn nhanh

Ddn vi
tInh

Chi tiêu

I

3.

I

Tysuâtsinhk%i

3.1 T suât Idi nhuân trên doanh thu

U

- T suât Idi nhuân tritóc thuê/Doanh thu

%

7,46%

7,08%

-

%

6,05%

5 ,7 3 %

%

3 ,43 %

3,34%

%

2,78%

2 ,70%

%

10, 57 %

9 ,69%

suât k5i nhuân sau thuê/Doanh thu

3.2 T suât Idi nhuân trên t6ng tài san

U

-

I

suât Idi nhuân truàc thuê/T6ng tài san

- T' suât Idi nhuân sau thuê7T6ng tài san
3.3 T suât di nhuân sau thuê/NguOn vOn chü so hiYu

U
I

32.

BIEN KHA NANG THAN H TOAN

I

SO cuôi näm

Sôdâu näm

VND

VND

1.040.407.178.824

948.585.620.884

1.537.683.384.889

1.492.865.757.819

U

I.

Biên khá nâng thanh toán
(1= (1)-(2)-(3)-(4))

U

1.

Chênh Iêch giOa gia tn tài san và các khoán nd phâi trâ

2.

TnI các tài san duic chap nhân toàn bô giâ tn hach toán

3.

Trc các tài san bi loal tn( toàn bô giá tn hach toán

274.826.517.859

334.351.788.044

U

4.

Tn1 các tài san bi Ioai tn( môt phn gia tr hch toán

222 .449.688 .206

209.928.348.89 1

U

II.

Biên khâ nan9 thanh toán tôi thigu
[Giá tn Ion hdn giü'a (a) và (b)]

586.766.014.097

549.875.213.005

U

(a)

25% Tang phi báo him giO Iai

586.766.014.097

549.875.2 13.005

(b)

12,5% T6ng phi bào him gOc và phi nhân tái bâo him

404.086.346.584

368.351.221.662

453.641.164.727

398.710.407.879

177,31%

172,51%

U

I
U

III. So sánh (I) và (II)

U

Theo sO tuyêt dEli

U

Theo ty lé phân tram

U
U
U
U
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nhân dtfcc. He th6ng quân I rtii ro duç1c xem xét al d!nh k' nhâm phàn ânh nhüng thay d61
cta iëu kin thi trudng và hoat dông cia Tang Cong ty.
Rüi ro tài chInh bao gôm rüi ro thi trung (bao gôm rüi ro t' giá và ri:il ro v giã), rüi ro tin
dung, rüi ro thanh khoàn và rii1 ro báo higm.

Rui ro thj tru'&ng
Hoat dông kinh doanh cüa T6ng Cong ty sé chü yêu chu r1i1 ro khi có si thay 6i ye t'' gi hôi
doái và gi. T6ng Cong ty không thtfc hiên càc biên pháp phèng ngCfa rt11 ro nay do thiêu thi
truäng hoat dông giao dich các cong cy tài chinh nay.

Quán /2 ri'i ro t) giá
Tng Cong ty thut hiên môt sG cc giao dich có g6c ngoi t, theo ó, T6ng Cong ty Se chiu
rul ro khi có biên dông vC t' giá.
Giá tr! ghi s6 cta cc tài san bng tiCn và cong nç bng tiCn có g6c ngoai tê tal thai dim cuôi
nàm tài chInh nhu sau:
Côngnd
Só'aj6inàm

Do a M (USD)
Khác

Tàisán
Sódâunâm

SEcu6inäm

SôcTâunim

VND

VND

VND

VND

213.378.788.013

139.022.418.463

145.738.904.393

157.828.596.969

13.514.013.833

7.933.132.087

20.874.168.069

6.033.549.192

226.892.801.846

146.955.550.550

166.613.072.461

163.862.146.161

25

iHI

Phân tIch d nhay d61 vái ngoai tê
T6ng Cong ty chü yêu chiu ành hung ci:ia thay d61 t' gi cüa Do a M9.
Nêu t giá Do Ia M so vol Dông Viêt Nam tàng/giàm 2% thl Ii nhuân triiOc thuê trong nàm
ci:ia T6ng Cong ty së giám/tàng tudng trng khoáng 1,35 t dông. T lé thay
l 2% dudc Ban
T6ng Giàm d6c si:! dyng khi phân tich rt:ii ro tç' giá và thg hin dnh gia cüa Ban T6ng Giám
döc vC mtrc thay d61 có thg có ctja t' giã. Phân tIch do nhay vOl ngoai tê chi àp dyng cho các
so du cia cc khoàn muc tiCn té bng ngoai tê tal thdl dim cuOi nam và diCu chinh viêc dánh
gia al càc khoán muc nay khi có 2% thay d61 cüa t' gi.

Quán / ri,i ro

ye

giá c6 ph/eu

Cc c6 phiêu do T6ng Cong ty nm guY bi ânh huOng bOl các rüi ro th trLräng phát sinh tt tInh
không chc chãn ye gia tr! tutng lal ctja c6 phiu dCu ttf. T6ng Cong ty quân I rüi ro vC guá c6
phiêu bng cách thiêt Ip hn müc dâu ttf. Hôi dông Quán tr! cüa T6ng Cong ty cing xem xét
và phê duyêt càc quyêt dnh du tif vào c6 phiêu nhu ngành nghC kinh doanh, cOng ty dê Thu
tu, y.y. T6ng Cong ty dánh gi rt:ii ro yC gla c phiêu là không dàng k.

Rüi ro tin dung
Rüi ro tin dung xây ra khi môt khéch hang hoàc dOi tc không dâp t:rng &fdc cac nghia vu
trong hçp dông dan dê'n cc t6n that tài chinh cho T6ng Cong ty. Tang Cong ty có chinh sch
tin dung phü hdp và thu'ng xuyên theo dOl tmnh hlnh d dánh glé xem T6ng Cong ty có chiu
rtJ1 ro tin dung hay khOng. Tl ngày kêt thüc nàm tài chinh, Tóng COng ty có khoàn rLJ1 ro tin
dung tap trung khá IOn ttf cc khoán phài thu khách hang. Rüi ro tin dung tOi da dtfdc th hiên
là giá tn ghi s6 cüa sO du' phài thu cc khch hang dâ du'c trich lap dy' phOng phái thu khó
dôi.

Quàn I) rüi ro thanh khoán
Muc dich quân I rüi ro thanh khoàn nhm dam bào dü nguôn vOn dg dap tThg cac nghia vu tài
chinh hin ti và trong tu'ing lal. Tinh thanh khoán cüng du'dc T6ng COng ty quân l' nhm
39
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dam bâo müt phu trôi gic?a cong nd den han và tài san den hn trong nàm & mtc có th duçc
kim soát dôi v&i s6 vôn ma T6ng Cong ty tin rang có th tao ra trong nàm do. ChInh sách cüa
T6ng Cong ty là theo döi thung xuyên các yêu c'âu v thanh khoán hin tl và dy kiên trong
tudng lal nhâm dam báo T6ng Cong ty duy trl dü mc dtf phàng ti'ên mt và dii v 5n ma cac
chü sO hcru cam kêt gop nham dap ttng cac quy dinh v tlnh thanh khoán ngn han và dài han
hdn.
Các bang du&i dày trinh bay chi tiêt cac mtc dao han theo hdp dông con al d6i vOl tài san tài
chInh và cong nd tài chInh phi phái sinh và thai han thanh toén nhu dã dfc thOa thun. Cac
bang nay duç1c trmnh bay dua trên dOng tin chua chiê't khâu cia tài san tài chInh và dOng tin
chifa chiét khu cia cong nd tài chInh tlnh theo ngày sOm nhât ma T6ng Cong ty phái trá.
Viêc trinh bay thông tin tài san tài chinh phi phái sinh là can thiêt d hiu dt.rdc viêc quán l
rji ro thanh khoàn cüa T6ng Cong ty khi tInh thanh khoân du'c quán l trên cC sO cong nC Va
tài san thuan.
Du'äi 1 nãm
VND

Trên 1 nãm
VND

T6ng cong
VND

Tiënvàcàc khoàntungdu'ngtiën

110.817.029.052

-

110.817.029.052

Phàthu khàch hang và phâithu khàc

549.857.774.192

5.794.839.857

555.652.614.049

So cuôi nàm

Du ttf ngan han
Dau tu dài han

Tong cong
Phài trà ngLfi bàn và phãi trâ khâc

3.396.826.204.498

Chênh lêch thanh khoàn thuân

Sôdâunàm

1.726.388.875

rT:

388.289.817.271

1.726.388.875

390.016.206.146

3.008.536.387.227

272.256.105.654

3.280.792.492.88 1

Dtti 1 nàm
VND

Trén 1 nãm
VND

T6ng cong
VND

475.154.497.342
2.515.431.520.626

Ou tudài han

3.161.148.621.178

Chênh lch thanh khoàn thuân

170.562.603.210
5.765.452.715

480.919.950.057

-

2.515.431.520.626

281.921.307.178

281.921.307.178

287.686.759.893

3.448.835.381.071

359.234.475.866

359.234.475.866
1.946.028.875

1.946.028.875

359.234.475.866

1.946.028.875

361.180.504.741

2.801.914.145.312

285.740.731.018

3.087.654.876.330

Cong nd tài chinh khàc

T6ng cong

3.670.808.699.027

1.726.388.875

Phâi thu khàch hang và phài thu khàc

Phài trà ngtfôi bàn và phài trâ khàc

273.982.494.529

TV

170.562.603.210

Tong cong

268.187.654.672

388.289.817.271

Tiën và càc khoân tu'dng du'dng tiën

Outungân han

268.187.654.672

388.289.817.271

Cong nd tài chinh khàc

T6ng cong

2.736.151.401.254

2.736.151.401.254

Ban T6ng Giam d6c danh gié rtji ro thanh khoàn & mtc thäp. Ban T6ng Giâm dôc tin tu&ng
rang T6ng Cong ty cO th to ra dü nguôn tiën d dap trng các nghia vy tài chInh khi den hn.
Rüi ro bào hiêm
Rüi ro ctia bt k' hp dông bào him nào là khà nàng xày ra sf kin bào higm và tlnh không
châc chn cüa s6 tiên bôi thung bào him theo hdp dng. Ban cht cüa hp dông báo him
là rii ro xày ra su' kiOn bào him ngu nhiên và do dO không th du' doan tru'Oc duc.
D dat du'dc myc tiêu quàn l rüi ro bào him, T6ng COng ty dä thiet lap và ap dyng day dü
cac quy trmnh dánh giâ rti ro trif&c khi chap nhn bào higm, quy trmnh chuyn giao rüi ro bào
him (tai bào him), quy trInh giám dinh t6n that và quy trinh giài quyet bôi thu'&ng.
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051 vài hoat dông khai thc báo him, T6ng Cong ty dã thyt hiên da dng hóa câc Ioai hmnh
nghiêp vu, san phm báo higm cong nhu' câc khu vlic khai thác khác nhau d giâm thigu rüi
ro tIch tu báo higm. Ben canh do, Tang Cong ty cling áp dung câc tiêu chI khác nhau trong
viêc Iu'a chon ri'ji ro, thuc hiên nhiêu biên pháp khac nhau trong viêc dnh giâ rtji ro d xây
dy'ng müc phi phli hdp. T6ng Cong ty không chip nhân bâo higm dSi vOl cac rüi ro bào him
có khá nàng xây ra cao hoc có nguy cd tryc ki cao.
051 vOl các rt1i ro dudc chap nhân báo hlgm cho nm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nm
2019, T6ng Cong ty dä xâc dinh al t' ê phi bâo higm ap dung vOi tLtng nhOm rtji ro difa trên
th5ng kê ye t6n that trong qua khir và dtf báo xu the' cia rüi ro, Im phât, mttc d cnh tranh
ngành và các quy d!nh ct:ia pháp Iut có lien quan.
•

VOi các nhóm rii ro có t' lé t6n that và chi phi gia tang, Tang Cong ty chi chap nhn
bào him nêu ngu'âi tham gia bào him chap nhân tang phi bào higm tung ttng hoc
giOi han lai pham vi bào him, tang m'c min thu&ng;

•

VOl các nhOm rtji ro có t' lé t6n that tang nhung vn 0 trong m'c chap nhân và vn
dam báo ldi nhuân bào hjgm, T6ng Cong ty chü trifdng tang t' trçng chap nhân báo
him d gia tang thi phn, dông thai tn dyng duc luông tiCn thu duc tl! phi báo
him d phuc vu cho hoat dông du tif.

T6ng Cong ty cling thu'c hiên môt câch triêt d& cht chë các biên phàp d chuyn giao rüi ro
bâo him vOi càc cong ty bào him khac nhm giâm thigu tSi da rii ro cO th xây ra nhu'ng
cüng dam báo muc tiêu hiu qua hoat dông kinh doanh bâo higm thông qua xây thing t' lê
phi giCt lal hdp l cho tlfng san phâ'm báo him, sp xp tái bâo higm và dông bào him môt
cách hdp l.
Tang Cong ty luôn thu'c hiên chü truing dy nhanh t5c d giém dnh t6n that và giái quyê't bôi
thudng d hn chê tSi da các rti1 ro có th phát sinh trong qua trinh giám dinh bôi thu'dng
nhu': rii1 ro tç' giá, rtji ro lam phát, rtii ro t6n that gia tang, câc rti1 ro do ditc,... Viêc giám
dnh t6n that và giái quyêt bôi thtiäng tal T6ng Cong ty du#çc thu'c hiên theo 02 cap do khac
nhau phy thuOc vào mCfc dO phtrc tap và tInh chat cüa t6n that:
•

DSI vOl nhCi'ng vy t6n that IOn, cO tInh chat phtrc tp dc giám dnh t6n that và xt l
b'Oi thu'äng tap trung ti van phông T6ng Cong ty;

•

061 vOl nhC(ng vu t6n that nhO ma các cong ty thành viên dã cO kinh nghiêm, cO dü
nguôn lt.fc d thut hiên sé duçc xt I tal câc cong ty thành viên.
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GIAO DICH VA SO DU VOl CAC BEN LIEN QUAN
Danh sách các ben lien quan có giao djch và so dii trong yêu:

Ben lien quan

Môi quan he

Tap doàn Xng d'âu Viêt Nam

Co dông On

Các dCn vi thành viên trong cting

COng ty con, Cong ty lien kêt cüa

Tap doàn Xàng d'àu Viêt Nam

Tap doàn Xàng dâu Viêt Nam

Trong nàm, TOng COng ty dã có các giao dich chü yêu vâi các ben lien quan nhi.! sau:

Nãm nay

Näm trudc

VND

VND

2 58 .533 .746 .9 54

249 .56 2 .666 .425

694.741.585

355 .763 .6 15

Tap doàn Xàng dâu Viêt Nam
Doanh thu phi bào him gOc
Chi phi bôi thudng bào hiOm gOc

Các ddn vi thành viên trong Tap doàn Xãng dâu Viêt Nam
Doanh thu phi bâo hiêm g 6c
Chi phi bOi thuOng báo hiOm gôc

222.351.002.305

2 18 .619 .297 .2 17

31.863.591.915

33.899.141.47 1

So dii chu yêu vâi các ben lien quan tal ngày kêt thüc nám tài chInh:

So cuOi nãm

So dâu nàm

VND

VND

Cc khoân phâi thu

14.221.978.791

3.731.081.926

Các khoàn phài trà

-

5.7 22 .324.69 5

5.333.870.3 19

10 .978 .7 16.743

Tp doàn Xàng dâu Viêt Nam

Các ddn vi thành viên trong Tap doàn Xàng dâu Viêt Nam
Các khoán phái thu

Thu nhâp cüa Hôi dông Quàn tr và Ban T 6ng Giám dOc
Thu nhâp cüa HÔi dOng Quàn tn và Ban T 6 ng Giám dOc duc hifdng trong nm là
8.678.606.000 dOng (nàm tài chInh kêt thiic ngày 31 tháng 12 nàm 2018 là: 9.852.028.000
dOng).

Ch WCông Nguyen
Ngudi lap biêu

Vu'dng QuOc Hung
Kê toán tru'dng

Dào Nam Hài
T 6ng Giám dOc
Ha Nói, ngày 10 tháng 3 nãm 2020
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/PJICO-CV-TCKT

Giái trIii/z báo cáo k/eu, loan luau,, 2019

KINH GUI: UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC
S GJAO D!CH CHUNG KHOAN TP HO CHI MINH
Can cr Thông tir s 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 näm 2015 cUa B Tài ChInh
thông tin trén thj trir&ng chtrng khoán.

ye

vic hi.ràng dn cong b

Tng Cong ty c phAn báo him Petrolimex (PJICO) xin giãi trInh vic thay dM sé 1iu mt S6 chi tiêu trên Báo cáo
tài chInh dirçc kiEm toán soát xét nhu sau:
CHI TIEU

Báo Cáo Tài ChInh Báo Cáo Kim Toán

Chênh Lch

Báo cáo Bang can d6i k toán
1. Các khoán ttrang thrcing tin
2. Dâu Ui ngan han.
3. Dir phOng giám giá chrng khoán du tir ngn han
4. Dir phông giãm giá du tu ch(rng khoán dài han
5. Thu và các khoãn phài flop NN
6. Qu5' dir trU bt buôc
7. Lçii nhun sau thu chira phân ph6i

2,768,282,897,636
(29,141,355,482)
(21,679,603,417)
33,736,020,371
57,180,846,972
168,975,976,881

10,000,000,000
2,758,282,897,636
(22,131,496,382)
(28,689,462,517)
37,009,639,875

10,000,000,000
(10,000,000,000)
7,009,859,100
(7,009,859,100)
3,273,619,504

65,465,853,473

8,285,006,501

157,417,350,876

(11,558,626,005)

Phân logi igi khoán ddu u ngdn hgn sang twong du-ang tidn, phân loai igi dir phông giám giá dáu tu- ch&ng khoán ngcn hgn
sang dài hgn. TrIch nóp bd sung thué TNDN nám 2019, (rich b sung qu9 dir tri- bt buôc (5% lcii nhu4n sau thu4)
Báo cáo kt qua kinh doanh
1. Chi phi trirc tiép hoat dng KDBH và chi phi khác
2. Chi phi hoat dung tài chInh
3. Chi phi thud TNDN hin hãnh
4. Lçii nhun sau thud thu nhp doanh nghip

Báo Cáo Tài ChInh Báo Cáo Kim Toán
757,607,517,258
19,886,971,724
34,674,845,500
166,004,556,136

757,706,552,216
19,787,936,766
38,072,329,385
162,607,072,251

Chênh Lch
99,034,958
(99,034,958)
3,397,483,885
(3,397,483,885)

Phán logi iqi chiphI tài chinh sang chi tru-c tièp hogt d5ng KDBH, (rich bd sung (hue TNDN näm 2019
Báo cáo liru chuyn tin t
1. Tin chi cho vay, mua các cong cii nçi cüa dan vj khác
2. Tin và tuang throng tin cu6i k5'
Phdn logi lai khoán du itt ngdn hgn sang tircrng ditong lien

No'i nhân:
N/ne ire,,
HDQTde báo cáo
- Lu-u V7 KT, DT

Báo Cáo Tài ChInh Báo Cáo Kim Toán
(1,269,000,000,000)
100,817,029,052

(1,259,000,000,000)
110,817,029,052

Chênh Lch
10,000,000,000
10,000,000,000

