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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 Táy Sdn, quân o6ng Da 
Ha Nôi, CHXHCN Vêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám clôc Tóng Cong ty Cc phn Báo him Petrolimex (goi tt a "T6ng Cong ty") dê trinh 

báo cáo nay cting vOi báo cáo tài chInh giü'a niên do ct)a T6ng Cong ty cho k' hoat dOng 6 tháng kt 
thCic ngày 30 thãng 6 nàm 2020. 

H91 DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cia Hôi dng Quán tn và Ban T6ng Giám dOc Tang COng ty dä dlêu hành Tang COng ty 
trong k' và dn ngày Ip  báo cáo nay gOm: 

n 

fl 

n 

Hôi dônq Quàn tn  

Ong Trn Ngoc Näm 

Ong Nguyn Manh Linh 

Ong Pham Thanh Hal 

ong Dâo Nam Hái 

Ba Trinh Thi Qu'nh Hu'dng 

Ba Tru'ng Diêu Linh 

Ong Lee Jae Hoon 

Ba Nguyn Minh Hu'ng 

ong Kim Chang Soo 

Ban T6nq Giám dôc 

Ong Dào Nam Hal 

Ong Nguyn An HOa 

Ông Trn Anh Tuân 

Ong Btji Hoài Giang 

ong Lê Thanh Dat 

Ong Phm Thanh Hal 

Ba Nguyn Th Hu'dng Giang  

ChO tich 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thà n h viên (B6 nhiém ngày 08 tháng 6 nám 2020) 

Thành viên (B nhiêm ngày 08 tháng 6 nàm 2020) 

Thành viên (Min nhiêm ngày 08 tháng 6 nm 2020) 

Thành viên (Min nhiêm ngày 08 tháng 6 nm 2020) 

T6ng Giám cl6c 

Phó T6ng Giám d6c (Nghi hu'u tCi' ngày 01 tháng 6 nm 2020) 

Phó T6ng Giám dOc 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d& 

Phó Tng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d6c (B6 nhiêm ngày 05 tháng 3 nám 2020) 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Thy Sdn, qun 06ng Da 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

BAO CÁO CLJA BAN TONG GIAM DOC (Tip theo) 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám d6c Tang Cong ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh giO'a niên ô phán ánh mt 
cách trung thifc và hdp I tlnh hlnh tài chInh cCia T6ng Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nm 2020, cOng 
nhit kt qua hoat ông kinh doanh và tinh hlnh lifu chuyn tin tê cia T6ng Cong ty cho k' hoat ông 
6 thárig kt thüc cing ngày, phà hqp vci chugn mitc kê toán, ch d k toán áp dyng cho các doanh 
nghip bâo him Vit Nam và các quy d!nh  pháp I có lien quan dn viêc 1p Va trinh bay báo cáo tài 
chInh gi?a niên do. Trong viêc Ip báo cáo tài chInh giOa niên do nay, Ban T6ng Giám d6c du'dc yêu 
cu phái: 

• Lua chon các chinh sách kê toán thich hp và áp dyng các chInh sách do môt cách nht quán; 
• Dua ra các xét c5oán và uOc tInh mt cách hçp l và then tr9ng; 
• Nêu rO các nguyen tâc kê toán thIch hp có du'c tuân thii hay không, có nhci'ng áp dyng sal léch 

tr9ng y&i cn diiçlc cong b6 và giái thIch trong báo cáo tài chInh giOa niên do hay không; 
• Lap báo cáo tài chInh giOa niên do trên cd sO hoat dông lien tyc trà tru'Ong hp không th cho 

rang Tang Cong ty sé tip tyc hoat dông kinh doanh; 
• Thit k và thtc hiên he th6ng kim soát nôi bô môt cách hC(u hiêu cho myc dIch 1p Va trinh bay 

báo cáo tài chinh giOa niên dO hp l' nham hn ch riii ro Va gian Ian. 

Ban T6ng Giám dôc T6ng Cong ty chu trách nhim dam báo rang s6 k toán dudc ghi chép môt cách - 
phà hdp d phán ánh mt cách hdp l tlnh hlnh tài chInh cCia Tang Cong ty 0 bat k' th dim nào và 
dam báo rang báo cáo tài chInh giCta niên dO tuân thi chun my'c k toán, ch dO k toán áp dyng 
cho các doanh nghiêp báo him Viêt Nam và các quy nh pháp l có lien quan deTh vic lap và trinh 
bay báo cáo tài chInh giOa niên 5ô. Ban Tang Giám d6c cOng chlu trách nhim dam bâo an toàn cho :1 
tài san cüa T6ng Cong ty và thyc hin các biên pháp thIch hp d ngn chn và phát hin các hành vi 
gian ln và sal phm khác. 

Ban T6ng Giám d6c xác nhn rang T6ng Cong ty dã tuân thti các yêu cu nêu trên trong vic 1p  báo 

cáo tài chInh giO'a niên dO. 

Thay mt và di diên cho Ban T6ng Giám 

Dào Nam Hái 
T6ng Giám 66c 

Ha No!, ngày 10 tháng 8 nám 2020 
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B 
C6ng ty TNHH Deloitte Vlt Nam D e 10 i tte Tang 15, Tôa 
34 Lang H?, Phu'àng Lang H?, 

• Qun Däng Da, Ha Ni, Viet 
Din thoi: +84 2471050000 

B Fax :+84 246288 5678 
So: /VN1A-HN-BC www.deloitte.com/vn  

B 
BAO CÁO SOAT XET BAO CÁO TAX CHtNH GICIA NIEN DO 

B 
KInhqu(i: CácC6dông 

Hi dóng Quán tr và Ban T6ng Giám dôc 
T6ng Cong ty C6  phân Bâo hiêm Petrolimex 

Chtng tôi cia soát xét báo cáo tài chInh giC(a niên 1e kern theo ctia T6ng Cong ty C phn Bào him 
B Petrolimex (goi tt là "Tang Cong ty") du'cic lap ngày 10 tháng 8 nàm 2020, ti:! trang 5 dn trang 41, 

bao gôm Bang can dôi kê toán giO'a niên do ti ngày 30 tháng 6 nàm 2020, Báo cáo kt qua hoat 

B dông kinh doanh giO'a niên do, Báo cáo lu'u chuyn tiên tê giCta niên d cho k' hoat dông 6 tháng kt 
thüc càng ngày và Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh giu'a niên do. 

B Trách nhim cüa Ban Tdng Giám dôc 

B Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty chiu trách nhim lap và trinh bay trung thu'c và hçp I báo cáo tài 
chInh gici'a niên dO theo chun mu'c kê toán, ch dO k toán áp dung cho câc doanh nghip báo higm 

B Viêt Nam và các quy clinh pháp l cO lien quan dn viêc lap và trmnh bay báo cáo tài chInh giiYa niên d 
và ch!u trách nhiOm v kim soát ni b ma Ban T6ng Giám d6c xác dnh là cn thiêt d dam bào viêc 

B lap và trInh bay báo cáo tài chInh giCta niên do không cO sai sot trpng yu do gian ln hoc nhm ln. 

U
Trách nhim cua Kigm toán viên 

Trách nhiêm cia chng tôi là du'a ra k& luân ye báo cáo tài chInh giü'a niên do kern theo dlia trên kêt 

B qua soát xét cCia chtng tôi. Chüng tôi cia thu'c hiên cong viêc soát xét theo Chugn mu'c Viêt Narn vC - 
hp dông dich vu soát xét sô 2410 - Soát xét thông tin tài chInh giü'a niên dO do kim toán viên dc 

B lap ccia ddn v thu'c hiên. 

B
Cong viêc soát xét báo cáo tài chInh giO'a niên ciô bao gm vic thu'c hiên các cuc phOng van, chCi I 

yu là phOng vn nhü'ng ngu'i chlu trách nhim ye các vn dO tài chInh kê toán, Va thy'c hin thci tyc 'TE 
phân tich và các thci tuc soát xét khác. Môt cuôc soát xét vC cd bàn Co phm vi hp hdn mt cuc AM 

B kigrn toán du'dc thu'c hiên theo các chugn mu'c kim toán Viêt Nam và do vy không cho phép chCing __ 
tôi dat du'cic s.f dam báo rng chüng tôi sè nhân bi& du'cic tat cá các van dO trçng yêu cO th du'cc ç' 
phát hiên trong môt cuôc kim toán. Theo dO, chüng tôi không du'a ra kiên kigm toán. 

Kêt Iuân cüa Kiêm toán viên 

B
Can cCi' trên kt qua soát xét ccia chóng tôi, ching tôi không thây có van dO gi khi&n chüng tôi cho 
rang báo cáo tài chInh gia niên dO kern theo không phan ánh trung thy'c Va hdp lv', trên các khIa 
canh tr9ng yêu, tmnh hlnh tài chInh cüa T6ng Cong ty ti ngày 30 tháng 6 nam 2020, cOng nhu' kt 

B qua hoat dOng kinh doanh và tinh hInh lu'u chuyn tiCn t cia T6ng Cong ty cho k' hoat dng 6 tháng 
k& thCic càng ngày phCi hp vOi chun mu'c k toán, ch d kê toán áp dyng cho các doanh nghip 
bà,,?,Viêt Nam và các quy dinh pháp l có lien quan dn vic 1p Va trinh bay báo cáo tài chInh 

a 

0 

KhüclhiLanAnh 
PhóT6ngGiámdôc 
Giy chC(ng nhan däng k hành nghC 
kiem toan so 0036-2018-001-1 

CONG TV TNHH DELOITTE VIET NAM 

Ngày 10 tháng 8 näm 2020 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

Ten Deloitte duc dung ié chl mt hoc nhièu thành viCn cia Deloirte Touche Tohmatsu Limited, và mng lu'Ol càc hang thành viCn mói thành 
vién là mOt t6 chCrc dQc Ip ye mt phap I. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") khong cung cap dich vy cho càc khách hang. 
Vul lông xem tal  website www.deloltte.com/about  âé bièt them thông tin chi tiet. 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX MAU so BO1a-DNPNT 
Tang 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, quân Dông Da Ban hành theo Thông tif sô 232/2012/TT-BTC 
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam  ngày 28 tháng 12 nàm 2012 cüa Bô Tài chInh 

BANG CAN DÔI KETOAN GIUA NIEN DO 

Tai ngày 30 tháng 6 nàm 2020 

TAI SAN Ma 
Thuyet 

minh 
cuôl k 

Dan vi: VND 

S6dãuk, 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 5.354.632.572.584 4.995.641.262.684 
100= 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 190) 

I. Tn và các khoán tung du'dng tn 110 4 172.478.436.695 110.817.029.052 
1.Tn 111 172.478.436.695 100.817.029.052 

2.Càckhoàntu'dngdirdngtn 112 - 10.000.000.000 

II. Các khoàn 6âu W tài dinh ngãn han 120 5 2.712.353.171.813 2.736.151.401.254 
1. Du tir ngân han 121 2.733.607.897.636 2.758.282.897.636 

2. Di! phông giâm giá du tu' ngn han 129 (21,254.725.823) (22.131.496.382) 

III. Các khoàn phài thu ngän han 130 627.779.096.412 568.168.953.108 
1. Phàithu khâch hang 131 650.004.682.703 595.580.477.399 

1.1. Phài thu ye hdp dông baa hm 131.1 6 536.254.828.415 509.147.950.168 

1.2. Phài thu khãc ciia khách hang 131.2 113.749.854.288 86.432.527.231 

2. Trà tnj'dc cho ngiJi bàn 132 5.270.213.583 8.906.501.637 

3. Càc khoàn phái thu khác 135 7 47.738.935.007 38.928.877.839 

4. Du'phàng phàithu ngân han khó dôi 139 8 (75.234.734.881) (75.246.903.767) 

IV. Hang tn kho 140 5.548.592.235 5.945.664.512 
1. Hang ton kho 141 5.548.592.235 5.945.664.512 

V. Tài san ngàn han khác 150 366.928.201.341 225.189.783.609 

1. Chi phi trà tru'äc ngn han 151 9 366.928.201.341 225.183.953.085 

1.1. Chi phi hoa hông chi!a phân b6 151.1 150.060.784.570 113.860.965.471 

1.2. Chi phitrà tnióc ngn han khàc 151.2 216.867.416.771 111.322.987.614 

2.ThuGTGT&fdckhautn:! 152 5.830.524 

VI. Tài san tái baa hiém 190 17 1.469.545.074.088 1.349.368.431.149 

1. Di! phông phi nhitdng tái bào him 191 489.527.393.129 462.728.815.252 

2. Dir phóng bOl thu'ông nhu'dng tái bào higm 192 980.017.680.959 886.639.615.897 

B. TAI SAN DAI HAN 200 875.432.245.589 847.197.449.265 
(200=210+220+240+250+260) 

I. Các khoán phài thu dài han 210 11.752.472.857 11.794.839.857 

1. Phài thu dài han khác 218 11.752.472.857 11.794.839.857 

1.1. K qu9 baa hm 218.1 6.000.000.000 6.000.000.000 

1.2. K qu9, k cifcc khác 218.2 5.752.472.857 5.794.839.857 

II. Tài san th dinh 220 494.588.264.377 463.568.436.400 

1. Tài san c6 dinh hCAJ hlnh 221 10 304 .805.641.309 267.480.798.862 

Ngiryên giá 222 527.721.016.504 473.287.971.870 

Giá tn hao man lOy kê 223 (222.915.375.195) (205.807.173.008) 

2. Tài san cô dinh vô hInh 227 11 180.494.988.942 170.791.580.075 

Nguyen giá 228 243.520.184.9 73 226.948.256.236 

Giá tn baa mon JOy ké 229 (63.025.196.031) (56.156.676.161) 

3. Chi phi xây dung Cd bàn dO dang 230 12 9.287.634.126 25.296.057.463 

III. Bat dông san âu tu' 240 13 78.895.125.201 79.944.143.781 

1. Nguyen g 241 96.057.873.261 96.057.873.261 

2. Già Ui hao mOn üy kê 242 (17.162.748.060) (16.113.729.480) 

IV. Các khoán dâu tu tài diInh dài han 250 5 270.971.582.165 269.537.654.672 

1. Ou tu'vào cong ty In kêt 252 1.350.000.000 1.350.000.000 

2. Du tu' dài han khác 258 306.989.626.469 296.877.117.189 

3. Du' phOng giàm gia du U! tài chinh 
dài han 

259 (37.368.044.304) (28.689.462.517) 

V. Tài san dài han khác 260 19.224.800.989 22.352.374.555 

1. Chi phitrà tn.rOc dài han 261 9 19.224.800.989 22.352.374.555 

TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 6.230.064.818.173 5.842.838.711.949 

Các thuyêt minh kern theo là môt bó phãn hdp thành cOa báo cáo tài chInh giU'a niên dâ nay 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX MAU so BO1a-DNPNT 
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, quân Dông Da Ban hành theo Thông ti! sô 232/2012/TT-BTC 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cüa Bô Tài chInh 

BANG CAN DÔI KE TOAN 

Tai ngày 30 

NGUON VON
- 

Maso 

GIU'A NIN DO (Tiêp theo) 

théng 6 nam 2020 

Thuyét 
. S6cuôik 

m inh 

Dan vi: VND 

Söd'àuky 

fl A. N PHAI TRA (300=310+330) 300 4.727.990.875.874 4.305.155.327.060 

I. Nç ngãn han 310 4.695.036.809.286 4.264.912.862.859 

fl 1. Phâi trá cho ngu'âi bàn 312 486.146.036.029 359.665.488.822 

1.1. Phâi trà ye hp dông bào hm 312,1 14 449.555.350.701 328.537.478.035 

Ti 1.2. Phái trà khàc cho ngu'i bàn 312.2 36.590.685.328 31.128.010.787 

2. Ngu'di mua trà tiën tru'ôc 313 4.652.304.064 3.527.292.948 

Ti 3. Thu Va các khoán phài flop Nhà ni!óc 314 15 45.786.759.282 37.009.639.875 

4. Phài trá ngi!di lao dng 315 125.480.512.795 188.752.380.035 

Ti 5. Các khoân phài trá, phài flOp ngân han khàc 319 16 42.563.648.648 35.474.681.980 

6. Doanh thu hoa hông chu'a d.!dc hi!dng 319.1 16 114.678.834.483 123.938.787.959 

Ti 7. Qu9 khen thJông, phüc IC 323 68.707.101.448 43.587.462.671 

8. Di! phông nghiêp vu 329 17 3.807.021.612.537 3.472.957.128.569 

n 

fl 

8,1. Di! phông phi bào higm g6c và nhân 
tái bâo him 

8.2. Du' phóng bôi thu ng bào higm gôc 
và nhân tà bào hm 

329.1 

329.2 

1.920.104,756.319 

1.565.823.536.337 

1695.61 1.025.671 

1.470.371.805,262 

Ti 8.3. Di! phàng dao dOng n 329.3 321.093 .3 19 .88 1 306.974.297.636 

II. Nd dài han 330 32.954.066,588 40.242.464.201 

Ti 1. Phâi trã dài han khàc 333 1.726 .3 88 .875 1.726.388.875 

2. Doanh thu chu'a thi!c hiên 338 17.354.210.138 2 1.570.070.125 

3. Qu phát trin khoa hoc vã cong nghé 339 13 .873 .467.57 5 16 .94 6 .00 5 .20 1 

fl 
B. VON CHU S HI%U (400=410) 

I. VOn chti sd h!u 

400 

410 18 

1.502.073.942.299 

1.502.073.942.299 

1.537.683.384.889 

1.537.683.384.889 

1. VOn u ti! cOa chO sO hCtu 411 887.177.730.000 887.177. 73 0 .0 00 

2. Thng dii' vOn ci phn 412 359.463.149.516 359.463.149.516 

Ti 3. Qu9 du ti! phàt trign 

4. Qu di! tr! bat buOc 

417 

419 

73.130.304.924 

65.465.853.473 

68.159 .30 1.0 24 

65.465.853.473 

n 
5. Ldi nhuân sau thug chu'a phOn phOi 421 116.836.904.386 157.417.350.876 

TONG CQNG NGUON VON (440=300+400) 440 6.230.064.818.173 5.842.838.711.949 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI XE TOAN 

CHITIEU Ddnvi 

1. Hdp dông bâo him gOc chi,ca phát sinh VND 

trách nhiêm 

2. Nd khó dOi c xit I' VND 

3. Ngoai tê các loai 

Do a M9 USD 

DO a Uc AU D 

Euro EU R 

Bang Anh GBP 

S6cuô'iky S6dâu k  

  

Phm Thu Hiên VLtdng Quôc Hung Dao Nam Hái  TL__ 

Ngt(ii Ip biêu Kê toán trLtdng Tong Giám d6c 

Ha Nôi, ngày 10 tháng 8 nám 2020 

Các thuyët minh kern theo là môt bô phân ho'p thành cOa báo cáo tài chInh gil/a niên do nay 
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a 
TONG CONG TV CO PHAN BAO HIM PETROLIMEX MAU sO BO2a-DNPNT 
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, qun D6ng Da Ban hành theo Thông tu sô 232/2012/TT-BTC 

• 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 28 tháng 12 nàm 2012 cia Bô Tài chInh  

• 
BAO CÁO KT QUA HOT OÔNG KINH DOANH GI&A NIEN DO 

• 
Cho k}> hoat dông 6 tháng kê't thOc ngày 30 tháng 6 nàm 2020 

• 
Ddn vi: 

• PHAN I: BAO CÁO KET QUA HOT DONG  KINH DOANH GIUA NIEN nO TONG HQP 

CHt TIEU Ma s6 Kc nay Ky 

1. Doanh thu thuan hot dông kinh doanh bào him 10 1.431.705.565.175 1.232.654.503.748 

2. Doanh thu kinh doanh bat dng san dâu W 11 3.771.092.135 4.633.254.486 

3. Doanh thu hot dng tài chinh 12 31.417.721.386 26.637.096.736 

4. Thu nhp khác 13 527.139.721 754.456.984 

5. T6ng chi phi hoat dng kinh doanh bào higm 20 1.121.063.309.470 974.558.831.600 

6.Gv6nbatdngsandautu' 21 2.727.959.257 3.011.813.957 

7. Chi phi hoat dông tài chinh 22 6.597.905.631 7.689.293.586 

8. Chi phi quân I doanh nghiêp 23 202.166.338.028 179.584.171.303 

9. Chi phi khác 24 74.950.265 73.673.062 

10. T6ng Iqi nhun k toán trttóc thus 50 134.791.055.766 99.761.528.446 

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

11. Chi phi thua TNDN hn hành 51 25.699.426.854 18.028.976.916 

12. Lqi nhuân sau thuêthu nhâp doanh nghip 60 109.091.628.912 81.732.551.530 / 
(60=50-51) 

13.Laicdbantrênc6pheu 70 1.230 921 

I 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành cta baa cáo tài chInh gina niên d nay 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX MAU so BO2a-DNPNT 
Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 Ty Sdn, quân Dông Da Ban hành theo Thông tif so 232/2012/TT-BTC 

Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam ngày 28 tháng 12 nàm 2012 cia Bô Tài chInh  

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) 

Cho k,> hoat dãng 6 tháng kê't thOc ngày 30 tháng 6 nãm 2020 

Do'i vi: VND 

PHAN II: BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANI-I GIL!A NIEN DO THEO HOAT DONG 

CHI TIEU Ma 
so 

Thuyêt 
minh 

Ky nay Ky tnthc 

1. Doanh thu phi bâo hiêm 01 19 1.637.464.690.185 1.407.725.969.937 
(01=01.1+01.2-01.3) 

- Phi bâo hm g6c 01.1 1.776.449.639.260 1.423.382.575.661 

- Phi nhân tái bâo hm 01.2 85.508.781.573 63.799.110.030 

• 

- Tang dir phông phi bào hm gOc và 
nhân tái báo 

01.3 224,493,730.648 79.455.715.754 

2. PhI nhung tái bâo hiém (02=02.1-02.2) 02 20 423.257.618.461 350.833.600.121 

- T6ng phi nhtfdng tái báo hm 02.1 450.056.196.338 381.781.032.206 

• 
- Tang dir phàng phi nhudng tái 

bâo him 
02.2 26,798,577.877 30.947.432.085 

3. Doanh thu phi baa hiêm thuôn (03=01-02) 03 1.214.207.071.724 1.056.892.369.816 

fl 
4. Hoa hông nhifng tái bào hié'm và doanh 

thu khác hoat dông kinh doanh baa hiém 
04 217.498.493.451 175.762.133.932 

(04 =04.1+04.2) 

- Hoa hông nhu'ng tái báo hm 04.1 135.092.387.398 102.512.810.503 

- Doanh thu khác hoat dông kinh doanh bào hm 04.2 82.406.106.053 73.249.323.429 

fl 
5. Doanh thu thuân hoat dông kinh doanh 

baa hiém (10=03+04) 
10 1.431.705.565.175 1.232.654.503.748 

6. Chi bôi thtfäng (11=11.1-11.2) 11 636.267.516.574 657.341.067.854 

11 - T6ng chi bô thicông 11.1 636.315.363.028 657.745.437.435 

fl 
- Câc khoán giám trt (Thu dài ngtJäi tht:r ba bôi 

hoàn, thu hang dã xCf 100%) 
11.2 47.846.454 404.369.581 

__ 7. Thu bôi thudng nhirdng tái baa hiêm 12 108.666.814.817 136.274.289.463 

8. Tang df phông bôi thu'dng baa 
hiém gOc và nhn tái bào hiêm 

13 95.451.731.075 184.150.821.159 

9. Tang dii' phàng bôi thu'äng 
nhu'ç%ng tat báo him 

14 93.378.065.062 159.393.475.935 

10. Tong dii bôi thL(clng bao hiém 15 21 529.674.367.770 545.824.123.615 
— (15=11-12+13-14) 

11. Tang dii' phàng dao clông Ion 16 14.119.022.245 11.054.006.534 

fl 
12. Chi phi khác hoat dông kinh doanh baa hiém 

(17=17.1+17.2) 

17 22 577.269.919.455 417.680.701.451 

- Chi hoa hông báo hm 17.1 118.173.698.704 95.957.591.305 

fl - Chi phi khác hoat dông kinh doanh báo him 17.2 459.096.220.751 321.723.110.146 

__ 13. T6ng chi phi hoat dông kinh doanh baa hiêm 18 1.121.063.309.470 974.558.831.600 
(18 = 15 + 16 + 17) 

  

    

Các thuyët minh kern theo là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh giCra niên d nay 
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N 

• 
TONG CONG TV cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, qun D6ng Da 

• 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt  

MAU sO BO2a-DNPNT 
Ban hành theo Thông tu' sô 232/2012/TT-BTC 
ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cia Bô Tài chInh 

CHI TIEU Ma 
s6 

muyEt Ky nay Ky tru'àc 

14. Li nhuân gp  hoat dông kinh doanh 19 310.642.255.705 258.095.672.148 
bào hiêm (19=10-18) 

15. Doanh thu kinh doanh bat dông san du tu' 20 3.771.092.135 4.633.254.486 

16. Giâ vôn bat dông san dâu tit 21 2.727.959.257 3.011.813.957 

17. Li nhuân t hot dng dâu tit bit dng san 22 1.043.132.878 1.621.440.529 
(22=20-21) 

18. Doanh thu hoat dng tài chinh 23 23 31.417.721.386 26.637.096.736 

19. Chi phi hoat dng tài chinh 24 24 6.597.905.631 7.689.293.586 

20. L91 nhuân gop hot ding tài chinh 25 24.8 19.815.755 18.947.803.150 
(25=23-24) 

21. Chi phI quàn I doanh nghip 26 25 202.166.338.028 179.584.171.303 

22. Lç%i nhun thuân tt hoat dng kinh doanh 

(30=19+22+25-26) 

30 134.338.866.3 10 99.080.744.524 

o 
23. Thu nhâp khác 31 527.139.721 754.456.984 •rl 

24. ChI phi khác 32 74.950.265 73.673.062 

25. Li nhun khác (40=31-32) 40 452.189.456 680.783.922 

26. T6ng Ii nhun k€ toán trtàc thuE 50 134.791.055.766 99.761.528.446 
(50=30+40) 

27. Chi phi thua TNDN h*n  hành 51 27 25.699.426.854 18.028.976.916 

28. Li nhun sau thuithu nhâp doanh nghip 60 109.091.628.912 81.732.551.530 

(60=50-51) 

29. Lãi cd bàn trên c6 phiiu 70 28 1.230 921 

Pham Thu Hiên Vudng QU6C Hitng DàoNamHái  TL.___ 

Nguäi Ip biêu K toán tru'àng T6ng Giám d&c 

Ha Nôi, ngày 10 tháng 8 näm 2020 

Các thuyit minh kern theo là môt b phn hçlp thành cáa báo cáo tài chInh giCla niên d nay 
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• BAO CÁO KT QUA HOT DÔNG KINH DOANH GIU'A NIEN DO (Tip theo) 

N Cho k' hoat dông 6 tháng kêt thOc ngày 30 tháng 6 näm 2020 

•
Ddn vi: 

N PHAN II: BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH GIU'A NIEN DO THEO HOT DNG 

(Tiêp theo) 
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n 
n 
n 
fl 

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX MAU so B03a-DNPNT 
Thng 21, tàa nhà Mipec, 229 Tây Sdn, quân oông Da Ban hành theo Thông tif sO 232/2012/TT-BTC 
Ha NOt, CHXHCN Viêt Nam ngày 28 tháng 12 nàm 2012 cüa Bô Tài chInh 

BAO CÁO uJU CHUVEN TIEN T GIU'A NIEN eo 

Cho k}> hoat dông 6 tháng ket thOc ngày 30 théng 6 nám 2020 

CHI TIEU 
Ma 
so 

Ky nay 

Ddn vi: VND 

Ky truóc 

n I. Luu thuyn tién tc boat ding kinh doanh 

1. Tn thu bàn hang, cung cap dh vu và doanh thu khàc 01 1.536.616.794.023 1.459.381.685.772 

n 2. Tn chi trá cho ngifdi cung cap hang hoà và dich vu 02 (961.311.606.101) (934.530.149.53 7) 

n 
3. Tn chi trá cho ngui lao dóng 03 (296.508.307.407) (220.886.651.615) 

4. Thn flop thu thu nhâp doanh nghièp 05 (25.003.896.002) (17.508.057.809) 

n 5. Thn thu khác ttf hoat dông kinh doanh 06 197.387.581.241 107 .972 .750 .2 39 

fl 
6. T,ën chi khàc cho hoat dông kinh doanh 07 (352.460.624.128) (358.380.004.961) 

Luau chuyn tIên thuãn tf hoat dng kinh doanh 20 98.719.941.626 36.049.572.089 

L II. Lu.i chuyn tin tit hoat dng clâu ttf 

1 1. Tn chi d mua sam, xây dJng TSCO và càc tài san 
dài han khàc 

21 (26.861.480.190) (12.76 1.543.587) 

1, 2. Thn thu tf thanh , nhucng bàn TSCD và càc tài san 
dài han khàc 

22 1.500.000 3 03 .772 .727 

n 
3. Thn chi cho vay, mua càc cong Cu n cüa dn vi khác 23 (634.534.760.142) (371.000.000.000) 

n 

4. Thn thu hal cho vay, bàn al càc cOng cu n 
cia ddn vi khàc 

24 658.534.760.142 334.300.150.000 

5. Thn chi dau tu gop vOn vào ddn vi khàc 25 (10.071.052.000) 25 

n 6. Thn thu hôi du ti.tgóp vOn vào ddn v khàc 26 675.000.000 

n 

fl 

7. Tiên thu läi cho vay, c6 tilc và di nhuân dildc chia 

Lu'u d,uyn tin thuân t hoat dng dâu tu 

III. Luu thuyn tiên tü' boat dông tài chInh 

27 

30 

87,994,377.376 

75.738.345.186 

74 .3 2 2 .936 .799 

25.165.315.939 

Hf 

)1' 

i' ?"i 

1. C6 tc, di nhuân dä trà cho c6 dOng 36 (112.725.140.465) (103.7 59.729.945) 

Luu thuyn tin thuãn tü' boat dông tài chinh 40 (112.725.140.465) (103.759.729.945) 

Lu'u diuyén tién thun trong ky (50=20+30+40) 50 61.733.146.347 (42.544.84 1.9 17) 

Tién và các khoàn tu'dng du'dng tién 6ãu ky 60 110.817.029.052 170 .5 62.603 .2 10 

Anh hu'Ong ciia thay d61 t già hOl doài quy di ngoi t 61 (71.738.704) (47.880.366) 

Tién và các khoán tu'dng dudng tiên cuôi k' 70 172.478.436.695 127.969.880.927 
(70=50+60+61) 

) 

      

Dào Nam Hái  1L__ 
Tong Giám dôc 

 

Pham Thu Hin 

Ngu'äi lap biu 

 

Vdng Qu6c Hung 

Ké toan truäng 

    

      

Ha NÔi, ngày 10 tháng 8 nm 2020 

C'ác thuyê't minh kern theo là môt bô phãn hap thành cüa báo cáo tèi chInh giU'a nién do nay 
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• lÔNG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROUMEX MAU so BO9a-DNPNT 
Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây San, qun D6ng Da Ban hành theo Thông tit s& 232/2012/TT-BTC 

• 
Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam ngày 28 tháng 12 nm 2012 cCia Bô Tài chInh 

THUYT MINH BAO cÁo TAI CHIN H GIOA NIEN DQ 

• 
Các thuy& minh nay là môt b phân hdp thành và can dudc doc dông thai v& báo cáo tài chInh giQa niên d5 kern theo 

u
1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh thá'c th hü'u v6n 

• T6ng Cong ty C phn Báo higm Petrolimex (g9i tt là "Tang Cong ty"), trithc dày là Cong ty 
c6 phn Báo higm Petrolimex, là doanh nghiêp c phn duic thành 1p theo Giy phép s6 

• 
1873/GP-UB ngày 08 tháng 6 nàm 1995 do Chü tch Uy ban Nhân dan thành ph6 Ha Ni cp 
vOl th&i gian hot (5ông là 25 nàm bat du tt nm 1995 Va Giy phép diu chinh ln gn nht 

• 
sO 67/GPDC12/KDBH ngày 19 tháng 5 näm 2020. 

• T6ng sO nhân viên cta T6ng Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nàm 2020 là 1.518 ngu'di (ngày 31 
tháng 12 nàm 2019: 1.539 ngu'5i). 

U 
Linh vyc kinh doanh 

U 
Linh vu'c kinh doanh cüa T6ng COng ty gm kinh doanh dlch  vy bào higm Va kinh doanh dich 

• vu tài 

U Ngành ngh kinh doanh 

• Ngành nghë kinh doanh chInh cia T6ng Cong ty nhif sau: 

• - Kinh doanh dlch  vu báo higm g6c; 

I - Kinh doanh tái bào him; 

- Giám dinh tn that; 

R - Quán l qu, du tt.( vOn và các hoat dng khác theo quy (5!nh cCia pháp lut. 

U 
Chu k' kinh doanh thông thu'dng 

U 
Chu k' kinh doanh thông thu'ng cLla T6ng Cong ty thtdc thifc hin trong thai gian không qua 

U 12 tháng. 

U Cu trüc doanh nghip 

U T6ng Cong ty có Van phOng chInh tai tang 21, tOa nhà Mipec, sO 229 Tây Sdn, quân DOng Da, 

U
Ha Not, 60 cOng ty thành viên tru'c thuôc và 01 cong ty lien kt là Cong ty C phan Thu'dng 
mal Va Dich vu Sfa chU'a O tO Petrolimex. 

U Thuyt minh v khà näng so sánh thông tin trén báo cáo tài chInh giüa niên d 

U SO lieu so sánh trên Bang can (551 k5 toán gic?a niên d và các thuyt minh tu'dng iThg là sO 

U
lieu ccia báo cáo tài chInh cüa Tang COng ty cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 
2019 c5â ditc kigm toán. SO lieu so sánh trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh giü'a 

I
niên d, Báo cáo litu chuyn tin tê giO'a niên (50 và các thuyt minh tu'dng tThg là sO lieu cCia 
bão cáo tài chInh giOa niên (50 ci:ia T6ng Cong ty cho k' hot dông 6 tháng kt thüc ngày 30 
tháng 6 nàm 2019 c5â du'c soát xét. 
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R 
T6NG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHfNH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU sO BO9a-DNPNT 

2. CO S LAP BAO CÁO TAX CHfNH GICtA NIEN DO vA NAM TAX CHfNH 

Cc% sä lap báo cáo tài chInh giüa niên d 

Báo cáo tài chinh gi1?a niên cô kern theo &tçlc trinh bay bng D6ng Viêt Nam (VND), theo 
nguyen tk giá g6c và phà hçp vôi chugn myt k toán, chê 1ô kê toán áp dyng cho các doanh 
nghiêp bào him Viêt Nam và các quy inh pháp l có lien quan cn viêc 1p và trinh bay báo 
cáo tài chinh gia niên ciô. 

Báo cáo tài chInh giCra niên do kern theo không nhm phán ánh tlnh hlnh tài chInh, ket qua 
hoat dông kinh doanh và tlnh hlnh kfu chuyn tin tê theo các nguyen tâc và thông lê k toán 
duçlc chip nhn chung ti các nLtOc khác ngoài Viêt Nam. 

Nàm tài chInh 

Nàm tài chInh cCia T6ng Cong ty bat d'âu tit ngày 01 tháng 01 và k& thc vào ngày 31 tháng 
12. Báo cáo tài chInh giCra niên do nay dudc lap cho k' hoat dông 6 tháng kEt thk ngày 30 
tháng 6 nm 2020. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KTOAN CHU vu 

Sau day là các chInh sách kE toán chü y€u du'dc T6ng Cong ty áp dung trong vic 1p báo cáo 
tài chInh giCra niên do: 

I.(óc tInh kê toán 

Viêc lap báo cáo tài chInh giO'a niên d tuân thi theo chugn mu'c k toán, ch do k toánp 
dung cho các doanh nghiOp bâo higrn Vit Nam và các quy dnh pháp l' có lien quan dn vç 
lap và trInh bay báo cáo tài chInh giCra niên do yêu cu Ban Tang Giám d6c phái có nhctng i2 
tinh và già dinh ành huOng dn so lieu báo cáo v cong n, tài san và viêc trInh bay các kho)j 
cong n và tài san tim tang tai ngày 1p baa cáo tài chInh giCra niên do cOng nhu' các sO li(j 
báo cáo v doanh thu và chi phi trong suOt k'' hot c58ng. Mc di các u'ôc tInh k toán c5iric 
lap bang tt câ sit higu bi& ctia Ban T6ng Giárn dOc, sO thy'c t phát sinh cO thg khác vOi các 
uOc tInh, giá djnh dt ra. 

Cong cy tài chInh 

Ghi nhn ban dâu 

Tài san tài chInh 

Tai ngày ghi nhân ban du, tài san tài chInh dudc ghi nhân theo giá g6c cong các chi phi giao 
dch có lien quan try'c tip dn viêc rnua sam tài san tài chInh do. 

Tài san tài chinh cCia T6ng Cong ty bao gm tn và các khoán titdng dung tin, các khoàn 
du tu ngan han và dài han, các khoán phâi thu khách hang và các khoán phái thu khác. 

Giá trl hp l' cCia tin là giá tn ghi s6. Giá tr hp l' cüa các khoán phài thu bang giá gOc tr1f 
di dy' phOng phái thu. Giá tn hçip l cta các khoán du tit duic trinh bay trong thuyet minh v 
các khoàn du tu' tài chInh. Giá tn hp l cüa các tài san tài chInh khác bang giá tr ghi s6. 

COng nd tài chInh 

Tai ngày ghi nhn ban du, cong nq tài chInh du'c ghi nhn theo giá gOc cong các chi phi giao 
dich cO lien quan tri.tc tiêp dOn viêc phát hành cong nd tài chInh 5ó. 

Cong nq tài chInh cia Tang Cong ty bao gm phái trâ ngu'i ban, phái trá khác, và cong nd tài 

chInh khác. 
12 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
Ti-IUVET MINH BAO CÁO TAI CHINK GIUA NIEN O (Tiëp theo) MAU so BO9a-DNPNT 

Dánh giá iai sau fan ghi nhân ban dâu 

Hiên tai, chira có quy dinh v dánh giá la cong cu tài chInh sau ghi nhân ban du. 

Tién và các khoán tu'dng dildng tién 

Tiën và các khoán tLidng dJdng tin bao gôm tiën mt tal quç', các khoán tiën gi11 không k' 
han, tn dang chuyn và các khoàn du U ngn han, có khà nàng thanh khoàn cao, d dàng 

chuyn di thành tiên Va it rii ro lien quan dn viêc biên dông giá tn. 

Các khoàn 6âu tI tài chInh 

a) Cháng khoán kinh doanh 

Chirng khoán kinh doanh là các khoàn chrng khoán du'dc Tang COng ty nm girt vOi muc dIch 

kinh doanh. Chtirng khoán kinh doanh ducic ghi nhân bM du tt ngày T6ng Cong ty có quyën 
sO hau và du'dc xác dinh giá tn ban du theo giá tn hdp l clia các khoán thanh toán tai thOi 
digm giao dich phát sinh cong các chi phi lien quan den giao dich mua chtYng khoán kinh 

doa n h. 

Tai các k' hoat dOng tiep theo, các khoàn du tu chfng khoán dudc xác dinh theo g gOc tr 
các khoán giám giá chng khoán kinh doanh. 

DLt phOng giám giá chüng khoán kinh doanh difdc trich lap thea các quy dinh k toán hiOn 

ha n h. 

b) Các khoán cTâu tu' nãm giü den ngày dáo han 

Các khoàn du tu nm giO' den ngày dáo han bao gôm các khoàn du U ma Tang Cong ty có T 

dinh và khà náng gict den ngày dáo han. Các khoán du tu' nm gir dn ngày dáo han baa 

gOm: các khaàn tiën gii1 ngân hang có k' han, tiy thác du U và trái phiêu doanh nghiêp. 

Các khaàn du U nm giO' den ngày dáo han dudc ghi nhan bat dau ttt ngày mua a dLrdc xác 
dinh giá tn ban du thea giá mua Va các chi phi lien quan den giaa dich mua các khoân du 

U. Thu nhâp lài tif các khoàn du U nam giU' dn ngày dáo han sau ngày mua dudc ghi nhân 

trên Baa cáo kt qua hoat dOng kinh doanh giCta niên dO trên c sO d thu. Li dLfQc huOng 

truOc khi T6ng Cong ty nam giO' du'c ghi giám trt1 vào giá g6c tai thOl digm mua. 

Các khaán du U nam girt den ngày dáo han du'c xác dinh thea giá g6c trt( di du phOng phâi 

thu khO dOi. 

Du phOng phài thu khó dOi cOa các khoàn du tu' nam giO' den ngày dáo han dudc trich lap 

thea các quy dinh k toán hiên hành. 

c) Dâu tu' vào cong ty lien kêt 

Cong ty lien kët là môt cOng ty ma T6ng COng ty có ánh hu'Ong dáng k nhitng không phài là 
cOng ty con hay cOng ty lien doanh ciia T6ng COng ty. Anh hu'Ong dáng k thg hiên 6 quyn 
tham gia vào viêc dira ra các quyêt dinh v chInh sách tài chInh và hoat dOng cia ben nhân 

dàu U nhitng khOng có ành hifOng v mt kigm soát hoàc dng kigm soOt nhD'ng chinh sOch 

nay. 

T6ng COng ty ghi nhân ban du khoán du U vào cOng ty lien kt thea giO gec. Tang COng ty 

hach taán vàa thu nhâp trên BOa cáo ket qua haat dOng kinh daanh giOa niên do khaàn duc 

chia t ldi nhuân thun lciy k ctia ben nhân du U phOt sinh sau ngày du U. COc khaân 
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khác ma T6ng Côrig ty nhân dudc ngoài lçi nhun u1c chia u'ç1c coi là phn thu hi câc 
khoàn du tu Va dudc ghi nhân là khoân giàm trCt giá g6c du tu'. 

Các khoàn du tit vào cong ty lien ket 5u'cic tr'inh bay trong Bang can 6i k toán giOa niên d 
theo giâ g6c tr1 di các khoán du' phOng giám giã (neu có). Du' phOng giâm giá ci1a cac khoàn 
du tu' du'cic thu'c hiên khi có bng chthig ch& chn cho thäy có su' suy giàm giá tr cCia các 
khoán du tu' nay tai ngày kt thüc k' k toãn. 

d) Dâu tu' vào cong cu vOn cua thin vj khác 

Du tu' vào cong Cu v6n ci:ja ddn v khác phàn ánh các khoân du tu' cong cy v6n nhitng T6ng 
Cong ty không có quyn kigm soât, dông kigm soát hoàc có ánh hung dãng k dOi vi ben 
du'cic du ti(. 

Khoân du ti! vào cong cy v6ri các dcln vi khác du'dc phàn ánh theo nguyen giâ tr( các khoán 
du' phOng giâm giâ du tu'. 

Nq phâi thu 

Nd phài thu là s6 tin có thg thu hôi ccia khách hang hoc các d61 tu'ng khác. N phài thu 
duçc trinh bay theo giá tr ghi s tri( di các khoân dy' phOng phâi thu khó dOi. 

Dy' phOng phài thu khó dOl du'dc trIch 1p cho nhcrng khoân nd phâi thu dâ qua han thanh toán 
tf sãu tháng tr len, hoc các khoàn n phâi thu ma ngu'i nd khó có khá nàng thanh toán do 
bi thanh lv', phâ san hay các khO khàn tu'dng ty'. 

Tài san c6 dinh hctu hlnh và khâu hao 

Tài san c6 dinh hO'u hlnh du'cic trInh bay theo nguyen giá trü' giá tn hao mOn lüy k. Nguyen 
giá tài san cô dinh hctu hInh bao gm giá mua Va toàn b câc chi phi khâc lien quan tn/c tiEp 
dn viêc du'a tài san vào trng thai sn sang sct dung. 

Tài san c6 dinh hO'u hlnh du'çlc khâu hao theo phu'dng pháp du'dng thng dy'a trên thOi gian 
hi'u dyng u'Oc tInh, cu thg nhu'sau: 

S6 nãm 
Nhà cta, vat kin trik 10 - 35 

Phu'ng tiên vn tài 6 

Thit bi van phOng Va tài san c6 nh khâc 3 - 6 

Tài san c6 dnh vô hlnh và khäu hao 

Tài san c6 dinh vô hlnh du'dc trinh bay theo nguyen giá trt giá tn hao mOn lOy k. 

Tài san c6 dinh vô hlnh bao gôm giá tn phn mm k toán, phn mm quàn l (gal chung là 
"phn mêm may tInh") và quyn sct dung dat. Phn mm may tInh du'c phân b6 vào chi phi 
theo phu'dng pháp du'dng thâng dy'a trên thOl gian hü'u dung u'& tInh là 3 nam. Quyn scj' 
dung dat có thai han du'dc phân b6 theo phu'dng phap du'Ong thng di/a trên thOi gian sci' dyng 
lô dat. Theo quy dnh hin hành, T6ng Cong ty không trIch khau hao quyën sc( dung dat vO 
thOi han. 

Các khoàn trá tru'óc 

Chi phi trà tru'äc bao gôm câc chi phI thu'c t dâ phát sinh nhu'ng có lien quan dn kt qua 
hoat dông san xu5t kinh doanh ci:ia nhiêu k'' hoat dng. Chi phi trà tru'& bao gôm khoàn trà 
tru'Oc tin thuê van phOng và các khoân chi phi trà tru'Oc khác. 
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Tiên thuê van phông th hiên 56 tièn thuê (là du'dc trà truc. Tiên thuê van phông trá trtföc 

(lucc phân b6 vào Báo cáo kêt qua hoat (lông kinh doanh giOa niên do theo phu'dng pháp 
dung thng tu'ng 1!ng vài thai gian thuê. 

Các khoán chi phi trá tru'Oc khác là giá tn cong cu, dung cu (lã xut ding, các phi dich vu trá 

truOc khác du'dc coi là Co khá nàng dem lai li ich kinh t trong tung lai cho T6ng Cong ty. 

Chi phi nay du'dc v6n hóa du'Oi hlnh thi)c các khoàn trà tru'Oc Va du'cic phân b6 vào Baa cáo kt 

qua hoat (lông kinh doanh gia niên dO, si' dung phu'dng pháp throng thng theo các quy (linh 
kê toán hiên hành. 

Bat dông san d'âu tu' cho thuê 

Bat (lông san du tif phân ánh quyên slr dung và nhà gn lien vOl dat do Tóng Cong ty nm 
giü' nhm muc dich thu li tif viêc cho thuê. Bt (lông san dàu tii cho thuê diidc trinh bay theo 
nguyen giá tr1( giá tn hao mOn lüy k. Nguyen giá ciia bat (lông san (làu tu (lu'c mua bao 

gôm giá mua và các chi phi lien quan tru'c ti6p nhu' chi phi quyCn str dyng dat, phi dich vu tu' 

van ye luât pháp lien quan, thug tru'Oc ba và chi phi giao dich lien quan khác. 

Bat (lông san dàu tu' cho thuê du'dc khau hao theo phu'dng pháp duOng thng du'a trên thOi 

gian hru dung u'Oc tinh, cu th nhu' sau: 

So nàm 
QuyCn sf dung và nhà gn liCn vOl dat 6 - 35 

Ngoi tê 

Các nghiêp vy phát sinh bng ngoai té du'c chuyn d61 theo t;' giá tai ngày phát sinh nghiêp 

vu. S6 dti các khoán muc tn tê có g6c ngoai tê tai ngày kêt thCic k' hoat (lông du'dc chuyn 

d6i theo t' giá tai ngày nay. Chênh lêch t'' giá phát sinh du(lc hach toán vào Báo cáo kt qua 

hoat (lông kinh doanh giQ'a niên dO. 

Các khoàn du' phàng phài trá 

Các khoàn du' phOng phái trá du'(lc ghi nhân khi T6ng Cong ty có nghia vu nd hiên ti do kt 

qua tCi' mt su kiOn (là xáy ra, và T6ng Cong ty có khá nang phâi thanh toán nghia v.i nay. 

Các khoàn du' phOng dudc xác dinh trên cd sO uOc tinh cia Ban T6ng Giám (l6c ye các khoàn 

chi phi can thiêt (l thanh toán nghia vu nd nay tal ngày kt thüc k' hoat (lông. 

Doanh thu chua thu'c hiên 

Doanh thu chua thu'c hiên du'dc ghi nhân nhu' khoán nd phài trà cCia T6ng COng ty cho khách 

hang khi T6ng Cong ty (là nhân tiCn cia khách hang nhifng dich vu chu'a (lu'dc cung cap cho 

khách hang. 

Du' phàng nghiép vu 

Du' phOng nghiêp vu báo him du'oc trich lap theo quy (linh tal Thông tu' s6 50/2017/TT-BTC 

do BO Tài chinh ban hành ngày 15 tháng 5 nàm 2017 ("Thông tu' 50") và Cong van phê duyêt 
sô 172/BTC-QLBH ngày 08 tháng 01 nam 2018 cüa Cuc Quàn l'', Giám sat bào him - BO Tài 

chinh. Chi tiêt nhu' sau: 

a) Nghiêp vu báo hiém phi nhân th9 

DLI phOng phi: Du' phOng phi du'dc T6ng Cong ty trich lap nhu' sau: 

D6i vOi các hdp (lông baa him có thOl han tiJ' 1 nàm trO xu6ng: Ap dung phu'dng pháp 

trIch lap theo t;' lê phàn tram c1a t6ng phi báo higm, cy th: bng 25% t6ng phi baa 

higm d6i vOl loai hlnh bào him van chuyn hang hóa và bng 50% t6ng phi báo him 

(l61 vOi các loai hinh báo him khác. 
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• 061 vi các hdp dông bâo hm có thdi han trên 1 nàm: Ap dung phng pháp trIch 
lap du phàng phi theo ttfng ngày. 

Di! phóng bói thifi%ng: 061 vdi các tcn that dà phát sinh và dã nhân dtfdc thông baa, T5ng 
Cong ty thifc hiên trich lap du' phông b thu'ông g6c và nhân tài baa higm, du' phông bôi 

thu'âng nhu'ng tái bâo hm theo phu'dng phap tà'ng ho s, du'a trên mli'c trách nhim d6i vOl 
câc t6n that dã xày ra và cT nhân u'dc thông bao. 

061 vOl cac t6n that d phát sinh nhi!ng chu'a u'dc thông baa ("IBNR"), du' phOng bOi thu'dng 
du'dc trIch lap theo t'.? lê 3% phi bào him 6i vOl tttng nghiêp vu baa hm. 

Du'phông dao dông Ion: Thea Chun mu'c kê toán Viêt Nam s6 19 ye Hop dOng baa him, 
các t6n that chu'a phát sinh và không tOn tal tal ngày lap bo cao tài chinh (bao gOm câ du' 

phOng dao dông On) thl không cn thi& phâi trich lap dtf phông. Tuy nhiên, T6ng Cong ty 

thu'c hiên chInh sách du' phOng theo quy dinh tal Thông tu' 50, du' phOng daa dông IOn &fdc áp 
dyng th6ng nhat dôi vOl tat cá các loal hinh nghiêp vu là 1% phi baa him giü' lal thea tfng 

nghiêp vu baa him và du'dc trich cho dn khi bng 100% phi báo him giü al trong k". 

b) Nghiêp vy báo hiêm sO'c khóe 

Duphông toán hoc 

061 vOl các hop dOng baa him, tái bâo him (hop dOng baa hiêm) sitc khóe có thOl hn trên 
01 nm, du' phông toán hoc difoc trich lap nhu' sau: 

• 061 vOl càc hop dOng baa him sifc khóe chi baa him cho tru'dng hop chët, thu'dng tat vinh 

vin: Ap dung phu'dng phap trich lap du' phông phi thea t1fng ngày trên cC sO phi baa higm 
gop. 

• 06i vOl các hop dOng baa him st.rc khOe khác: Ap dung phu'cng pháp trIch lap thea tci'ng 

ngày trên cø sO phi baa him gOp. Trong tru'Ong hop kt qua trich lap dii' phOng thea 

phu'dng pháp trich lap tcfng ngày thap hdn kêt qua trich lap theo phuCng pháp he s6 thOl 

han 1/8, T6ng Cong ty sé trich lap b6 sung phn chênh lOch nay. 

Duphóng phi 

061 vOl các hop dOng baa him, tái bâo him (hop dOng baa him) si'c khOe có thdl han du'Oi 

01 nàm, áp dyng phLICng pháp trich lap dii' phOng phi theo t' 0 phn tram cia t6ng phi báo 

him. 

Dt( phóng bãi thu'Ing: 061 vOl các tn that dâ phát sinh Va dä nhn du'dc thông baa, T6ng 

Cong ty thitc hOn trIch lap du' phOng bOl thu'dng g6c và nhân tái báo him, du' phOng bOl 

thu'Ong nhu'ong tái bao him theo phu'dng pháp tti'ng hO sd, du'a trên mC!c trách nhim döi vOl 

các t6n that dã xáy ra và d nhn du'oc thông baa. 

061 vOl các tn that dã phát sinh nhii'ng chu'a difdc thông baa ("IBNR"), dy' phOng bOi thu'dng 
&c trIch lap thea t' 10 3% phi baa hiê'm d61 vOl ti1ng nghiOp vu bào hiêm. 

Di! phàng dam báo can dôi: Du'Oc trIch lap theo t" lé 1% phi bào higm giü Iai trang k' và 

duc phán ánh vào khoàn muc di! phông dao dông On trén bang can d61 k6 taán giü'a nièn 

7/ Chufl rnu KE taãn Viét Nam 56 19 vC Hp dOng baa higm, các tn that chu'a phát sinh 

ye không tOn tai ti ngây lap baa cáo tài chinh gifa niên dO (baa gOm câ dii' phOng dao COng 
IOn) thi không can thi& phài trich lap dii' phông. Tuy nhiên, theo quy d!nh tat Thông tu' s6 
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50/2017/TT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 15 tháng 5 nàm 2017, cc doanh nghiêp bào 
him vn phái trich lap dii' phOng dao dông On và du' phông dam báo can dôi. 

Tông Cong ty không du'dc bti trCf các khoán di! phông cho hoat dông kinh doanh bâo him gôc 

và nhân tái báo hiê'm vOl di! phOng cho hoat dông nhi!dng tái bào him. Các khoán di! phOng 
nay phài du'c trinh bay riêng biêt trên các chi tiêu ciia Bang can dôi kê toán giO'a rer do, 

trong do các khoân di! phOng phi chu'a du'dc hu'Ong và di! phOng bi thu'Ong cCa hoat dông 

kinh doanh báo him g6c và nhân tái bào higm, di! phOng dao dông IOn du'cic phân ánh là nd 
phâi trà; Di! phông phi nhu'ng tái bâo him chi!a clu'dc hu'Ong Va di! phOng bl thu'Ong 
nhu'dng tai báo hiêm du'cic phân ành là tài san tai báo him. 

Ky qu4 bào hiém 

T6ng Cong ty phái k qu9 bào hiêm bang 2% vôn pháp dinh, khoân k qu9 nay duic hu'Ong 
lal theo thóa thuân vOl ngân hang ndi k' qu Va duic thu h61 khi chgm drt hoat dông. Tiën k 

qu9 chi du'dc sü dung d dáp üng các cam kèt d61 vOl ben mua bào him khi khâ nàng thanh 
toán bi thiu hut và phâi dudc Bô Tài chinh chap thuán bang van bàn. 

Qu phát trién khoa hoc và cong nghé 

Ban T6ng Glam dôc cCia T6ng Cong ty quyt dlnh viêc trich lap và si:f dung Qu9 phát trin khoa 

hoc và cong nghê theo Thông tu' lien tich sô 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC do Bô Khoa hpc COng 
nghê và BO Tài chinh ban hành ngày 28 tháng 6 nam 2016. Viêc hach toàn Qu9 phât trin 

khoa hoc và cong nghê thrnc thu'c hiên theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC do BO Tài chInh 

ban hành ngày 22 thàng 12 nam 2014. Trong k", T6ng Cong ty thu'c hién hoàn trich Qu9 phat 

trn khoa hoc và cong nghê vOl sO tiën 3.072.537.626 dông, phn hoàn trIch du'c ghi giám 
chi phi quân l doanh nghiêp trong ks'. 

Qu%i dii' trCi' bat buôc 

Qu di' trC( bat buOc du'dc trIch tif Idi nhuân sau thuO vOl t' lê là 5% cho tOi khi bang 10% 

mO'c vOn diëu lé cOa T6ng Cong ty. 

Ghi nhâri doanh thu 

Dô'i vi nghiêp vu bão hiém gôc 

Doanh thu phi báo him gOc di!Cc ghi nhân theo quy dinh tal Thông tu' sO 50/2017/TT-BTC do 

BO Tài chinh ban hành ngày 15 thãng 5 nàm 2017 có hiêu lu'c tif ngày 01 tháng 7 nám 2017. 
Cu th, doanh thu phi bào hiêm gOc du'c ghi nhân khi dáp Ci'ng càc diu kién sau: (1) hdp 

döng d di!c giao kOt giO'a doanh nghiêp bâo him và ben mua bào him và (2) ben mua báo 

him dä trá phi bào higm hoc có thOa thuân vOi ben ban bâo higm ye thOl han thanh toàn phi 

bào him (bao göm câ thdl gian gia han) nhu'ng không qua 30 ngày k ti( ngày bat du thOi 

han bào hiêm (âp dung dOl vOi k' thanh toán phi bâo higm du tiên hoc thanh toân phi bào 
him môt lan). Riêng khoàn phi bâo him cOa k'' dóng phi bào him dau tiên (dOl vOi tru'Ong 
hcip dóng phi theo k'') hoàc phi bào hm dOl vOi tri!dng hdp dóng phi bào him môt ln di!cc 

hach toan khi bat du thOi han bào him. 

Dôi vdi nghiép vu tái báo hiêm 

Doanh thu phi nhân tái bào him du'dc ghi nhân khi phát sinh tràch nhiêm, theo sO phát sinh 

difa trên bang thông báo tai báo him ccia cac nhà nhi!Cng tàl bào higm gi'i cho T6ng Cong ty 

và du'dc xac nhan bdi Tang Cong ty. 

Tang Cong ty ghi nhàn phi nhi!dng tai bao him trCn cd sO sO phi phái nhu'dng cho càc nhà tái 

bâo him, tu'ng O'ng vOl doanh thu phi bào higm gOc d ghi nhân trong k". 

Hoa hCng nhu'Ong tái báo him du'dc ghi nhân ti!cing O'ng vOi phi nhu'cfng tái bào him phãt 

,,,ili trorlg k. Trong k' hot dãng, toàn bO doanh thu hoa hang nhu'dng tái báo him theo 

17 



TONG CONG TV CO PHAN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA MEN D (Tiêp theo) MAU sO BO9a-DNPNT 

hçp dông nhung tái báo him ã giao kt theo quy dnh ccia ch tiô tài chinh duç1c phàn ánh 
vào khoân muc "Doanh thu hoa hông nhutlng tái báo him". 

Cu6i k" hoat c1ng, T6ng Cong ty phái xác d;nh doanh thu hoa hông nhu'çlng tái bâo him chiia 
dudc hu'äng tudng iThg väi khoân phi nhuçrng tâi bâo higm chu'a du'çlc ghi nhn trong k' c1 
chuyn sang phân b6 vào các k'' sau theo phung pháp dit phông phi nêu trên. 

Các khoán thu khác tCt hoat dông tái bâo higm du'cc ghi nhân khi thu'c t€ phát sinh. 

D61 vol các ho?t  d3ng khác 

Doanh thu t1( các hoat dông khác cüa T6ng Cong ty nhtt cho thuê nhà, Iâi tiën gt11 ngân hang, 
c phiu, trái phiu, cho vay thicic ghi nhân khi phát sink. 

Ghi nhön  chi phi 

Chi phi bôi thifäng bào him gôc ducc ghi nhân trên cd sä phát sinh khi Tang Cong ty chap 
thun bôi thu'ng theo thông báo bôi thu'ng. 

Các khoàn chi bôi thu1ng nhân tái báo him dudc ghi nhân khi phát sinh, trên c sä bang 
thông báo tái ca các nhà tái bâo him gCil cho T6ng Cong ty và T6ng Cong ty chap thuân bôi 
thu'1ng. 

Các khoân thu ôi bôi thtläng nhu'çrng tái bào higm cIu'çlc ghi nhân trên Cd s phát sinh theo s6 
phái thu tung irng vOi chi phi bôi thu'dng cTh ghi nhân trong k' và t' Iê nhudng tá. 

Chi phi hoa hông g6c Va nhn tái báo him &rçlc ghi nhân tudng tThg vci phi bâo higm gôc và 
phi báo higm nhân tái phát sinh trong ks'. Trong ks', toàn b chi phi hoa hông gOc và nhâr\tái 
bào higm theo hdp dông nhân tái bâo higm ã giao kt theo quy dnh cüa ch d tài cljph 
&ic phán ánh vào khoân muc "Chi phi hoa hông bâo him g6c" và "Chi phi hoa hông nn 
tái báo higm". II 

Cu6i k' hoat dông, Tang Cong ty phâi xãc inh khoán chi phi hoa hông g6c Va nhân tái bào 
him chi!a du'çlc tInh chi phi nay tudng iThg vol doanh thu phi báo higm g6c và phi báo 
higm nhân tái chua difcic hu'Ong c1 chuyn sang phân b vào các k' sau theo phitclng pháp dy' 
phOng phi nêu trên. 

Các chi phi khác clu'çlc ghi nhân khi thu'c t phât sinh. 

Thuê 

Thud thu nhâp doanh nghiêp th hiên tang giá tr! cia s6 thud phái trâ hin tai Va s6 thug 

hoãn Iai. 

S6 thug phâi trà hiên tai &tc tInh du'a trên thu nhp chiu thug trong k''. Thu nhâp chiu thug 
khác vOl Idi nhuân tru'Oc thug du'qc trmnh bay trên Báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh giO'a 
niên dO vi thu nhâp chiu thug không bao gôm các khoân thu nhp hay chi phi tInh thus hoc 
&fdc khau trct trong các k'' khác (bao gôm Ca 16 mang sang, nu cO) và ngoài ra không bao 

gôm các chi tiêu không chju thug hoc không du'c khau trf. 

Thug thu nhâp hoãn lai du'dc tinh trên các khoân chênh Ich giü'a giá trl ghi s6 và cd sO tinh 
thud thu nhâp cia các khoán myc tài sen hoc cOng nç% trên báo cáo tài chInh giO'a niên do và 
du'ç%c ghi nhân theo phu'dng pháp Bang can dOi k€ toán. Thu thu nhâp hoãn Ii phái trá phái 
duqc ghi nhân cho tat cá các khoàn chênh Iêch tm thai cOn tài san thus thu nhp hoãn lal chi 

du'dc ghi nhân khi chk chn có dci Iç%i nhuân tinh thug trong tu'dng Iai d khäu trCt các khoán 

chênh Ich tam thai. Trong ks', do khOng cO các khoán chênh Ich tm thai trong yu phát 
sinh nên khOng có khoán thua thu nhâp doanh nghiêp hoãn Ii nào phân ánh trên báo cáo tài 

chinh giCta niên dO nay. 
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TONG CONG TY cô PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN oO (Tiêp theo) MAU so BO9a-DNPNT 

Thuê thu nhâp hoän al thfdc xác dnh theo thud suit dy tInh së áp dung cho k" tài san du'dc 

thu hôi hay nd phái trá dudc thanh toán. Thuê thu nhâp hon al dudc ghi nhân vào Báo cáo 
kt qua hoat ông kinh doanh giüa niên ô và chi ghi vào vôn cht:i so hOu khi khoán thud do 
cO lien quan dn các khoân muc dudc ghi thng vào vOn chü sO hüu. 

Tài san thug thu nhâp hon al và nd thuê thu nhâp hoãn al phái trà dLfc bL1 tr( khi T6ng 

COng ty có quyên hdp pháp d btj tr! gi!a tài san thuê thu nhâp hiên hành vOl thuê thu nhâp 
hiên hành phái nôp và khi các tài san thug thu nhâp hoän Iai và n thud thu nhâp hoãn al 
phài trá lien quan tdi thuO thu nhp doanh nghiêp duc quán I' bdi cing môt cd quan thuO Va 

T6ng Cong ty có di! dlnh thanh toán thug thu nhâp hiên hành trên Cd sO thun. 

Viêc xác dinh thud thu nhâp ctia T6ng COng ty can ci vào các quy dnh hiên hânh v thu6. 
Tuy nhiên, nhC(ng quy dnh nay thay d61 theo tt!ng thdl k'' và viêc xác dnh sau c1ing ye thuO 

thu nhâp doanh nghiêp tiy thuôc vào kt qua kim tra ciia Cd quan thuê có thgm quyCn. 

Các loal thu6 khác clu'dc áp dung theo các luât thug hiên hành tal Viêt Nam. 

Phân bi tài san, ngun v6n, doanh thu và chi phi chung 

Các nguyen tc phân b6 tái san, ngubn vOn, doanh thu và chi phi chung lien quan dn qu9 chtj 

sO h1u và qu chti hcip dông c5udc T6ng COng ty áp dung theo nguyen tk phân b6 dâ dudc Bô 
Tài chlnh phè duyêt tai COng van so 1924/BTC-QLBH ngày 13 tháng 2 näm 2018. Theo do, 
Tóng Cong ty áp dung nguyen tk phân b6 nhi! sau: 

Tái san du U tü nguân vOn chti sO hO'u và tài san du U tif nguôn vOn nhân r61 t1 du' 
phOng nghiêp vu du'cic ghi nhân và theo dSi riêng biêt, dOng thOi, doanh thu và chi phi 
hoat dông du tu' du'dc hach toán vá theo döi chi tiët theo tiIng tài san du U và nguôn 
hInh thành nên tài san du U; 

• 051 vOl các tài san du tu' du'cic hlnh thánh ti1 nhiCu nguön vOn khác nhau (Ca nguôn vOn 
chij sO hau và ngun vOn nhàn ri ti di! phOng nghiép vu và các nguôn vOn khác) sé thtfc 
hiên phân b6 doanh thu và chi phi theo t trpng sO tiCn du U ti' tifng nguOn vOn du U 
trong tang cac nguôn vOn dCu U; 

• 051 vOl nguôn thu dau U thu du'dc tt viêc si! dung nguOn vOn di! phOng nghip vu OL!dc 
phân b6 trd lal cho các nghiêp vu baa him theo t' trong di! phOng cia tCfng nghiêp vu 

báo him; 

• Các khoán chi phi chung cho hoat dông du U du'dc phân bb theo t' trong doanh thu hoat 

dông du tu' ciia tt1ng nguOn vOn dCu U trong tng doanh thu hoat dông du U; 

• Các khoán chi phi tri!c tiSp hoat dông kinh doanh baa him gOc chung cho nhiCu nghiêp 
vu không th theo döi hach toán riêng cho ti!ng nghiêp vu báo him, T6ng Cong ty thi!c 
hiên phân b6 theo t" trong dinh mü'c chi phi kinh doanh báo him gOc cho tttng nghiêp vu 
báo him trong t6ng dinh mCrc chi phi kinh doanh bao him gOc; 

• Các khoán chi phi quán l' chi lien quan dn hoat dông kinh doanh báo hiêm vá nhiCu 
nghiêp vu bao him du'dc phân b6 theo t'? trong doanh thu phi báo him gOc ct.a tiIng 

nghiêp vu bao higm trong tng doanh thu phi báo higm gOc; 

• Các khoan chi phi quán l lien quan dn nhiCu hoat dông nhu' hoat dông kinh doanh bao 
him, hoat dông tài chinh và hoat dOng khác du'dc phân b6 thea t' trong doanh thu tJ'ng 

hoat dông trong tOng doanh thu ctia TOng Cong ty; 

• Doanh thu và chi phi hoat dông du ti! tài chinh hlnh thành tci chênh léch t' giá di!csc ghi 

nhân theo quy dinh pháp lust hin hành. 

n 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAT CH±NH GIrA NIEN oO (Tiép theo) MAU so BO9a-DNPNT 

Trong thu nhâp c1u tu thu dudc tif viêc dung ngurt v6n du phóng nghiêp vu duc5c Tang 

Cong ty phân b6 trà Iai cho càc nghiêp vu bào him theo t' trong du phOng ciia t1ng nghiêp 
vu bâo hiê'm là 81,6 t' cThng (kç hoat dông 6 tháng kt thCic ngày 30 tháng 6 nm 2019 là: 

72,8 tx;' dông) và các khoân chi phi chung cho hoat dông du tu' du'cic T6ng COng ty phân b6 

trO lal cho cc nghiêp vu bào higm theo t' trong doanh thu hoat dông du tu' ca ttfng nguôn 

vOn u tu' trong t6ng doanh thu hoat 5ông du tu' là 21,6 t'' dâng (ks' hoat clông 6 tháng kèt 

thtic ngày 30 tháng 6 nm 2019 là: 24,9 t'' dông). 

4. TIEN VA cAc KHOAN TU'cYNG D1cYNG TIEN 

Sôcuó1k'' SOclâuky 
VND VND 

Tiën mat 7.719.813.785 9.899.027.866 

Tiên gis1 ngân hang 164.757.612.558 90.854.529.809 

Tiën dang chuyr, 1.010.352 63.471.377 

Các khoân tu'dng &fcing tiën (i) - 10.000.000.000 

172.478.436.695 110.817.029.052 

(I) Thg hiên các khoàn tiën gti1 tal cc ngân hang thu'cng mal c6 phn Va các cOng ty chCtng 

khoánvOi k' han gOc không qua 3 tháng. 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIIIA NIEN DO (Tiêp theo) MAU so BO9a—DNPNT 

5. CAC KHOAN DAU TLI TAI CHINH 

SO cuOi k SO tlâu ky 

Giá gOc Giá trj hqp l DL! phOng Giagoc Gia trj hp l DI phOng 

V ND VND VND VND VND VND 

I. DAU TI! NGAN HAN 2.733.607.897.636 (21.254.725.823) 2.758.282.897.636 (22.13 1.496.382) 

a) Ching khoán kinh doanh 75.607.897.636 (21.254.725.823) 76.282.897.636 (22.13 1.496.382) 

- T6ng qá tn c6 phiëu 75.607.897.636 60. 354 .72 2.4 17 (21.254.725.823) 76.282.897.636 66.334.516.969 (22.131.496.382) 

COng ty CP Van tai Xing dãu VIPCO 32.305.029.907 19.119.377.210 (13.185.652.697) 32.305.029.907 17.926.675.040 (14.3 78.354.867) 
Các có ph,ëu khác 43.302.867.72 9 4 1.235.345.207 (8.069.073.126) 43.977.867.729 48.407.841.929 (7.753.141.515) 
b) Du tU nám girt den ngày dáo hn 2,658,000,000.000 2.682.000.000.00 0 

- Tén gCfi cO k' han ngân han (i) 2. 658.000.000.000 2.658.000.000.000 2 .682.000.000.000 2,682,000,000.000 

II. DAU TI! DAI HAN 3 08. 339.626.469 (37.368.044.304) 298.227.117.189 (28.689.462.517) 

a) Du ti! nàm gi den ngày dáo hn 160.000.000.000 (5.796.480.765) 160.000.000.000 

• TrOi phièu doanh nghiép (ii) 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 

- Ciy thác dlu W () 80.000.000.000 76. 792.0 17.880 (5.796.480.765) 80.000.000.000 84.852.184.330 

b) Du ti gop vOn vào ddn v khác 148.339.626.469 (31.571.563.539) 138.227.117.189 (28.689.462.5 17) 

- Dãu t1 vào cOng ty lien két 1.350.000.000 (400.879.094) 1.350.000.000 (63 1.950.072) 
Cong ty CP Thdfong mai và Dh vu 1. 350.000.000 949. 120.906 (400.879.094) 1.350.000.000 7 18.049.928 (631.950.072) 
Sta tha 6 tO Petrobmex (rv) 

- Du tnt vào ddn vj khác 146.989.626.469 (31.17O684.445) 136.877.117.189 (28.057.512.445) 

COng ty LiOn doanh TNHH Kho xng ngoai quan Van 
33.054.525.000 4 1.9 14 .949. 744 33,054.52 5.000 38.443.107.470 

Phong 
TOng Cãng ty Dâu ViOt Nam - COng ty CP 23,800,000.000 8.476.000.000 (15.324.000.000) 23.800.000.000 9.184.000.000 (14.6 16.000.000) 
TOng COng ty CP TáI baa hm Qu5c gia Vit Nam 16.807.000.000 60.958.989.000 16.807.000.000 72.102.030.000 

Du lit vào ddn vi khâc 73.3 28. 101.469 86.082.290.3 78 (15.846.684.445) 63.215. 592. 189 74. 162 .0 12.0 73 (13.441.512.445) 

(i) Thg hiên các khoán tin gfi tal các Ngân hang TMCP trong niiàc vol çi han con lai không qua 12 tháng k ttr thai diem báo cáo trCf các 
khoân tu'ng difdng tiën. 

(ii) The hiên các khoán ciu tu' trái phiêu doanh nghiêp vOi th gian dáo han trên 12 tháng, läi suät thá n61 Va ifdc xác dinh cho mi k" tInh al. 

K tInh I là 1 nàm lien tuc trong k" han trái phiu. 

(iii) ThC hiên các khoán Ciy thác du tu' vào các qu9 du tu vOl thOi gian dáo han trên 12 tháng. 

(iv) COng ty c6 phn Thifdng ml Va Dch vy St!a chü'a 6 to Petrolimex du'c thành lap nãm 2007 vOl hot ông kinh doanh chinh bao gOm: dich 
vu sC(a chc!a 0 tO, cho thuê xe, kinh doanh 0 tO, thit bi ô to và kinh doanh xang du. T6ng Cong ty sO hO'u 30% vOn c6a COng ty C6 phn 
Thifcing mai và Dich vy Stfa chü'a O tO Petrolimex. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DQ (Tiêp theo) MAU so B09a-DNPNT 

Giá trl hdp ly  cãa các khoân dâu tu du'cic xác dnh nhu sau: 

- Giá tn hdp t ci'ia ching khoán dã niêm yet duic xác dinh theo giá giao d!ch blnh quán trên 

Sà giao dich Chü'ng khoán Ha Nôi (HNX) hoc giá dóng c!a trên SO giao dich Ching khoán 
Thành ph6 Ho ChI Minh (HOSE) tai ngày kêt thc k' hot dng. 

- Giá tn ha I ciia ching khoán dä däng k'' giao dich trên thi truOng giao dich ciia các cong ty 

dai chüng chifa niêm yet (UPC0M) duc xác dinh theo giá tham chieu blnh quân trong 30 

ngày giao dich lien kC gn nhât truOc thOi dim ket thüc k'' hoat dông. Dôi vOl các chrng 

khoán không có giao dich trong 30 ngày lien kC gn nht trtiOc thdi dim két thüc k' hoat 

ông, giá tn hdp l dudc xác dnh theo phudng pháp giá tn tài san rOng cn ciY vao báo cáo 

tài chInh ci)a thin vi nhân du W. 

- GIá tn hclp l ctia các khoán du tu gop vôn dài han khác udc xác dnh theo phudng pháp 

giá tn tài san rOng can ci vào báo cáo tài chInh ccia ddn vi nhân du tu'. 

- Giá tn hp I' ci'ja các khoán tiCn gtli ngn han difdc xác inh bang giá tn ghi s6 do thOl gian 

dáo han ngân. 

- D5i vOl khoán du tu' khác không có dt) thông tin trên thi tru'Ong d xác dinh giá tn hdp I tai 

thdl dim lap báo cáo tài chinh, giá tn ghi s tr di dii phOng dä trich lap cüa các khoán myc 

nay di.tdc the' hiên thay cho giá tn hdp l. 

6. PHAI THU yE HYP DÔNG BAO HIEM 

S6cuôiky Sódâuky 0. 

VND VND 

Phâi thu phi báo him göc 238.953.339.688 239.443.054.826 H 
ITT 

Phãi thu phi nhãn tái bão him 83 .720 .753 .798 51.395.886.520 N Al 

Phài thu bi thu'dng nhu'dng tái baa hlgm 213 .580 .7 34 .929 2 18. 309 .008.822 
• . 

536.254.828.415 509.147.950.168 
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TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
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7. CÁC KHOAN PHAI THU KHAC 
56 cu6i ky S6 dâu k' 

Giá tn Dy phàng Giá trj D$ phông 
VND VND VND VND 

Phâi thu ngu'i lao dông 20 .296 .02 1.950 1.833 .185 .8 13 11. 140.537. 108 1.735.859.829 

K' cttdc, k' qu9 4.582.035.687 2.765.885.660 

Phái thu khác 22 .860.877.370 10.2 17.262 .995 25.022.455.071 11.712.246.363 

47.738.935.007 12.050.448.808 38.928.877.839 13.448.106.192 

8. D(/ PHÔNG PHAI THU NGAN HAN KHÔ DÔI 

Giâ tn câc khoàn phái thu, cho vay qua hn thanh toân hoc chifa qua han nhu'ng khó có khá nàng thu hôi ti ngày 30 tháng 6 näm 2020 và 31 
thãng 12 nàm 2019 nhusau: 

S6 cu61 ky 
VND 

Giá goc 
Qua hn 

6tháng-1 nàm 
Quáhn 

1 nãm -2 nám 
Qua hn 

2nàm-3nám 
Qua hntrên3 

nm Dmphang Glatrjcóthgthu 
h61 

Phái thu báo him gôc 43.728.675.868 3.278.396,946 7.044.768.290 3.909.257.120 29.496.253.5 12 36.738.637.025 6.990.038.843 

Phài thu tâi báo him 24.705.423.65 1 24,705,423.65 1 24 .705.423 .651 

Tm Thg can bô nhân viên 1.846.375.813 11.700.000 10.000.000 1.824.675.8 13 1.833.185.813 13.190.000 

Phài thu tif hoat dng du tit 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 

Phãi thu khác 11.822.695.237 2.2 17.203 .460 7 1.173.790 59.343.082 9 .474.974 .905 10.217.262.995 1.605.432.242 

83.843.395.966 5.507.300.406 7.125.942.080 3.968.600.202 67.241.553.278 75.234.734.881 8.608.661.085 

$6 dâu ky 
VND 

GIã gôc 
Quáhn 

6tháng-1 nám 
Qua hn 

1 nam -2 nàm 
Quáhn 

2 nâm -3 nàm 
Quáhntrên3 

nám Di( phàng Gjât,jcótMthu 
hôl 

Phãi thu bão him g6c 41.242 .299. 117 2 .442.942 .250 5.603.554.2 13 3.595.043.132 29.600.759.522 35.65 1.949.497 5.590.349.620 

Phài thu tái bâo him 24.406.622 .68 1 24.406.622.68 1 24 .406.622.68 1 

Tm Cm9 can bi nhân viên 1.743.359.829 15.000.000 1.728.359.829 1.735.859.829 7.500.000 

Phái thu tCm hoat dng u tu' 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 

Phâi thu khác 12.400.279.897 7.000.000 1.119.395.101 4 11.453.280 10.862.431,5 16 11.7 12 .246.363 688.033.534 

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 
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TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROUMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIU'A NIEN D 

9. CHI PHI TRA TRUOC 

(Tip theo) 

S6cu6ikc 

MAU so BO9a-DNPNT 

- - S6dauk'çr 
VND 

a) Ngn han 366.928.201.341 225.183.953.085 

- Chi phi hoa hông chira phân b6 150.060.784.570 113.860.965.471 

- Chi phi cong cv,  dung cy xut dcing 14.467.198.399 17.719.731.761 

- Chi phi kinh doanh chua phân b (I) 175.234.648.634 77.396.813.152 

- Chi phi trá truc ngn han khác 27.165.569.738 16.206.442.701 

b) Dài hn 19.224.800.989 22.352.374.555 

- Chi phi thuê van phàng 16.470.469.408 19.931.530.314 

- Chi phi ti-a tru'c dài han khác 2.754.331.581 2.420.844.241 

386.153.002.330 247.536.327.640 

(I) Phân ânh khoân chi phi kinh doanh phât sinh t( nghiêp vu Bâo him sinh mang vay 
tin chap qua t6 chirc tài chInh chu'a phân b6 trong k'. Chi phi kinh doanh nay duc ghi 
nhân và phân b6 tu'ng Ci'ng vi phu'dng pháp trIch 1p dy' phông phi bâo higm chu'a 
5u'dc hu'óng ca nghip vy báo him nay. 

10. TANG, GIAM TAI SAN CO DNH HUU HINH 

Nhà ci, Phuldng tin 
vt ki€n trüc vntâi 

Thit bj 
vànphôr 

TàI san 
khác T6nq ctrnq 

NGUYEN GIA VND VND VND VND VND 

S6dttdâu k, 299.998.306.351 89.052.648.074 80.267.044.223 3.969.973.222 473 .287 .9.870 

Mua sm mài 105.571.400 11.333.113.090 13.753.926.036 25. 192.6.5 26 

Dâu tL( XDCB hoàn thành 26.506.874.662 3.043.450.000 29.550.3#.662 

Thanh l, nhLtqng ban (309.890.554) (309.8J.554) 

Phân bai lai 1.383.409.091 (1.383.409.09 1) 

S6ducu51 327.994.161.504 100.075.870.610 95.681.011.168 3.969.973.222 527.721.016.504 

GL& TRT HAO MON LUY K 

S6 dtt du k' 75.390.754.272 68.498.830.741 58.544.479.850 3.373.108.145 205.807.173.008 

Trh khäu hao 5.156.847.052 3.867.566.584 8.3 11.957.729 81.721.376 17.418.092.741 

ThanhI,nhi(ngbán (309.890.554) (309.890.554) 

Phân b?i  lal 69.170.453 (69.170.453) 

S6dtfcuô1 k 80.616.771.777 72.056.506.771 66.787.267.126 3.454.829.521 222.915.375.195 

GIA TRT CON LI 

Tai ngày dâu k' 224.607.552.079 20.553.817.333 21.722.564.373 596.865.077 267.480.798.862 

Ti ngày cuôl k' 247.377.389.727 28.019.363.839 28.893.744.042 515.143.701 304.805.641.309 

Nguyen giã cCia tài san cô nh hCru hmnh bao gôm các tài san cô inh hO'u hmnh cã khâu hao 
h&t nhu'ng vn cOn s( dyng tai ngày 30 thâng 6 nàm 2020 väi giá tr là 92.963.101.208 dông 
(tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019: 89.477.676.035 dông). 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIOA NIEN DO (Tiê'p theo) 

11. TANG, GIAM TAI SAN CO DNH VÔ HINH 

Phân mm Quyn sCi' 
may tInh dung dat 

MAU so B09a-DNPNT 

Tong cong 

NGUYEN GIA VND VND VND 

Sô'du'd'âu k 62.373.255.955 164.575.000.281 226.948.256.236 

Tng do mua sam 16.571.928.737 16.571.928.737 

S6 du cuôi k4 78.945.184.692 164.575.000.281 243.520.184.973 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

S6 d câu k' 54.643.282.135 1.5 13.394.026 56.156.676.161 

Trich khâu hao 6 .723 .944.270 144.575.600 6 .868 .5 19 .870 

SOdLi'cuOi k 61.367.226.405 1.657.969.626 63.025.196.031 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngày d'âu ky 7.729.973.820 163.061.606.255 170.791.580.075 

Tai ngày cuOi ki 17.577.958.287 162.917.030.655 180.494.988.942 

Nguyen giá ctja tài san c6 dinh vô hIrih bao gôm cc tài san c6 dnh vô hinh d khgu hao hêt 

nhung vn con sI dung tal ngày 30 thàng 6 nàm 2020 vOi giá tn là 46.262.807.390 dông (tai 

ngày 31 tháng 12 nàm 2019: 44.256.807.390 dông). 

12. CHI PHI XAY DIfNG CO' BAN D DANG 

Scuôik, Sd'aukv 

VND VND 
Cong ty thành viên tal F1ài Du'dng 6.046.072.727 3.484.430.000 

COng ty thành vién tal TiOn Giang 1.495.451.817 4.818,181 

Cong ty thành viên tai QuOng Ninh - 8.304.219.550 

COng ty thành viên tai Dà Nàng 5.085.082.191 

Cong ty thành viên tai Nam 0inh 4.245.724.999 

Van phOng T6ng COng ty 2 .65 3 .7 52 .000 

COng ty thành viên khác 1.746.109.582 1.518.030.542 

9.287.634.126 25.296.057.463 

Chi phi xày du'ng cd bàn dO dang cu61 k' Ebao gôm chi phi dàu tu' xày du'ng tru sO lam viêc tai 

các cong ty thành viên. 
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TONG CONG TV cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIUA NIEN D (Tip theo) MAU sO B09a-DNPNT 

13. TANG, GIAM BAT DNG SAN DAU TL$ 

NGUYEN GIA 

S6dLtdâu k''va cuôik' 

GIA TRI HAO MON LOY K 

S6du'dâu k 

TrIch khâu hao 

S6du'cu6ik 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngày dâu k' 

Tal ngày cu6i kc 

Quyn sCt dung và 
nhà qn hen v8 dât  

VND 

96.057.873.261 

16.113.729.480 

1.049.018.580 

17.162.748.060 

 

79.944.143.781 

78.895.125.201 

  

Bt công san u tu là giá trl quyn sit dyng t Va nhà gn lin vôi dat ciia T6ng Cong ty ti 

s6 186 Dien Biên Phii, Phu'ng 6, Quân 3, Thành ph6 Ho ChI Minh, duc Tang Cong ty du tit 
xây dy'ng vdi muc dIch cho thuê. 

Theo quy dnh tal Chugn mi(c K& toán Viêt Nam s6 5 — Bat dông san dâu tLI, giá tn hclp l cCia 
bat dông san du ti! tai ngày 30 thãng 6 nàm 2020 cn du'c trInh bay. Tuy nhiên, Tang 

Cong ty hin chi(a xác dnh ducc giã tr hdp I nay nên giá tr! hp h cCia bat dng san du tit 
ti ngày 30 tháng 6 nãm 2020 chita du'cic trinh bay trên Thuyt minh báo câo tài chInh giOa 
niên d. og xác dinh  giá tr hp l nay, T6ng Cong ty sè phái thuê mt cong ty ti! van dc lap 
dánh giã giâ tn hp l ci:ja bat dông san du tu'. Hin tal, T6ng Cong ty chu'a tim du'c cong ty 

14.  

tu' vn phü hp d thiic hin cong viêc 

PHAI IRA V HYP DÔNG BAO HIEM 

Phái trà phi nhung tái báo higm 

Phái trá bOi thu'dng nhn tái bào him 

Phâi trà hoa hông bâo him 

Phài trâ khác 

nay. 

S6cuóikc S6câuk 

VND 
375.027.993.853 

37.295.910. 123 

18.968.575.730 

18.262.870.995 

VND 
284.577.797.041 

23.060.660.132 

14.992.515.379 

5.906.505.483 

449.555.350.701 328.537.478.035 

15.  THUG vA CAC KHOAN PHA! NOP  NHA NL%C 

S6daukc S6phàinp 
tronjky 

S6 dã thitc 
nptronqk 

S5 cuôi k' 

VND VND VND VND 

Thug GTGT hang hóa dich 
vubánnôidia 19.293.897.187 81.847.756.414 73.821.042.131 27320.611.470 

Thug thu nhp doanh 
nghiép 

14.448.826.13 1 25.699.426.854 25 .003.896.002 15.144.356.983 

Thus thu nhp cá nhân 2 .859.658.012 13.399.977.113 13 .083 .609.235 3.176.025.890 

Thus, phi phài flop khác 407.258.545 1.083.129.058 1.344.622.664 145.764.939 

37.009.639.875 122.030.289.439 113.253.170.032 45.786.759.282 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIE'M PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO cÁo TAI CHIN H GIUA NIEN D (Tip theo) MAU sO B09a-DNPNT 

16. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI N(P NGAN HAN KHAC 

K'này Námtritóc 

1. Doanh thu hoa hông chu'a di!qc hth%ng 
VND VND 

S6 di! du k'/näm 123.938.787.959 104.673.400.067 

Doanh thu hoa hang chi.ta dudc hithng 
phát sinh trong k'/nm 

125.832.433.922 217.424.466.946 

Doanh thu hoa hang dâ phân b6 vào 
thu nhâp trong k/nàm 

135.092.387.398 198.159.079.054 

S di! cu61 k'/nm 114.678.834.483 123.938.787.959 

2. Cáckhoàn phàitrà, phàinpngnhankhác S6cu6ikc S6cfâuk 
VND VND 

Kinh phI cong doàn 5.751.596.579 6.630.936.132 

Bâo him xã hôi 189.879.500 131.410.174 

Bào him y t 110.874.597 86.034.812 

Bào him that nghiêp 26.071.568 1.972.413 

C tC(c phài trà cho c dông 6.774.338.753 5.528.776.953 

Thug nhà thu gir li (i) 11.839.872.559 11.839.872.559 

Các khoàn phài trà, phái flop khác 17.871.015.092 11.255.678.937 

42.563.648.648 35.474.681.980 

(i) Dày là thud nhà thu lien quan dn cãc hdp dông nhung tâi báo him ra nu'c ngoài 
phát sinh tà' nàm 2009 dn tháng hai nàm 2012 &tdc Tang Cong ty giü lal do dang 
lam th1i tUC  min giàm thud vôi cd quan thug. Den thai dim phát hành báo tài 
chmnh giü'a niên do nay, T6ng Cong ty vn chi!a nhn du'dc quyet dlnh  chinh thirc tà' cci 
quan thue v vn d nay. 
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TONG CoNG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIIIA NIEN D (Tiê'p theo) MAU so BO9a-DNPNT 

17. DI( PHÔNG NGHIEP VI) 

Di! phàng bôi thi!ng và di! phông phi chi!a du'dc huóng: 

D(phóng bôithu'àng và 
d phông phi chu'a du'dc hi.thng 

Sôcuôik, S6dauky 

Dan vi: VND 

Di! phOng bâo hiêm 
gOc và nhân tái báo 

hiêm 

Di! phOng nhu'dng tái 
báo hiêm 

Di! phông báo hirn 
thuan 

Di! phàng báo hiêm 
gôcvà nhntáibáo 

hiém 

Di! phông nhu'dng tái 
bâo hiém 

Di! phàng báo hiêm 
thuân 

1. DiI phàng phi chu'a du'qc ht1ng 1.920.104.756.3 19 489.527.393.129 1.430.577.363.190 1.695.611.025.671 462.728.815.252 1.232.882.210.419 

2. Du phông bôi thung 1.565.823.536.337 980.017.680.959 585.805.855.378 1.470.371.805.262 886.639.615.897 583.732.189.365 

Trong do: 

- Du' phOng cho câc yêu cu dOi 
bôi thu'Ong chu'a giài quyêt 

1,457,489,811.575 951.369.354.559 506J20 .4 57 .0 16 1. 37 3 .28 1. 382 .5 55 860.039.544.421 513. 24 1.838.134 

- Di1 phOng cho các t6n that dä 
phát sinh nhu'ng chu'a thông báo 

108 .333 .724 .762 28.648.326.400 79 .685 .398 .3 62 97.090.422.707 26 .600 .07 1.476 70.490.351.231 

Cong 3.485.928.292.656 1.469.545.074.088 2.016.383.218.568 3.165.982.830.933 1.349.368.431.149 1.816.614.399.784 

Trong do chi tt: 

1. Di! phàng phi chu'a du'çfc hu'Ong 

Ky nay 

  

K' tri!óc 

 

Dr phOng phi báo Du' phông phi nhu'dng 
him gôc và nhân tái

tái báo hiem 
báo hiém 

Di! phOng phi báo 
him thuân 

Du' phOng phi bão 
hiém gôc và nhân tái 

bäo hiêm 
Du'phông phInhu'dng 

tái bâo hiém 
Di! phông phi bâo 

hiém thuân 

SO dt1d5u k' 

SO trich lap them trong k" 

Sódu'cuOiky  

1,695.61 1.025.671 

2 24 .493 .730 .648  

462,728,815.252 

26. 798 .577 .8 77  

1.232 .882 .2 10 .4 19 

197.695.152.77 1  

1.516.196.094.898 3 74 .303 .052 .4 88 

79,455,715.754 30 .94 7.4 32 .085 

1.595.651.810.652 405.250.484.573  

1.141.893.042.410 

48. 508 .283 .669 

1.190.401.326.079 1.920.104.756.319 489.527.393.129 1.430.577.363.190 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN D (Tiêp theo) MAU sO BO9a-DNPNT 

Ky nay Ky truYic 

2. Du/ phàng bi thUing 
Du/phàng bithtf?%ng 

bào him g6c và nhn 
tái bào him 

Dçf phàng bi thiiàng 
Dy' phông bi thimng Dy' phàng bôi thit%ng bào him g6c và nhn Du/ phông bi thitIng Dy' phàng bi thithng 
nhuqng tái bào him báo him thu'ân tái báo him nhitqng tái báo him bào him thuân 

Ti ngày cfâu ky 

S6 trich lap them trong k' 

Ti ngày cu61 ky 

1.470.371.805.262 886.639.615.897 583.732.189.365 1.286. 106. 137.3 19 728.989.748.912 557.116.388.407 

95.451.731.075 93.378.065.062 2.073.666.013 184.150.821.159 159.393.475.935 24.757.345.224 

 

1.565.823.536.337 980.017.680.959 585.805.855.378 1.470.256.958.478 888.383.224.847 581.873.733.631 

Ky nay Ky tnl8c 

VND VND 

306.974.297.636 283.477.513.893 

14.119.022.245 11.054.006.534 

321.093.319.881 294.531.520.427 

SO dudu ki 

SO trich Ip them trong k 

Sdifcu6iky 

Dy phông dao dng Ion: 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU sO BO9a-DNPNT 

18. VÔNCHUScYHCJ'U 

L91 nhun 
V6n dâu tu' Thng dLt Qud'âutiI Qudiftrü' sau thug 

cüa thu s hü'u v6n cphn phát tnn bt buc dn(a phân phôi Tnq cong 

VND VND VND VND VND VND 

Cho kj' hot dng 06 tháng kit thác ngày 30 thang 6 nâm 2019 

Ti ngày Eâu k 

Li nhuân trong kl 

Trch 1p các qu9 trong k' 

Trich qu9 khen thirng, phüc iqi 

Chia c6 tCtc cho c6 dong 

887.177.730.000 359.463.149.516 51.427.349.931 

16.731.951.093 

57.180.846.972 134.523.623.638 

81.732.551.530 

(16.73 1.951.093) 

(11.328.117.581) 

(106.46 1.327.600) 

1.489.772.700.057 

8 1.732.551.530 

(11.328.117 .58 1) 

(106.461.327.600) 

Ti ngây cu5i kc 887.177.730.000 359.463.149.516 68.159.301.024 57.180.846.972 81.734.778.894 1.453.715.806.406 

Cho kj' hot dung 06 thang kit thOc ngày 30 thang 6 näm 2020 

Ti ngây d'âu kc 887.177.730.000 359.463.149.516 

LqI nhuân trong k' 

Trich qu du tu' phát trIn (I) 

Trich qu khen thifng, phüc iqi (i) 

Cha c6 tüccho c6 dông (i) 

68.159.301.024 

4.971.003.900 

65.465.853.473 157.417.350.876 

109.091.628 .9 12 

(4.971.003.900) 

(29.367.966.602) 

(115.333.104.900) 

1.537.683.384.889 

109 .091.628.9 12 

(29.367.966.602) 

(115.333.104.900) 

Tingàycu6ik'v 887.177.730.000 359.463.149.516 73.130.304.924 65.465.853.473 116.836.904.386 1.502.073.942.299 

(i) Theo Nghi quyit Di hôi dông c dông s6 02/2020/PJICO-NQ-DHDCD ngày 08 tháng 6 nàm 2020, T6ng Cong ty thy'c hiên phân phôi lci nhuân 
nàm 2019 nhitsau: 

- Qu9 d' trCi' bt buôc v%i s6 tiën tu'dng Ci'ng là 8.285.006.501 clông (trong ó: s6 dà tam trIch qu9 dy' trO' bt buôc trong nm 2019 là: 
8.285.006.501 clông); 

- Qu9 du tu' phãt trign vói s6 tin 4.97 1.003.900 dông; 
- Qu9 khen thu'&ng phi)c Idi vài s6 tin 29.367.966.602 ông; và 

- Chia c tttc vài t' lê 13% v6n 5iêu lê tu'dng thtdng vi s tin 115.333.104.900 c5ông. 



TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN Do (Tiêp theo) MAU so B09a-DNPNT 

56 fting c6 phn Tóng Cong ty d dàng k' và phát hành ra cong chüng tai ngày 30 tháng 6 

nàm 2020 là 88.717.773 c6 phn. Toàn bô sô c6 phn cüa T6ng Cong ty là c6 phn ph6 

thông, mênh g m6i c phn là 10.000 dông. 

Cd phiêu Sdcu6ik S6c1âuk 

- S6 lu'dng c6 phi6u cia ban ra cOng chüng 88.7 17.773 88.7 17.773 

+ C6phiëuph6thông 88.717.773 88.717.773 

- 56 lirdng c6 phiè'u ciang kfu hành 88.7 17.773 88 .7 17 .773 

+ C6 phi&u ph6 thãng 88.717.773 88.717.773 

19. DOANH THU PHI BAO HIEM 

Ky nay Ky tru'äc 

PhI báo hiêm g& 

VND 

1.785.543.340.907 

VND 

1.438.952.095.740 

fl Bào him con ngu'Oi 398.200.989.702 136.953.437.526 

Báo him tài san và bOo hiém thiêt hai 265.525.028.260 211.240.353.716 

Baohigmhànghóa 109.412.971.986 141.890.447.121 

fl BOo him hOng khOng 20.251.132.129 5.923.395.622 

BOo him xe c giói 694.027.834.368 604.896.654.449 

BOo higm chOy 120.195.631.323 146.947.754.416 

Bao hiem than tau va P&I 146.459.641.162 149.917.387.147 

BOo him trOch nhiêm chung 31.345.866.977 33.369.846.743 

BOo hi6m tin dung vO rüi ro tOi chInh 7.812.819.000 

BOo hiêm phi nhOn tho khOc 124.245.000 

— Các khoàn giàm trt phi bOo hiêm gôc (9.093.701.647) (15.569.520.079) 

Phi nhân tái bOo him 88.708.938.491 65.671.728.175 

BOo him con ngfài 10.489.996.731 3.522.753.537 

BOo hiêm tOi sOn vO bOo hiêm thiêt hai 57.907.125.889 41.982.452.734 

BOo higm hOng hOa 8.355.505.737 8.308.312.415 

BOo him hOng khOng 2.219.766.468 91.013.842 

BOo him xe cd giOi 307.406.475 722.567.865 

BOo him chOy 1.280.354.635 934.189,056 

BOo hi6m than tOu vO P&I 4.289.535.464 8.071.640.803 

BOo hiém trOch nhiêm chung 795.549.630 348.381.120 

BOo hi4m nông nghiêp 3.040.792.999 1.690.416.803 

BOo hi6m phi nhOn tho khOc 22 .904 .463 

Các khoOn giOm tril phi nhân tái bOo hiém (3.200.156.918) (1.872.618.145) 

(TOng) du' phóng phi bOo hiém g6c và 
nhân tOi bOo hiém 

(224.493.730.648) (79.455.715.754) 

1.637.464.690.185 1.407.725.969.937 
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CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
MINK BAO CÁO TAI CHfNH GIIJA NIEN DO (Tiêp theo) 

PHI NH(JQ'NG TAI BAO HIEM 

Ky nay 

MAU so B09a-DNPNT 

Ky truäc 

T6ng phi nhuc%ng tái báo him 

VND 

450.056.196.338 

VND 

381.781.032.206 

Bâo him con ngui 44.823.546.950 11.578.052.569 

Baa him tài san và bào him thiêt hai 247.003.292.833 184.499.124.925 

Bâo him hang háa 30.248.997.976 48.832.373.558 

Bâo him hang không 21.857.856.265 7.624.038.087 

Bào him xe cd giUi 43.875.000 247.351.448 

Baa him cháy 15.899.035.599 30.849.132.463 

Baa him than tàu và P&I 69.022.298.553 79.534.815.697 

Baa him trách nhiêm chung 19.465.605.344 14.385.078.884 

Baa him tin dung và rüi ro tài chinh 1.599.269.068 4.231.064.575 

Baa higm phi nhân tho khac 92.4 18.750 

(Tang) du.t phàng phi nhu'ng tái bào him (26.798.577.877) (30.947.432.085) 

423.257.618.461 350.833.600.121 

21.  TONG CHI BOI THU'cYNG BAO HIEM 

Ky nay Ky truóc 

VND VND 

__ T6ng chi bi thu'äng 

Baa him con ngu'äi 

Bâo him tài san và bào him thiêt hai 

Bào him hang hóa 

Bâo higm hang khâng 

636.315.363.028 

70.300.824.275 

77.309.400.817 

16.255.568.170 

12.257.364,202 

657.745.437.435 

70.571.982.844 

110.091.267.703 

23.187.740.695 

16.230.890.653 

fl Baa higm xe cd gii 335.436.219.192 302.656.608.889 

Bào higm cháy 42.872.344.237 41.093.529.894 

Bâo higm than tàu và P&I 72.881.926.915 90.723.150.845 

Baa him trách nhiêm chung 1.304.129.193 1.511.557.567 

Baa higm nãng nghiêp 7.697.586.027 1.678.708.345 

Các khoán thu giám chi (47.846.454) (404.369.581) 

Thu bi thu'äng nhudng tái bào him (108.666.814.817) (136.274.289.463) 

Tang du' phàng bi thu'dng báo him gô'c và 
nhân tái báo him 95.451.731.075 184.150.821.159 

(Tang) du' phàng bi thu'äng nhu'dng tái báo 
h,m (93.378.065.062) (159.393.475.935) 

529.674.367.770 545.824.123.615 
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TNG CONG TV C6 PHAN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN D (Tiêp theo) MAU so B09a-DNPNT 

22.  CHI KHAC HOAT DNG KINH DOANH BAO HIEM 

Ky nay Ky trithc 

VND VND 
Chi hoa hông bào him 118.173.698.704 95.957.591.305 

Chi ánh giá nii ro dôi titng du'c bâo him 1.981.730.377 488.864.792 

Chi quàn t di I bào him 16.364.294.019 5.682.226.831 

Chi ê phàr,g hn chë tn that 1.872.432.497 645.618.082 

Chi khác 438.877.763.858 314.906.400.441 

577.269.919.455 417.680.701.451 

23.  DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINH 

Kynày Kytn.fóc 

VND VND 

Läi tiën gi:ti, Iâi üy thác u ti! 26.552.142.339 8.607.125.330 

Lãi tCt hot ông kinh doanh c6 phiu 662.405.752 

C t(tc, II nhuân &tc chia 2.383.994.909 11.813.089.400 

Lâidu tiftráiphiêu 909.826.928 3.952.549.620 

Doanh thu hoat dng tài chInh khác 909.351.458 2.264.332.386 

31.417.721.386 26.637.096.736 

24.  CIII PHI HOAT DÔNG TAI CHIN H 

Ky nay Ky truóc 

VND VND 
TrIch lap dirt phông giàm giá u ti! 
tài chInh 

2.356.635.135 3.183.460.062 

Chi phi hoat dông tài chInh khác 4.241.270.496 4.505.833.524 

6.597.905.631 7.689.293.586 

25.  CHI PHf QUAN LV DOANH NGHIEP 

Ky nay Ky truóc 
VND VND 

Chi phi nhân viên 109.152.033.664 97.434.250.056 

Chi phi do ding van phàng 13. 104.80 1.65 1 9.621.996.511 

Chi phi kh5u hao tài san c6 d!nh 24.286.612.611 14.740.811.904 

Thua, phi và I phi 7.811.772.797 4.870.296.546 

Chi phi dich  vy mua ngoài 28.914.596.240 27.4 15.509.894 

Chi phi bang tn khác 18.896.521.065 25 .501.306.392 

202.166.338.028 179.584.171.303 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GILtA NIEN DO (Tiêp theo) MAu sO B09a-DNPNT 

26. CHI PHI HOT DQNG, SAN XUAT KINH DOANH 

Ky nay Ky truâc 

VND VND 

Chi phi nhàn viên 226.274.418.848 192.410.449.033 

Chi phi vn phông 13.104.801.651 9.621.996.511 

Chi phi khu hao tài san cô dinh 24.286.612.611 14.740.811.904 

Thug, phi vâ lé phi 7.811.772.797 4.870.296.546 

Chi phi dti phông 5.986.478 2.327.549.608 

Chi phi dich vu mua ngoài 295.740.479.685 200.536.272.976 

Chi phi khác bng tiên 26.786.352.919 34.915.703.418 

594.010.424.989 459.423.079.996 

27. THUE THU NHAP DOANH NGHIEP 

Ky nay Ky trtfäc 

VND VND 

Ldi nhuân truâc thué 134.791.055.766 99.761.528.446 

DIéu chinh cho thu nhãp chiu thuê 

Tn1: Thu nhâp khOng chiu thud (8.576.368.800) (11.813.089.400) 

Công: Các khoàn chi phi không duic 
khu tnt 

2.282.447.305 1.577.123.627 

Thu nhp chiu thug 128.497.134.271 89.525.562.673 

Thuêsuâtthôngthtfông 20% 200/0  

Chi phi thuê thu nhâp doanh righiêp tInh 
trén thu nhâp chiu thug k hiên tai 25.699.426.854 17.905.112.535 

Diëu chinh chi phi thug thu nhãp doanh nghiêp 
ct:ia k' tnfàc vào chi phi thuO thu nhâp doanh 
rtghiêp k' hiên hành 

123 .864 .38 1 

Tong chi phi thug thu nhâp doanh nghiêp 
hiên hành 

25.699.426.854 18.028.976.916 

Thug thu nhâp doanh nghiêp cho k' hoat dông 6 tháng kt thiic ngày 30 tháng 6 nàm 2020 là 

sG lieu tam tinh. T6ng Cong ty sé xác dThh sO thug thu nhâp doanh nghIêp chinh thic khi lap 

báo cáo tài chinh cho nm tài chinh kt thtjc ngày 31 tháng 12 nm 2020. 

28. LAI CCY BAN TREN CO PHIEU 

Viêc tinh toán läi cci bàn trên cd phiOu phân b6 cho các cc dông sd h(u c6 phiu ph6 thông 

cia Tcng Cong ty &fdc thuc hiên dua trên cc s các sO lieu sau: 

Ky nay Ky trtl& 

Ldi nhuân sau thug thu nhâp doanh 
nghiép 

VND 

109.091.628.912 

VND 

81.732.551.530 

Lç%i nhuãn dd tinh Iäi c bàn trén cd phiu 

S5 c6 phiëu ph6 thông bInh quân kfu hành 
trong k' 

109.09 1.628.912 

88.7 17 .773 

81.73 2.55 1.530 

88.717.773 

Lãi cd bàn trên cd phiê'u (VND/cd phiêu) 1.230 921 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIaA NIEN DO (Tip theo) MAU sO B09a-DNPNT 

29. MOT  sO CHI TIEU DANH GIA KHAI QUAT TINH HNH TAI CHINH 

Chi tiêu 

1. B6 trI c câu tài san và cd cu ngun v6n 

1.1 B5 trI Cd cu tàl san 

Dcin v 
tmnh 

S6cu&ik S6dâuk 

- Tài san dài hn/Tng tài san % 14,05% 14,50% 

- Tài san ngn hn/Tng tài san % 85,95% 85,50% 

1.2 B6 trIcd câu ngu8n v6n 

- Nd phái trâ/T6ng nguôn v6n % 75,89% 73,68% 

- Nguôn vôri chi s& hüti/Tng ngu6n vôn % 24,11% 26,32% 

2. Khà nãng thanh toán 

2.1 Khà nàng thanh toán hiêri hành ran 1,32 1,36 

2.2 Khá rlàng thanh toán n ngân han ran 1,14 1,17 

2.3 Khà nàng thanh toán nhanh in 0,61 0,67 

Chi tiêu 
Ddn vi 

tInh nay Ky truóc 

3. TysutsinhIôi 

3.1 T' suit li nhuân trên doanh thu 

- T suit lqi nhuân tru'dc thu/Doanh thu % 9,19% 7,89% 

- T';' suât ldi nhuân sau thu/Doanh thu % 7,43% 6,46% 

3.2 T suât lI nhun trên t6ng tài san 

- T' suit Iç1i nhuân tru'äc thu/Tng tài san 2,16% 1,77% 

- T' sut ll nhuân sau thuê/Tng tài san 1,75% 1,45% 

3.3 T'' suât li nhuân sau thu/Nguôn v6n chCi sà hüi 7,26% 5,62% 

30. BAO CÁO BO PHAN 

Hoat ng kinh doanh cCia Tang Cong ty chi yu là kinh doanh báo higm và du tu' tt nguôn 
vn cCia hoat công báo higm. Hoat ông du tu' nay là môt khâu trong chu k' kinh doanh bâo 
higm, các khoân du tu' vào linh vu'c kinh doanh khác là không dáng kg. Ben canh do, hoat 
dông san xut kinh doanh ciia Tang Cong ty trong càng mt khu vy'c dia l cOng nhi( cing 
phm vi môi tru'ng kinh t. Do do, Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty dánh giâ và tin tu'ng 
rng viêc không 1p baa cáo theo b phn là phà hp vOi hoat dông kinh doanh hin nay cCia 
T6ng Cong ty. 
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THUYT MINH BAO cÁo TAI CHfNH GIC(A NIEN D1 (Tiêp theo) MAU so B09a-DNPNT 

31. BIEN 

I. 

1.  

KHA NANG THAN H TOAN 

S6 cui k' 

VND 

S66âukc 

VND 

Biên khã nàng thanh toán 
(I=(1)-(2)-(3)-(4)) 

Chênh Iêch gia gia tn tài san và các khoán n phái trà 

844.720.229.336 

1.502.073.942.299 

1.040.407.178.824 

1.537.683.384.889 

2.  Trt các tài san &rqc chip nhân toàn bô gia tn hach toán 

3.  Tri( các tài san b bi trf toàn bô giá tq hch toán 422.604.125.603 274.826.517.859 

4.  Trt các tài san b bai trü môt phn gia tn hach toán 234.749.587.360 222.449.688.206 

II. Biên khà nàng thanh toán tôl thiu 663.391.406.849 586.766.014.097 
(Giá tr Ian hdn giita (a) và (b)] 

(a)  25% T6ng phi bâo him g1t lai 663.391.406.849 586.766.014.097 

(b)  12,5% T6ng phi báo him gôc và phi nhn tái báo him 450.933.438.477 404.086.346.584 

IlL So sánh (I) Va (II) 

Theo stuyt dôi 181.328.822.487 453.641.164.727 

Theo t I phn tram 127,33% 177,31% 

32. CONG CIJ TAX CHtNH 

Quán ly rüi ro v6n 

Tang Cong ty quân I ngun v6n nhm dam báo rng T6ng Cong ty có thg va hot dngiên 
tuc vi:j'a tôi da hóa Idi ich cCia chi) sä hOu thông qua t6i i.tu hóa sô di! nguôn vôn Va Cong n 

Câu trn1c v6n cüa T6ng Cong ty g6m phn v6n cüa chn s hC?u (bao gôm v6n gop, thng di! 

vôn c6 phn, qu9 du tu' Va phát trign, qu9 di/ trO' bt buc và Ici nhun sau thug chi!a phân 
ph6i). 

Các chInh sách ktoán chü yu 

Chi tit các chInh sách k toán chii yu và các phu'ng phap ma T6ng Cong ty ãp dyng (bao 

gôm cãc tiêu chI d ghi rihân, cd sä xác dnh giâ tn và c s ghi nhân các khoân thu nhâp Va 

chi phi) d6i vOi t11ng Ioai tài san tài chInh, cong nd tài chInh Va cOng cy v6n duVc trinh bay ti 
Thuyt minh sO 3. 
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S&cu6ikf S5dOuk 
Gtnghis GtnhqpI G tii ghi s6 Gtijhqp 

VND 

172.478.436.695 

609.798.519.549 

2.712.353. 171.8 13 

270.022.461.259 

VND 

172.478.436.695 

609.798.519.549 

2.718.354.722.417 

354.224.246.501 

VND 

110 .817.029.052 

555.652.614.049 

2.736.151.401.254 

268.187.654.672 

VND 

110.8 17.029.052 

555.652.614.049 

2.748.334.516.969 

358.743.333.873 

3,764,652,589.316 3.854.855.925.162 3.670.808.699.027 3.773.547.493.943 

522.631.262.433 522.631.262.433 

1.726.388.875 1.726.388.875 

388.289.817.271 388.289.817.271 

1.726.388.875 1.726.388.875 

524.357.651.308 524.357.651.308 390.016.206.146 390.016.206.146 

a 
a TNG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROUMEX 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIU!A NIEN Do (Tip theo) MAU sO BO9a-DNPNT 

Các Ioi cong cy tài chInh 

Tàisàntàiduih 

Tin và câc khoân tiIng dildng tn 

Phâi thu khách hang và phâl thu khâc 

Däu tiJngân han 

Outt(dàihan 

T6ng cng 

Cong ndtâidiDTh 

Phâi trá ngtfOi ban và phâi tra khác 

Cong nd tOi th'nh khác 

T6ng cong 

GIà tn hp I cOa các tài san tài chinh và cong nd tài chInh dudc phân ành theo giá tn ma 

Cong CU tài chinh có th chuyn 6i trong mt giao dch hn tal giO'a các ben tham gia, ngoai 

tn( tru'1ng hdp bt buôc phâi bàn hoàc thanh I. T6ng Cong ty sC( dung các phu'clng pháp Va 
giâ !nh sau dê uôc tinh già tn hp Ii': 

- Già trl hdp I' cüa càc khoán du tt.t du'dc xàc nh nhtl trinh bay ti ThuyEt minh s 5. 

- Già tn hdp I cCia càc khoân ngn hn bao gôm tiên và các khoân tudng du'dng tiën, càc 

khoàn phâi thu khách hang, phái thu khàc, càc khoân phâi trâ ngu'i bàn, chi phi phái trá và 
các khoân ngân han khàc tu'dng diidng vói giá tn ghi s6 ccia càc khoân myc nay do càc cong 
cu nay có k han ngn hoc không xàc nh. 

- 06i vOl càc tài san tài chinh Va cong n tài chInh ma không cO dCi thông tin th trtfdng 5 xác 

d,nh giá tn hp I ti thai digm lap bào cáo, giá tn ghi s6 cCia càc khoân myc nay duc th 
hiên thay cho già tn hp l. 

Myc tiêu quàn ly rüi ro tài chInh 

T6ng Cong ty dã xây thing he th6ng quàn I rCii ro nhâm phàt hiên và dánh già các rCii ro ma 

T6ng Cong ty phái chu, thit Ip càc chinh sàch và quy trinh kigm soàt rCii ro 0 mCtc chap 
nhn uc. He th6ng quán I rCii ro du'lc xem xét Iai dinh k' nhm phán ánh nhOng thay 6i 
cüa diu kin th trirdng và hoat ng cüa T6ng Cong ty. 

RCii ro tài chinh bao gôm rCii ro th tni10ng (bao gm rtii ro tç'  giá và riii ro ye giá), rcii ro tin 
dyng, rii ro thanh khoân và nCii ro báo higm. 

Rüi ro thj tru'àng 

Hoat dng kinh doanh ca T6ng Cong ty sé chci yu ch!u rti ro khi có sit thay 6i vC t' giá h61 
doái Va giá. T6ng Cong ty khOng thitc hiên các biên phàp phOng ng11a rCii ro nay do thiu thj 
trif0ng hoat lông giao dich các cong cu tài chinh nay. 

Quán I) r,.:'i ro t)' giá 

T6ng COng ty thy'c hin mt s6 các giao dlch  có g6c ngoi t, theo do, T6ng Cong ty sè chju 
rii ro khi có bin dông ye t' giá. 

Giá tn ghi s6 cCia càc tài san bng tiCn và cong nd bng tiCn có g6c ngoai tê ti th01 dim cu61 
k' hoat dông nhu' sau: 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIM PETROUMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIC(A NIEN D (Tip thea) MAU sO BO9a-DNPNT 

Cingn Iii sin 

S6cuôik' S6ukr S6cuôik' S6dãukc 

VND VND VND VND 
Do b M (USD) 269.160.651.551 213.378.788.013 155.447.606.628 145.738.904.393 

Khic 22.496.251.348 13.514.013.833 27.868.275.475 20.874.168.069 

291.656.902.899 226.892.801.846 183.315.882.103 166.613.072.461 

Phân tIch do nhay O'61 v& ngoai tê 

Tang Cong ty cht yu chlu ânh hu'ông cCia thay d6i t'' giá cta €ô Ia M9. 

Nu t' giá Do Ia M9 so vi Dng Viêt Nam tng/giàm 2% thl Ii nhun truc thuê trong k'' cüa 
T&ig Cong ty sè giám/tàng tudng ctng khoáng 2,3 t cng. lê thay i 2% c1Ltcc Ban Tang 
Giám 56c sif dung khi phân tIch riii ro t' giá và thg hin dânh giâ ciia Ban T6ng Giám c ye 
m(tc thay di có th có cüa t' giá. Phân tich d nhay vi ngoai té chi ãp dyng cho các s6 di! 
cia các khoin myc tiCn t bang ngoi tê tai thai c5im cuôi k" Va CU chinh viêc ánh giã Iai 
cãc khoán muc nay khi Co 2% thay c5i ccia t' giá. 

Quán I rti ro ye giá c6 phiê'u 

Câc c phiu do Tang Cong ty nâm giC( bt ành hu'àng bài câc rti ro th tru'ng phát sinh tt tInh 
không ch& chân vC giá tn ti!c%ng lal cCia c phiu c5u tu'. Tang Cong ty quàn I' n)i ro ye giá c6 
phiu bang cách thi& Ip han mic u ti!. Hôi dông Quàn tn ctia T6ng Cong ty cOng xem xét 
và phê duyt các quy& dinh du tu' vào c phiu nhu' ngành nghC kinh doanh, cong ty d u 
ti!1  v.v. T6ng Cong ty dánh giâ rCii ro vC giã c6 phiu là không dáng k. 

Râi ro tin dyng 

Ri:ji ro tin dyng xày ra khi môt khkh hang hoàc 6i tác không dáp iThg ditc các nghia vu 
trong hp ông dn dn câc t6n that tài chInh cho Tang Cong ty. T6ng Cong ty có chinh sách 
tin dyng phà hp và thu'äng xuyên theo dOi tInh hmnh c5 ánh giá xem Tang Cong ty có chu 
rtii ro tin dyng hay không. Ti ngày kêt thüc k' hoat dng, T6ng Cong ty có khoân ri:ii ro tin 
dyng tap trung khá In tCt các khoân phài thu khâch hang. Rüi ro tin dyng tôi da du'cc thg hin 
là giá tr ghi s cOa s6 di! phài thu các khách hang 5â du'dc trIch Ip di/ phOng phâi thu khó 
clOi. 

Quán /9 rüi ro thanh khoàn 

MUC ich quán I rCji ro thanh khoân nham dam báo dii nguôn v6n d dâp ctng các nghia vu tài 
chinh hin ti và trong tu'dng lai. Tinh thanh khoàn cOng du'dc Tang Cong ty quân I nham 
dam bâo mttc phy tri giO'a cong n dn hn và tài san dn hn trong k' 0 mttc có th du'dc 
kigm soát döi vOl s6 v6n ma Tang Cong ty tin rang có thg tao ra trong k' dO. ChInh sách cCa 
Tang Cong ty là theo dOi thi!0ng xuyên các yêu cCu vC thanh khoán hiên tai Va dy' kin trong 
tu'dng lai nham dam bào T6ng Cong ty duy fri dCi mü'c dy' phOng tiCn mat và dCi v6n ma cãc 
chtj sO hO'u cam kt gop nhàm dàp ctng các quy dnh vC tinh thanh khoàn ngan hn và dài han 
hdn. 

Các bang du'Oi dày tninh bay chi tit câc mtrc dáo hn theo hdp dông cOn Ii d61 vOi tài san tài 
chinh và cong nd tài chInh phi phái sinh và thai hn thanh toân nhu' dâ di!c thOa thun. Các 
bang nay du'dc trmnh bay dy'a trên dOng tiCn chu'a chit khäu cta tài san tài chInh Va dOng tiCn 
chu'a chit khu ciia cong nd tài chInh tinh theo ngày sOm nhät ma T6ng Cong ty phài trâ. 
Viéc trinh bay thông tin tài san tài chinh phi phái sinh là cCn thi€t d hiu du'dc viêc quàn I 
rCii ro thanh khoàn cta T6ng Cong ty khi tlnh thanh khoàn du'dc quân l' trên Cd sO cong n và 
tài san thuCn. 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM 
THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHINH GIU'A 

S6cu6ik 

PETROLIMEX 
NIEN Dc (Tiêp theo) 

DLthi 1 nm 

MAU so BO9a-DNPNT 

Trén 1 nãm Tong câng 

VND VND VND 

Tién vâ các khoân tLldng du'cng tiën 172.478.436.695 172.478.436.695 

Phâi thu khâch hang và phâi thu khâc 604.046.046.692 5.752.472.857 609.798.519.549 

Du tif ngn han 2.712.353.171.813 2.712.353.171.813 

Dãu Wdàihan 270.022.461.259 270.022.461.259 

TOng cng 3.488.877.655.200 275.774.934.116 3.764.652.589.316 

Phâi trâ ngu'i ban và phâi trâ khác 522.631.262.433 522.631.262.433 

Cong nd tài chinh khác 1.726.388.875 1.726.388.875 

TOng c*ng 522.63 1.262.433 1.726.388.875 524.357.651.308 

Chênh Ith thanh khoin thun 2.966.246.392.767 274.048.545.241 3.240.294.938.008 

Dti 1 nãm Trên 1 nám TOng cong 
S6dauk', VND VND VND 

Tiën vâ cc khoân tu'dng dung ben 110.817.029.052 110.817.029.052 

Phâi thu khàch hang và phâi thu khác 549.857.774.192 5.794.839.857 555.652.614,049 

Du tu' ngân han 2.736.151.401.254 2.736.151.401.254 

Du tu' dài han 268.187.654.672 268.187.654.672 

TOng thng 3.396.826.204.498 273.982.494.529 3.670.808.699.027 

Phâ, trâ ngui ban và phái trâ khac 388.289.817.271 388.289.817.271 

Cong nd tài chinh khác 1.726.388.875 1.726.388.875 

TOng cong 388.289.817.271 1.726.388.875 390.016.206.146 

Chénh led, thanh khoàn thuân 3.008.536.387.227 272.256.105.654 3.280.792.492.881 

Ban T6ng Giàm dôc dành già ri ro thanh khoán mii'c thp. Ban T6ng Giám dôc tin tuông 

rng T6ng Cong ty có th tao ra di nguôn tiên d dáp Ci'ng các nghia vu tài chinh khi dn han. 

Rüi ro báo hiêm 

ROi ro ca bt k' hdp dông báo higm nào là khâ nàng xáy ra su' kiên bâo him Va tInh khOng 

chc chn cCa sO tiên bôi thudng báo him theo hdp dng. Bàn chat ciia hdp dông bào higm 

là rii ro xày ra su' kiên bào him ngu nhiên và do do không thg dLr doán tru'Oc du'cic. 

Dé dat du'c muc tiêu quàn I ri ro bào him, T6ng Cong ty dä thit 1p Va àp dung dy dti 

câc quy trinh dánh giá riji ro tru'Oc khi chap nhân baa higm, quy trinh chuyn giao rji ro bâo 

him (tâi báo him), quy trinh giám dinh t6n that Va quy trinh giái quyt bôi thu'ng. 

DOi vOl hoat dông khai thác bâo hiêm, T6ng COng ty dã thu'c hiên da dang hóa các loai hmnh 

nghiêp vu, san phm baa him cOng nhu' càc khu vu'c khai thàc khàc nhau d giàm thiu riii 

ro tich tu bào him. Ben canh do, T6ng COng ty cOng áp dung các tiêu chi khác nhau trong 

viêc lu'a chon rij1 ro, thu'c hiên nhiu biên phâp khàc nhau trong viêc dânh già rCji ro d xây 

du'ng mü'c phi phij hdp. T6ng COng ty khOng chap nhân baa higm dOi vOl càc rn ro bào higm 

có khà nng xày ra cao hoc có nguy cd truc di cao. 

DOI vOl các rii ro du'ic chap nhân bào higm cho k'' hoat dông 6 tháng kOt thüc ngày 30 tháng 

6 näm 2020, T6ng COng ty dâ xác dinh al t' lê phi bào him áp dung vOl tong nhOm rüi ro 

du'a trên thông kê ye t6n that trong qua kht! và dtf bào xu thO cüa rji ro, lam phàt, mttc do 

canh tranh ngành và các quy dinh ca pháp luât cO lien quan. 
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• V1i câc nhóm rti ro cô t' Iê t6n that và chi phi gia tang, T6ng Cong ty chi chip nhn 
bâo him nEu ngui tham gia báo hlgm chip nhân tang phi bâo higm tlldng thig hoc 
gidi han lal pham vi bâo higm, tang mc min thng; 

• Vi cãc nhóm rCii ro có t' Iê t6n that tang nhung vn a trong mttc chap nhân và vn 
àm bâo lçli nhuân bâo him, T6ng Cong ty chü tnicing tang t' tr9flg chap nhn báo 

him gia tang thi phn, ông th&i tn dyng difc Iuông tin thu uc tct phi bâo 
him d phyc vu cho hoat dông du tu'. 

Tang Cong ty cOng thy'c hiên mt cách trit c, chat ché các biên phãp c chuyn giao rt:ii ro 
bâo higm vai các cong ty bâo higm khác nhm giâm thiu tôi c5a rtii ro có thG xây ra nhu'ng 
cOng 5àm báo myc tiêu hiu qua hot dng kinh doanh bâo him thông qua xây dying t lê 
phI giO lai hdp I cho ttfng san phâ'm bào him, sp x&p tài bâo him Va ông bâo hlgm môt 
câch hp I'. 

T6ng Cong ty Iuôn thifc hin chCi trudng c1y nhanh t6c d giám nh tn that Va giái quyêt bi 
thLtdng dg han ch t6i da các rCii ro có thg phât sinh trong qua trinh giám dnh b61 thu'ng 
nhit: rCii ro t' giá, rti ro lam phát, rcii ro t6n that gia tang, các rOi ro dao ctc.....Vic giám 
dnh tn that và giâi quyt bôi thu'ng ti T6ng Cong ty du'dc thy'c hin theo 02 cap d khâc 
nhau phu thuôc vào mCtc ciô phüc tp và tInh chat cCia tn that: 

• 061 vol nh0ng vu tn that IOn, có tInh chat phctc tap diJc giám nh tn that va xi I 
bi thung tp trung ti van phông Tang Cong ty; 

• 061 vOl nhO'ng vu tn that nhô ma câc cong ty thành viên dâ có kinh nghim, có dCi 
ngun lut d thu'c hiên sè 5u'çlc xCt I tai câc cong ty thành viên. 

33. GIAO DTCH  VA sO DLI vó'x CAC BEN LIEN QUAN 

Danh séch các ben lien quan có giao djch Va 56 du tr9ng yêu: 

Ben lien auan M6i auan he 

Tap doàn Xàng du Viêt Nam (Petrolimex) C6 dông IOn 

Càc iin vi thành viên trong càng Petrolimex Cong ty con ciia Tap 5oàn Xàng 

dau Viêt Nam 

Trong ky, T6ng Cong ty dä có các giao djch chá yêu vái các ben lien quan nhu sau: 

Tp doàn Xàng dâu Vi4t Nam 

Ky nay Ky truàc 

VND VND 

Phi bào higm g6c 110.717.999.964 118.632.755.997 

Chi bôl thu'&ng bâo higm gôc 500.624.738 332.872.856 

Các ddn v thành viên trong Tap doàn Xäng dâu Vit Nam 

Phi báo higm g6c 109.627.109.390 127.682.103.927 

Chi bôi thu'&ng bão him g6c 14.017.564.967 15.478.333.272 
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So' du chu yêu vdi các ben lien quan ti ngày kêt thóc ky hoat dông: 

S6cu5ik S6dâukc 
VND VND 

Tap doàn Xäng cfâu Vit Nam 

Câc khoân phái thu 

Các dn vi thành viên trong Tap doàn Xàng dâu Vit Nam 

Các khoàn phài thu 8.880.273.303 5 .333 .870 .3 19 

Thu nhp cüa Ban T6ng Giám d6c 

Thu nhâp cCia Ban Tang Giám d6c thfdc hu'&ng trong k' là 9.055.633.898 d6ng (ks' hoat dng 
6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2019 là: 3.739.000.000 ông). 

34. Si$ KXN QUAN TRONG TRONG KY HOAT DONG 

Si! lay Ian cCia dch bnh do chiing virus Corona mói gay ra ("Covid-19") ã Va dang tác ng 
n nn kinh t th gii và trong nu'&. Float ng kinh doanh ci:ia Tang Cong ty cüng có thg 

chu ành hi!&ng tnic tip tiI din bin không chk chân cia cai dch Covid-19 a Viêt Nam. Ban 
Tang Giám d6c dâ cánh giá ành hu'àng cCia Covid-19 d61 vol tmnh hlnh tài chInh và hot dng 
san xuät kinh doanh d6ng thaI theo döi các chinh sâch h trd ccia ChInh phii d thu'c hin tt 
câ các biên phâp thIch hp nhm hn ch tâc dông tiêu ci.fc cCia d!ch  bnh tOi hoat dng cia 
Tang Cong ty trong k'' hoat dOng. Ban Tang Giám d6c cOng tin tu'Ong rng Covid-19 không 
ânh hifOng dn khâ nàng hot dng lien tyc cOa T6ng Cong ty. 

Ha Nôi, ngày 10 tháng 8 näm 2020 

11,118,652.300 14.221.978.791 
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PG 1NSURANCE 

TOM; (IV CJ' II PEi'ROUSlEX 
2A(ui U' 

So: ' /PJICO-CV-TCKT 

Ply: Giái irinh báo cáo kifin ioán 6 tháng nãm 2020 

(ONG IIÔA XA IIQI CHi NGHiA VlT NAM 
Djk LIp - Tu Do - I!1,:/, P/sac 

ha Ni, ngày /0 1/sang 0 nan: 2020 

KNH GUI: UY BAN CH1G KHOAN NHA NUC 

S GIAO D!CH  CHUT4G KHOAN TP HO CHI MINH 

Can cCr Thông ttr s6 I 55/201 5/TT-BTC ngãy 06 thang 10 nAm 2015 cCia BO Tài Chinh v vic htrâng dn cong b6 

thông tin trén thj trtrOig chrng khoán. 

Tng Cong ty cô phn bão hiEm Petrolimex (PJICO) xin giãi trinh vic thay di s6 Iiu mt s chi tiêu trén Báo cáo 

tài chInh di.rçc Kiin toãn soát xét nhtr sau: 

CHITIEU 
I3AO CÁO TA! 

CHINH 
BAO CÁO KIEM 

TOAN 
CHNHLCH 

BANG CAN DO! KETOAN 

11. Tài san c dnh 494,629,721,657 494,588,264,377 (41,457,280) 

4. Chi phi xây dung ca b/sn do dang 9,329,091,406 9,287,634,126 (41,457,280) 

IV. C/sc khoän du tutài chinh dài h.:is 270,930,124,885 270,971,582,165 41,457,280 

3. Du tu dài hn khác 306,948,169,189 306,989,626,469 41,457,280 

Phãn loqi Ia! khoán chi phi xáy dtrng ca bàn dá dang sang ddu lu dài hqn kliác 

CHI TIEU 
BAO CÁO TA! BAO (I\1 

CUENH LCH 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
1. Liru chuyn tin t tir hoat dng s/sn xuAt kinh doanh 
1. Tin thu b/sn hang, cung cp djch vi,j v/s doanh thu khác 1,396,150,785,945 1,536,616,794,023 140,466,008,078 
6. Tin thu khác tO hot dsng kinh doanh 398,213,820,326 197,387,581,241 (200,826,239,085) 
7. Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh (412,820,855,135) (352,460,624,128) 60,360,231,007 
11. Luu chuyn thuAn tr c/sc hoot dng (üu flr 
3. Tièn chi cho vay, mua các cOng ci nq cOa dan vj khâc (644,605,812,142) (634,534,760,142) 10,071,052,000 
4. Tin thu h,i cho vay, b/sn Ii c/sc cOng cs nq cOa don vj khác 659,209,760,142 658,534,760,142 (675,000,000) 
5. Tin chi dAu tu gop vn v/so don vj khác (10,071,052,000) (10,071,052,000) 
6. Tin thu hi du tu gOp v6n v/so don vl khic - 675,000,000 675,000,000 

P/ian loqi Iqi Iin thu khác ifr hoqi d3ng kinh doanh sang lin thu bàn hang, cung cdp dzch v; tt chi cho vay, mua cong cy nq 
cüa dcrn vi khOc sang chi ddu tsr gOp von vào don vj khác; tièi thu hO! cho vay, bàn Iqi các cOng ci nq cza don vj khác sang (len 
thu hOi ddu lu gOp vOn vào don v: khác. 

Nof nhfin: 

- N/sw (rên 

- HDQTdé bdo cáo 

• Luu V7 KT. LIT 
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