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TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX

Thg 21 & 22, 229 Tây Sun, D6ng Ba, Ha Ni

BAO CÁO TAI CH!NH
TONG CONG TY BAO IJIEM PETROLIMEX
Tie ngày 01/01/2020 dIn ngày 3 1/03/2020

TP. HaNOi, Ngày 25 Tháng 04 Nam 2020

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
TAng 21&22 Tôa nhà MIPEC, 229 Tây Scm, Dông Da, Ha Ni

BANG CAN DO! KE TOAN
îü ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020

Chi tieu

MA so

Thuyet
.
minh

.
So cuoi ky

So dau nAm

A. TAI SAN NGAN HAN (100 =110+120+130+140+150)

100

5,115,175,205,645

4,995,641,262,684

1. Tin vi cic khoin tw0ng dirong tin

110

127,362,265,811

110,817,029,052

1.Tin

111

127,362,265,811

100,817,029,052

2. Các khoAn ttrang dtwng tin

112

-

10,000,000,000

V.01

II. Cic khoin du tir tii chinh ngän han

120

2,640,676,223,584

2,736,151,401,254

1. DAuttrngAnhan.

121

2,668,282,897,636

2,758,282,897,636

2. Dr phông giãm giá chtng khoán du tu ngân han (*) (2)

129

(27,606,674,052)

(22,131,496,382)

III. Cic khoin phil thu

130

664,200,019,305

568,168,953,108

1. Phii thu cüakhách hAng

131

683,668,959,866

595,580,477,399

1.1 Phii thu v hcip dng bio him

131.1 V.25.1

579,724,323,473

509,147,950,168

1.2 PhAi thu khac cüa khAch hang

131.2

103,944,636,393

86,432,527,231

7,306,904,360

8,906,501,637

48,763,104,086

38,928,877,839

2.Tri truàc cho ngix?i bAn

132

3. PhAi thu nOi bO ngân han

133

4. CAc khoAn phii thu khAc

135

V.02

V.03

5. Dir phông cAc khoàn phAi thu khO dôi (*)

139

(75,538,949,007)

(75,246,903,767)

IV. HAng tn kho

140

5,254,244,606

5,945,664,512

5,254,244,606

5,945,664,512

295,664,950,322

225,189,783,609

1. Hang tn kho

141

2. Dr phông gum giA tn kho (*)

149

V.04

V.TAi sin ngin han khic

150

1. Chi phi tn truâc ngAn han

151

295,447,153,415

225,183,953,085

1.1. Chi phi hoa hng chua phin b6

151.1

124,406,333,283

113,860,965,471

1.2. Chi phi tn tnràc ngân han khAc
2. Thud GTGT ducic khAu trtr

151.2

171,040,820,132

111,322,987,614

152

217,796,907

5,830,524

3. Thu và cAc khoAn khAc phil thu NhA Nuàc

154

4. Giao djch mua bin iai trii phiu Chinh phi

157

5. TAi sin ngAn han khic

158

-

-

VIII- TAi sin til bio hiém

190

1,382,017,502,017

1,349,368,431,149

1. Dir phong phi nhucmg tii bio him

191

496,013,090,970

462,728,815,252

2. Di,r phong bi thuing nhi.rcmg tii bio him

192

886,004,411,047

B. TA! SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260)

200

859,753,570,435

847,197,449,265

LCãc khoin phil thu dii han

210

11,752,199,857

11,794,839,857

11,752,199,857,
6,000,000,000
5,752,199,857

11,794,839,857

V.25.3

V.05

V.25.5

1. Phii thu dii hn cia khich hang

211

2. V6n kinh doanh a dcm vj trrc thuc

212

3. Phii thu dii hn ni b

213

V.06

4. Phãi thu dii hn khic

218

V.07

4.1. K quibio him
4.2. Phii thu dii han khic

218.1
218.2

,

-

886,639,615,897

6,000,000,000
5,794,839,857

5. Dir phing phii thu dii han khO dii (*)

219

-

-

II. Tii sin c6 dnh

220

487,303,488,619

463,568,436,400

Chi tieu

. Thuyet
.
Ma so
mrnh

So. cuoi. ky.

So. dau nám

279,396,544,495

267,480,798,862

493,800,068,458

473,287,971,870

(214,403,523,963)

(205,807,173,008)

-

-

225

-

-

- Giá tr hao mOn 1u5' k(*)

226

-

-

3. Tài san c dnh vô hInh

227

183,331,285,075

170,791,580,075

- Nguyen giá

228

242,564,684,973

226,948,256,236

- Giá trj hao mOn 1u5 k(*)

229

(59,233,399,898)

(56,156,676,161)

4. Chi phi xây dmg ccx bàn dâ dang

230

V.11

24,575,659,049

25,296,057,463

III. Bt dng san du tir

240

V.12

79,419,634,491

79,944,143,781

- Nguyen giá

241

96,057,873,261

96,057,873,261

- Giá trj hao mOn 1u5 k (*)

242

(16,638,238,770)

(16,113,729,480)

IV. Cic khoãn du tr tãi chInh dài han

250

261,718,639,550

269,537,654,672

1. Tài san c dlnh h&u hInh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mon 1u k (*)

221

2. Tài san c djnh thuê tài chInh

224

-Nguyen giá

V.08

222
223
V.09

V.10

1.Duttrvàocôngtycon

251

-

-

2. Du ttr vào cOng ty lien k&, lien doanh

252

1,350,000,000

1,350,000,000

3.Dutixdàihnkhác

258

296,877,117,189

296,877,117,189

4. Dr phOng giãm giá du tu chCrng khoán dãi h?n (*)

259

(36,508,477,639)

(28,689,462,517)

V. Tài san dài han khác

260

19,559,607,918

22,352,374,555

1. Chi phi trà truâc dài h?n

261

V.14

19,559,607,918

22,352,374,555

2. Tài san thud thu nhp hoAn 1i

262

V.21

-

-

3. Tài san dài hn khác

V.13

268

-

-

TONG CQNG TAI SAN (250 = 100 + 200)

270

5,974,928,776,080

5,842,838,711,949

NGUON VON

290

A. N1 PHAI TRA (300 = 310 + 320 + 330)

300

4,510,561,177,491

4,305,155,327,060

I. Nç ngn han

310

4,483,515,719,126

4,264,912,862,859

1.Vayvancxngânhn

311

2. Phãi trã nguxi ban

312

2.1. Phài trà v hcip dng bão him

312.1

2.2. Phài trà khác cho ngtr&i bàn

312.2

3. Ngu&i mua trà tin truàc

313

4. Thud va các khoàn phài nOp NN

314

5.Phaitrangträi1aodng

315

6.Chiphipháitrà

316

7.Phâitrânib

317

8. Các khoãn phài trà, phài np khác

319

9. Doanh thu hoa hong chi.ra thrçxc htrng

319.1

10.Di,r phOng phái trã ng.n hn

320

11.Qu5' khen thuângvàphuc lçri

323

12.Giao djch mua ban 1?i trái phiu Chinh phU

327

13.Di phOng nghip viii

329

V.15

V.25.2
V.16
V.17
V.18

-

-

490,776,450,679

359,665,488,822

449,552,979,061

328,537,478,035

41,223,471,618

31,128,010,787

6,238,370,986

3,527,292,948

30,814,233,448

37,009,639,875

163,342,540,572

188,752,380,035

-

-

-

-

31,618,646,051

35,474,681,980

129,511,389,752

123,938,787,959

-

-

41,597,333,464 -

-

3,589,616,754,174

3,472,957,128,569

13.1. Di,r phOng phi bào him g6c và nhn tái bão him

329.1

1,826,436,430,375

1,695,611,025,671

13.2. Dij phOng bi thumg bào him gc và nhn tái bão him

329.2
329.3

1,449,505,167,335
313,675,156,464

1,470,371,805,262

27,045,458,365

40,242,464,201

13.3. Di,r phOng dao dng IOn
II. Nq dài han

330

V.25.4

43,587,462,671

306,974,297,636

Ma

Chi tiêu
1. Phâi trá dài hn ngu&i ban

331

2.Pháitrãdàihnnib

332

Thuyt
minh

S du näm

S cui k)'
-

V.19

-

-

-

1,726,388,875

1,726,388,875

3. Phài trâ dài han khác

333

4. Vay vã nçi dài han

334

V.20

-

-

5.Thuthunhphoan1aipháitrâ

335

V.21

-

-

6. D phông trci cp mt vic 1am

336

-

-

7. Di,r phông phãi trã dài han

337

-

-

8. Doanh thu chua thic hin

338

11,445,601,915

21,570,070,125

9. Qu' phát trin khoa h9c và cong ngh

339

13,873,467,575

16,946,005,201

B.VON CHITJ S

400

1,464,367,598,589

1,537,683,384,889

1,464,367,598,589
887,177,730,000
359,463,149,516
-

1,537,683,384,889
887,177,730,000
359,463,149,516
-

-

-

HUU (400 = 410 + 420)

V.22

I. Vn chO s?.r h0u
1.V6n du ttr cüa chü sà hthi
2. Thngduvn c6phn
3.V6nkháccüachUsâh&u
4. Ci phiéu qu5' (*)

410
411
412
413
414

5. Chênh 1ch dánh giá lai tài san

415

6. Chênh Ich t' giá h61 doái

416

-

-

7. Qu5' du tu phát trin

417

68,159,301,024

68,159,301,024

8. Qu5 dir phong tài chinh

418

-

-

9. Qu5 di trt bt buc

419

65,465,853,473

65,465,853,473

10. Qu5' khác thuc v6n chU sâ hthi

420

-

-

11. Lçii nhun sau thud chira phân ph6i

421

84,101,564,576

157,417,350,876

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400)

440

5,974,928,776,080

5,842,838,711,949

CAC CH TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

500

1.Tãi san thuê ngoài

501

-

-

2.Vât tu, hang hoá nhn gi h, nhn gia cOng

502

-

-

3.NçikhOdOi

504

21,921,241,839

21,921,241,839

4. Hçvp ding bão him chua phát sinh trách nhim

505

561,023,316,708

446,189,891,495

5. Ngoi t các 1oi

506

- DO la M5' (USD)

322,568.84

442,296.55

- DO Ia Uc (AUD)

400.00

400.00

18,541.29

18,541.29

150.00

150.00

- Dng tin chung Châu Au (EUR)
-BãngAnh

TP. Ha N5i, Ngày 25 Tháng 04 Nám 2020
TUQ. HQI DONG QUAN TR!
BAN TGD
LAP BIEU

KE TOAN TRIXNG

limr
C U CONG NGUYEN

VUYNG QUOC HUNG

M DOC

TONG
CONG TY COPHAN
BAO
PE OLI 1 X
AM HA!

TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX
TAng 21&22 Tha nhà MIPEC, 229

lay Son, Dng Da, Ha Ni

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH PHAN 1
Tr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020

Chi tiêu

Ma Thuyt
minn
so

Qu I

Lily k tr du nAm dn cu6i qu nay
Nam trir&c

Näm nay

Näm trtthc

Nim nay

1. Doanh thu thun hot dng kinh doanh bio
hiem

10

669,302,278,461

591,795,606,650

669,302,278,461

591,795,606,650

2. Doanh thu kinh doanh bt dng san du tu

11

2,386,103,649

2,019,162,164

2,386,103,649

2,019,162,164

3. Doanh thu hot dng tài chInh

12

14,416,738,605

16,362,405,713

14,416,738,605

16,362,405,713

4. Thu nhp khác

13

109,091,146

217,525,550

109,091,146

217,525,550

5. Tong chi phI ho3t dng kinh doanh báo him

20

524,914,897,672

461,725,776,255

524,914,897,672

461,725,776,255

6. Giávn btdng san du tu

21

1,525,670,796

1,487,885,866

1,525,670,796

1,487,885,866

7. Chi phi hoat dng tài chinh

22

VI.30

5,949,502,257

11,361,283,990

5,949,502,257

11,361,283,990

8. Chi phi quàn l doanh nghip

23

VI.33.1

101,227,779,539

87,316,432,939

101,227,779,539

87,316,432,939

9. Chi phi khác

24

23,973,126

72,933,607

23,973,126

72,933,607

10. Tng Içri nhun k toán trw.rc thud (50=
10+11+12+13-20-21-22-23-24)

50

52,572,388,471

48,430,387,420

52,572,388,471

48,430,387,420

11. Chi phi thud TNDN hin hânh

51

VI.3 1

10,555,069,871

8,782,662,560

10,555,069,871

8,782,662,560

12. Chi phi thud TNDN hoAn lai

52

VI.32

-

-

-

-

13. Lci nhun sau thu thu nhp doanh nghip
(60=50-51-52)

60

42,017,318,600

39,647,724,860

42,017,318,600

39,647,724,860

14. Lãi c bàn trên c phiu (*)

70

-

-

-

-

LAP BIEU

CHU CONG NGUYEN

VI.29

KE TOAN TRUNG

VUcING QUOC HUNG

TP. Ha Ni, Ngày 25 Tháng 04 Nãm 2020
TUQ. HQI DONG QUAN TRI
TM. BAN TGD
G ClAM DO

TONG CONG TV CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX
TAng 2 l&22 Tôa nhà MIPEC, 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH PHAN 2
Tü ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020

Lüy k ttr du näm dn cu61 qu nay

Quy I
Chi tiêu

Thuyt
Ma so
minh

1. Doanh thu phi bão him (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)

01

Trongdó:

01.01

- Phi bão hiAm gic

666,534,455,255

Näm trir&c

766,909,672,183

666,534,455,255

-

666,243,788,139

860,873,246,360

666,243,788,139

01.2

36,861,830,527

33,051,849,193

36,861,830,527

33,051,849,193

01.3

130,825,404,704

32,761,182,077

130,825,404,704

32,761,182,077

194,364,918,406

153,735,070,062

194,364,918,406

153,735,070,062

-

-

227,649,194,124

178,861,077,596

227,649,194,124

178,861,077,596

02

Trongdo:

02.01

- Tang (giãm) dtr phông phi nhixcing tái bão him

766,909,672,183

Näm nay

860,873,246,360

01.1

- Phi nhn tái bão hiAm
- Tl.ng (giãm) dtr phông phi bão him g6c và nhân tái bão
hiêm
2. Phi nhirqng tIi bão him (02 = 02.1 - 02.2)
- T6ng phi nhucmg tái bão hiAm

VI.26.1

Näm trtr&c

Nàm nay

VI.26.2

02.1

33,284,275,718

25,126,007,534

33,284,275,718

25,126,007,534

03

572,544,753,777

512,799,385,193

572,544,753,777

512,799,385,193

4. Hoa hAng nhrçrng tái bão him và doanh thu khác hot
04
dng kinh doanh bão him (04 = 04.1 + 04.2)

96,757,524,684

78,996,221,457

96,757,524,684

78,996,221,457

3. Doanh thu phi bão him thuAn (03 = 01-02)

Trongdó:

02.2

-

-

-

-

- Hoa hAng nhucnig tái bão him

04.01
04.1

VI.27.1

59,431,698,868

46,510,753,050

59,431,698,868

46,510,753,050

- Doanh thu khác hoat dng kinh doanh bào hiAm

04.2

VI.27.2

37,325,825,816

32,485,468,407

37,325,825,816

32,485,468,407

5. Doanh thu thuAn hoot dng kinh doanh bão him (10=
10
03+04)

669,302,278,461

591,795,606,650

669,302,278,461

591,795,606,650

340,025,470,359

350,167,602,745

340,025,470,359

350,167,602,745

-

-

6. Chi bi thu'&ng (11 = 11.1 -11.2)

11

Trongdó:

11.01

-TAng chi b61 thu&ng
-Các khoãn giam tnt (Thu dôi ngu&I th 3 bi hoân, thu hang
dã x& Iy' bi thLr&ng 100%)
7. Thu b8i thu&ng nhi.rcrng tái bão hiAm
8. Tang (giàm) dtr phàng bM thurng bão him gc và nhn
tái bão him

11.1

340,073,316,813

350,188,421,785

340,073,316,813

350,188,421,785

11.2

47,846,454

20,819,040

47,846,454

20,819,040

12

70,968,692,842

89,667,830,164

70,968,692,842

89,667,830,164

13

(20,866,637,927)

240,934,188,240

(20,866,637,927)

240,934,188,240

9. Tang (giam) di,r phong b61 thtring nhtrcmg 161 bão him

14

(635,204,850)

232,918,398,426

(635,204,850)

232,918,398,426

10. TAng chi bAi thu*ng bão him (15 = 11 - 12 + 13- 14)

15

248,825,344,440

268,515,562,395

248,825,344,440

268,515,562,395

11. Tang (giãm) dy' phông dao dng I&n
12. Chi phi khác hot dng kinh doanh bão him (17 =
17.1 + 17.2)
Trongdó:

3%

6,700,858,828

5,204,345,597

6,700,858,828

5,204,345,597

269,388,694,404

188,005,868,263

269,388,694,404

188,005,868,263

-

-

-

-

17

VI.28.1

VI.28.2

17.01

- Chi hoa hAng bão hiAm
- Chi phi tri,rc tip hoat dng kinh doanh bão hiAm và chi
phi khác

17.1

55,124,817,735

49,316,514,363

55,124,817,735

49,316,514,363

17.2

214,263,876,669

138,689,353,900

214,263,876,669

138,689,353,900

13. T6ng chi phi hoat dng kinh doanh bào him
14. Lçi nhun gp hoat dng kinh doanh bào him (19=
10 - 18)
15. Doanh thu kinh doanh bAt dng san dAu ttr

18

524,914,897,672

461,725,776,255

524,914,897,672

461,725,776,255

19

144,387,380,789

130,069,830,395

144,387,380,789

130,069,830,395

20

2,386,103,649

2,019,162,164

2,386,103,649

2,019,162,164

16. Giá vAn bAt dng san dAn Lu
21
17. Lqi nhun tfr hoat dng dAn tr bAt dng san (22= 20 22
21)
18. Doanh thu hoat dng tài chinh
23

1,525,670,796

1,487,885,866

1,525,670,796

1,487,885,866

860,432,853

531,276,298

860,432,853

531,276,298

VI.29

14,416,738,605

16,362,405,713

14,416,738,605

16,362,405,713

19. Chi phi hoat dng tài chinh

24

VI.30

5,949,502,257

11,361,283,990

5,949,502,257

11,361,283,990

20. LQi nhun gp hoat dng tài chInh (25 = 23 -24)

25

8,467,236,348

5,001,121,723

8,467,236,348

5,001,121,723

Qu I
Chi tiêu

21. Chi phi quãn I doanh nghip

Thuyt
Ma so
minh

26

VI.33.1

22. Lçi nhun thun tü hot dng kinh doanh (30= 19 +
30
22+25-26)

NAm nay

LOy k tr du nàm dn cui qu nay
NAm trithc

NAm nay

NAm trithc

101,227,779,539

87,316,432,939

101,227,779,539

87,316,432,939

52,487,270,451

48,285,795,477

52,487,270,451

48,285,795,477
217,525,550

23. Thu nhp khác

31

109,091,146

217,525,550

109,091,146

24. Chi phi khác

32

23,973,126

72,933,607

23,973,126

72,933,607

25. Lqi nhun khIc (40 =31-32)

40

85,118,020

144,591,943

85,118,020

144,591,943

26. Tang Iqi nhun k toán trithc thu (50=30 + 40)

50

52,572,388,471

48,430,387,420

52,572,388,471

48,430,387,420

26.1 Düu chinh giam lçii nhuãn chju thud

626,179,548

5,484,414,558

626,179,548

5,484,414,558

26.2 Diu chinh tang lçñ nhuãn ch;u thu

829,140,432

967,339,936

829,140,432

967,339,936

52,775,349,355

43,913,312,798

52,775,349,355

43,913,312,798

10,555,069,871

8,782,662,560

Lçi nhun chju thu TNDN
27. Chi phi thud TNDN hin hành

51

VI.3 1

10,555,069,871

8,782,662,560

28. Chi phi thu TNDN hoAn li
52
29. Lçi nhun sau thud thu nhãp doanh nghip (60 = 5060
51-52)
(*)
30. LAi co' bàn trén c phiu
70

VI.32

-

-

42,017,318,600

39,647,724,860

-

-

42,017,318,600

39,647,724,860
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TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX
TAng 21&22 Tôa nhà MIPEC, 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni

BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN TI
Tü ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020
Ma s

Chi tiêu

Näm nay

Näm trtthc

I. Lru chuyn tin t tr hoat dng sin xut kinh doanh

00

1. Tin thu ban hang, cung cAp djch v và doanh thu khác

01

677,902,846,764

667,524,785,936

2. TiAn chi trà cho ngueyi cung cAp hang hoá vi djch vv

02

(471,696,853,682)

(470,394,352,106)

3. TiAn chi tn cho ngu&i lao dOng

03

(131,537,106,332)

(129,236,202,927)

4. Tin chi tn lii vay

04

-

-

5. TiAn np thuA thu nhp doanh nghip

05

(14,448,826,131)

(8,725,395,249)

6. TiAn thu khác tr hoat dng kinh doanh

06

192,415,942,348

51,828,342,821

7. TiAn chi khic cho hoat dng kinh doanh

07

(232,074,909,627)

(177,706,805,608)

Liru chuyn tin thun tir hoat dng sin xuit, kinh doanh

20

20,561,093,340

(66,709,627,133)

II. Liru chuyn thuAn tir cic hot dng du tir

201

-

1. TiAn chi dA mua sAm, xây dirng TSCD vi các tii sin dii han khác

21

(18,802,885,345)

(10,301,329,752)

2. hAn thu tii thanh 1', nhucmg bin TSCD vi cic tii sin dài han khic

22

-

-

3.TiAn chi cho vay, mua các cong ci,i nçi cOa don vj khic

23

4. TiAn thu hi cho vay, bin lai cac cOng ci ncr cOa don vj khic

24

5. TiAn chi dAu Lu gOp vn vio don vj khic

25

6. TiAn thu hi dAu tu gOp vn vào don vj khic

26

-

-

7. TiAn thu Iii cho vay, c tue và lqi nhun duçic chia

27

36,073,672,486

24,149,534,093

Liru chuyAn tin thuAn tir hoat dng dAu tir

30

107,270,787,141

88,848,204,341

III. Liru chuyAn tiAn tr hoat dng tii chInh

301

1. TiAn thu tü phit hinh c phiAu, nhn v6n gOp cOa chO si hUu

31

2. TiAn chi tn v6 n gOp cho cac chü sà hQu, mua lai c phiAu cüa doanh nghip di
phit hinh

32

3. TiAn vay ngAn han, dii han nhn duçic

(195,000,000,000) --285,000,000,000

(45,000,000,000)
120,000,000,000

-

-

-

-

33

-

-

4. TiAn chi in ncr gc vay

34

-

-

5. TiAn chi tn nq thuê tii chInh

35

-

-

6. C6 tic, lçni nhun di tn cho chO si huii

36

(111,261,250,470)

(59,439,288,830)

Luu chuyAn tiAn thuAn ttr hot dng tii chinh

40

(111,261,250,470)

(59,439,288,830)

Luu chuyAn tiAn thuAn trong k' (20+30+40)

50

16,570,630,011

(37,300,711,622)

TiAn vi tiro'ng dining tiAn dAu k5'

60

110,817,029,052

170,562,603,210

Anh hu?mg cüa thay d6i t giá h6i doii quy d6i ngoai t

61

(25,393,252)

1,513,158

TiAn vl tlrong duong tin cu6i k' (70 = 50+60+61)

70

127,362,265,811

133,263,404,746
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TONG CONG TY BAO HIEM PETROLIMEX

Báo cáo tài chInh

TAng 21&22, Tôa nhà MIPEC,229 lay San, Dng Da Ha Ni

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
QUY I! NAM 2020
THONG TIN KHAI QUÁT
HInh thü'c sr hü'u vn
Tng Cong ty C phAn Bão him Petrolimex (gçi tt là "Tng Cong ty"), truâc day là Cong ty
C phAn Bào him Petrolimex (gçi tt là "Cong ty"), là doanh nghip c phAn duçic thãnh 1p
theo Giy phép s6 1 873/GP-UB ngày 08 tháng 6 näm 1995 do Chü tjch Uy ban nhân dan
thành ph Ha Ni cp vâi thM gian boat dng là 25 näm bt dAu ttr nàm 1995. Cong ty dugc
cp GiAy chüng nh3n dü tiêu chu.n và diu kin hoat dng kinh doanh bão him s6
06/TC/GCN ngày 27 tháng 5 näm 1995 cüa Bô trixOng B Tài chInh vài s vn diu 1 ban dAu
là 53 t dng. Ngay 15 tháng 4 näm 2004, Cong ty dä duçic B Tài chInh cAp GiAy phép diu
chinh séi 06/GPDC12/KDBH cho phép b sung vn diu 1 là 70 t5' dng.
Ngày 21 tháng 12 näm 2006, Cong ty duçic Sâ K hoach và DAu tu thành ph Ha Ni cAp giAy
phép süa di GiAy ching nhn Däng k Kinh doanh cOng ty c phA.n s 060256 cho phép b
sung vn diu l là 140 t dng.
Ngay 07 tháng 4 näm 2008, COng ty duçic Bô Tài chInh cAp GiAy phép diu chinh s
06/GPDC22/KDBH chAp thun vn diu l là 335.099.010.000 dng.
Ngày 29 tháng 12 näm 2010, COng ty duqc Bô Tài chInh cAp GiAy phép diu chinh s
06/GPDC23/KDBH chAp thun vn diu l là 709.742.180.000 dng.
Ngay 26 tháng 10 näm 2011, Cong ty duçic Bô Tài chInh cAp GiAy phép thành 1p và hoat
dng s 67/GP/KDBH di ten thành Cong ty C phAn Bão him PJICO.
Ngày 25 tháng 3 näm 2013, COng ty C phAn Báo him PJICO dixqc B Tài chInh cAp GiAy
phép diu chinh s 67/GPDC01/KDBH di ten thành Tng Cong ty C phAn Báo him
Petrolimex. C phiu cüa Tng COng ty ducrc niêm yt trên san giao djch HOSE vài mA chüng
khoan là PGI.
Ngày 27 tháng 11 nAm 2017, COng ty duçc B Tài chInh cAp GiAy phép diu chinh s6
67/GPDC8/KDBH chAp thun vn diu l là 887.177.730.000 dng.
Tng COng ty Co Van phOng chInh tai tAng 21, tOa nhà Mipec, s 229 Tây San, qun Dng Da,
Ha Ni, 59 cOng ty thành viên trrc thuc.
Hot dng chinh
Hoat dng chInh cUa Tng COng ty là kinh doanh djch vit bAo him phi nhân thç, các nghip
vi v tái báo him vA dAu tu tAi chfnh.

2.

C SO LiSP BAO CÁO TA! CHiNH VA NAM TA! CHiNH
Co s& 1p Báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chInh kern theo duc trInh bay bang Dng Vit Narn (VND), theo nguyen tac giá
g& và phü hçTp vOi vth chuan rnirc k toán, ch d k toán áp diing cho các doanh nghip báo
hirn Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài
chInh.
Các Cong ty thành viên trrc thuc Tng Cong ty thirc hin hch toán phi thuc. Báo cáo tài
chInh cüa Tng Cong ty duçc 1p trên cor sâ cong hçip các báo cáo tài chInh cüa các cong ty
thành vien và báo cáo tài chInh cüa Van phông Tng Cong ty sau khi bü trir cong nç và giao
djch nôi b.
Báo cáo tài chInh kern theo không nhrn phãn ánh tInh hInh tài chInh, kt qua hoat dng kinh
doanh và tInh hInh km chuyn tin t theo các nguyen tc và thông l k toán di.rçc chip nhn
chung tai các nuâc khác ngoài Vit Nam.
Näm tài chinh
Näm tài chInh cUa Tng Cong ty bat dau tir ngày 01 tháng 01 và k& thüc vào ngày 31 tháng
12.

3.

TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU
Sau day là các chInh sách k toán chü yu duc Tng Cong ty áp ding trong vic 1p Báo cáo
tài chInh:
U'óc tInh k toán
Viêc lap Báo cáo tài chInh tuân thu theo chuAn mrc k toán, ch d k toán áp diing cho cac
doanh nghip báo him Vit Narn và các quy djnh pháp 1 có lien quan dn vic 1p và trInh
bay báo cáo tài chInh yêu cau Tng Cong ty phái có nhtng uc tInh và giã djnh ãnh huâng
dn s lieu báo cáo v cOng nq, tài san và vic trInh bay các khoán cong nç và tài san tirn
tang ti ngày 1p Báo cáo tài chInh cüng thu các s 1iu báo cáo v doanh thu và chi phi trong
su& näm tài chInh. Mc du các uOc tinh k toán duc 1p bang tAt cá sir hiu bi& cüa Thng
COng ty, s thirc t phát sinh có th khác vâi các uâc tinh, giá djth dt ra.
Cong cii tài chinh
Gui n/i in ban dilu
Tài san tài chInh
Tai ngày ghi than ban dAu, tài san tài chInh di.rçc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao
djch cO lien quan trrc tip dn vic mua sArn tài san tài chinh do.
Tài san tài chinh cüa Tng Cong ty bao grn tin, các khoán tucing ducing tin, các khoãn phãi
thu khách hang, phãi thu khac, các khoân du ti.r ngAn han, dài han, dir phông bi thu6ng
nhuçrng tái bao him và tài san tài chInh khác.

Cong ncr tài chInh
T?i ngày ghi nhn ban du, cong nç tài chInh chrçic ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao
djch CO lien quan trirc tip dn vic phát hành cong nq tài chInh do.
Cong nç tài chInh cUa Tng Cong ty bao gm các khoãn phái trã ngrnM ban, phãi trã khác, d%r
phOng bi thung báo him g6c và nhn tái bão him, cOng nçi tài chInh khác.
Tiên và các khoãn tuong throng tin
Tin vã các khoãn tirnng dixo'ng tin bao gm tin mt ti qu5, các khoán tin gui không k5'
han, các khoãn du tu ngân hn có khã näng thanh khoãn cao, d dàng chuyn di thành tin
và It rüi ro lien quan dn vic bin dng giá trj.
Dir phông phãi thu khó dôi
Dir phOng phãi thu khó dOi dixçc trich 1p cho nhüng khoãn phãi thu dä qua han thanh toán tir
sáu tháng trâ len, hoc các khoãn thu ma ngirñ nçi khó cO khã näng thanh toán do bj thanh l,
phá san hay các khO khän tung tr. Tng Cong ty ty tin tuâng r.ng các khoán phái thu dA
duçrc xem xét và trich 1p dir phOng dÀy dü và phü hçip vâi hot dng kinh doanh.
Tài san c dinh hü'u hlnh và khÀu hao
Tài san c6 djnh hüu hInh thrçic trInh bay theo nguyen giá tth giá trj hao mon luy k.
Nguyen giá tài san c6 djnh hüu hInh bao gm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan
trirc tip dn vic dim tài san vào trng thai sn sang sir diing. Tài san c djnh huu hInh duqc
khÀu hao theo phucing pháp di.thng thÀng dira trên th?ñ gian hiru diing u9c tinh, cii th nhu sau:
Näm 2020
(S6 näm)
Nhà ci~a, vt kin trüc
Phuang tin vn tãi
Thit bj van phOng và TSCD hüu hInh khác

10-35
6
3-6

Tài san c dlnh vô hInh và khu hao
Tãi san c djnh vO hInh duçic trInh bay theo nguyen giá trü giá trj hao mOn lüy k.
Tài san c djnh vO hInh bao gm giá trj quyn su diing dAt và phAn mm may tinh. Quyn sü
diing dAt cO thi hn dixçic trich khAu hao theo phuang pháp ththng thAng d%ra trên thui gian su
diing 10 dAt, quyn su diving dAt không thôi hn không phãi trich khAu hao. PhAn mm may tinh
duqc ghi nhn ban dÀu theo giá mua va duçic khAu hao theo phuong pháp dung thAng d%ra
tren thai gian htru diving uOc tinh.
Chi phi xây thyng co ban dO' dang

Các tài san dang trong qua trInh xây d%rng phiic vii miic dIch san xuAt, cho thuê, quãn trj hoc
cho bt k' mic dIch nào khác duçic ghi nhn theo giá g&. Chi phi nay bao gm chi phi djch
vi có lien quan phü hçip vOi chinh sách k toán cüa Tng Cong ty. Vic tInh khu hao cüa các
tài san nay duçic áp ding ging nhu vài các tài san khác, bt du tir khi tài san a vào trng thai
s.n sang sir ding.

Các khoãn du tir
Các khoãn dAu ti.r bao gm tin g1ri ngân hang (ngân hn và dài han), các khoàn gop vn c
phAn, cho vay dtrçc ghi nhn theo phuoiig pháp giá gc gm giá mua cong chi phi lien quan
nhii: phi mua ban, phi lien 1c, thu và phI ngân hang.
Các khoãn dAu ttr chüng khoán duçic ghi nhn bat du tir ngày mua khoãn du tu chirng khoán
và duçic xác djnh giá trj ban du theo nguyen giá và các chi phi lien quan dn giao djch mua
các khoãn dAu tu chrng khoán. Ti các nàm tài chinh tip theo, các khoãn dAu tu chirng khoán
dugc xác djnh theo nguyen giá trr các khoân dr phông giãm giá dAu ti.r chirng khoán (nu co).
D%r phông giãm giá các khoãn dau tu dugc trich 1p theo các quy djnh v k toán hin hânh.
Theo d, Tng Cong ty duqc phép trIch 1p dir phOng cho các khoãn d&u tu có thn that ti
ngày kt thüc näm tài chInh theo quy djnh ti Thông ttr s 48!2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08
näm 2019 cüa B Tài chinh v "Huâng dn vic trIch 1p và xü 1 các khoán d phOng giãm
giá hang tn kho, tn that các khoãn dAu tix, nç phãi thu khO dOi và bâo hành san pham, hang
hóa, djch vi, cOng trinh xây drng t?i doanh nghip" và các quy djnh v k toán hin hãnh.
K qu 3 bão him
Tng COng ty phái k qu bão him bang 2% vn pháp djnh, khoãn k qu nay duçic humg
lAi theo thOa thun vai ngân hang ncii k qu5 và duqc thu hi khi cham düt hot dng. Tin k
qu5 chi duçic sü ding d dáp irng các cam kt d6i vâi ben mua bão him khi khã näng thanh
toán bj thiu hiit và phái duçic B Tài chInh chap thun bang van bàn.
Các khoãn trã tru*c dài han
Chi phi trã truâc dài hn bao gm khoãn trá tri.rac tin thue dat, thuê van phông và các khoàn
chi phi trã truOc dài hn khác.
Tin thue dAt và thue van phông th hin s tin thue dat và thuê van phOng dA dugc trá truac.
Tin thuê dAt, thue van phOng trá trixâc duçic phân b vào báo cào kt qua hot dng kinh
doanh theo phucing pháp di.r&ng thAng trning rng vOi thai gian thuê.
Các khoãn chi phi trã trithc dài h?n khác bao gm giá trj cong cii, diing cii dA xuAt dung, các
chi phi dt bin quàng cáo và chi phi sua chta van phOng ti các Cong ty thành viên truâc khi
di vào hot dng và duçc coi là có khá nang dem li lqi ich kinh t trong tucmg lai cho Tng
Cong ty vai thai h?n tü mt nàm trâ len. Các chi phi nay duqc vn hóa dithi hInh thuc

khoän trã truâc dài hn và dtrçc phân b vào báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, scr diving
phuing pháp du?ng thing tr 2 dn 5 näm theo các quy djnh k toán hin hành.
Ngoi t
Tang Cong ty áp ding xir 1 chênh 1ch t giá theo huàng d.n cüa Chun mrc k toán Vit
Nam s 10 (VAS 10) "Anh hiRing cüa vic thay di t' giá h6i doái" và Thông tu s6
1 79/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 näm 2012 cUa Bô Tài chInh quy djnh v ghi nhQn, dánh
giá, xiir 1 các khoãn chênh 1ch t' giá hi doái trong doanh nghip. Theo do, các nghip vii
phát sinh bang ngoi t duçc chuyn di theo t giá ti ngày phát sinh nghip vi. S du các
khoãn miic tin t có g& ngoi t ti ngày kt thüc näm tài chInh duçic chuyn di theo t' giá
tai ngày nay. Chênh 1ch t giá phát sinh di.rçc hch toán vào báo cáo kt qua hoat dng kinh
doanh. LAi chênh 1ch t giá do dánh giá 1ti các s dix ti ngáy kt thiic näm tài chInh không
duçcc dung d chia cho chü sâ h1ru.
Các khoãn dir phông
Các khoãn dir phông disçc ghi nhn khi T6ng Cong ty CO nghia vi nçi hin ti do kt qua tü
mt sir kin dâ xãy ra, và Tng Cong ty có khá nãng phái thanh toán nghia vi nay. Các khoãn
dir phOng duc xác djnh trên cci sâ uâc tInh cüa Ban Tng Giám dc v các khoán chi phi cAn
thit d thanh toán nghia viii nq nay ti ngày kt thüc näm tài chInh.
Dir phông nghip vu
Vic trIch 1p các qu du phông nghip vi cUa Tang Cong ty trong näm duc thirc hin nhix
sau:
D6i vói ng1ziçp vy báo hkm p/il nhân th9 (trw ngIzp vy báo him thc khóe):
Co sâ dang k phucing pháp trIch lip: Theo tfrng nghip vi,i báo him hoãc hcip dng báo him
tucing irng vâi trách nhim gilt 'a cüa doanh nghip bão hiêm theo dung khoãn 1 diêu 53 Nghj
djnh 7312016/ND-CP ngày 01/07/2016 cüa ChInh Phu
TrIch lap dtr phông phi chita duçrc hithng.
Di vài các hqp dng bão him, tái báo him có th&i han tlr 1 näm trâ xung, Phuong pháp
trIch 1p theo t 1 phân tram cüa tong phi bao hiêm quy djnh ti Tiêt a Diem 3.1 Khoãn 3
Dieu 17 Thông ti.r so 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/20 17 cUa B Tài chInh.
Di vth các hcip dng báo him, tái bao him cO thii hn trên 1 näm ducxc trIch 1p tInh theo
phtrcing pháp theo thng ngày quy djnh ti diem 3.1 khoãn 3 Diêu 17 Thông tu so 50/20 1 7/TTBTC ngày 15/05/2017 cüa B Tái chInh
Trich lap du-phông bi thzthng:

Ap ding déi vâi các hçp dng báo him, tái bao him theo phuong pháp trIch 1p theo h so
yêu câu dOi bôi thu?mg theo dO PJICO th%rc hin trIch 1p 2 Ioui dir phOng sau:

a) Pir phông bi thu&ng cho cac tn thAt dã phát sinh thuc trách nhim bão him nhixng dn
cuôi näm tài chInh chua dixçic giái quyêt: duçic trIch 1p cho tüng nghip vi bão hiêm theo
phixcrng pháp urc tInh so tiên bôi thi.rng cho t1rng v1i ton that thuc trách nhim báo hiêm dA
thông báo hoc dà yêu câu dôi bôi ththng nhixng den cuôi nãm tài chInh chiia dixçc giãi quyêt
quy djnh tai gch dâu dông thir nhât Tiêt a, Diem 3.2, Khoãn 3, Diêu 17 Thông tx so
50/2017/TT-BTC ngày 15/05/20 17 cüa B Tài chinh.
b) Dr phàng bM thixOrng cho các tn thAt dâ phát sinh thuc trách nhim bào him nhixng chixa
thông báo hoc chua yeu câu dôi bôi thl.ro!ng: dtrcvc trIch 1p dir phOng bôi thu&ng trén cc sâ
phi bão him theo trng nghip vi bão hiêm tuong irng vOi trách nhim gii 1i theo quy djnh
ti khoãn 1 Diêu 53 Nghj djnh 73/20 1 6/ND-CP , cii the theo t' 1 là 3% phi báo hiêm tucing
ing vài trách nhim giU 'ai di vOi tfrng nghip vi,i bão hiêm.
TrIch 1p duphông bi 1huàng cho các dao dóng lan v tdn thót:
Mtrc trIch 1p hang näm d.rgc áp ding theo t 1 là 1% trén phi thirc giü 1ii theo tang nghip
vi bão hiêm quy djnh tai Tiêt a, Diem 3.3 Khoán 3 Diêu 17 Thông tu so 50/2017/TT-BTC
ngày 15/05/20 17 cüa B Tài chInh.
Dái vói ng1zp vy bão hibn sá'c k/zóe:
CG s clang k phi.rcmg pháp trIch lap: trIch dr phóng nghip vi cho tirng hçTp dng bão him
strc khôe tuang üng v6i trách nhim cüa doanh nghip báo hiêm theo dung khoàn 1 diêu 55
Nghj djnh 73/2016/ND-CP ngày 01/07/20 16 cüa ChInh Phü.
TrIch lap dttphông toán hoc:
Di vâi các hçip dng bão him, tái bão him nghip v'.i si1rc khOe Co thñ hn báo him trên 01
nàm (tth các hçip dông bào hiêm sirc khOe triên khai, chi bão hiêm cho trumg hçp chêt,
thuang tt toàn b vinh vin):
Ap ding phuong pháp theo trng ngày quy djnh tai dim 3.1 khoàn 3 Diu 17 Thông tii s
50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 cüa Bô Tài chInh trên co sâ phi bão hiêm gop.
Truông hçp cui näm phucng pháp theo trng ngày cho kt qua trIch 1p dir phOng toán h9c
thâp hcm kêt qua tnch lap du phong toan hoc theo ph1.rcYng phap he so thoi han 1/8 quy dinh tal
gch dâu dOng thu nhât, tiêt b diem 3.1 khoãn 3 dieu 17 Thông tix so 50/20 1 7/TT-BTC tren co
sâ phi báo hiêm gop, Tong Cong ty së trich 1p bO sung phân chênh 1ch nay.
TrIch lçp dit phông phi chu-a dutrc htthng:
Ap diing di vâi các hçp dng bão him, tái bào him nghip vi sirc khôe Co thai hn tir 1
näm tri xuông: Trich 1p theo phuong pháp tInh dir phOng phi theo t' 1 phãn tram cüa tong
phi bão hiêm ttrang ang vâi trách nhim cüa Pjico, quy djnh ti Tiet a Diem 3.1 Khoán 3 Diêu
17 Thông tu so 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 cUa B Tài chInh.
TrIch 4p dtphông bi thithng:
Ap ding di vOi các hçp dng bão him, tái báo him nghip vi süc khOe:
a) Dr phOng bi thuäng cho các tn thAt dã phát sinh thuc trách nhim bâo him nhung dn
cuOi nãm tài chInh chua di.rçc giái quyêt: ducc trIch theo phuong pháp tang hO so vOi müc
trIch 1p duçc tInh trên co sâ thông kê sO tiên bào hiêm cO the phái trã cho tang ho so dã thông

báo hoc dã yêu cAu dOi bM thtthng nh.rng dn cui näm tài chInh chiia &rçic giái quyt quy
djnh ti Tiêt a, Diem 3.3, Khoàn 3, Diêu 19 Thông tu so 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017
cüa B Tài chInh.
b) Du phOng bi thithng cho các tn tht dà phát sinh thuc trách nhim báo him nh.rng chi.xa
thông báo duçc tInh theo quy djnh ti khoàn 1 Diêu 55 Nghj djnh 73/2016/ND-CP, ci the:
duçic trIch 1p di phông bôi thithng theo t' 1 là 3% phi bào hiêm cho trng hçp dong báo hiêm
sirc khôe tuong irng vth trách nhim cüa Pjico.
TrIch 1p d'phông dam báo can di:
Mirc trich 1p hang näm ducic áp ding theo t l là 1% trên phi thirc giü li theo tüng nghip
vi1 bão him quy djnh ti Tit a, Dim 3.3 Khoàn 3 Diu 17 Thông tu s 50/2017/TT-BTC
ngày 15/05/20 17 cUa Bô Tài chInh.
Ghi nhân doanh thu
Doanh thu báo him gc disçic ghi nhn trên co sâ phát hành hoá dcm giá trj gia tAng. Hoá don
giá trj gia tang duçc phát hành khi don bão him có hiu 1irc và dA thu duçc tin, hoc dA dn
hn thanh toán ma Tng Cong ty chira thu thrçc tin nhung dánh giá rang có th thu ducrc phi
bão him.
Doanh thu nghip vi nhn tái báo him dirçic ghi nhn theo s phát sinh dira trên bang thông
báo tái bão him cüa các nhà nhuqng tái bão him xác nhn và gui cho Tng Cong ty.
Tng Cong ty ghi nhn doanh thu hoa hng nhirçing tái bào him trên co sâ bàn xác nhtn
thanh toán giüa Tng Cong ty vài các nhà nhn tái bão him. Di vài nMng phAn chi.ra có di
chiu xác nhn vâi nhà nhn tái bAo him, Tng Cong ty th%rc hin tInh hoa hng nhi.rçing tái
trên co s& hçp dng, t' 1 hoa hng nhirçmg tái và ghi nhn trong nAm 2020. Tng COng ty ty
dánh giá mt cách then tr9ng và tin tixing r&ng vic thrc hin ghi nhn hoa hng nhiiçing tái
nay là phü hçip vài thirc t hot dng kinh doanh bào him. Trong nAm, toàn b doanh thu hoa
hng nhuqng tái bão him di.rc phAn ánh vào khoán miic "Doanh thu hoa hng nhung tái
bão him". Cui nAm tài chinh, Tng Cong ty phái xác djnh doanh thu hoa hng nhircing tái
bão him chi.ra dtrçic huâng tirong img vâi khoAn phi nhuçing tái báo him chira dtxçxc ghi nhn
nAm nay d chuyn sang phân b vào các näm tài chinh sau theo phirong pháp trich 1p dir
phàng phi bão him dA dang k vOi B Tài chInh.
Doanh thu tir các hot dng khác cüa Tng Cong ty nhir cho thuê nhà, lAi tin gCri ngãn hang,
c phiu, trái phiu, cho vay ducic ghi nhn khi phát sinh.

Chi phi
Chi phi bi thung báo him gc dugc ghi nhn trên Co sâ phát sinh khi Tng COng ty chAp
thun bi thirmg theo thông báo bi thung. Các khoãn chi bi thirng nhn tái báo him
duc ghi nhn khi phát sinh, trên co sâ bang thông báo tái cüa các nhà tái báo him gui cho
Tng COng ty và Tng COng ty chAp thun bi thirng. Các khoàn thu dôi bi thithng nhirng
tái báo him dtrqc ghi nhn trén co sâ phát sinh theo s6 phái thu tirong 1rng vâi chi phi bM
thithng dã ghi nhn trong nAm và t l nhi.rçmg tãi.

Chi phi hoa hng báo him gc vã nhn tái báo him duçic ghi nhn trên cci sâ thrc thu duçc
cüa doanh thu bão him gc theo quy djnh cüa Bô Tài chinh vâi các khoán doanh thu phát
sinh dtrçc khai thác qua di 1 báo him và phi nhn tái phát sinh trong näm. Trong näm, toãn
b chi phi hoa hng g6c vã nhn tái báo him diiçc phãn ánh vào khoãn miic "Chi phi hoa
hng bão him g6c" và "Chi phi hoa hng nhn tái báo him". Cuii nãm tài chInh, Tng Cong
ty phãi xác djnh chi phi hoa hng g6c và nhtn tái báo him chua duçc tinh vào chi phi näm
nay tucmg 1rng vri khoan phi báo him g& và nhn tái báo him chua duçc huâng näm nay
chuyn sang phãn b vào các näm tài chInh sau theo phuxng pháp trIch 1p dir phàng phi báo
him d däng k vâi B Tài chinh.

Thuê
Thud thu nhâp doanh nghip th hin tng giá trj cüa s thud phãi trã hin ti và s thu hoân
1ti.
S thus phãi trã hin ti dixçc tinh dra trên thu nhp chju thud trong näm. Thu nhp chju thud
khác vâi lçñ nhun thuAn &rçic trInh bay trên báo cáo kt qua hot dng kinh doanh vi thu
nhp chju thud không bao gm các khoán thu nhp hay chi phi tInh thud hoc duc khu trir
trong các näm khác (bao gm cá 1 mang sang, nu co) và ngoài ra không bao gm các chi
tiêu không chju thu hoc không duqc khu trü.
Thu thu nhp hoân 1i duoc tInh trên các khoãn chênh 1ch gicta giá trj ghi s và ca sâ tInh
thus thu nhp cüa các khoán mic tài san hoc cOng nç trên báo cáo tài chinh và di.rçvc ghi nh
theo phuccng pháp bang can di k toán. Thu thu nhp hoãn 1i phái trã phâi thrçic ghi nhn
cho tht ca các khoán chênh 1ch tam th?i con tài san thu thu nhp hoãn 1aj chi duçc ghi nhn
khi chAc chin cO dü 1çi nhun tinh thu trong tucmg lai d khu trr các khoán chênh 1ch t?m
th&i. Trong näm, do khOng có các khoãn chênh 1ch tam thi tr9ng yu nào nên Tng COng ty
khOng phãn ánh khoàn thu hoân 1i nào trên Báo cáo tài chInh nay.
Thuê thu nhp hoân 'ai thrçic xác djnh theo thuê suât dir tinh s áp diing cho näm tài san duçc
thu hi hay nq phái trá duqc thanh toán. Thu thu nhp hoän 1aj dugc ghi nhân vào báo cáo kt
qua hoat dng kinh doanh và chi ghi váo vn chü sâ huu khi khoãn thu do cO lien quan dn
các khoãn mic duqc ghi thng vào vn chü sâ htru.
Tài san thu thu nhp hoAn 1aj và nç thu thu nhp hoân 1aj phái trã dixçc bü tth khi Tng
COng ty cO quyn hçp pháp d bü tth giUa tài san thu thu nhp hin hành vci thu thu nhp
hin hành phai np và khi các tài san thud thu nhp hoän 'a và nç thug thu nhp hoân 'a phâi
trá lien quan tài thu thu nhp doanh nghip dc quán 1' bi cOng mt c quan thud và Tng
COng ty cO dir djnh thanh toán thus thu nhp hin hãnh trên co s thun.
Vic xác djnh thu thu nhp cOa Tng Cong ty can cir váo các quy djnh hin hành v thu&
Tuy nhiên, nhitng quy djnh nay thay di theo tOng thii näm và vic xác djnh sau cOng v thu
thu nhâp doanh nghip tOy thuc vào kt qua kim tra cOa co quan thu có thm quyn.
Các loai thu khác duqc áp dung theo các 1ut thu hin hãnh tai Vit Nam.
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4. TIEN VA CAC KHOAN TUNG DUONG TIEN
Cu6i k3i

- Tin mat
+ Tin Vit Nam
+ Ngoi t
+ Vãng b?c, kim khI, dá qu
- Tin giri Ngân hang
+ Tin Vit Nam
+ Ngoi t
+ Vãng bac, kim khI, dá qu
- Tin dang chuyn
+ Tin Vit Nani
+ Ngoi t
Tuang Dirang Tin

127,362,265,811

Du k5
110,817,029,052

7,941,378,458
7,941,378,458

9,899,027,866
9,899,027,866

119,420,887,353
111,355,105,511
8,065,781,842

90,854,529,809
80,143,624,952
10,710,904,857
63,471,377
63,471,377
10,000,000,000

Tix nm 2015, theo TI 200/2014/TT-BTC các khoán ti.rcrng &rcmg tin phãn ánh tin gi:ri có thii gian duâi 3 thang
tai các ngân hang thucing mai trong ni.rOc.

s. CAC KHOAN DAU TIJTAI CHNH NGAN HAN

- Chtng khoán du tir ngn han
C phiu dtrçc niêm yt
C phiu chisa di.rçyc niêm yt
- Di*u tir ngn hn khäc
Tin gri có kS' han
Trái phiu
D&u Ui ngân h?n khác
- Dir phông giäm giä du tu ngn han

Cui k'
2,640,676,223,584
76,282,897,636

Du ky
2,736,151,401,254
76,282,897,636

76,282,897,636

76,282,897,636

:
2,592,000,000,000
2,592,000,000,000

2,682,000,000,000

(27,606,674,052)

(22,131,496,382)

Cu4i k)'
664,200,019,305

Du ky
568,168,953,108

683,668,959,866
7,306,904,360
48,763,104,086
(75,538,949,007)

595,580,477,399
8,906,501,637
38,928,877,839
(75,246,903,767)

Cuoi ky
295,447,153,415

Dau ky
225,183,953,085

2,682,000,000,000

6. CONG NQ PHAI THU

- Phãi thu cUa khách hang
- Ira tnrOc cho ngiri ban
- Các khoãn phai thu khác
- Dr phong các khoãn phãi thu khO dôi
7. CHI PHI TR TRUOC NGAN HAN

Chi phi hoa hong chua phãn bO

P1
M
.4E

- S di.r du k$'
- Chi phi hoa hng chi.ra phân bó phát sinh trong nàm
- Chi phi hoa hang dà phãn b phát sinh trong nAm
- S dix cuM k'
Chi phI trã trirOc ngn hn khác

113,860,965,471
65,670,185,547
(55,124,817,735)
124,406,333,283
171,040,820,132

119,216,586,516
202,092,556,785
(207,448,177,830)
113,860,965,471
111,322,987,614

Cu6ik
5,254,244,606
5,254,244,606

Duk'
5,945,664,512
5,945,664,512

Cu6ik'
1,382,017,502,017
496,013,090,970
886,004,411,047

Duk'
1,349,368,431,149
462,728,815,252
886,639,615,897

Cu6iky
11,752,199,857
6,000,000,000
5,752,199,857

Duky
11,794,839,857
6,000,000,000
5,794,839,857

Cuik5'
24,575,659,049

Duk'
25,296,057,463

Cui k
261,718,639,550

fiu kS'
269,537,654,672

99,614,313,600
80,000,000,000
118,612,803,589
(36,508,477,639)

99,614,313,600
80,000,000,000
118,612,803,589
(28,689,462,517)

8. HANG TON KHO

Nguyen liu, vt lieu
Chi phi san xut, kinh doanh d& dang
9. TA! SAN TA! BAO HIEM

- Dij phong phi nhixçrng tái bão him
- Dr phong bi thirông nhirçng tái bão hiëm

10. PHAI THU DAI HiiN

- K qu5 báo him
- K' qu, k ci.rqc khác
11. TA! SAN CO DNH (chi tit theo Phu lyc 02)
*Chi phi XDCB do dang
12. CAC KHOAN oAu TU TA! CHINH DAI H.N

- Dâu ti.r cong ty con
- Bu tix c phiu
- D.0 tix trái phiu
-Dutudàihankhác
- Dr phOng du lix dài hn
13. CHI PHI TRA TRUOC DAI H3N

S

- Chi phi thuë nhà
- Chi phi trá trudc khác

Cuoi ky
19,559,607,918
17,342,239,687
2,217,368,23 1

S

Dau ky
22,352,374,555
19,931,530,314
2,420,844,241

14. PHAI THU, PHAJ TRA yE HP BONG BAO HIEM
1. Phãi thu v hqp dng bâo him

- Phãi thu v hoat dng bão him gc
- Phài thu hoat dng nh.n tái bào him
- Phài thu v nhucing tái bão him

2. Phãi trã v hçrp ding bäo him

- Phâi trà v hoat dng bâo him gc
- Phãi trá hot dng nhn tái bào him
- Phài trá v nhuçing tái bào him

Cui k3
579,724,323,473
248,168,019,812
66,454,333,801
265,101,969,860

Bau ky
509,147,950,168

Cui k3'
449,552,979,061
43,830,272,391
36,715,071,725
369,007,634,945

Bau ky
328,537,478,035

CuikS'
178,814,008,704
129,511,389,752
123,938,787,959

Bauk'
184,510,833,012
123,938,787,959
104,673,400,068

65,004,300,661
(59,431,698,868)
129,511,389,752
6,238,370,986
11,445,601,915
31,618,646,051

217,697,459,343
(198,432,071,452)
123,938,787,959
3,527,292,948
21,570,070,125
35,474,681,980

4,368,251,438
23,839,572
82,823,447
12,536,314
30,000,000
27,101,195,280

6,630,936,132
131,410,174
86,034,812
1,972,413
30,000,000
28,594,328,449

239,443,054,826
51,395,886,520
218,309,008,822

20,899,020,862
23,060,660,132
284,577,797,041

15. THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU0C

(Chi tit theo Ph Luc 01)
16. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HiN KHAC

(1). Doanh thu hoa hang chua &rçc huâng
- S di.r dAu k5'
- Doanh thu hoa hng phát sinh trong nãm
- Doanh thu hoa hang d phân b trong näm
- S dixcuM kS'
(2). Ngr&i mua trã tiên truâc
(3). Doanh thu chi.ra thrc hiën
(4). Các khoán phãi trâ, phãi np khác
- Tài san thcra ch giãi quy&
- Kinh phi cong doàn
- Bão him xA hti
-Bàohimyt
- Báo hiêm that nghip
- Nhn k qu, k cuçc ngân hn
- Các khoàn phâi trã phài nOp khác

17. DV PHONG NGH11P VIJ

18. VON CHU SO HtJU

Clii tilt Von gop kinh doanh
-V6nc1uttrcCiachUsâh0u
- Thng di.r von cô phãn

(Chi tiat theo Ph Liic 03)

(Chi tiat theo Ph Lic 04)
CuSi k5'
1,246,640,879,516
887,177,730,000
359,463,149,516

Dau ky
1,246,640,879,516

887,177,730,000
359,463,149,516

- C phiu qu (*)
19. DOANH THU PHI BAO HIEM THEO NCHIEP VIJ (Chi ti& theo Ph Li,ic 05)
20. BOI THUONG BAO HIEM THEO NGHIP VIJ (Chi tit theo Phii Lc 06)

21. CHI TIET CHI PHI KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi can b nhân viën
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu, d dung van phông
Chi phi khu hao tài san c djnh
Thu& phi và 1 phi
Chi phi dr phông
Chi phi dOng gop các Qu5
Chi phi djch vçi mua ngoài
Chi phi bang tiên khác

Näm 2020
278,352,989,292
106,474,521,049
6,098,075,587
11,702,827,722
4,398,142,133
292,045,240
2,352,167,959
131,092,889,409
15,942,320,193

Näm 2019
215,942,016,551
89,404,798,600
4,910,727,085
6,436,058,221
2,757,327,843
122,379,071
2,299,350,540
92,428,023,232
17,583,351,959

22. BAO CÁO BQ PHAN
Hot dng kinh doanh cUa Tng Cong ty chU yu là kinh doanh bão him và dAu tu tir ngun vn cüa hot dng
bào him. Hoat dng du tu nay là mt khâu trong chu kS' kinh doanh bào him, các khoàn du ttr vào linh vrc
khác kinh doanh khác là không dáng kL Ben canh do, ho?t dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty trong cüng
mt khu vic dja l cüng nhix cüng phtm vi môi trix?ing kinh t& Do do, Tng Cong ty dánh giá và tin ti.râng rang
vic không 1p báo cáo theo b phn là phu hcip vâi hot dng kinh doanh hin nay cUa Tng COng ty.

Phy lyc 01

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tang 2 1-22, tOa nhâ MIPEC, 229 Tây San, EMng Ba, TP Ha Ni

BAO CÁO NGAN SACH
Tü ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020
MA
CTIEU

TE
N cHITIEU
-

SO CON PHAJ
NPDAUK'

SO THUE PHAI
NQPTRONGK'

SO THUE CON

sO THUE DA
NQP

Thud GTGT

19,293,897,187

37,369,072,292

39,114,079,296

17,548,890,183

1.1

Thud VAT

19,293,897,187

37,369,072,292

39,114,079,296

17,548,890,183

II

Thus tiêu thy dc bit

0

0

0

0

Ill

ThuXNK

0

0

0

0

IV

Thud TNDN

14,448,826,131

10,555,069,871

14,448,826,131

10,555,069,871

V

Thud nhà dat, tin thuê dt

0

198,925,359

198,925,359

0

V.1

Thutãinguyén

0

0

0

0

V.2

Thu nha dat, tin thuê dAt

0

198,925,359

198,925,359

0

VI

Thus thu nhp cá nhân

2,859,658,012

7,227,780,257

7,507,121,541

2,580,316,728

VI.1

ThuA thu nhãp can bO cong nhan vién

2,452,690,653

5,358,407,326

6,751,157,303

1,059,940,676

VI.2

Thus thu nhp di 1 bão hiém

399,945,009

529,525,101

746,824,558

182,645,552

VI.3

ThuthunhpcAdong

2,422,350

1,334,447,830

2,739,680

1,334,130,500

VI.4

Thud thu nhp cá nhân khOng k hcip dAng lao dng

0

0

VI.5

Thus thu n1ip cã nhân khác

4,600,000

5,400,000

6,400,000

3,600,000

VII

Cãc loi thud khác

407,258,545

518,682,852

795,984,731

129,956,666

VII.1

ThuA nhà thAu

353,092,194

412,623,738

689,925,617

75,790,315

VH.2

ThuA mon bài

0

101,000,000

101.000,000

0

VII.3

Phi, I phi và các khoân phâi np khác

54,166.351

5,059,114

5,059,114

54,166,351

VIII

TONG CNC CAC MVC THUE

37,009,639,875

55,869,530,631

62,064,937,058

30,814,233,448

NGUfl LAP

CHU CONG NGUYEN

KE TOAN TRUON

0

TP. Ha N5i, Ngày 25 Tháng 04 Nãm 2020
TU•. HQI DONC QUANTR!
NC ClAM DOC
MDOC

VUONG QUOC HUNG '-'4

f...-

. .VM HAl

TONG CONG TV CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX
TAng 21&22 Tôa nba MIPEC, 229 Tây San, D6ng Da, HaNOi

Phy luc 02

BAO CÁO TNH HiNH TANG GIAM TA! SAN CO D!NH
Trngày 01/01/2020 dAn ngày 3 1/03/2020
•
Chi tiet
Nguyen gia TSCD H&u hInh
S6 dir dAn nàm
S tang trong näm
- Mua sAm mài
- DAn tir XDCB hoàn thành
-DiAndngnibcôngty
-TAngkhác
S giãm trong näm
- ChuyAn sang BDS dAn tir
- Thanh Ii', nhircmg ban
-DiAudongnOibOcongty
-Giãmkhác
S dir cui nam
Giá trl hao mon lily k
S dir dAn nàm
S6 tang trong nam
- KhAu hao trong näm
-DiAudOngnOibOcongty
- Tang khác
S giãm trong nam
- ChuyAn sang BDS dAn ttr
- Thanh l', nhixcrng ban
-DiAudOngnOibOcongty
- Giãm khác
S6 dir cu6i nilm
Giá tn cOn l?i cüa TSCD
- Tal ngày dâu nAm
-Tai ngàycu6i näm

LAP BIEU

Ma
chi
tiêu
II
12
13
131
132
134
135
14
141
142
144
145
15
16
17
18
181
183
184
19
191
192
194
195
20
21
22
23

Nhà c&a, vat kin
truc

• •
May móc thiet bi

Phirong tin van
.
tãi, truyen dan

ThiAt bj, dung cu
quan ly

TAng TSCD h&u
hinh

299,998,306,351
76,636,400
76,636,400

28,217,285,199
11,818,065,735
11,818,065,735

89,052,648,074
8,457,385,362
8,457,385,362

52,049,759,024
160,009,091
160,009,091

3,969,973,222
-

-

-

-

-

-

300,074,942,751

40,035,350,934

97,510,033,436

52,209,768,115

3,969,973,222

75,390,754,272
2,558,722,814
2,558,722,814

15,359,875,944
2,714,025,974
2,714,025,974

68,498,830,741
1,828,526,584
1,828,526,584

43,184,603,906
1,455,823,284
1,451,353,281

3,373,108,145
43,722,302
43,722,302

-

4,470,003

-

4,470,003
-

-

77,949,477,086
224,607,552,079
222,125,465,665

4,470,003
18,069,431,915
12,857,409,255
21,965,919,019

70,327,357,325
20,553,817,333
27,182,676,111

44,640,427,190
8,865,155,118
7,569,340,925

3,416,830,447
596,865,077
553,142,775

ICE TOAN TRIIONG

JynflYL
CHU CONG NGUYEN

TSCD hOu hInh
,
khac

V1fONG QUOC HUNG

473,287,971,870
20,512,096,588
20,512,096,588
493,800,068,458
205,807,173,008
8,600,820,958
8,596,350,955
4,470,003
4,470,003
4,470,003
214,403,523,963

TAng TSCD vo
,
hinh

Tong so

226,948,256,236
15,616,428,737
15,616,428,737

-

242,564,684,973

700,236,228,106
36,128,525,325
36,128,525,325
736,364,753,431

56,156,676,161
3,076,723,737
3,076,723,737

261,963,849,169
11,677,544,695
11,673,074,692
4,470,003
4,470,003
4,470,003
59,233,399,898
273,636,923,861
267,480,798,862
170,791,580,075
438,272,378,937
279,396,544,495 183,331,285,075 462,727,829,570
TP. Ha Nt5i, Ngày 25 Thang 04 Nám 2020
TUQ. 1101 BONG QUAN TRI
M. BAN TGD
ClAM BOC

TONG
CONG TY CO
BA' 'I'M
P ROLl EX
NAM HAl

TONG CONG TV CO PHAN BAO IHEM PETROLIMEX
Tang 21&22 Tôa nhà MIPEC, 229 Tây Scm, D6ng Da, Ha Ni

PhuIucO3

BAO cÁo DIJ' PHONG NGHIP V1i
Nm nay
DPBT và dy' phông phi chira
dirqc hirô'ng

D phong bão hiêm g6c
vá nhân tái bão hiém

1

2

1. Dy' phông bii thu*ng

N*m tnró'c

Dr phông nhucing tái
bão hiEm
3

Du phong blo hiém g6c
vã nhn tái báo him
thuAn
4=2.3

Dr phong bão him
góc vA nhn tái bão
him
5

Di phông nhuqng tái
bão him
6

D phông bào hiém gc
và nhn tái bão hm
thuAn
7=5-6

1,449,505,167,334

886,004,411,048

563,500,756,286

1,470,371,805,262

886,639,615,897

583,732,189,364

1.346,461,561,441

857,940,696,075

488,520,865,366

1,373,281,382,555

860,039,544,421

513,241,838,134

103,043,605,893

28,063,714,972

74,979,890,921

97,090,422,707

26,600,071,477

70,490,351,230

1,826,436,430,375

496,013,090,970

1,330,423,339,404

1,695,611,025,671

462,728,815,252

1,232,882,210,419

Trong do:
- Dt,r phOng cho các yeu uAu dOi
bi thu&ng chua giãi quyt
- D,r phông cho các t6n that dA
phãt sinh nhung chta thông báo
(IBNR)
2. Dy' phong phi chira du'qc
hirô'ng
Cong
- Trong do chi tiêt:

Nm nay
Dy' phOng biii thirO'ng

DPBT bão him gôc và
nhn tái bào hiêm

1

2

1.S6 du dAu nãm
2. S6 trich 1p them hoc hoàn

nhp trong näm
3. S6 du cuôi nAm

NIm tnthc

DPBT nhucmg tái bão
hiém

DPBT bào him g& va DPBT báo him g& và DPBT nhiscing tai báo DPBT bão hiém góc và
nhn tái bão hMm
hiém
nhn tai bão him thuAn
nhn tái báo him thuAn
4=2-3

3

5

6

-

7=5-6

-

1,470,371,805,262

886,639,615,897

583,732,189,364

1,286,106,137,319

728,989,748,912

557,116,388,407

(20 866 637 927)

(635 204 850)

(20 231 433 078)

184 265,667 942

157 649 866 985

26615 800 958

1,449,505,167,334

886,004,411,048

563,500,756,286

1,470,371,805,262

886,639,615,897

583,732,189,364

Nm tru&c

NAm nay

Dy' phông phi chira dirçrc hu*ng Du phOng phi bão hièm D phong phi nhuqng Di,r phong phi báo him Dtr phOng phi baa hiêm Dtr phong phi nhucmg Di,r phOng phi bão him
gc và nh1n tái baa him gôc vã nhn tái baa
g6c và nh.n tái blo
tái baa hiE
g& và nhn tái baa him
tái bão him
thuAn
him
him thuAn
I

i.s6 dtr dAu näm

2.S6 trich Ip them hoc hoàn
nhp trong näm
3.S6 du cuôi nIm

Dy' phOng dao dng Ió'n
- s6 du dAu nãm
- S6 trich Ip them trong nIm
- s6 sü dung trong nãm
- s6 du cu61 nãm

-

2

3

4=2-3

5

6

7=5-6

1,695,611,025,671

462,728,815,252

1,232,882,210,419

1,516,196,094,899

374,303,052,488

1,141,893,042,411

130,825,404,703

33,284,275,718

97,541,128,985

179,414,930,772

88,425,762,764

90,989,168,009

1,826,436,430,375

496,013,090,970

1,330,423,339,404

1,695,611,025,671

462,728,815,252

1,232,882,210,419

NIm nay

Nam tru*c

306,974,297,636

283,477,513,893

6,700,858,828

23,496,783,743

-

-

313,675,156,464

306,974,297,636
TI'. Ha Nt5i, Ngày 25 Tháng 04 Nám 2020

LAP BIEU

KETOANTRUONG

CHU CONG NGUYEN

VU'cING QUOC HUNG

TUQ. I1Q1 BONG QUAN TRI
TM. BAN TGD
TONG GIAM DOC

TONG CONG TV CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX
TAng 21&22 Tôa nhá MIPEC, 229
Son, Dông Da, Ha Ni

PhuIuc04

lay

BAO CÁO NGUON VON CHU SO HcJ'U
Ttr ngay 01/01/2020 dAn ngày 31/03/2020

Chi Tiêu
A
Ti ngaly 01/01/2019
- Tang v6n trong nãm truàc
- Lãi trong näm trtràc
- Tang khác
- Giam vn trong nãm tniàc
- LA trong nam tnràc
- Giãm khác
Tai ngày 31/12/2019
- Tang vn trong näm nay
- Lâi trong nAm nay
-Tangkhác
- Giam vAn trong nAm nay
-LAtrongnamnay
- Giãm khác
Ti ngaly 31/03/2020

VAn dAu tir cOa
chil s6 hü'u
I
887,177,730,000

Thng dir VOfl CA
phAn
2
359,463,149,516

Qu5 dir phông Qu5 dAu tir phalt

CA phiAu qu

tali chlnh

-

-

887,177,730,000

359,463,149,516

triAn

4

3

-

Qu5 dir trQ bat

buôc

QuS khác

Chênh Ich
' thuc vAn chO
gial hAi doali
serh0u
7

8

5

6

-

51,427,349,931

57,180,846,972

-

-

-

16,731,951,093

8,285,006,501

-

-

-

68,159,301,024

65,465,853,473

-

-

-

-

-

-

Lçi nhu0n chua
phaln phAi
9
134,523,623,638

10
1,489,772,700,057
-

204,545,723,839

204,545,723,839
25,016,957,594
181,651,996,601
1,537,683,384,889
52,572,388,471
-

181,651,996,601
157,417,350,876
52,572,388,471

-

887,177,730,000

359,463,149,516

-

-

-

-

68,159,301,024

-

65,465,853,473

TAng

125,888,174,771
84,101,564,576

125,888,174,771
1,464,367,598,589

TP. Ha N5f, Ngày 25 Tháng 04 Nãm 2020

LAP BIEU

KE TOAN TRU'ONG

vnn1L

VUNG QUOC HUNG

I DONG QUAN TR
BANTGD
JAM DOC

Z-

TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tng 21&22 Tôa nba MIPEC, 229 Thy San, fMng Da, Ha Ni

Phu Inc 05

BAO CÁO DOANH THU HO4T DONG KINII DOANH BAO ifiEM
Tz't ngày 01/01/2020 dEn ngày 3 1/03/2020

STT

ChiTiêu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BH sIrc khôe Va tai nan
BH tài san và thit hai
BH hang hóavn chuyn
BH hang không
BH xe ca giâi
BH cháy n
BH than thu và TNDS chü thu
BH trách nhiêm chung
BH tin dtng và rüi ro tài chinh
BHthithaiKD
BH nông nghip
BH phi nhãn thQ khác
Ting cong

LAP BWU

IU CONG NGUYEN

Phi HI IC

PhI Nhirçrng TBH Hoa;hIGam

PhI Nhin TBH

HoànNhiri
NhirçrngTBH

Phi Gil Li

208,210,242,649

470,000

32,573,380,285

411,804,138

5,441

88,113,160,454

30,307,811,564

94,353,927,604

703,434,714

266,979,047

1,578,103,865

24,674,734,518

61,506,679,727

1,390,575,266

20,537,551,108

836,460,220
-

2,758,806,028

43,593,927,752

-

175,225,522,785

17,676,397,113

1,480,056,598

18,270,542,031

688,121,941
-

335,075,712,724

50,539,637

43,875,000

331,281,500

58,975,083,475
82,028,782,402

1,115,024,012

309,379,590

3,436,467

3,128,551

334,751,095,861
51,198,623,900

513,037,812

8,581,796,081
43,771,313,743

1,580,842,109

1,084,723

122,764,553

37,311,344,192

13,194,084,308

228,338,287

12,295,699,451

7,776,000

1,133,216,644

119,250,000
864,899,392,852

-

1,599,269,068

2,913,190,440
-

-

-

-

-

92,418,750

37,999,043,616

1,282,500
-

232,119,773,121

KE TOAN TRU%NG

VUONG QUOC HUC

4,026,146,492

-

-

29,247,191
1,137,213,089

-

-

-

885,911,680

(1,599,269,068)

-

-

2,883,943,249

-

26,831,250

4,470,578,997

670,085,882,763

TP. HàNç5z, Ngày 25 Tháng 04 Nám 2020
TUQ. HQI DONG QUAN TEl
TM. BAN TGD
GGIAMDOC t.-

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
T.ng 21 &22 Tôa nhã MIPEC, 229 Thy Scn, Dng Da, Ha N)i

Phu luc 06

BAO CÁO BOl THUNG HOAT DQNG KINH DOANH BAO HIEM
Tit ngày 01/01/2020 dén ngày 3 1/03/2020

STT

CIII Tiêu

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BH src khôe và tai nn
BH tài san vâ thit hai
BH hang hóa van chuyn
BH hang không
BH xe cci gi6i
BH cháy ni,
BH than tàu và.TNDS chü tàu
BH trách nhim chung
BHtindingvàrüirotàichinh
BHthithaiKD
BH nông nghip
BH phi nhãn thp khác
Tng cong

Bi Thuong Gôc

3

Bi Thu*ng Nhn
TBH

Thu Bi Thuèng
NhuçngTBH

IIiu Dôi Ngu'ài
Th.r3

...hu Giám Chi

4

5

6

7

HI' BUG

Thu Giãm
CIII BT Nhãn

TBH
8

Ho i Iii tiong hi uñc
INGL

9

33,614,024,135

9,599,697

94,965,811

-

-

-

33,528,658,021

34,358,522,225

11,210,058,164

24,096,573,957

-

-

-

21,472,006,432

5,566,452,856

760,517,162

1,720,260,098

-

-

4,558,863,466

-

-

-

521,485,877

-

-

-

162,518,397,433

-

10,448,035,877
162,494,361,881

-

9,926,550,000

24,035,552

-

47,846,454

24,174,246,281

9,654,968

11,747,972,362

-

-

48,377,733,604

1,211,710,834

23,130,423,918

-

-

414,886,316

20,622,201

251,946,696

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

319,448,263,175

7,378,855,060

20,625,053,638

70,968,692,842

LAP BIEU

KE TOAN TRUtNG

CUU CONG NGUYEN

VUtING QUOC HUT'lG

47,846.454

12,435,928,887
26,459,020,520
183,561,821

7,378,855,060

269,056,777,517

TP. Ha Nc5:, Ngày 25 Tháng 04 Nãm 2020
TUQ. HQI DONG QUAN TRI
TM. BAN TGD
GIAM DOC

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tang 2 1-22, tôa nhà MIPEC, 229 Thy San, D6ng Da, TP. Ha NOi

PhulucO7

BAO CÁO NGUON HOA HÔNG BAO hEM
Tft ngày 01/01/2020 dèn ngày 31/03/2020

SO PHAT SZNH TRONG KY

TRICH TRONG KY

SO CHY PIJAN BO

TEN NGi11P vu
BH Goc

Nhãn Tái BH

NhLrqng tái BH

Bil Gôc

Nhn Tái BH

NhtTqng tái Bit

Bit Goc

Nhn Tái Bit

Nhirqng tái BH

01

BH thc khOe và tai nan

24,051,909,675

115,209

29,067,133,112

16,120,820,431

368,740,085

19,744,205,822

42,972,675,200

1,106,105,045

35,575,387,656

02

BH tài san và thit hai

4,063,136,885

9,990,383,668

22,557,237,467

4,079,168,436

6,906,272,633

24,226,511,739

8,702,217,860

17,125,735,282

65,734,064,430

03

BH hông hóa van chuyn

785,582,963

146,470,413

5,547,074,152

806,809,948

502,381,694

6,344,680,293

854,409,899

1,206,921,751

7,939,892,575

04

BHhàngkhông

-

-

145,917,637

-

7,662,966

103,435,734

-

22,988,898

136,412,070

05

BH xe ca giài

21,835,033,734

12,006,610

5,703,750

21,496,903,542

14,946,898

11,903,265

42,420,098,759

163,471,483

30,006,044

06

BH cháy n6

3,381,707,965

269,270,717

1,129,055,708

3,113,790,661

253,141,295

1,713,548,672

5,950,496,758

485,697,787

4,661,947,719

07

BH than tàu vâ TNDS chO tàu

393,540,054

52,730,602

5,729,409,402

525,453,476

333,847,108

6,549,270,281

1,179,787,120

992,295,634

13,920,247,136

08

BH trách nhim chung

392,334,763

56,336,353

600,153,611

294,289,030

31,934,284

535,736,189

462,841,019

194,250,978

1,128,827,322

09

BH tin di,ingva rOi ro tài chinh

-

-

199,908,634

-

-

191,053,280

-

-

373,251,206

10

BHthithiKD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

BH nông nghip

-

-

-

268,655,249

-

-

566,339,810

-

12

BH phi nhân th9 khác

-

22,707,188

-

-

11,353,594

-

-

11,353,594

65,004,300,661

46,437,235,524

8,687,582,211

59,431,698,868

102,542,526,615

21,863,806,668

129,511,389,752

lông cng

54,903,246,039

239,625,936
10,766,939,508

TP. Ha N15i, Ngày 25 Tháng 04 Nám 2020
TUQ. HQI DONG QUAN TR!
TM. BAN TGD
LAP BJEU

HU CONG NGUYEN

KE TOAN TRIfNGlL/

VIX€NG QUOC HEffiG

C GIAM DOC

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

PG INSURANCE \
TONG CTY CP BH PETROLIMEX
S:
1 2 5 6 /PJICO-CV-TCKT
V/v: Thuylt minh giao dich vái các ben lien quan

Dc L?lp - TrDo - Hçznh Pliác
TP. Ha N5I, Ngày 25 Tháng 04 Nám 2020

KNH Gffi: SO GIAO D!CH CHUNG KHOAN TP HO CHI MINH
Can cü thông tii s 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 nãm 2015 cUa B Tài ChInh v vic huâng d.n
cong b thông tin trên thj trumg chüng khoán.
Tng Cong ty c phn báo him Petrolimex (PJICO) xin thuyt minh mt s thông tin v các ben lien quan
nhu sau:
A
SoA Tien
Các Giao Djch
Cong Ty Lien Quan
Mi Quan H
101,016,547,457
I! Các doanh thu trong ky tir 01/01/2020 dn 3 1/03/2020
101,016,547,457
Doanh thu phi báo hiêm gôc
C dông Rn
Tp doàn xang dAu Vit Nam
Cong ty lien kt cüa
Co tüc
Cong ty xây 1p 1
tp doàn
62,573,699,520
11/ Các khoãn phãi thu t31 ngày 3 1/03/2020
13,668,854,520
Phái thu v phi báo hiêm gôc
C dong iOn
Tp doàn xang dAu Vit Nam
Cong ty TNHH kho xãng dAu ngoi Cong ty lien doanh
33,054,525,000
Gop vn
quan Van phong
cüa tp doàn
Cong ty lien kt cüa
1,350,000,000
Gop von
Cong ty CP sra ch&a ô to Petrolimex
PJICO
Côngty1iênktcüa
9,500,320,000
Mua cô phiêu
Cong ty xây lap 1
tp doàn
Cong Ty C Phn Du Tu Va Djch Cong ty lien kt cüa
5,000,000,000
Mua cô phiêu
tp doàn
Vii Ha Tng Xäng DAu
363,283,200,000
111/ Các s dir khác t3i ngày 31/03/2020
363,283,200,000
Von gop ban du
Tp doàn xAng du Vit Nam
C dông iOn
C tue phái trá
Xin chân thành cam on
TUQ. I BONG QUAN TIll
TGD

oO

Noinhan:
- Nhzttrên

- HDQT (de báo cáo)
- Lwu VT KT

TÔ'NG
CONG TV cO'

HA!

