TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM

PETROLIMEX

CONG HOA xA HQI CHLJ NGHIAVIr NAM
Dc Ip - Tv do - Hnh phéc
Ha Nc5i, ngày

tháng nám

PG

CONG BO THONG TIN
(V/v Báo cáo tài chInh soát xét ban niên näm 2021)
Kinh gui: - Uy Ban Chirng khoán Nhà niroc Vit Nam
- S& giao djch Chirng khoán Tp. H ChI Minh
- Ten TCNY: T6ng cong ty C6 phAn Báo him Petrolimex
- Ma Chcmg khoán: PGI
- Dja chi tri sâ chInh: Tng 21,22 tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dông Da, Ha Ni
- Diên thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Ngithi dai din theo pháp 1ut: Ong Dào Nam Hái
- Ch(ic viii: T6ng giám d6c
- Ni dung Cong bô thông tin: Báo cáo tài chmnh soát xét ban niên näm 2021 Tong cong
ty c6 phn Báo him Petrolimex.
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BAO CÁO TAI CHiNH GICYA NIEN
DA ouvc SOAT XET
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Cho ki hoat dng 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021
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TONG CONG Ti cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX
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TONG CONG TV cO PHAN BAa HlM PETROLIMEX
Tng 21, tOa nhà Mipec, 229 Tây Scyn, qun Dng Da
Ha Nôi, CHXHCN Viêt
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cÁo CCiA BAN T6NG GIAM oóc

Ban T6ng Giám dc T6ng Cong ty c6 phn Bào him Petrolimex (gçi tt là "T6ng Cong ty") d trInh báo cáo nay
cüng vài baa cáo tài chInh gi&a niên d ccia T6ng Cong ty cho k' ho?t dng 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám
2021.
HOI DÔNG QUAN TRI vA BAN T6NG GIAM D6C

U
•

Các thành viên cia Hi dng Quàn trj và Ban T6ng Giám d& T6ng Cong ty dã diu hành T6ng Cong ty trong ki và
dn ngày 1p báo cáo nay gm:
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Ong Nguyn Mnh Linh

Thành viên
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Ong Phm Thanh Hái

Thành viên
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Ong Dào Nam Hài

Thành

Ba Trjnh Thi Qu,nh Hucing

Thành viên

Ba Trung Diu Linh

Thành viên

Ong Lee Jae Hoon

Thành viên
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BanT6ngGiámd6c
Ong Oào Nam Hái

T6ng Giám

Ong Trn Anh Tugn

Phó 16ng Giám d6c

Ong Bi Hoài Giang

Phó Tang Giám d6c
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Ong Lê Thanh D?t

Phó Tang Giám d6c
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Ong Phm Thanh Hii

Phó T6ng Giám
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Ba Nguyn Thj Hurang Giang

Phó T6ng Giám d6c
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PHAN BAD HIM PETROLIMEX
TONG CONG TV
Trig 21, tóa nhà Mipec, 229 Tây Scm, quân Dóng Da
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam
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BAO cÁo CCJA BAN T6NG GIAM oóc (Tip theo)
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TRACH NHIM CI:JA BAN T6NG GIAM 06C
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Ban Tang Giám d6c Tang Cong ty có trách nhim Ip báo cáo tài chinh gi&a niên d phàn ánh mt cách trung thy'c
và hp I tmnh hmnh tài chIrih ciia T6ng Cong ty t?i ngày 30 tháng 6 nãm 2021, cüng nhu' kgt qua ho?t dng kinh
doanh và tlnh hInh Iu'u chuyn tin t ciia T6ng Cong ty cho k' hot dng 6 thang kgt thic cüng ngày, ph hp vâi
chugn mvc kg toán, chg d kg toán áp dung cho các doanh nghip bio him Vit Nam và các quy dnh pháp I có
lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh gicra niên . Trong vic 1p báo cáo tài chInh gicra niên d
nay, Ban T6ng Giám d6c du'cic yêu cu phài:
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Lu'a chQn các chInh sách k toán thIch hcip và áp dung các chInh sách do mt cách nhâ't quán;

•

Du'a ra các xét doán và u'àc tInh mt cách hp l và then trong;
Nêu rO các nguyen tk kg toán thIch hp có thc tuân thi hay không, có nh&ng áp dung sal Ich trong yu
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Lp báo cáo tài chinh giüa niên d trên co s& ho?t dng lien tuc trü' trithng hçip không thg cho rng T6ng
Cong ty sé tip tuc hot dng kinh doanh; và

•

Thlgt kg và thy'c hin h th6ng kim soát ni b mt cách h&u hiu cho muc dIch 1p và trInh bay báo cáo tài
chInh giO'a niên d hp l nhm h?n chg riji ro và gian len.

cn duc cOng b6 và giài thIch trong báo cáo tài chInh gi&a niên d hay không;

a

B
B
B

Ban T6ng Giám d6c T6ng COng ty chu trách nhim dam báo rng s6 k toán duc ghi chép mt cách phü hp d

;ÔNG
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phán ánh mt cách hp I tmnh hInh tài chInh cia T6ng Cong ty & bat kj thai dim nào và dam bào rng báo cáo tài

ELO!

chInh g1üa niên d tuân thi chuän misc k toán, cM d kg toán áp dung cho các doanh nghip báo higm Vit Nam
và các quy dnh pháp I có lien quan dan vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh gi&a niên d& Ban T6ng Giám d6c
cUng chlu trách nhim dam báo an toàn cho tài san cia T6ng Cong ty và thilc hin các bn pháp thIch hp d ngän

B
B

chn và phát hin các hành vi gian ln và sal phm khác.
Ban T6ng Giám d6c xác nhn rng T6ng Cong ty dã tuân thCi các yêu cu nêu trên trong vic Ip báo cáo tài chInh

B

giO'a niên d.
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Thay mt và di din cho Ban Tang Giám
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HO Ni, ngOy 11 tháng 8 nOm 2021
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BAO cÁo SOAT xEi BAO cÁo TAI CHiNH GI&A NIN 00

KInh g&i:

Các C6 dong
Hi dng Quàn tn và Ban T6ng Giám d6c
T6ng Cong ty C6 phân Bào higm Petrolimex
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Chüng tôi dã soát xét báo cáo tài chInh giüa niên d kern theo cüa T6ng Cong ty C6 phn Bào higm Petrolimex (gQi
tat là "Töng Cong ty") thrcic 1p ngày 11 tháng 8 nãm 2021, ti trang 4 dn trang 41, bao gm Bang can cl6i k toán
ti ngày 30 tháng 6 näm 2021, Báo cáo kgt qua ho?t ng kinh doanh giü'a niên c& Báo cáo liru
gi&a niên
chuyn tin t gi&a niên th cho ki hot dng 6 tháng kgt thtc ciing ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tai chinh
gi'aniêndô.
Trách nhim cáo Ban Tóng Giám d6c
San T6ng Giám d6c T6ng COng ty chu trách nhirn 1p va trmnh bay trung thy'c và hcip l báo cáo tài chInh giO'a
niên cT theo chun rnçrc k toán, chg cT k toán áp dung cho các doanh nghip bào higm Vit Nam Va
quy
dçnh pháp l' có lien quan dgn vic 1p và tnlnh bay báo cáo tài chinh giüa niên d và chu trách nhim v kigm soát
ni b ma Ban r6ng Giám dác xác dnh là cn thigt d dam bào vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh gi&a niên d
không có sal sot trQng yu do gian ln hoc nhm ln.
Trách nhim cáo Kié'm toán viên
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Trách nhim cia chüng tôi là du'a ra kgt lun v báo cáo tài chInh giCra nièn d kern theo da trèn kgt qua soát xét
cCia chüng tôi. Chüng tôi da thy'c hin cong vic soát xét theo Chuan mvc Vit Nam v hcip dng dich vu soát
s 2410 - Soát xét thông tin tài chmnh giCra niên th3 do kigm toán viên dc 1p cOa dan vj thu'c hin.
Cong vic soàt xét báo cáo tài chinh giCra niêri d bao gm vic thi,rc hin các cuc phOng vgni, chii yu là phóng
vâ'n nh&ng ngu'O'i chju trách nhim v các van d tài chInh k toán, và thic hin thii tuc phân tIch và các thO tuc
soát xét khác. MOt cuec soát xét v cci bàn có ph?m vi hep han mt cuc kigrn toán duvc thu'c hin theo các
chun mrc kigm toán Vit Nam và do vy khong cho phép chüng tOi dt du'crc si,t dam bào rang chng tOi së nhn
bigt du'çrc tt cà các van d trong yu có thg dtxcxc phát hin trong mt cuc kigm toán. Theo do, chüng tôi không
thra ra klgn kigm toán.
Ké't Iun cáa Kié'm toán viên
Can cti' trên kgt qua soát xét ccia chüng tôi, chiThg tôi không thay cO van dè gl khign chüng tôi cho rang báo cáo tài
chinh giCra niên d kern theo không phán ánh trung thu'c và hp li', trên các khia c?nh trong yu, tlnh hlnh tài
chinh dia T6ng Cong ty t?i ngày 30 tháng 6 nãm 2021, cOng nhir kgt qua hot dng kinh doanh và tlnh hmnh luu
chu .
t cia i6ng Cong ty cho k' ho?t dng 6 tháng kgt thüc cing ngày phCi hp vài chuan rnic k toán, chg
g cho các doanh nghip bào higm Vit Nam và các quy dlnh pháp l có lien quan dri vic 1p và
i chInh giCra niên d.
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Khücn Anh
PhO T6ng Giám d6c
Giäy chCrng nhn dãng k hành ngh
kiëm toán sO 0036-2018-001-1
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CONG TV TNHH DELOITE VIT NAM
Ngày 11 tháng 8 nOm 2021
Ha N CHXHCN Vit Nam
Ten Deloitte du'qc dung ct chi môt hoc nhiu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mang krOi các hang thành viên mOi thành viên là mt tó
chüc dc
mat pháp li'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte bàn càu") khOng cung cp dich vy cho các khàch hang.
Vui lông xem tal website www.deloitte.com/about dà biét them thông tin chi tiét.
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TONG CONG TV CO PHN BAO HIM PETROLIMEX

sO B01a-DNPNT

Ban hành theo Thông tic s 232/2012/TT-BTC

Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây ScYn, quân fng Da

ngày 28 tháng 12 nàm 2012 cüa Bô Tii chinh

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam

BANG CAN DÔI KTOAN GICfA NIN DO
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Tqi ngày 30 tháng 6 nám 2021
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DcYn vi: VND
TAI SAN
A. TAI SAN NGAN HN

S6cu6iIc

S6dukc

5.535.093.543.609

5.119.420.444.121

127.518.968.100

109.760.765.028

127.518.968.100
2.942.435.035.296
2.947.078.428.636
(4.643.393.340)

109.760.765.028
2.768.954.530.706
2.777.740.971.036
(8.786.440.330)

130

491.277.013.124

446.292.880.417

131
131.1
131.2
132
135
139
140
141

526.808.102.516
422.979.518.839
103.828.583.677
6.930.939.662
42.378.700.743
(84.840.729.797)
5.878.187.157
5.878.187.157
305.573.720.421
305.253.220.421
156.253.448.821
148.999.771.600
320.500.000
1.662.410.619.511
487.535.368.740

485.028.640.257
397.572.976.849
87.455.663.408
8.411.129.066
31.836.141.278
(78.983.030.184)
5.676.400.824
5.676.400.824
387.996.173.583
386.018.718.251
164.385.173.613
221.633.544.638
271.755.332
1.705.700.000
1.400.739.693.563
469.191.841,283

Mâs

110

1. Tin
II. Các kholn du ttr tài chinh ngn hn
1. Ou tir ngn hn
2. Di.r phông gum già du tu' ngn hn

111
120
121
129

III. Các kholn phii thu ngn hn

minh

100

(100=110+120+130+140+150+190)
I.Tin

1. Phil thu khàch hang
1.1. Phài thu v hp dng bic him
1.2. Phil thu khác ca khàch hang
2. Tn tnuàc cho ngu1i bàn
3. Càc kholn phil thu khàc
4. Dçr phàng phil thu ngn hn khó dói
iv. Hang tn kho
1. Hang tn kho
V. Tii sin ngn hn khác
1. Chi phi tn tnl.ràc ngn hn
1.1. Chi phi hoa hang chi.ra phân b6
1.2. Chi phi tn tniràc ngn h?n khàc
2. Thu6 GTGT duc kMu trü
3. Tài sin ngn hn khác
VI. Iii sin tái blo him
1. Dv. phông phi nhLrcrng tài blo higm

Thuy6t

150
151
151.1
151.2
152
158
190
191

4
5

6

7
8

9

17

2. Dv. phông bi thuäng nhircrng tài blo higm

192

1.174.875.250.771

931.547.852,280

B. TAI SAN DAI HAN

200

981.463.896.806

999.097.654.422

(200=210+220+240+250+260)
I. Các kholn phil thu dii hn

210

13.166.115.541

13.994.072.857

218
218.1
218.2

13.166.115.541
8.000.000.000
5.166.115.541

13.994.072.857
8.000.000.000
5.994.072.857

502.367.702.724

504.558.951.070

317.970.126.001
572.237.130.167
(254.267.004.166)
177.513.324.078
251.877.248.013
(74.363.923.935)
6.884.252.645
76.797.088.041
96.057.873.261
(19.260.785.220)

321.209.149.356
562.270.280.507
(241.061.131.151)
181.061.879.207
249.867.248.013
(68.805.368.806)
2.287.922.507
77.846.106.621
96.057.873.261
(18.211.766.640)

374.953.241.437

382.569.077.996

1.350.000.000
387.603.646.900
(14.000.405.463)

1.350.000.000
405.127.158.269
(23.908.080.273)

14.179.749.063

20.129.445.878

14.179.749.063

20.129.445.878

6.516.557.440.415

6.118.518.098.543

1. Phil thu dài hn khàc
1.1. K qu bio him
1.2. K qu, k cuc khãc
II. Tài sin c6 djnh
1. Tài sin c6 djnh hru hlnh
Nguyen giá
Giá trjhao mónluiyki
2. Iii sin c6 djnh vô hlnh
Nguyen giá
Giá tn hao mon lOy kl
3. Chi phi xiy dv.ng cci bin d& dang
III. Bt dng sin du tic
1. Nguyen già
2. Già trj hao mOn tOy k
IV. Cic khoin du tic tii chInh dii hn
1. Du tic vào cong ty lien kt
2. Du tudài hn khàc
3. Dv. phOng gum gii u tic tài chinh
dài hn

220
221
222
223
227
228
229
230

10

240

13

11

12

241
242

250

5

252
258
259

V. Til sin dài hn khác

260

1. Chi phi tn truàc dài hn

261

T6NG CONG TAI sAN (270=100+200)

270

9

a
Các thuyh minh kern theo là mt bô phn hcip thành ca boo cáo tài chInh giü'o niên dO nay
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TONG CONG TV cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX

sO BO1a-DNPNT

Ban hành theo Thông tu' so 232/201211T-BTC

Tng 21, tOa nhà Mipec, 229 Tây Scm, quân Dng Da

ngày 28 tháng 12 nãm 2012 ccia BO îàí chinh

Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam

BANG CAN DÔI KTOAN GICTA NIN DO (Tip theo)
TQingày30tháng 6n6m 2021
0cm vi: VND
Thuy6t
minh

56 cu61 k''

S6dukjv

300

4.927.578.320.448

4.638.792.150.669

I. Nq ngn hn
1. Phâi trà cho ngir&i ban
1.1. Phài trà v hp dng bào higm
1.2. Phài trâ khác cho ngu&i ban
2. NgLr& mua trâ tièn triràc
3. Thu6 và các khoin phài np Nhà ntràc

310
312
312.1
312.2
313
314

4.894.005.368.535
361.667.181.379
336.008.951.125
25.658.230.254
22.987.943.719

4.603.691.746.721

4. Phâi trà ngu'&i lao dng
5. Các khoàn phài trà, phâi np ngn hn khác
6. Doanh thu hoa hang chua du'çtc hu'&ng
7. Qu khen thu'&ng, ph1c li
8. Dy' phông nghip vy
8.1. Di phông phi bào h14m g6cvà nhn

315
319
319.1
323
329
329.1

Mäs6

NGUÔNVÔN
A. N( PHil IRA (300=310+330)

tái bo h14m
8.2. Dy' phông bi thLr&ng bio him g6c
và nhn tái bào higm
8.3. Dy' phàng dao dng Ian

51.821.979.206

340.585.733.658
329.154.329.127
11.431.404.531
14.284.239.084
35.469.702.940

155.256.621.520
41.330.669.715
137.013.970.514
86.886.659.772
4.037.040.342.710
1.908.123.052.296

175.739.932.281
42.294.304.562
124.344.978.561
63,257,181.786
3.807.715.673.849
1.961.230.799.882

329.2

1.792.540.592.348

1.523.370.174.576

14

15
16
16
17

329.3

336.376.698.066

323.114.699.391

II. Nc' dài hn
1. Phài trà dài hn khãc
2. Doanh thu chtra thi,rc hin
3. Qu phãt trign khoa hc và cong ngh

330
333
338
339

33.572.951.913
1.984.797.680

35.100.403.948

17.714.686.658
13.873.467.575

19.712.122.293
13.873.467.575

B. VON CHI:J sà HCflJ (400=410)
I. Von chCi sf h&u

400

1.588.979.119.967

1.479.725.947.874

1.588.979.119.967

1.479.725.947.874

1.V6ndutucOa chO sih&u

411

887.177.730.000

887.177.730.000

2. Thngdtrv6n cO phn

412

359.463.149.516

359.463.149.516

3. Quç' dàu tu phát trign

417

78.394.147.149

73.130.304.924

4. Qu di,rtr& bt buc

419

74.238.923.847

74.238.923.847

5. Lçri nhun sau thu6 chua phân ph61

421

189.705.169.455

85.715.839.587

T6NG CONG NGUÔN VON (440=300+400)

440

6.516.557.440.415

6.118.518.098.543

S6cu61 ky

S6du ky

VND

547.506.910.063

596.510.671.401

VND

22.933.413.655

22.915.897.291

USD
AU D
EU R
GBP

06

167.005,77
400,00
18.541,29
150,00

410

18

1.514.814.080

cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN 061 KTOAN GicrA NIEN DO
Don vi

CH TIU
1. Hçrp c1ng báo hiOm g6cchi.ra phát sinh
trách nhim
xir l'
2. Nc' khó dài
Ngoi
t
các
loi
3.
Do Ia M
Do a Uc
Euro
BángAnh

Chu Cong Nguyen

Vu'crng Qu6c Hu'ng

Ngtrô'i Ip biu

K4 toán tru'&ng

T6ngGiámd6c
Ha Ni, ngày 11 tháng 8 nám 2021

Các thuyt minh kern theo là mt bt ph5n hcip thOnh cL)a bOo cáo tOi chinh giCia niên do nay
5

I
MAU sO BO2a-DNPNT

T6NG CONG TV cO P1-IAN BAO HIM PETROLIMEX

•

Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, quân Dóng Da

Ban hành theo Thông ti.r s6 232/2012/TT-BTC

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam

ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cOa Bô Tài chInh
BAO cÁo KT QUA HOATOONG KINH DOANH GICTA NIEN D

•

Cho k' hoqt dông 6 tháng kê't thOc ngày 30 thông 6 näm 2021

I
I

00n vi:
PHN I: BAO cÁo KT QUA HOAT DONG KINH DOANH GICYA NIEN 00 T6NG HYP

CHI TIEU

Ma s6

Kr nay

Kçc trLr&c

I

1

1. Doanh thu thun hoot dng kinh doanh bào him

10

1.564.219.539.867

1.431.705.565.175

2. Doanh thu kinh doanh bt dngsàn du tLr

11

4.655.598.915

3.771.092.135

•

3. Doanh thu hot dngtài chinh

12

35.663.533.303

31.417.721.386

4. Thu nhp khãc

13

3.476.041.983

527.139.721

5. T6ng chi phi hoot dng kinh doanh bào higm

20

1.174.400.007.596

1.12L063.309.470

6. Giã v6n bt ding san du ttr

21

2.920.561.100

2.727.959.257

7. Chi phi hot dông tài chinh

22

3.539.959.568

6.597.905.631

8. Chi phi quàn I doanh nghip

23

224.297.659.745

202.166.338.028

9. Chi phi khác

24

769.515.144

74.950.265

10. T6ng Ii nhun k toán tru&c thus

50

202.087.010.915

134.791.055.766

•

I
•

I
1
R

(50=10~11+12+13-20-21-22-23-24)
11. Chi phi thuTNDN hin hành

51

39.003.472,222

25.699.426.854

12. Lçi nhun sau thuthu nhp doanh nghip

60

163.083.538.693

109.091.628.912

70

1.838

1.230

(60=50-51)
•

13. Lãi ca bàn trén c6 phiu

I
I
I
U
I
I
I
I
I
I
I
I
I
U
cao tOi chinh gi(ia niên do nay

Côc thuyh minh kern theo là mt bô phç5n hcip thành c
:a0

N
N
N
'I

TONG CONG TV

cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX

MAU

sO B02a-DNPNT

Ban hành theo Thông ti! s 232/2012/TT-BTC

Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Sen, quân Ding Da

ngày 28 thang 12 nam 2012 cCia B Tài chInh

Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam

BAO CÁO KET QUA HOAT DNG KINH DOANH GIIfA NIEN O (Tip theo)

Cho k' hoqt th.5ng 6 thông két ththc ngày 30 thông 6 nàm 2021
0cm v: VND

PHAN II: BAO CÁO KET QUA HOAT DNG KINH DOANH GIÜ'A NIEN D THEO HOAT DQNG

fl
CHI TIEU

Ky nay

Ky truàc

1.849.875.843.148

1.637.464.690.185

01.1

1.713.986.300.916

1.776.449.639.260

01.2

82.781.794.646

85.508.781.573

01.3

(53.107.747.586)

.224.493.730.648

M s6 Thuyt
minh

n

1. Doanh thu phi bo him

01

19

(01=01.1+01.2-01.3)

fl

- Phi bào him g6c

n

- (Giam)/Tang dr phong phi baa him g6c và

Phi nhn tái baa him

nhn tái bao him
452.224.700.521

423.257.618.461

- Tong phi nhixcing tái baa hiOm

02.1

470.568.227.978

450,056,196.338

- Tang dr phóng phi nhuvng tái

02.2

18.343.527.457

26.798.577.877

2. Phi nhung tái bào him (02=02.1-02.2)

n

fl
N
N
N
N
N
N
N

20

02

bao hiOm
3. Doanh thu phi bao hiOm thun (03=01-02)

03

1.397.651.142.627

1.214.207.071.724

4. Hoa hang nhirqng tái baa hiOm và doanh

04

166.568.397.240

217.498.493.451

thu khác hoat dng kinh doanh baa hiOm
(04=04.1+04.2)
- Hoa hang nhirng tái bao hiOm

04.1

87.455.130.138

135.092.387.398

- Doanh thu khác ho?t dng kinh doanh baa hiOm

04.2

79.113.267.102

82.406.106.053

1.564.219.539.867

1.431.705.565.175

5. Doanh thu thun hoat dng kinh doanh

10

baa hiOm (10=03+04)
6. Chi bi thu'&ng (11=11.1-11.2)

11

735.664.063.462

636.267.515.574

- T6ng chi bi thung

11.1

735.766.369.731

636.315.363.028

- Các khoan giam trü (Thu dôi ngu'ô thir ba bi

11.2

102.306.269

47.846.454

hoàn, thu hang d5 xCr I 100%)
7. Thu bi thir&ng nhirqng tái báo hiOm

12

170.387.627.649

108.666.814.817

8. Tang dii phàng bi thiro'ng bao

13

269.170.417.772

95.451.731.075

14

243.327.398.491

93.378.065.062

591.119.455.094

529.674.367.770

13.261.998.675

14.119.022.245

570.018.553.827

577,269,919.455

hiOm g6c vá nhn tãi baa hiOm
9. Tang dir phàng b?ii thira'ng
nhirqng tái bao hiOm
10. TOng chi bi thir&ng bao hiOm

15

21

(15=11-12+13-14)
11. Tang dir phông dao cTing Ió'n

16

12. Chi phi khác hot ding kinh doanh bao hiOm

17

22

(17=17.1+17.2)

n
n

fl
N
N
N
N

- Chi hoa h6ng baa hiOm

17.1

107.976.149.445

118.173.698.704

- Chi phi khác hoat dng kinh doanh baa hiOm

17.2

462.042.404.382

459.096.220.751

18

1,174,400,007.596

1.121.063.309.470

13. TOng chi phi hot ding kinh doanh bào him
(18=15+16+17)

Côc thuyt minh kern theo là mç5t bô phOn hop thOnh cüa báo coo tài chinh giClo nién do nay
7

•

•

TONG CONG TV CO PHAN BAa HIM PETROLIMEX

MAU

Tng 21, tóa nhà Mipec, 229 Tây Scm, qun Ding Da
Ha NÔI, CHXHCN Viêt

R

BAO cÁo

U

th QUA HOAT DONG KINH DOANH GIcA NIEN oO (1ip theo)

Cho k' hoçt dQng 6 thông kt thOc ngày 30 thông 6 nàm 2021

U
U

sO B02a-DNPNT

Ban hành theo Thông tu' s6 232/20121TT-BTC
ngày 28 tháng 12 n5m 2012 cüa Bô Tài chinh

Do'n vi: VND

PHN II: BAO cÁo KT QUA HOAT DONG KINH DOANH GICrA NIN DO THEO HOT DONG (Tip theo)

U
CHI iiEu

Thuyêt

M5S

U
U

Knày

I$,tru&c

minh

14. Lq'i nhun gp hot dng kinh doanh
bào higm (19=10-18)

19

389.819.532.271

310.642.255.705

15. Doanh thu kinh doanh bt dng san du ttr

20

4.655.598.915

3.771.092.135

16. Giá v6n bt dng san Thu ttz

21

2.920.561.100

2.727.959.257

17. Lqri nhun tu' hot dng du tu' bt dng san
(22=20-21)

22

1.735.037.815

1.043.132.878

18. Doanh thu hoot dng tài chinh

23

23

35.663.533.303

31.417.721.386

19. Chi phi hot dng tài chinh

24

24

3.539.959.568

6.597.905.631

U

20. Lqi nhun gp hot dng tài chInh

25

32.123573.735

24.819.815.755

U

21. Chi phi quán I' doanh nghip

26

224.297.659.745

202.166.338.028

U

22. Lqi nhun thun tr hot dng kinh doanh

30

199.380.484.076

134.338.866.310

U

23. Thu nhp khác

31

3.476.041.983

527.139.721

24. Chi phi khác

32

769.515.144

74.950.265

25. Lqi nhun khác (40=31-32)

40

2.706.526.839

452.189.456

U

26. Tang Iç'i nhun k toán tru'&c thug

50

202.087.010.915

134.791.055.766

U

27. Chi phi thugTNDN hin hành

51

39.003.472.222

25.699.426.854

U

28. Lqi nhun sau thug thu nhp doanh nghip

60

163.083.538.693

109.091.628.912

U

29. Iii co' bàn trén c6 phiu

1.838

1.230

U
U
U

U

(25=23-24)
25

(30=19+22+25-26)

(50=30+40)
27

(60=50-51)

70

28

U
U
U
U
U
U

Chu Cong Nguyen

Vu'o'ng Qu& Httng

Dào Nam HOi

NgLt&i 1p bigu

K toán tru'&ng

Tang Giám d6c

U

Ho Nôi, ngày 11 thông 8 nOm 2021

U
U
Các thuyt minh kern theo là môt bô phn hç'p thOnh cc)a báo cáo tO! chinh giü'a niên d nay

U
U

8

•
•

MAU sO BO3a-DNPNT

TONG CONG Ti cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX
Tng 21, tOa nhà Mipec, 229 Tây Sen, quân Ong Da

Ban hành theo Thông ti/ s 232/2012/TT-BTC
ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cCia B Tài chInh

Ha Nôi, CHXHCN Viêt

BAO CÁO LLTU CHUYN TIN T GICrA NIN oO
Cho kj' hoqt d5ng 6 thông kê't thOc ngày 30 tháng 6 nám 2021
Dc/n vi: VND

U
U
U

Mãs6

CHiT1U

Kynày

I$ftnthc

I. Liru chuyn tin tr hot dng kinh doanh
1. Tin thu ban hang, cung cap dich vu và doanh thu khác

01

1.621.029.252.158

1.536.616.794.023

2. lien chi tré cho ngtrYi cung cap hang hoá và djch vy

02

(1.071.199.754.193)

(961.311.606.101)

U

3. lien chi trà cho ngu&i lao dng

03

(270.439.319.605)

(296.508.307.407)

4.1iCn npthuthu nhpdoanh nghip

05

(23.225.353.228)

(25.003.896.002)

U

5. Tièn thu khác tt ho?t dng kinh doanh

06

165.241.762.994

197.387.581.241

6. Tièn chi khâc cho ho?t dng kinh doanh

07

(317.080.487.686)

(352.460.624.128)

Li/u chuyn tiCn thun tü hot dng klnh doanh

20

104.326.100.440

98.719.941.626

1. lien chi d mua sm, xãy dung TSCO và các tài san

21

(13.405.703.763)

(26.861.480.190)

dài h?n khác
2. hen thu tr thanh I, nhucing ban TSCD và các tài san

22

1.900.000

1.500.000

dài h?n khác
3. Tin chi cho vay, mua các cong cy nç ciia dan vj khác

23

(661.000.000.000)

(634.534.760.142)

4. hen thu hi cho vay, ban li các cong cy n

24

534.015.687.900

658.534.760.142

5. hin chi du ti/gop v6n vào dan vi khác

25

(30.114.370.000)

(10.071.052.000)

6. hen thu hi du tir gOp v6n vào dan vj khác

26

7. TiCn thu Iäi cho vay, c6 tt và Ii nhun duc chia

27

100.466.201.446

87.994.377.376

Li/u chuyn tiCn thun tue hot dng du tu

30

(70.036.284.417)

75.738.345.186

1. C6 t.rc, lçi nhun d trà cho c6 dOng

36

(16.502.515.485)

(112.725.140.465)

Luu chuyn tin thun tti hot dng tài chInh

40

(16.502.515.485)

(112.725.140.465)

I.uu chuyn tiCn thun trong kj (50=20+30140)

50

17.787.300.538

61.733.146.347

TiCn du kj

60

109.760.765.028

110.817.029.052

Anh htthng ci'ia thay d6i t' giá h6i doâi quy d61 ngoi t

61

(29.097.466)

(71.738.704)

TiCn cu6i k, (70=50+60+61)

70

.: 100

172.478.436.695

U

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

II. Liru chuyn tiCn tit hot dng du tu

cCia dan vj khác

tN
675.000.000
D

III. I.u'u chuyn tiCn tu' hot dng tài chInh

127.5

U
U
U
U
U

Chu Cong Nguyen

Vi/ong Qu6c Httng

Oào Nam Hai

Ngttô'i Ip bi

Ktoán trtrO'ng

T6ng Giám d6c

U

Ha Ni, ngOy 11 thông 8 nOm 2021

U
Côc thuyt minh kern theo là môt bs phn h9p thành c&a bOo cáo tOi chInh gii?a niên do nay

U

U

9

U
•
•

U
U

sO

BO9a-DNPNT
MAU
Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC
ngày 28 tháng 12 nàm 2012 ciia Bô Tài chInh

TONG CONG TV CO PHN BAO HIM PETROLIMEX
Tng 21, tóa nhà Mipec, 229 Táy Scm, quân €óng Da
Ha Nôi, CHXHCN Viét Nam

oØ

THUYh MINH BAO CÁO TAI CHINH GICrA NIEN
Côc thuyt minh nay ía môt bô phôn hp thành va c6n duic dQc d6ng thai vdi boo cáo tOi chlnh giU'o niên d kern theo

1.

THÔNG TIN KHAI QuAT

U
Hlnh thc

•
a

U
•

so' hCiu v6n

T6ng Cong ty c6 phn Báo him Petrolimex (gui tt là "T6ng Cong ty"), tru'&c dày là Cong ty C6 phn Báo
him Petrolimex, là doanh nghip c6 phn du'cic thành 1p theo Giy phép s6 1873/GP-UB do Chi tich Uy
ban Nhán dan thành ph6 Ha Ni cp ngày 08 tháng 6 näm 1995 và Giäy phép diu chnh In gn nhgt s6
67/GPDC13/KDBH ngày 05 tháng 11 nãm 2020.
T6ng sö nhân viên cCia T6ng Cong ty t ngày 30 tháng 6 nàm 2021 là 1.497 ngu'ii (ngày 31 tháng 12 nám
2020: 1.5 19 ngu'&i).

•
Linh vvc kinh doanh côa T6ng Cong ty gm kinh doanh djch vu bào him và kinh doanh djch vu tài chInh.

U
Ngành ngh kinh doanh

U
U
•

Ngành ngh kinh doanh chInh cOa T6ng Cong ty nhi.r sau:
- Kinh doanh dch vy báo him g6c;

U

- Kinh doanh tái báo him;
.. - -..
- Giam dinh ton that;

•

- Quàn l qu9, du tu' v6n và các ho?t dng khác theo quy djnh cta pháp lut.

: LIT
NM

.

U
Chu k kinh doanh thông thttO'ng

U
Chu k kinh doanh thông thu'&ng côa Tang Cong ty du'cc thi,rc hin trong th&i gian khOng qua 12 tháng.

•
•
•

Câu trüc doanh
T6ng COng ty cO Van phOng chInh ti tng 21, tOa nhà Mipec, s6 229 Tây Scm, qun Döng Da, Ha Ni, 61
Cong ty thành viên tri,rc thuc và 01 cong ty lien kt là Cong ty C phn Thu'cng mi và Dch vy Si'ra chU'a
0 to Petrolimex.

.

Thuyt minh v khá nàng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh giu'a niên di

•
S6 Uu so sánh trên Bang can d6i k toán giu'a nien d và các thuyt minh tu'cmng &ng là s6

U
U
•

cáo tài chInh cia T6ng Cong ty cho nám tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 dã du'çmc kim

lieu so sánh trên Báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh giü'a niên d& Báo cáo lu'u chuy6n tin t
gi&a niên d và các thuyt minh tu'cmng Ctng là s6 lieu cia báo cáo tài chInh gi&a niên d côa l6ng Cong ty

toán. 56

cho k' ho?t dng 6 tháng k6t thUc ngày 30 tháng 6 näm 2020 dã du'cic soát xét.

U
a

U
10

U

lieu cüa báo

a
a
a
a
a
a

TONG CONG TY cO PHAN BAD HlM PETROLIMEX
THUYT MINH BAD CÁO TAI CHINH GIC(A NIEN fJ() (Tip theo)
2.

C(Y S LAP BAO CÁO TAI

CHINH GICTA NIEN o

VA

MAU sO B09a-DNPNT

NAM TAI CHINH

Co' s& 1p báo cáo tài chinh giüa niên cI
Báo cáo tài chInh giü'a niên d kern theo thrc trinh bay bng Dng Vit Nam (VND), thea nguyen tãc giá
g6c và pht hp v&i chun my'c k toán, ch d ké toán áp dung cho các doanh nghip bào him Vit Nam

PI

và các quy dnh pháp ly cO lien quan den vic 1p và trinh bay baa cáo tài chinh giO'a niên d.

a

Baa cáo tài chinh giu'a niên d kern thea không nhãm phàn ành tinh hinh tài chinh, ket qua hot dng
kinh doanh và tinh hinh lt.ru chuyêri tin t thea các nguyen täc và thông l ké toán du'çic chap nhn chung
tai các nirâc khác ngoài Vit Nam.

a
N5m tài chinh

a
Näm tài chInh ciia Tng Cong ty bt du tà' ngày 01 tháng 01 và kêt thüc vào ngày 31 tháng 12. Baa cáo tài

a

chInh gia niên d

a
3.

nay thrcrc Ip cho k' hot dng 6 tháng ket thüc ngày 30 tháng 6 nám 2021.

TOM TAT CAC CHINH SACH KETOAN CHO YU

a
Sau dày là các chinh sách kê toán chi'j yêu duvc T6ng Cong ty áp dyng trong vic lap baa cáo tài chinh

a

giCra niên d:
U'o'c tinh kê toán
Vic 1p baa cáo tài chInh giü'a nien d tuán thi:i thea chun mçrc k toán, chê d ké toán áp dung cho các

C
a

doanh nghip bào him Vit Narn và các quy dnh pháp iç' có lien quan dn vic Ip và trmnh bay baa cáo
tài chInh gira nién d yêu cu Ban T6ng Giám d6c phài có nhiYng u'àc tinh và già dinh ánh hu&ng den s6

a

lieu baa cáo v cong nçl, tài san và viêc trInh bay các khoàn cOng nd và tài san tim tang ti ngày lap báo
cáo tài chinh giira niên d cOng nhii các so lieu baa cáo v doanh thu và chi phi trong su6t kçi hot dng.

p

sinh có the khác vài các irâc tinh, già djnh dat ra.

a

Cong ci. tài chinh

Mac dO các irâc tinh k toán dirçic lap bng tt cà sy' hiu biet cOa Ban T6ng Gárn dc, sO thy'c tè phát

Ghinhân ban däu

a
TOi sOn tàichinh

a
Tal ngày ghi nhan ban du, tài san tài chInh du'çic ghi nhan thea giá g6c cong các chi phi giao djch có lien
quan tru'c tiêp den viêc mua s5m tài san tài chInh do.
a
Tài san tài chinh ciia TOng COng ty baa gm tin và các khoán tu'ang du'crng tin, các khoán du tu ngän
hn và dài han, các khoán phái thu khách hang và các khoàn phài thu khàc.

p
fl

Gia tn hdp l cOa tin là giá tr ghi s. Giá tn hdp I cOa các khoàn phài thu bng già g5c trf di dv' phOng
phâi thu. Giã trj hcip I' cOa các khoàn du tu' du'çic tninh bay trong thuyêt minh v các khoán däu tu' tài
chinh. Giá tr hcip l cOa các tài san tài chInh khác bang giá trj ghi sO.

fl
n

11

I
I

TONG CONG Ti cO PHAN BAO HlM PETROLIMEX
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GIOA NIEN oØ (Tip theo)

MAU sO BO9a-DNPNT

U
Cong nQ'tàichInh
a

T?i ngày ghi nhn ban du, cong n tài chinh thrctc ghi nhn theo giá g6c cong các chi phi giao djch có lien
a

quan tnrc tip dgn vic phát hành cong n tài chInh do.

a

COng nçi tài chInh cüa T6ng COng ty bao gm phài trà ngu'&i bàn, phài tn khác, và cOng n tài chInh khác.
a

U
a

Dánh giO Ic! sau !n ghi nhçn ban dâu
Hin t?i, chua cO quy dlnh v dánh giá li cOng cv tài chinh sau ghi nhn ban du.

U

1in

a

Tin bao gm tin mt ti qu, các khoàn tin g&i không ki hn và tin clang chuyn.

a

Các khoàn dâu ttrtài chInh

a

a)

ChCrng khoán kinh doanh

U
a
a

Chirng khoán kinh doanh là các khoin chtng khoán thrçic T6ng COng ty nm gicr v&i mvc dich kinh doanh.
Chüng khoán kinh doanh duçlc ghi nhn bt du tir ngày T6ng COng ty có quyn s& h&u và dircic xác djnh
giá trj ban du theo giá tn hçrp l cüa các khoàn thanh toán t?i th&i dim giao djch phát sinh ccing các chi
phi lien quan dgn giao dich mua ch(rng khoán kinh doanh.

a

Ti các ki ho?t ding tip theo, các khoàn du tu chrng khoán duçic xác djnh theo giá g6c trü các kh
a
a

giàm giá chirng khoán kinh doanh.
DU phOng giàm giá ch&ng khoán kinh doanh duc1c trIch 1p theo các quy dinh k toán hin hành.

a

b)

Các khoOn du tu'ncm gifi' din ngày dáo hqn

a
a
a
a

Các khoàn du tu nm gi& dgn ngày dáo h?n bao gm các khoàn du tu ma T6ng Cong ty cO dnh Va khá
näng gi& dgn ngày dáo h?n. Các khoin dàu tu nm gi& den ngày dáo h?n baa gm: các khoàn tin g&i
ngán hang có k'i hen, Oy thác du tir và trái phieu doanh nghip.
Các khoân du tu nm giü' den ngày dáo hn du'çlc ghi nhn bt du tà ngày mua và ductc xác dnh giá tn
ban du theo giá mua và các chi phi lien quan den giao djch mua các khoàn du tir. Thu nhp lãi tü' các

a
a

khoàn du tu nm giü' den ngày dáo h?n sau ngày mua du'cc ghi nhn tnên Báo cáo ket qua hot dng
kinh doanh gi&a niên dc, trên cd s& dii thu. Lãi duvc htr&ng truràc khi T6ng COng ty nm gi& duçic ghi
giàm trü vao giá g6c ti th&i diem mua.

a
a
a
a
a
a

a

Các khoàn du ti.r nm git1 dn ngày dáo h?n duvc xác dlnh thea giá g6c tnr di dt phOnig phài thu khO
dOi.
Di phOng phái thu khó dbi cOa các khoàn du tu nm gi& den ngày dáo hn ducic trIch 1p thea các quy
dnh k toán hin hành.
c)

Dâu tu' vOo cong ty hen kit

Cong ty lien ket là mt cong ty ma T6ng Cong ty cO ành htthng clang k nhu'ng không phài là cong ty con
hay cong ty lien doanh cOa T6ng Cong ty. Anh hu'&ng clang k the hin & quyn tham gia vào vic dira ra
12
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các quyt dinh v chInh sàch tài chmnh và hot dng cia ben nhn du tu' nhirng không có ành hithng v
mt kim soát hoc dông kigm soát nhü'ng chInh sách nay.
Tóng Cong ty ghi nhn ban du khoàn du tu' vào cong ty lien kgt theo giá g6c. T6ng Cong ty hch toán
vào thu nhp trén Báo cáo kgt qua hoot dông kinh doanh giO'a niên d khoàn du'çic chia tO' cu nhuân
thun dy k cOa ben nhOn du tir phát sinh sau ngày cTu tu'. Các khoàn khác ma T6ng COng ty nhn du'çuc
ngoài Icui nhuân du'çic chia du'çrc coi là phn thu hôi các khoàn du tir và dirçrc ghi nhn là khoán giàm trO'
giá g 6c du tu'.
Càc khoOn du tu' vào cOng ty lien kgt du'cuc trmnh bay trong BOng can di kè toán gicra nién do theo giá g6c
tn:! di các khoOn dv' phông giOm giá (nu co). Dy' phOng giOm giá cia các khoOn du ti! du'çuc thy'c hin khi

n

có bang chCrrig chc chän cho thäy có sy' suy giOm giá tn ci:ia càc khoOn du ti! nay ti ngày kêt thOc k k
toán.

p

1,

d)

Dâu tu' vào cong cy v6n cóci do'n vi khác

Du tu' vao cOng cy v6n cija thin vj khác phOn ành các khoOn du tu' cong cu v 9n nhu'ng Tang COng ty
không có quyn kiêm soát, dng kigm soát hoc có Onh hir&ng dáng k d51 vài ben du'cic du tu'.
KhoOn du tu' vào cOng cy v 6n các don vi khác du'çic phOn ánh theo nguyen giá trO' các khoOn dir phOng
giOm giá du tic. Di,i' phOng giOm giá cOa các khoOn dau tu' du'çuc thçrc hin khi có bng chirng chác chn
cho thäy có sy' suy giOm giá trj cOa các khoOn du tLr nay ti ngày kèt thOc k'i ké toán.

Ncr phOi thu
n

fl
U
U
B
U
B
P9
U
U
U
fl
n

B
U
B

Ncu phài thu là S 6 tièn có the thu hai cOa khách hang hoc các d61 tt.rcing khác. Nçi phOi thu du'cic tninh bay
theo giá trj ghi s trO' di các khoOn dv' phOnig phOi thu khó dOi.
Dy' phOng phOi thu khó dôi di.rçic trich lap cho nhCrng khoOn nd phOi thu dã qua hn thanh toán tic sáu
tháng tr& len, hoc các khoOn ncu phOi thu ma ngu'&i ncr khó có khO näng thanh toán do bi thanh l, phá
sOn hay các khó khán tu'ong tt,r.
Tal sOn cô djnh hcru hinh vO khOu hao
Tài sOn c6 dinh h&u hmnh dirc trinh bOy theo nguyen giá trO' giá tn hao mon by k. Nguyen già tài sOn c6
djnh hru hlnh bao gôm giá mua và toOn bO các chi phi khác lien quan trçrc tip
vic thra tài sOn vào
trng thai sn sang sr dyng.
Tài sOn c6 drih hO'u hinh du'çrc khäu hao theo phu'crng pháp du'dng thng dy'a trên thai gian h&u dyng
u'àc tinh, cu thg nhu' sau:
56nãm
Nhà cCra, vt kiên trOc

10 - 35

Phu'cing tin vn tOi

6

Thiêt bj van phOng và tOi sOn cö dinh khác

3-6

Các khoOn läi, là phát sinh khi thanh l, ban tài sOn là chênh lOch gid'a thu nhp tO' thanh l và giá tn con
li cOa tài sOn vO du'c ghi nhn vOo Báo cáo kgt quO hot dOng kinh doanh.
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Tài san c6 djnh vô hlnh và khu hao
Tài san c6 dlnh vô hinh duc trinh bay theo nguyen giá tnt giá trj hao mon lOy k.
Tài sin c6 djnh vô hlnh bao gm giá tr phn mm k toán, phn mm quin l' (gui chung là "phn mm
may tInh") và quyn s& dyng t. Phn mm may tinh thrc phin b6 vao chi phi theo phu'crng pháp
ththng thng dy'a trén th&i gian hüu dung iràc tinh là 3-5 näm. Quyn s& dung clgt có th&i hn ducic phân
b6 theo phircing pháp du'&ng thng diia trên thi gian 5ir dung lô dat. Theo quy djnh hin hành, T6ng
Cong ty khong trich khu hao quyn s& dung dgt vô th&i hen.
Các khoin tn trtthc
Chi phi tn tru'&c bao gm các chi phi thirc t cã phát sinh nhirng có lien quan dgn kgt qua hot cng sin
xugt kinh doanh cCia nhiu ki ho?t ng. Chi phi tn tru0c bao gm khoin tn triràc tin thuê van phOng
và các khoin chi phi tn trithc khác.
Tin thuê van phOng thg hin 56 tin thuê dã thrc tn trithc. Tin thuê van phOng tn tru'àc thrc phân
b6 vào Báo cào kgt qui ho?t dng kinh doanh giO'a nièn d theo phu'ng pháp dithng thng tung &ng
vài thi gian thuê.
Các khoin chi phi tn tru'àc khác là già tn cong

cv,

dung cy dã xugt dàng, các phi dch

vu

tn truàc khác

du'cic coi là có khi nãng dem l?i li ich kinh t trong tung lal cho T6ng Cong ty. Chi phi nay thtçic v6n hóa
du'ài hlnh thi'c các khoin tn tru&c và thrc phân b6 vào Báo cáo kgt qua ho?t dng kinh doanh gi&a niên
dt, sir dung phung pháp du'äng thng theo các quy dlnh k toán hin hành.
Bt dng san ct'âu ttr cho thuê
Btdngsin cTutitphin ánh quyn s&dungdtvà
muc dIch thu li t& vic cho thuê. Bt dcng sin du tu' cho thuê du'cic trinh bay theo nguyen giá trr giá trj
hao mOn lOy k. Nguyen giá ciia bt dng sin du tu' duç1c mua bao gm giá mua và các chi phi lien quan
tri,rc tip nhu' chi phi quyn s& dung dat, phi dich vu tu' van v lut pháp lien quan, thug tritóc b và chi
phi giao djch lien quan khác.
Bat dng sin du tu' cho thuê chrcic khau hao theo phu'clng phàp ththng thng dy'a trén th&i gian hCru
dung u'&c tInh, cu thg nhu' sau:
S6nãm
Quyn s& dyng dat và nhà gn lin vài dat

6 - 35

Ngoi t
Các nghip vu phát sinh bng ngo?i t du'cc chuy6n d61 theo t' giá t?i ngày phát sinh nghip vu. s6 du' các
khoin muc tièn t có g6c ngoi t ti ngày kat thüc k'' hot dng cTu'çc chuyn d6i theo tç' giá ti ngày
nay. Chênh lch tç' giá phát sinh du'c hch toán vào Baa cáo k6t qui hot dng kinh doanh gi&a niên d.

Doanh thu chu'a thyc hin
Doanh thu chira thy'c hin

&lcic

ghi nhn nhLr khoin n phil tn cia T6ng Cong ty cho khách hang khi

T6ng Cong ty dã nhn tin cOa khách hang nhirng dch vy chu'a thrc cung cap cho khách hang.
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DV' phông nghip vy
a
Dv' phông nghip vv bâo higm thi'cic trich Ip theo quy dlnh ti Thông tu s6 50/2017/TT-BTC do B Tài
a
a

chinh ban hành ngày 15 thang S nãm 2017 ("Thông tu' 50") và Cong van phé duyt s 172/BTC-QLBH ngày
08 thng 01 nãm 2018 ciia Cyc Quán Ii', Giám sat bo higm — B Tài chInh. Chi tigt nhu' sau:

I

a)

a

Ds,rphông phi: Dv' phông phi du'cic T6ng Cong ty trich Ip nhir sau:

a

Nghip vy bào him phi nhân th9

•

a

D61 vài các hçip dng bào him có th&i h?n tü' 1 nàm tr& xu6ng: Ap dung phiro'ng pháp trich Ip
theo t t phn tram ciia t6ng phi báo higm, cv thg: bng 25% t6ng phi bâo higm 6i v&i Io?i
hmnh bào higm vn chuyn hang hóa và bng 50% t6ng phi bo h16m d61 vâi các Ioi hInh bào

a

higm khác.

a

•

I

061 v&i các hçip cTng bào him có thai hn trên 1 näm: Ap dung phu'ng pháp trich Ip dv'
phóng phi theo tirng ngày.

a

Dy' phOng bi thu'&ng: 061 vol các t6n that ã phát sinh và dã nhn du'c thông báo, T6ng Cong ty thy'c

a

hin trich Ip dv' phOng b?i thu'&ng g6c và nhn tái bo higm, dv' phông bi thu'&ng nhu'cing tái bào higm
theo phu'ng pháp tirng h s, dy'a trên mCrc trách nhim 6I vOl các t6n that ã xày ra và dã nhn ducic

a
a

thông báo.
06i vOl các t6n that dã phát sinh nhu'ng chu'a thrcic thông báo (IBNR"), dy' phông bi thithng du'çic trich
tp theo t' I 3% phi bao higm döi vOl tü'ng nghip vu bào higm.

a
a

Dy' phOng dao dç5ng Ió'n: Theo Chuan mv'c k toán Vit Nam s6 19 v Hyp ding bào higm, các t6n that
chu'a phát sinh và không thn ti ti ngày Ip báo cáo tài chinh (bao gm ci dv' phOng dao dng IOn) thl

a

không cn thlgt phài trIch 1p dv' phông. Tuy nhiên, T6ng Cong ty thv'c hin chinh sách dv' phOng theo quy
djnh t?l Thông tir 50, dv' phOng dao deng tOn du'cc ap dyng th6ng nhat d61 vOl tat ca các toi hlnh nghip

a

vy là 1% phi báo higm giü' Ii theo tü'ng nghip vu báo higm và du'cic trIch cho dn khi bng 100% phi bào
hlgrn gi& t?i trong ki.

a
a

b) Nghip vy bào higm sá'c khóe

a

Dy phOng toán hpc

a

061 vOl các hç'p dng bào hlgm, tái bào him (hap dng báo hIm) s&c khOe có th&l h?n trên 01 nãm, dv'
phOng toán hQc duo'c trich tp rihu' sau:

a
a

•

061 vOi các hclp ng bâo hiam sCrc khOe chi baa higm cho trithng hp chat, thu ng tt vinh vin: Ap
dung phu'ng phãp trich Ip dv' phOng phi theo tà'ng ngày trên ca' sO phi bào higm gop.

a
•
a
a

061 vOl các hp ng bào higm s&c khôe khác: Ap dung phu'a'ng pháp trIch tp theo tirng ngày trên ca'
sO phi báo h16m gop. Trong tru'&ng hç'p kat qua trich tp dv' phOng theo phu'a'ng pháp trich Ip titng
ngày thäp hcin kat qua trich 1p theo phixo'ng pháp h s6 thii hn 1/8, T6ng Cong ty së trich Ip b6
sung phn chênh Ich nay.

a
a
a
15
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

ToNG CONG T, cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX
THUYT MINH BAa CÁO iAi CHINH GICrA NIN DO (Tip theo)

MAU sO BO9a-DNPNT

Dyphàng phi
D6i vai cac hcip dng bào him, tài bào him (hcip c1ng bào him) s(tc khôe Co th&i hn duài 01 nãm, áp
dung phuang pháp trich 1p dir phông phi theo t l phn tram cCia t6ng phi bào him.

D,phàng bI thuông: D6i vài các t6n that da phát sinh và dã nhn ducic thông bâo, T6ng Cong ty thiic
hin trich Ip dr phông bi thu&ng g6c và nhn tái bào him, di phóng bi thu&ng nhu'cing tái bào him
theo phtrclng phàp tü'ng h s, dula trên mCrc trách nhim d6i vâi các t6n thgt cia xày ra và cia nhn duçic
thông báo.
D6i v&i các t6n that cia phát sinh nhung chua du'çtc thông báo ("IBNR"), dr phông bi thtthng thiçc trIch
1p theo tS' l 3% phi bào him di v&i ting nghip vu bào him.
Dphàng dam bào can d61: Dircic trich 1p theo t' l 1% phi bào higm gi& lal trong k' và thrç'c phàn ánh
vào khoàn muc dv. phông dao c1ng l&n trén bang can d6i k toán gi&a niên d.
T6ng Cong ty không cluVc bii tnt các khoàn dçr phông cho hoat dng kinh doanh bào higm g6c và nhn tái
bào higm vài di phông cho hot dng nhuclng tái bào higm. CáC khoàn di phông nay phài ducic trinh
bay niêng bit trèn các chi tiêu cOa Bang can d6i k toán gi0a niên d, trong do các khoàn dv. phóng phi
chtra duic htr&ng và di phàng bi thtt&ng cOa hoat dng kinh doanh bào higm g6c và nhn tái báo higm,
dv. phông dao dng l&n duVc phàn ánh là nçi phài trà; Dv. phông phi nhitcing tái bào higm chi.ra duc
hu&ng và dv. phóng bi thu&ng nhu'cing tái bào hiam ducic phàn ánh là tài san tái bào higm.
25
Kqubaohim
T6ng Cong ty phài k qu bào higm bng 2% v6n pháp djnh, khoàn k qu nay ducic hirâng lãi theo thóa
thun vâi ngân hang ncii k qu9 và ducic thu hn khi cham dCrt hot dng. Tin k' qu ch dirçc sir dung
d dàp &ng các cam kat d61 vài ben mua bào higm khi khà nãng thanh toán bj thiu hut và phài duic B
Tài chInh chap thun bng van bàn.

G1
HH
11
f N4

A -1

Qui phát trign khoa h9c và cong ngh
Ban Tang Giám d6c cCia T6ng Cong ty quyt dinh vic trich 1p và s& dung Qu phát trign khoa hQc và cong
ngh theo Thông tu' lien tjch s6 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC do B Khoa hQc Cong ngh và B Tài chinh ban
hành ngày 28 tháng 6 näm 2016. Vic hach toán QU phát trign khoa hçc và cong ngh ducsc thv.c hin
theo Thông tir s6 200/2014/TT-BTC do B Tài chinh ban hành ngày 22 tháng 12 nãm 2014.
Qu dt tr& bt buc
Qu dr trii b6t buc duçic trIch ti, k/i nhu5n sau thud vái t' l là 5% cho tái khi bang 10% m&c v6n diu l
cáo T6ng Câng ty.
Ghi nhn doanh thu

061 v&i nghip vy bào hIm g6c
Doanh thu phi bào higm g6c duic ghi nhn theo quy dinh t?i Thông tit s6 50/2017/TT-BTC do B Tài
chInh ban hành ngay 15 tháng 5 nàm 2017 có hiu lv.c tir ngày 01 tháng 7 nãm 2017. Cu thg, doanh thu
phi bào higm g6c du'cic ghi nhn khi dáp (mg càc diu kin sau: (1) hcmp cing cia duçmc giao kat giCra doanh
nghip bào higm và ben mua báo higm và (2) ben mua bào higm

cia trá phi bào higm hoc cO thOa thun

vài ben bàn bào higm v th&i han thanh toán phi bào higm (bao gm cà th&i gian gia han) nhu'ng khong
qua 30 ngày k tr ngày bt du thai hn bào hiam (áp dung di vài kt thanh toán phi bào higm du tiên
16
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U

a
I

hoc thanh toán phi bào him me,t In). Riêng khoàn phi bào higm cüa ki dóng phi bão him du tiên (d61
vài tru&ng hcip dóng phi theo ks') hoc phi bâo him d6i vài trir&ng hcip dóng phi bào him mt In thrçlc
h?ch toán khi bt du thii hn báo hiêm.

U

D61 v&i nghip vi tái báo him

a
a
a

Doanh thu phi nhn tái bào higm ducic ghi nhn khi phát sinh trách nhim, theo s6 phát sinh dva trèn
bng thông báo tái bào him cOa các nhà nhucing tái bâo him gti cho Tang Cong ty và thfçxc xác nhn

U

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b&i T6ng Cong ty.
T6ng Cong ty ghi nhn phi nhucing tái báo him trén ca s& s6 phi phài nhuçlng cho các nhà tái bio him,
tung ing vâi doanh thu phi bào him g6c da ghi nhn trong k.
Hoa hang nhLrclng tái bio him thrcsc ghi nhn tu'ang üng vài phi nhirçlng tái bào him phát sinh trong k'.
Trong k' ho?t dng, toàn b doanh thu hoa hang nhu'çing tái bào higm theo hcip ding nhuvng tái báo
him dä giao kt theo quy cTnh cüa ch ct tài chInh duçic phàn ánh vào khoàn muc "Doanh thu hoa hang
nhung tái bào him".
Cu6i k'i ho?t dng, T6ng Cong ty phài xác djnh doanh thu hoa hang nhuvng tái bào him chixa duçtc
hithng tuang (mg vOi khoàn phi nhuctng tái bào him chua ckrcsc ghi nhn trong k' d chuyn sang phân
b6 vào các ki sau theo phucYng pháp dy phOng phi nêu trên.
Các khoàn thu khác tü hoot ding tái bào him thrcmc ghi nhn khi thitc t phát sinh.
061 v&i các hoqt dng khác
Doanh thu tim càc hot dng khác cCia T6ng Cong ty nhtr cho thuê nhà, Iãi tin gCti ngân hang. c6 phiu,
trái phiu, cho vay duc ghi nhn khi phát sinh.
Ghi nhn chi phi
Chi phi bi thu&ng bâo him g6c duc ghi nhn trén w s& phát sinh khi T6ng Cong ty chap thun bi
thtr&ng theo thông báo bi thir&ng.
Các khoàn chi bi thu&ng nhn tái bào him thrçic ghi nhn khi phát sinh, trên c s& bang thông báo tái
cOa câc nhà tái bio him gCmi cho Tang Cong ty và T6ng Cong ty chap thun bi thir&ng.

U

a
a

Các khoan thu cTOi b?i thir&ng nhucng tái bào higm ducic ghi nhn trén w sâ phât sinh theo s6 phâi thu

U

him nhn tái phát sinh trong k'i. Trong

a
a
a
a
U

a
a

tu'cing ü'ng v&i chi phi bi thu'cmng dã ghi nhn trong ki và t I nhu'cing tái.
Chi phi hoa hang g6c và nhn tái bào him ducmc ghi nhn tung (mng vài phi bao him g6c và phi bào
toàn b chi phi hoa hang g6c và nhn tái bào him theo hcip

dng nhn tái báo him ä giao kat theo quy djnh cOa cM d tài chInh thrcmc phén ánh vào khoan myc
"Chi phi hoa hang bào him g6c" Va "Chi phi hoa hang nhn tái báo him".
Cu6i k' hot dng, T6ng Cong ty phài xác dnh khoán chi phi hoa hang g6c và nhn tái bào him chua
thrçrc tinh chi phi k nay tuang (mg v&i doanh thu phi bao him g& và phi bao him nhn tái chixa thrçmc
hu'&ng theo t trQng dv. phOng phi cOa tiing nghip vy bio him tuwng (i'ng d chuyn sang phân b6 vào
các k'i sau theo phucmng pháp di phOng phi nêu trén.
Cãc chi phi khác thrcmc ghi nhn khi thv.c t phát sinh.
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Thug
Thug thu nhp doanh nghip thg hin t6ng giá trj cOa s6 thug phâi trá hin ti và s6 thug hoãn Ii.
56 thug phái trà hin t?i dL!c tinh dra trên thu nhp chju thug trong ks'. Thu nhp chju thug khác vài Ii
vi thu nhp
nhun trtr&c thug thrqc trinh bay trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh girra niên
chlu thug không baa gm các khoin thu nhp hay chi phi tinh thug hoc du'c khgu trü' trong các ki khác
(baa gm ci 16 mang sang, ngu co) và ngoài ra không baa gm các ch tiêu không chlu thug hoc khong
thrcxc khgu trr.
Thug thu nhp hoãn li &fc tinh trén các khoin chênh loch girra giá tn ghi s6 và ca s& tInh thug thu
nhp cia các khoin myc tài sin hoc cong n trên báo cáo tài chinh gi&a niên d và duc ghi nhn theo
phirng pháp Bing can d6i k toán. Thug thu nhp hoãn l?l phii tn phii ditc ghi nhn cho tt ci cic
khoin chénh loch t?m th&i cOn tii sin thug thu nhp hoãn Il chi du'c ghi nhn khi chc chn có dCi li
nhun tInh thug trong tLfang Iai d khäu trt các khoin chênh lch t?m thOt Trong ks', do không có các
khoin chênh Ich t?m th&i trQng ygu phit sinh nên khong có khoin thug thu nhp doanh nghip hoãn Ii
nào phin ánh trên báo cáo tài chInh giu'a niên

nay.

Thug thu nhp hoãn I?i &fc xic dlnh thea thug suät di tinh sè áp dyng cho ki tài sin duc thu hi hay
n

phil tn uc thanh tom. Thug thu nhp hoãn li duc ghi nhn vào Baa cáo kgt qui hoot dng kinh

doanh gi&a niên di vi chi ghi vào v6n chO s& hcru khi khoin thug do cO lien quan dgn cic khoin muc
du'çic ghi thng via v6n cht s& hCru.
Iii sin thug thu nhp hon l?i và n thug thu nhp hon l?i phil tn duc bi trr khi T6ng Cong t có
quyn hp pháp d bü trü gicra tàl sin thug thu nhp hin hinh vOl thug thu nhp hin hinh phil n vi
khi các til sin thug thu nhp hoãn lal và n thug thu nhp hoãn I?l phil tn lien quan tOi thug thu g
doanh nghip thrçc quin l b&i cüng mt ca quan thug và T6ng COng ty có dr dnh thanh toán thug

p

nhp hin hành trén ca sO thun.
Vic xic djnh thug thu nhp cOa T6ng Cong ty cm cr via cic quy djnh hin hành v thug. Tuy nhiên,
nh&ng quy dlnh nay thay d61 thea ttng th&i k' và vic xác djnh sau cüng v thug thu nhp doanh nghip
thy thuc vio kgt qul kigm tra cia w quan thug có thm quyn.
Các loi thug khác dirc áp dung theo các lut thug hin hành ti Vit Nam.
Phân b6 tài sin, nguin v6n, doanh thu và chi phi chung
Các nguyen tc phin b6 tii sin, ngun v6n, doanh thu vi chi phi chung lien quan dgn qu chü sO h&u vi
qu chü hcip dng du'cic T6ng Cong ty áp dung theo nguyen tk phin b6 dä ducic B Tài chInh phê duyt
ti COng van s6 1924/BTC-QLBH ngiy 13 tháng 02 nàm 2018. Thea dO, T6ng Cong ty áp dung nguyen tc
phin b6 nhu' sau:
•

Iii sin du tu th' ngun v6n chO sO hüu vi tii sin du tu t& ngun vón nhàn r6i tCr dv phOng nghip
vy duVc ghi nhn và thea dOi riêng bit, dng th&i, doanh thu vi chi phi hot dng du tu ducic h?ch
tam và theo dOi chi tigt thea tü'ng tii sin du tir và ngun hinh thành nên tài sin du ttf;

•

06i vOl các tii sin du tu thrc hInh thành tt nhiu ngun v6n khác nhau (ci ngun v6n chO sO h&u
vi ngun v6n nhin r61 tr di phOng nghip vu và các ngun v6n khic) së thv'c hin phin b6 doanh
thu và chi phi theo t' trong s6 tin du tu th tiing ngun v6n du tu trong t6ng cic ngun v6n du
tlf;
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•

D6I vài ngun thu du ti! thu thrc tr vic s' dung ngun v6n dr phóng nghip vu thrc phân b6 tr&
li cho các nghip vy bào him theo t' trQng dv' phông cOa trng nghip vu bào him;

•

Càc khoàn chi phi chung cho hot dcng u tu clu'çlc phân b6 theo t' trong doanh thu ho?t dng cTu

a
a

MAU

tu' ciia trng ngun v6n du tu' trong t6ng doanh thu hot dng du tu;

a
•

a

Các khoán chi phi tritc tip ho?t dng kinh doanh bào him g6c chung cho nhiu nghip vy không th
theo döi hch toán riêng cho titng nghip vy bào him, T6ng Cong ty thi,rc hin phân b6 theo tç' trçng

U

djnh mü'c chi phi kinh doanh bào him g6c cho tirng nghip vu bào higm trong t6ng djnh m&c chi phi
kinh doanh bo him g6c;

a
•

a

Các khoàri chi phi quàn l' chi lien quan dn ho?t dng kinh doanh báo him và nhiu nghip vu bào
him du'c phân b6 theo tç' trng doanh thu phi bào him g6c cCia tü'ng nghip vu bâo him trong
t6ng doanh thu phi bâo him g6c;

U
a

•

a

Các khoân chi phi quân l' lien quan dn nhiu ho?t dng nhu' ho?t cng kinh doanh báo him, ho?t
dng tài chInh và ho?t cTng khác dircic phân b6 theo t trong doanh thu tü'ng ho?t dng trong t6ng
doanh thu ciia T6ng Cong ty;

a
•
a

Doanh thu và chi phi hot dng du tu' tài chInh hlnh thành tr chênh loch t giá drcic ghi nhn theo
quy dlnh phàp lut hin hành.

U

Trong k, thu nhp du tu thu dircic tü' vic sCi dung ngun v6n dv' phOng nghip vu thrc T6ng Cong ty
phân b6 tr& l?i cho các nghip vu bâo him theo tç' trong du' phOng cCia tui'ng nghip vu báo him là 78,8
tç' dng (ks' hot dng 6 tháng kt thik ngày 30 tháng 6 nãm 2020 là: 81,6 tè ding) và các khoàn chi phi

a

chung cho ho?t cTcng du tu' du'cic T6ng COng ty phàn b6 tr& l?i cho các nghip vu báo him theo t trQng

a

doanh thu hot di5ng du tu' cCia t1ng ngun v6n du tu' trong t6ng doanh thu ho?t ng u tu' là 12,6 tç'

U

dng (ki hot dng 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 là: 21,6 t' ng).

a

U

4.

TI'N

a

I
a

Tin mt
Tin g&i ngân hang
Tin dang chuyn

Scu6iky

S6duk,

VND

VND

7.271.242.412

9.061.541.578

120.234.952.208

98.889.933.010

12.773.480

1.809.290.440

127.518.968.100

109.760.765.028

a

U
a
a
a
a
a
a
a
19
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cAc KHOAN DU TU' TA) CHINH
S6uk,

S6cu6ik
GIA g6c
I. DiU lit NGAN HN

GIA tij hqp l'

Dy' phOng

GIA g6c

GIA tr( hqp I'
VND

VND

VND

VND

VND

2,947,078,428.636

3.049.383.003.470

(4.643.393.340)

2.777.740.971.036

Dy' phong
VND
(8.786.440.330)
(8.786.440.330)

a) Chtng khoAn kinh doanh

62.763.428.636

165.068.003.470

(4.643.393.340)

69.740.971.036

.T6nggiA trj c6 phi0u

62.763.428.636

82.534.001.735

(4.643.393.340)

69.740.971.036

82.597.930.270

(8.786.440.330)

Cong ty CP Vn táiXang dàu VIPCO

32.305.029.907

31.443.966.300

(861.063.607)

32.305.029.907

29.600.699.310

(2.704.330.597)

(3.782.329.733)

3 7.435.941.129

52.997.230.960

(6.082.109.733)

COc có phif'u khác

30.458.398.729

51.090.035.435

b) Ou t nm giG' dn ngày dAo hn

2.884.315.000.000

2.884.315.000.000

2.708.000.000.000

- lien gCzi cO k hn ngn hn (I)

2.884.315.000.000

2.884.315.000.000

2.708.000.000.000

II. OU TI! DAI HN

388.953.646.900

a) Du tis nm gIG' dn ngày dAo hn

260.000.000.000

(14,000.405.463)

(iv thAc du W (iii)
b) Du tu' gOp v6n vAo 0cm vi khAc
Du tu' vào cOng ty lien kt
COngtyCPlhLlclngm?ivà Dlthvy
Sra ch&a Oto Petrolimex (iv)
Ou tu' vào don vi khAc
COng ty Uên doanh TNHH Kho xAng ngoi quan VAn
Phong

(23.908.080.273)

406.477.158.269
260.000.000.000

-liCngCii cO k'hndài hn
•TrAi phi0u doanh nghiep (ii)

2.708.000.000.000

230.000.000.000

230.000.000.000

30.000.000.000

39.922.085.616

30.000.000.000

30.000.000.000

230.000.000.000

230.000.000.000

128.953.646.900

(14.000.405.463)

146.477.158.269

1.350.000.000

(587.246.639)

1.350.000.000

(587.246.639)

1.350.000.000

(13.413.158.824)

145.127.158.269

1.350.000.000

762.753.361

127.603.646.900
33.054.525.000

33.054.525.000

49.843.079.269

T6ng Cong ty Du Vit Nam . Cong ty CP

23.800.000.000

14.533.000.000

T6ng Cong ty CP TAi bào him Qu6c gia Tit Nam

16.807.000.000

88.488.855.000

Du tu' vào don vj khAc

53.942.121.900

95,864,546.935

(9.267.000.000)
(4.146.158.824)

(23.908.080.273)
(653.730.773)
696.269.227

(653.730.773)
(23.254.349.500)

49.843.079.269

23.800.000.000

9.961.000.000

16.807.000.000

65.547.300.000

71.465.633.269

113.896.628.030

(13.839.000.000)
(9.415.349.500)

Th hin các khoàn tin gCri ti các Ngân hang TMCP trong raràc v&i k' hn g& trên 03 tháng và k h?n con l?i không qua 12 tháng k t& th&i dim kt thüc kl
ktoàn.
Th hin các khon cTu tu' trái phiu doanh nghip vài thyi gian áo hn cOn l?i trên 12 tháng, lãi sut thà n61 và cTu'cc xác Inh cho m6i ki tInh lãi. Ky tInh lãì
là 1 nãm lien tçic trong k' hn trái phiu.
Th hin các khoàn iiy thác du tir vào COng ty Lien doanh Quán I Qu Du tu' Chü'ng khoán Vietcombank v&i thri hn (iy thác là 24 tháng k t(t ngày
08/01/2021.
COng ty C6 phn Thung mi và Djch vy SCta chO'a 0 to Petrolimex thrc thành 1p nãm 2007 v&i ho?t ng kinh doanh chInh bao gm: dch vu s(i'a chü'a ô tO,
cho thuê xe, kinh doanh ô to, thit bi 0 to và kinh doanh xãng du. T6ng Cong ty s& hcru 30% vn c(ia Cong ty c6 phn Thu'ng mi và Dlch vu Sira chü'a 0 to
Petrolimex.
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Giá trj hcip I cOa các khoân dâu ttt duqc xác djnh nhu' sau:
- Giá trj hp I' ciia ch&ng khoán dã niêm yt thrçic xãc djnh theo giá giao djch bInh quân trên S& giao dch
ChCrng khoán Ha Ni (HNX) hoc giá dóng cC.ra trên S& giao dich Chi.rng khoán Thành ph6 H ChI Minh
(HOSE) ti ngày kt thcic k' hoot dcng.
- Giá trj hcip I cüa chCrng khoán dã dàng k giao djch trên thi tru&ng giao dch cCia các cong ty di chtng
chi.ra niêm yt (UPC0M) duc1c xác nh theo giá tham chiu bmnh quân trong 30 ngày giao dch Iin k

•

gn nhât trithc thi digm k& thüc ki ho?t dng. D6I vài các chirng khoán không có giao djch trong 30
ngày lien kC gn nhât tru&c thai i6m kt thUc ki ho?t ng, giá trj hp l' cktcic xác dlnh theo phu'cing

•

pháp giá trj tài san rông can cCt vào báo cáo tài chInh cCia dn vj nhn du tu'.

U
U

- Giá tn hcp I' cCia các khoân du Ut gop v6n dài h?n khác du'çrc xác dlnh theo phu'ng pháp giá trj tài san
róng can ccr vào báo cáo tài chinh ccia dn v nhn du Ut.
- Giá tn hp l cia các khoàn tiCn g&i ngn hn thrc xác dinh bng giá tn ghi s6 do thii gian dáo hn
ngãn.

U
U
U
U

- 061 vài khoân du tu' khác khong có dCi thông tin trên th tru'ng

6.

PHAI THU V HçYP DÔNG BAO HIM

—

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

xác djnh giá trj hp I ti th&i dim

Ip báo cáo tài chinh giO'a niên d, giá tr ghi s6 trCj' di dv' phông dã trIch Ip cüa các khoàn mi,ic nay
du'c th hin thay cho giá tn hcip l.

Phài thu phi bào higm g6c
Phái thu phi nhn tái bào higm
Phài thu bbi thiräng nhLrctng tái bào h14m

56cu6ik,

S6duk,

VND

VND

242.317.296.649

188.255.567.841

50.837.402.019

37.685.871.446

129.824.820.171

171.631.537.562

42.2.979518.839

397.572.976.849

/
((c.

'I *
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CAC KHOAN PHAI THU KHAC
S6cu5ik',
Giá trj
Phâi thu ngu'Yi lao dng

8.

S6duk,
DV phông

Glá tn

DV phàng

VND

VND

VND

VND

18.769.312.591

837.920.417

7.974.672.307

842.121.212

4256184.383

K cuQ'c, k qu

4.226.158.362

Phái thu khác

19.383.229.790

10.553.713.441

19.605.284.588

9.442.573.980

42.378.700.743

11.391.633.858

31.836.141.278

10.284.695.192

DV' PHONG PHAI THU NGAN HN KHO DÔI
Giá tn các khoân phâi thu, cho vay qua h?n thanh toán hoc chu'a

qua hn nhu'ng khó có khâ nãng thu hi t?i ngày 30 tháng 6 nãm 2021 và 31 tháng 12 nàm 2020 nhii

sau:
S cu6i k
VND
Giá g6c
Phâi thu bâo hIm g6c

54.660.833.047

Phâi thu tái bâo him

29.440.314.145

Tam Crng can b nhân viên
Phá thu tCr hoat dng du tu'
Phãt thu khac

Qua han
6tháng-lnám

Qua han
1 nâm -2 nàm

10.783.976.341

2.316.439.536

2 narn-3nam
12.284.244.811

Qua han trên 3 nãm

Dy' phong

29.276.172.359

42.268.556.39 7

29.440.314.145

29.440.314.145

837.920.417

837.920.417

837.920.417

1.740.225.397

1.740.225.397

1.740.225.397

Gna tr có thE thu hi
12.392.276.650

11.187.276.302

463.430.020

565.434.360

88.148.911

10.070.263.011

10.553.713.441

633.562.861

97.866.569.308

11.247.406.361

2.881.873.896

12.372.393.722

71.364.895.329

84.840.729.797

13.025.839.511

S6d'u k4'
VND
GIá gEc

Qua han
6tháng-1nm

Qua han
lnãm-2nãm

Phãi thu bâo hiEmg6c

50.866.440.364

4.176.163.327

Phái thu tãi baa him

24.818.311.722

-

850.460.562

4.770.5(X)

Tm &ng can bO nhn vên

4.518.446.674

4.000.000

Phái thu ti hoat dng du tu'

1.740.225.397

Phâl thu khãc

9.879.178.151

406.965.584

278.011.519

88.154.616.196

4.587.899.411

4800.458.193

Qua han
2näm-3näm
11.813.682.752

Qua han trén 3 nàm
30.358.147.611

42.139.797.873

24.818.311.722

24.818.311.722

t\\

GIá trj có thE thu h
8.726.642.491

8.339.350

831.690.062

842.121.212

1.740.225.397

1.740.225.397

42.408.349

9.151.792.699

9.442.573.980

436.604.171

11.866.091.101

66900.167.491

78.983.030.184

9.171.586.012

10.000.000

Giá tn có thg thu hi cia các khoán phâi thu ngn h?n khó dói bao gm giá gc trr di dv' phông phài thu khó clói dã trIch lip.
22
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CHIPHITRATRLTàC

Sduk,

a) Ngãn hn

S6cu6ikv
VND
305.253.220.421

386.018.718.251

- Chi phi hoa hang chi.ra phân b6

156.253.448.821

164.385.173.613

-Chi phi cong cy, dung cy xu6t dung

15.284.733.906

19.950.755.073

- Chi phi kinh doanh chua phân b6 (I)

112.412.461.038

184.718.877.160

- Chi phi trà truàc ngn hn khác

2 1.302.576.656

16.963.912.405

b) Dài hn

14.179.749.063

20.129.445.878

- Chi phi thuê van phOng

10.156.626.601

15.204.951.655

4.023.122.462

4.924.494.223

319.432.969.484

406.148.164.129

- Chi phi trà trir&c dài hn khác

(I)

VND

Phàn ánh khoán chi phi kinh doanh phát sinh t1r nghip vu Bào him s&c khóe ngtthi vay qua t6
chCec tài chinh chira phân b6 trong ks'. Chi phi kinh doanh nay thrcic ghi nhn vâ phân b tucing
(mg vài phung pháp trich 1p dçr phông phi bâo him chima duçic hu'&ng cCia nghip vy bào
him nay.

10.

TANG, GIAM TAI SAN CÔ DINH H&U H1NH

Nhà cira,
0c

Phirong tin
vn tii

Th16t bi
van phbng

Tài san
khác

T6ng cng

NGUYEN GIA

VND

VND

VND

VND

VND

s6 dir du k4

347.737.091311

103.360.828714

107.103387.260

4.068.973.222

562.270.280507

Mua sm m&i

401.628.000

11.891.569.457

1.106.410.000

f)u tir XDCB hoàn thinh

335.186.364

4t kiin

Thanh I, nhi!ng ban
s6 dii cuói k

13.399.607.457

163.370.000

498.556.364

(3.931.314.1611

(3.931.314.161)

348.473.905.675

111321.084.010

108.373.167.260

4.068.973.222

572.237.130.167

56 dir du kj'

85.875.658.436

75.976.084.220

75.574.608.146

3.634.780349

241.061.131.151

Trid khu hao

5.885.208.914

4.410.408.520

6.745.570.036

95.999.706

GIA TRI HAO MON WY K

Thanh l, nhLrclng ban
56 dir cu61 k'

(3.931.314.161)

17.137.187.176
(3.931.314.161)

91.760.867.350

76.455.178.579

82.320.178.182

3.730.780.055

254.267.004.166

T ngây du k

261.861.432.875

27384.744.494

31.528.779.114

434.192.873

321.209.149356

Ti ngày cu6 k

256.713.038.325

34.865.905.431

26.052.989.078

338.193.167

317.970.126.001

GIA TRI CON LAI

Nguyen giá ciia tài san c6 dlnh h&u hlnh bao gm các tài san c6 djnh hüu hlnh cia khu hao ht nhung van
con sCm dung t?i ngày 30 tháng 6 nãm 2021 vài giá tr là 126.527.929.498 dng (ti ngày 31 tháng 12 nàm
2020: 93.672.202.684 dng).
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vO H1NH
Phn mm
may tinh

Quyn SC:
dyng dât

T6ng cong

NGUYEN GIA

VND

VND

VND

56 dir dâu kq

86.829.481.692

163.037.766.321

249.867.248.013

Tang do mua sm

2.010.000.000

2.010.000.000
88.839.481.692

163.037.766.321

251.877.248.013

67.030.183.138

1.775.185.668

68.805.368.806

5.454.634.931

103.920.198

5.558.555.129

72.484.818.069

1.879.105.866

74.363.923.935

Ti ngày dãu k,

19.799.298.554

161.262.580.653

181.061.879.207

Ti ngày cu6i kjr

16.354.663.623

161.158.660.455

177.513.324.078

S6 dir cu6i kc
GIATRIHAO MON LOYK
56 du du kjr

Trich kh5u hao
S6 dir cu6i ky
GIATRI CON

Nguyen giá cCia tài san c6 6nh vô hInh bao gm cac tai san c djnh vô hInh dã khgu hao ht nhtzng vn
con sC: dyng t?i ngày 30 tháng 6 nàm 2021 vài giá tr là 55.081.637.531 dng (t?i ngày 31 tháng 12 näm
2020: 46.835.262.075 dng).

12.

CHI PHI XAY DVNG CO BAN D& DANG

56 cu6i kc
VND

56 du k,

V

Cong ty thành viên ti An Giang

3.677.446.472

Van phOng T6ng Cong ty

1.605.711.413

530.400.0

Cong ty thành vièri khác

1.601.094.760

1.757.522.507

6.884.252.645

2.287.922.507

Chi phi xây di.rng ca bàn dà dang cu6i k' bao gm chi phi c1u ti! xây dyng try s& lam vic ti các cong ty
thành viên và chi phi Ip dt các h th6ng khác ti van phOng.
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MAU sO BO9a-DNPNT

TANG, GIAM BAT DONG SAN DAU TI!
Quyn s& dyng dt và
nhà gn lin v&i dt
VND

NGUYN GIA

96.057.873.261

S6dtrdu kvà cu6i k4
GIA TRI HAO MON LOY K

18.211.766.640

S6dirduk,
Trich khu hao

1.049.018.580

S6dtrcu6iky

19.260.785.220

GIA TRI CON LAI
Ti ngày dàu ky

77.846.106.621

Ti ngày cui ky

76.797.088.041

Bat dng san clàu tu là gia tn quyn scr dyng dat và nhà gn lin vài dat dia T6ng Cong ty ti s6 186 Din
Bièn Phc, Phir&ng 6, Qun 3, Thành ph6 H ChI Minh, th.rc Tong Cong ty du ti.r xây ding vài myc dIch
cho thuê.
Theo quy dnh ti Chuan misc K toán Vit Nam sO 5 — B6t dông sân du tu', giá tn hcrp l' cia bat dng
san du tu' t?i ngày 30 tháng 6 nãm 2021 cn ducic trinh bay. Tuy nhiên, TOng Cong ty hin chtra xác dlnh
du'çic giá trj hcip I' nay nén giá tr hcfp l cia bat c1ng san du tu ti ngày 30 tháng 6 nãm 2021 chu'a
thrçic trInh bay trên Thuyt minh báo cáo tài chInh giüa niên d& D xác dnh giá tr hcp I' nay, TOng
Cong ty së phài thuê mtt cOng ty tir van dc Ip dánh giá giá tn hclp I cia bât dng san du tix. Hin ti,
TOng Cong ty chira tim dirctc cong ty tu' van phü hçip d thu'c hin cong vic nay.

14.

PHAI TRA V HC1P DóNG BAO HIM
S6w6ik

VND
297.862.912.387

Phài trá bi thix&ng nhn tái bâo him

22.393.516.016

9.816.286.308

Phài trá hoa hang bào him

21.627.287.787

16.571.289.764

Phái trà khác

23.755.625.152

4.903.840.668

336.008.951.125

329.154.329.127

Phài trà phi nhLrclng tái bào higm

is.

S6duk,

VND
268.232.522.170

muvA cAc KHOAN PHAI NOP NHA NUYIC

VND

S6phâinp
trong k
VND

S6dthyc
np trong kj
VND

22.633.880.709

93.057.871.435

91.377.102.815

24.314.649.329

Thug thu nhp doanh nghip

9.601.258.713

39.003.472.222

23.225.353.228

25.379.377.707

Thud thu nhp cá nhãn

3.486.043.106

12.514.184.846

13.664.435.546

2.335.792.406

Thud, phi phâi np khác

-251.479.588

1.227.476.765

1.183.837.413

(207.840.236)

35.469.702.940

145.803.005.268

129.450.729.002

51.821.979.206

s6(aukj

Thus GTGT hang hOa djdi
ban ni dja
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CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NOP NGAN HAN KHAC
Kr nay

Nàm tru'&c

VND

VND

56 dii du k'/nãm

124.344.978.561

123.938.787.959

Doanh thu hoa hbng chua dtscrc htr&ng
phát sinh trong kç,/nam

100.124.122.091

225.939.017.033

87.455.130.138

225.532.826.431

137.013.970.514

124.344.978.561

56cu6ikq
VND
6.301.315.291

S6duk
VND
5.727.123.295

108.623.276

110.919.721

Bào higm y t

97.731.963

92.155.767

Bào higm that nghip

20.023.581

17.363.012

C6 tCrc phài trâ cho c6 dOng

16.818.132.053

15.829.817.153

Thug nhà thu gi& I?i (i)

11.839.872.559

11.839.872.559

6.144.970.992

8.677.053.055

41.330.669.715

42.294.304.562

1. Doanh thu hoa hang chtta duqc hithng

Doanh thu hoa hang dà phân bó vào
thu nhp trong k,/nàm
S6 dii cu6i kç,/nam
2. Các khoàn phâi trà, phi np ngn hn khác
Kinh phi cong doàn
Bào higm xà hi

Các khoàn phài trá, phái np khãc

(i)

Dày là thug nhà thu lien quan dgn các hp dng nhung tái bào higm ra nithc ngoài phát sinh
tr nàm 2009 dgn tháng 02 nàm 2012 thtçic T6ng COng ty gi& li do dang lam thO tyc min giàm
thug vài c quan thug. Dn th&i digm phàt hành báo cáo tài chInh gi&a niên d nay, T6ng Cong
ty vn chtra nhn disçic quygt djnh chInh thCrc tur cci quan thug v van d nay.

26

E

IIIIIIUMINI•UIUU1UU.UURUNUUUURUUU
TONG CONG TY a5 PHAN BAa HIM PETROLIMEX
THUYT MINH BAO CÁO iAi CHINH GICYA NIN D (Tip theo)
17.

MAU sO BO9a-DNPNT

DV' PHÔNG NGHIP VV

DV' phèng bi thu'&ng và dv' phông phi chu'a du'q'c hu'&ng:
Do'n vi: VND

S6du k

56cu6i k,
Dy' phông bi thu'ô'ng và
dy' phông phI chtra thtç'c hir&ng

Dy' phOng baa him g& và Dy' phOng nhu'cYng tái bâo

Dy' phOng bâo him thun

Dy' phOng baa higm g6c và Dy' phOng nhu'q'ng tál bào

Dy' phOng baa him thun

nhn tái báo him

him

1.420.587.683.556

1.961.230.799.882

469.191.841.283

1,492,038,958.599

1.174.875.250.771

617.665.341.577

1323.370.174.576

931.547.852.280

591.822.322.296

1.684.421.586.447

1.147.604.965.042

536.816.621.405

1,413,295,458.917

904.892.927.500

508.402.531.417

108.119.005.901

27.270.285.729

80.848.720.172

110.074.715.659

26.654.924.780

83.419.790.879

3.700.663.644.644

1.662.410.619.511

2.038.253.025.133

3.484.600.974.458

1.400.739.693.563

2.083.861.280.895

nhn tái bâo hlm

him

1.Dy' phông phi chixa du'ç'c h,i&ng

1.908.123.052.296

487.535.368.740

2. Dy' phông bi thu'à'ng

1.792.540.592.348

hong dO:
- Dy' phOng cho các yêu u dOl
bi thithng chita gii quy&
- Dy' phOng cho cãc t6n that d
phát sinh nhi.tng chu'a thông baa
Cong

Trong do chi tit:
K,trtthc

Knày
1. Dy' phOng phi chtra du'y'c hu'&ng

S6thrdu k"
56 (hoàn nhp)/trich Ip them
trong ki
S6dtrcu6ikj

Dy' phOng phi bào higm Dy' phOng phi nhu'crng tái
g6c va nhn ta báo hi4m
bâo him

Dy' phOng phi bâo him
thun

Dy' phOng phi bâo him Dy' phOng phi nhu'ç'ng tái
baa him

Dy' phOng phi baa him

g6c và nhn tái baa him

thun

1.961.230.799.882

469. 191.841.283

1.492.038.958.599

1.695.611.025.671

462.728.815.252

1.232.882.210.419

(53.107.747.586)

18.343.527.457

(71.451.275.043)

224.493.730.648

26.798.577.877

197.695.152.771

1.908.123.052.296

487.535.368.740

1.420.587.683.556

1.920.104.756.319

489.527.393.129

1.430.577.363.190
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kjnày

2. Dy' phông bi thtrô'ng

Dy' phông bi thu'ng bâo
him g6c và nhn tái bâo
him

Ktru&c

Dy' phông bi thithng bâo
Dy' phông bi thv&ng Dy' phông bi thu'&ng bâo
him g6c và nhn tái bào
nhu'Q'ng tái bào him
him thun
hIm

Dy' phông bi thu&ng Dy' phông bi thu'&ng bâo
him thun
nhu'qng tâi bâo him

S6 di du k'

1.523.370.174.576

931.547.852.280

591.822.322,296

1.470.371.805.262

886.639.615.897

583.732.189.365

S6 trIch Ip them trong ki

269.170.417.772
1.792.540.592.348

243.327.398.491
1.174.875.250.771

25.843.019.281

95.451.731.075
1.565.823.536.337

93.378.065.062
980.017.680.959

2.073.666.013

sö du cu6i k,

617.665.341.577

Dr phông dao dng Ió'n:

Ti ngày du kj
S6 trIch Ip them trong ky
Ti ngày cu61 k

Kcnày

Kytrtró'c

VND

VND

323.114.699.391

306.974.297.636

13.261.998.675

14.119.022.245

336.376.698.066

321.093.319.881
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V6N CHCJ S1 HCrU

V6ndutu
cCia chCi s& h0u

Thngdix
v6n c phn

Qudutu
phát trin

Qudi,rtr&
bt buc

Lql nhun
sauthu
chua phân ph61

T6ng cong

VND

VND

VND

VND

VND

VND

359.463.149.516

68.159.301.024

65.465.853.473

157.417.350.876

1.537.683.384.889

109.091.628.912

109.091.628.912

Cho k hoqt d3ng 06 thong kit thOc ngày 30 thOng 6 nOm 2020
Ti ngày du kçc

887.177.730.000

1i nhun trong k'
Inch qu du tir phát tnign

4.971.003.900

Trich qu khen thtf&ng, phic Içii

(4.971.003.900)

—

Cha có tCrc cho c6 dong
Ti ngày cu6i kc

887.177.730.000

( 29.367.966.602)

(29.367.966.602)

(115.333.104.900)

(115.333.104.900)

359.463.149.516

73.130.304.924

65.465.853.473

116.836.904.386

1.502.073.942.299

359.463.149.516

73.130.304.924

74.238.923.847

85.715.839.587

1.479.725.947.874

163.083.538.693

163.083.538.693

Cho k' hoç,t d'5ng 06 tháng kit thác ngày 30 thOng 6 nOm 2021
Ti ngày du k

887.177.730.000

Li nhun trong ki
Inch qu9 du tu phát tnin (i)

5.263.842.225

(5.263.842.225)

Inch qu khen thtthng, phiic lçti (I)

(36.086.812.000)

Chia c6 t&c cho c dông (I)
T31 ngày cu61 k,

(I)

887.177.730.000

359.463.149.516

78.394.147.149

74.238.923.847

(36.086.812.000)

(17.743.554.600)

(17.743.554.600)

189.705.169.455

1.588.979.119.967

Theo Nghj quyt D?i hci dng c6 dông s6 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19 thOng 4 nOm 2021, T6ng Cong ty thv'c hin phân phi IQ'i nhun nàm 2020 nhu' sau:
- Qu dv' tr& bt buc vài s6 tin tu'ang 'ng là 8.773.070.374 dng (trong ó: s6 dã tm trIch qu dii tr& bt buc trong nOm 2020 là: 8.773.070.374 cTng);
- Qu

u tu' phOt trign vài S tin 5.263.842.225 dng;

- 0U9 khen thithng phik li vài s6 tin 36.086.812.000 dng; và
- Chia

c6 t(rc vài tç' l 12% v6n iu I bng tin mt tiro'ng clucing vâi s tin 106.461.327.600 dng. Trong do, 10% dä &wc chi trO trong nOm 2020, s chi trà

trong nOm 2021 là 2% v6n c1iu l tung &ro'ng vOi s6 tin là 17.743.554.600 dng.
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56 Iung c6 phn TOng Cong ty dà dãng k và phát hành ra Cong chüng ti ngày 30 thàng 6 nàm 2021 là
n

88.717.773 cO phn. bàn b sO CO phn cOa TOng Cong ty là CO phn phO thông, mnh giá m61 c6 phn là
10.000 dng.

CO phiu

T

- SO liicrng CO phiu d bàn ra cong chüng

+ c6 phiéu pho thông
-56 lt.rng cO phiu dang liru hành
+ Cóphie'uph6thông

19.

I
N
I
I
I
N
I

88.717.773
88.717.773

1.785.543.340.907

Bào hiOm con ngircii

190.509.062.230

398.200.989.702

Bào him tài san và bâo him thit hi

234.171.261.893

265.525.028.260

Bâo him hang hóa

147.829.741.253

109.412.971.986

33.877.160.139

20.251.132.129

Bào him xe c gi&i

718.758.275.790

694.027.834.368

Bào him chày

231.807.773.232

120.195.631.323

Bào him than tàu và P&l

140.117.124.467

146.459.64t162

36.852.744.869
103.455.000

31.345.8667
tt
124.24O

(20.040.297.957)

(9.093.701.7)

84.770.549.212

88.708.938.491

4.145.311.450

10.489.996.731

47.495.962.931

57.907.125.889

Báo hiOm hang hóa

9.666.596.770

8.355.505.737

Bào hi6m hang không

3.198.074.847

2.219.766.468

248.408.847

307.406.475

12.420.394.923

1.280.354.635

6.898.474.587

4.289.535.464

Bào him tràch nhim chung

406.554.378

795.549.630

Báo him nOng nghip

290.770.479

3.040.792.999

-

22.904.463

Các khoán giàm tr& phi nhân tal bao him

(1.988.754.566)

(3.200.156.918)

Giàm/(Täng) dir phOng phi bao hiêm gOc vâ nhân

53.107.747.586

(224.493.730.648)

1.849.875.843.148

1.637.464.690.185

Các khoan giam tr& phi baa him gOc

Bào him con ngu'äi
Bào higm tài san và bào him thit hi

B5o him xe c gi&i
Bào him cháy
Bào hiOm than tàu và P&l

Báo him phi nhân tho khác

tái bao him

I
a

I

88.717.773
88.717.773

1.734.026.598.873

I

I

88.717.773

VND

Phi nhãn tái bao him

N

88.717.773

VND

Bào hiOm phi nhàn thQ khác

fl

88.7 13.773

K"tru'âc

Bào him trách nhim chung

fl

88.717. 773

Kinày

Bào hiém hang không

fl

SO dâu ky

DOANH THU PHi BAO HIEM

Phi bào hiOm g6c

ri

sO cu61 k,
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PHI NHLT1NG TAI BAO HIM
Ky nay

Kc truóc

VND

VND

470.568.227.978

450.056.196.338

14.992.059.576

44.823.546.950

160.753.582.566

247.003.292.833

Bào him hang hOa

35.746.932.622

30.248.997.976

Bào 1,1gm hang khong

35.359.532.584

21.857.856.265

T6ng phi nhucrng tái bào him
Báo him con ngi.rôi
Bao higm tàj San và báo i,igm thjt hi

Bao higm xe co' giài

43.875.000

Bào h14m cháy

125.209.793.583

15.899.035.599

Bao hiém than tàu và P&l

78.016.276.062

69.022.298.553

Bào higm trách nhim chung

20.398.665.735

19.465.605.344

Bâo 1,1gm tin dung và rOi ro tài chinh

1.599.269.068

Bào higm phi nhãn thQ khác
(Tang) dy phàng phi nhtrc'ng tái báo him

21.

91.385.250

92.418.750

(18.343.527.457)

(26.798.577.877)

452.224.700.521

423.257.618.461

T6NG CHI BÔI THLTÔNG BAO HIM

Kç,này

K,tru'ó'c

VND

VND

T6ng chi bi thu&ng

735.766.369.731

636.315.363.028

Bào higm con nglr&i

91.255.350.807

70.300.824.275

Bào higm tài san và bao higm thit hi

97.444.140.598

77.309.400.817

9.951.021.004

16.255.568.170

28.870.345.728

12.257.364.202

389.329.620.389

335.436.219. 192

Báo higm cháy

67.217.253.798

42.872.344.237

Báo higm than tàu Va P&I

49.020.538.782

72.881.926.915

Báo higm trách nhim chung

1.283.608.567

1.304.129. 193

Báo higm nông nghip

1.394.490.058

7.697.586.027

Các khoân thu giàm chi

(102.306.269)

(47.846.454)

(170.387.627.649)

(108.666.814.817)

269.170.417.772

95.451.731.075

(243.327.398.491)

(93.378.065.062)

591.119.455.094

529.674.367.770

Bào higm hang hóa
Bao higm hang không
Báo higm xe co' giài

Thu b?ii thtr&ng nhirçtng tái bâo him
Tángdy phông bi thtrà'ng baa higm g6c và nhn
tau bao huem
(Tang) dy' phóng bi thtr&ng nhtrcng tái bào higm
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22.

MAU sO BO9a-DNPNT

CHI KHAC HOATOONG KINH DOANH BAO HIM
Kynày

Chi hoa hang bâo him
Chi dành giá ri'ii ro d6i tuvng duc báo him
Chi quàn I di I bâo higm
Chi d phóng hn cht6n that
Chi khác

Kytrtzoc

VND

VND

107.976.149.445

118.173.698.704

361.470.162

1.981.730.377

18.488.750.260

16.364.294.019

861.752.056

1.872.432.497

442.330.431.904

438.877.763.858

570.018.553.827

577.269.919.455

Kynày

Kytrtró'c

VND

VND

3.955.451.445

26.552.142.339

I
23.

DOANH THU HOAT DONG TAI CHINH

a

I
I

Lãi tin gCti, Iãi iy thác du tLr

a

Läi tü' hoot dng kinh doanh c6 phiu

a
a

10.090.802.100

662405.752

c6 tic, Ii nhun diictc chia

8.639.907.500

2.383.994.909

Li du tLf trái phiu

7.938.310.122

909.826.928

Doanh thu hoot dngtài chInh khác

5.039.062.136

909.351.458

35.663.533.303

31.417.721.386

a

I

24.

;ÔN
TN

CHI PHI HOAT DONG TAI CHINH

EL(

a
Kynày

Kytru&c

VND

VND

(8.437.717.931)

2.356.635.135

11.977.677.499

4.241.270.496

3.539.959.568

6.597.905.631

Krnày

Kftnràc

VND

VND

116.186.442.310

109.152.033.664

Chi phi cT dCng van phông

14.344.112.719

13.104.801.651

Chi phi khffu hao tài san c6 djnh

22.691.352.748

24.286.612.611

6.407.524.488

7.811.772.797

Chi phi dch vy mua ngoài

37. 178.794.243

28.914.596.240

Chi phi bang tièn khác

27.489.433.237

18.896.521.065

224.297.659.745

202.166.338.028

a
(Hoàn nhp)fTrich Ip d
ttttài chInh

I

phông giàm giá c5u

Chi phi ho?t dngtài chinh khác

a
a
a

25.

CHI PHI QUAN L DOANH NGHICP

I
a
Chi phi nhân viên
a
a

Thué, phi và I phi

I
a
a
a
a
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26.

CHI PHI HOAT DONG KINH DOANH THEO YU TO
Kynày

K,tru&c

VND

VND

Chi phi nhân viên

236.888.428.495

226.274.418.848

Clii phi van phông

14.344.112.719

13.104.801.651

Clii phi khu hao tài san c6 dnh

22.691.352.748

24.286.612.611

6.407.524.488

7.811.772.797

5.909.224.017

5.986.478

305.348.709.171

295.740.479.685

36.909.506.221

26.786.352.919

628.498.857.859

594.010.424.989

Kynày

Kj,tru&c

VND

VND

202.087.010.915

134.791.055.766

(8.610.810.034)

(8.576.368.800)

1.541.160.230

2.282.447.305

Thug, phi và I phi
Chi phi d

phông

Chi phi djch vii mua ngoài
Chi phi khác bang tin

27.

MAU sO B09a-DNPNT

THUETHU NHAP DOANH NGHIEP

Lcri nhun trtr&c thug
Diu chinh cho thu nhp chlu thug
Tr&: Thu nhp không chju thug
Cong: Các khoàn chi phi không &fcc
khu trt1
Thu nhp chju thug
Thug suät thông thir&ng
T6ng chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành

195.017.361.111

128.497.134.271

20%

20%

39.003.472.222

25.699.426.854

Thu6 thu nhp doanh nghip cho k hot dng 6 tháng kgt thtc ngày 30 tháng 6 nãm 2021 là s6 lieu tm
tinh. 16ng Cong ty se xac djnh s6 thug thu nhp doanh nghip chInh thüc khi Ip báo cáo tài chinh cho
nàm tài chInh kgt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021.
28.

LAI CO. BAN TREN cO PHIU
Vic tInh toán lãi c bàn trèn c6 phiu phân b6 cho các c6 dông s& hü'u c6 phi6u ph6 thông cüa T6ng Cong
ty du'c thyc hin da trên ca s& các s6 Iiu sau:

Lj nhun sau thug thu nhp doanh nghip
LQ'i nhun cT6 tInh Iãi co' bàn trén c6 phiu
56 c6 phigu ph6 thông blnh quân Iuu hành trong
Lãi co' bàn trên c6 phiu (VND/c6 phiu)

33

K,này

K,trtthc

VND

VND

163.083.538.693
163.083.538.693

109.091.628.912

88.717.773

88.717.773

1.838

1.230

109.091.628.912
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çrip theo)

MTS6 CHiTIEU OANH GIA KHAI QUATT1NH H1NH TAI cH1NH
Oo'n vj
tinh

Chtiêu
1.

S6cu6ik,

S6dIuky

B6 trI ca cSu tài san và co cu ngun v6n

1.1 B6 trI Ca cäu tài san
- Tài sen dài hn/T6ng tài san

%

15,06%

16,33%

- Tài san ngn hn/T6ng tài san

%

84,94%

83,67%

1.2 B6 trI ca cäu nguôn v6n
%

- Nçf phái trá/T6ng ngun von
- Ngun vOn chi s& hOu/T6ng ngun vOn
2.

75,62%

75,82%

24,38%

24,18%

Khâ nàngthanh toán

2.1 Kha nãngthanh toán hin hành

In

1,32

1,32

2.2 Khá nãng thanh toán n

In

1,13

1,11

In

0,63

0,63

Ky nay

Ky trtróc

ngn hn

2.3 Khà nãngthanh toàn nhanh

00'ui '
tinh

Chi tiêu
3.

T9 suit sinh IO'i

3.1 T' suät ki nhun trên doanh thu
- Tc suät li7i nhun truàc thu/Doanh thu

%

12,57%

9,19%

-T'suätIqinhunsauthu/Doanhthu

%

10,14%

7,43%

%

3,10%

2,16%

suät Ii nhun sau thu/T6ng tài san

%

2,50%

1,75%

3.3 T' suit lçti nhun sau thu/Ngubn vOn chi s& hCru

%

10,26%

7,26%

3.2 T' sugt li nhun trén t6ng tài san
-Tç'suat Iqi nhun tru'acthu/T6ngtài
-

30.

n

BAO cÁo BO PHAN
Ho?t d3ng kinh doanh cta T6ng COng ty chi yu là kinh doanh bào him Va du ttr tü' ngun v6n cCia hot
dng bào him. Hot dng du tti nay là me,t khãu trong chu k' kinh doanh báo him, các khoàn c5u ttf
vào lTnh vt/c kinh doanh khác là không dáng k. Ben cnh do, hot dng san xuät kinh doanh cia T6ng
Cong ty trong càng mt khu vc da l cOng nhu cüng ph?m vi môi trLthng kinh t. Do do, Ban T6ng Giám
d6c T6ng Cong ty dành giá và tin tu'&ng rang vic không 1p báo cáo theo b phn là phü hclp vài hot
dng kinh doanh hin nay cia Tang COng ty.
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31.

BIEN KHA NANG THANH TOAN
S6cu6ik,

S6duki

VND

VND

I.

Blén khá nàng thanh toán
(I=(1)-(2)-(3)-(4))

1.012.505.867.902

823.644.439.618

1.

Chênh Ich gi&a giá tn tài san và các khoân nci phài trà

1.588.979.119.967

1.479.725.947.874

2.

Trr các tài san du'çic chip nhn toàn b giá tn hth toán

3.

Trr các tái san bj Io?i trü toàn b giá tn hach toán

357.856.635.101

433.631.820.050

4.

Tnt các tài san bj loal trti mt phn giá trj hch toán

218.616.616.964

222.449.688.206

II.

Blén khà nngthanh toán t6i thiu
[Giá trj IOn ho'n gi&a (a) và (b)]

673.739.334.765

695.164.923.993

(a)

25% T6ng phi bào higm gi& Ii

673.739.334.765

695.164.923.993

(b)

12,5% T6ng phi bào higm g6c và phi nhn tái bao higm

450.495.857.920

458.644.648.579

III.

Sosánh(I)và(II)
338.766.533.137

128.479.515.626

150,28%

118,48%

Theo s6 tuyt d6I
Theo t" I phn trim

32.

MAU so BO9a-DNPNT

CONG CV TA, CHINH
Quàn Iv rüi ro v6n
T6ng Cong ty quàn I ngun v6n nhm dam báo rng Tang Cong ty Co th vra hot cTng lien tyc vü'a t6i
da hóa Içii Ich cOa chCi s& hCru thông qua thi u'u hOa s6 du' ngun v6n và cong n.
Cu trik v6n cüa T6ng Cong ty gm phn v6n cCia chCi s& h&u (bao gm v6n gOp, thng du' v6n c6 phn,
qu du tu và phãt trin, qu dv' trü' bt buc Va Icii nhun sau thug chu'a phân ph61).
Các chInh sách ktoán chO yê'u
Chi tiêt các chInh sách k toán chi yu Va các phu'ang pháp ma T6ng Cong ty áp dyng (bao gm các tiêu
chI d ghi nhn, w s& xác dlnh giá trj và w s& ghi nhn các khoàn thu nhp và chi phi) d6i vài th'ng Ioi tài
san tài chInh, cOng nç tài chfnh và cong cv v6n du'cic trinh bay t?i Thuyt minh s6 3.
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Các Ioi cong cv tài chInh
S6duk

S6cu64k

GiáthqpI

61átrjgh1s6
VND

GiátrjhqpI
VND

Giátrghis6
VND

lIen và các khoan tLrg thring tin

127.518.968.100

127318.968.100

109.760.765.028

109.760.765.028

Phài thu khách hang và phái thu khác

471.580.796.829

471.580.796.829

436.743.273.113

436.743.273.113

2.942.435.035.296

3.049.383.003.470

2,768,954,530.709

2.790.597.930.270

374.190.488.076

518.651.566.820

381.219.077.996

499.248.007.299

3.915.725.288.301

4.167.134335.219

3.696.677.646.843

3.836.349.975.710

396.470.156.983

396.470.156.983

376.932.476.425

376.932.476.425

1.984.797.680

1.984.797.680

1.514.814.080

1.514.814.080

398.454.954.663

398.454.954.663

318.441190505

378.447190505

VND

Tài san tài thinh

Eu tix ngn han
[u tirdãi han
T6ng cng
công n tài thinh
Phái tr ngtrôi ban và phal tra khác
Cong n tài thinh khäc
T6ngcng

Giá trj hclp I ciia các tài sin tii chInh và cong nd tii chInh thrçic phin ánh theo gii trj ma cong cy tài
chInh có thg chuyn 6i trong mt giao djch hin t?i gi&a các ben tham gia, ngoi trr tru'&ng hçp bt
buc phil bàn hoc thanh I. T6ng Cong ty sir dyng các phiwng pháp và gii djnh sau c1

u'âc tInh giá tn

hdp I:
- Giá tr hdp h, cia các khoin c1u tu' chrçic xác dnh nhu trinh bay ti Thuyt minh s6 5.
- Giá trj hdp I cija cic khoin ngn h?n bao gm tièn và các khoin tu'ng du'ng tin, cic khoin phii thu
khách hang, phil thu khác, các khoin phil tn nglr&i bàn, chi phi phil tn vi các khoin ngn hn khác
tung duang vài giá tn ghi s6 cüa các khoin myc nay do càc cong cy nay có k' hn ngn hoc không xic
djnh.
- D6i v&i cic tài sin tài chInh và cong n tài chinh ma không có dii thông tin thj trtthng d xác djnh gii tn
hcip I tl th&i dim Ip bio cáo, gii tn ghi s cia các khoin myc nay du'c th hin thay cho giá tr hp
I.
Myc tiêu quin I' rüi no tài chInh
T6ng COng ty ã xay dçrng h th6ng quin I' ri'ii ro nhm phit hin và dánh giá cic ncji ro ma T6ng COng ty
phil chju, thit Ip các chInh sich và quy trinh kigm soát rcji ro & m&c chip nhn thrçc. H th6ng quin t'
rii 10 duc xem xét Il cTnh ki nhm phin ánh nhCrng thay d61 ciia diu kin th tru1ng và ho?t ding cia
TngCOngty.

Riii no tài chinh bao gm riji ro thj tru'&ng (bao gm ri'ii ro t' giá vi rCii no v gii), rCji ro tin dyng, nCii ro
thanh khoin vi rCji ro bio higm.

Rài ro thj tru'ô'ng
Hot cTng kinh doanh cja Tang COng ty s chCi yu chju rOi ro khi có su thay d61 v t giá hi doái và giá.
T6ng Cong ty khOng thy'c hin các bin pháp phOng ngüa rOi ro nay do thiu th trtthng hot dng giao
dch các cong cu tài chInh nay.

36

TONG CONG TY cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX
THUYT MINH BAa CÁO TAI CHINH GICIA NIN oØ (Tip theo)

MAU sO BO9a-DNPNT

QuánIjráiro t)gia
T6ng Cong ty thi,rc hin mt s6 các giao dch cO g6c ngoi t, theo ció, T6ng Cong ty sè chlu ri'ii ro khi có
bign 5ng v t già.
Giá tr ghi s6 ci'ia các tài san bng tin và Cong nç bng tin có g6c ngoi t ti th&i igm cu61 k' hot
dng nhir sau:
Iii san

Cong nq
S6cu6ik
00 Ia M (USD)

Khâc

Sduk

56cu6ikt

S6uk

VND

VND

VND

VND

187.776.029.184

223.726.873.714

87.586.428.397

110.485.080.267

10.841.730.244

3.471.662.144

15.975.501.972

6.240.762.548

198.617.759.428

227.198535.858

103.561.930.369

116.725.842.815

Phãn tkhth5nhqyd6iváingoqit
T6ng Cong ty chci yu chju ành hithng cüa thay 6i t' giá cüa Do Ia M.
Nu tç giá DO Ia M9 so vài Ding Vit Nam täng/giàm 2% thl lcyi nhun tru'&c thug trong k' cOa T6ng COng
ty sè giàm/tãng tung C.rng khoáng 2 t c1ng. T l thay d61 2% du'cic Ban Tang Giàm cT6c sCt dung khi
phân tich rt'ii ro t'' giá và th hin dánh giá cCia Ban T6ng Giám d6c v mü'c thay d61 cO th cO cOa t giá.
nh?y vài ngoi t chi àp dung cho các s6 du' cOa các khoân muc tin t bang ngoai t ti thi
im cu6i k' và diu chinh vic dánh giá li các khoân muc nay khi có 2% thay d6i ciia t giá.

Phân tich

Quán I rái ro ye giá cô' phiu
Các c6 phiu do Tang Cong ty nm giY bi ành hu'&ng b&i càc ri ro th trithng phát sinh tij' tinh không chc
chn v giá trj ttwng Iai ciia c6 phiu

u tu'. T6ng Cong ty quàn l rüi ro v giá c6 phiéu bng cách thit

Ip h?n mcrc u tu. Hi dng Quàn trj ciia T6ng Cong ty cOng xem xét và phê duyt các quyt djnh du
tir vao c6 phiu nhu' ngành nghè kinh doanh, cong ty d du tu', v.v. T6ng Cong ty dánh giá rii ro v giá c6
phiu là khOng áng k.
Rti ro tin dyng
Rii ro tin dung xày ra khi mt khách hang hoc d6i tác không dáp Crng duvc các nghTa vu trong hp ng
dn dn các t6n tht tài chInh cho T6ng COng ty. T6ng Cong ty có chinh sách tin dung phü hçip và thithng
xuyên theo dOi tlnh hlnh d dánh giá xem Tang Cong ty CO chju riii ro tin dung hay không. T?i ngày kt
thüc k'i hot dng, Tang Cong ty có khoàn rii ro tin dung tp trung khá Ian tir các khoân phâi thu khãch
hang. Rüi ro tin dung t61 cia du'çic th hin là giá tr ghi s6 dia s6 di.r phài thu các khách hang cia duvc trich
1p du' phOng phài thu khó dOl.
Quân I

I

ro thanh khoán

Muc dich quàn l rCii ro thanh khoàn nhm dam bào d ngun v6n d dáp &ng các nghTa vu tài chInh hin

ti và trong tuclng Iai. TInh thanh khoàn cong du'çlc T6ng Cong ty quàn l nhm dam báo mü'c phu tri
gi&a cOng ncr dn h?n và tài san dn hn trong k' & mcrc có th duvc kim soát d61 vài s6 v6n ma T6ng
Cong ty tin rng có tM t?o ra trong k'' do. ChInh sàch ciia T6ng Cong ty là theo döi thu'&ng xuyen các yeu
cu v thanh khoàn hin t?i và du' kin trong tu'clng lal nham dam bào T6ng Cong ty duy trI di mCrc du'
phOng tièn mt và di v6n ma các chci s& hO'u cam kt gop nham dáp &ng các quy dlnh v tInh thanh
khoàn ngn h?n và dài hn hcin.
37

d

TONG CONG TV cO PHAN GAO HIM PETROLIMEX
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GICIA NIEN DO (Tip theo)

MAU sO BO9a-DNPNT

Các bing dtthi dày trmnh bay chi tit các mtc dio hn theo hcip dng can li d6i v&i tài san tài chInh và
Cong n tài chInh phi phái sinh va thii hn thanh toán nhu dã thrcrc thOa thun. Các bang nay du'cic trInh
bay dia trên dOng tin chi.ra chit khgu ciia tài san tài chInh và dóng tin chi.ra chit khu cia cOng nçi tài
chmnh tinh theo ngày s&m nMt ma T6ng Cong ty phái trà. Vic trinh bay thông tin tài san tài chInh phi phái
sinh là cn thit d hiu ducic vic quàn l ri ro thanh khoán cüa T6ng Cong ty khi tInh thanh khoàn
thxçic quàn I trên c s& cong nci và tài san thun.
Dtr&i1nm
Tin và cãc kholn tuungduc1ngtin

VND
127.518.968.100

Phil thu khâch hang và phil thu khác

466.414.681.288

56 cu61 k'

Dau tL ngn han

Phil tn ngixäi ban và phil tn khác

3.536.368.684.684

T6ng cng
Chênh loch thanh khoin thun

374.190.488.076

379.356.603.617

3.915.725.288.301

396.470.156.983

398.454.954.663

3.139.898.527.701

377.371.805.937

3.517.270.333.638

DtrOilnim

Trênlnâm
VND

Tngcng

VND

430.749.200.256

3.309.464.495.990

436.743.273.113

381,219,077.996

381.219.077.996

387.213.150.853

3.696.671.646.843
376.932.476.425

1.514.814.080

1.5 14 .814 .080

376.932.476.425

1.514.814.080

378.447.290.505

2.932.532.019.565

385.698.336.773

3.318.230.356.338

Ban T6ng Giám d6c dành giá rüi ro thanh khoàn & m&c thp. Ban T6ng Giám d6c tin tithng rang T6ng
Cong ty cO th to ra dO ngun tin d dáp crng cac nghTa vy tài chInh khi dn h?n.
ROi ro bâo higm

ROi no cCia bt k" hcip ding bào him nào là khà nàng xày ra si kin bio him và tinh không chc chn
cOa s6 tin bi thu'ng bâo him theo hcip dng. Bàn cht cOa hcrp dng bào him là rCji ro xày ra sil kin
bào him ngu nhiên và do do khOng tM du doàn tru'àc duçic.
0 dt du'c myc tiêu quán l rOi ro bào him, T6ng Cong ty dã thit 1p và áp dyng dy dO các quy trinh
dánh giá rOi ro tru&c khi chap nhn bào him, quy trinh chuyn giao rOi ro bào him (tái bào him), quy
trInh giám djnh t6n thgt và quy tnInh gui quyt bi thu&ng.
061 vâi hoot th5ng khai thác bâo him, T6ng Cong ty dã thcrc hin da d?ng hóa các lo?i hlnh nghip vy, san
phm bào higm cüng nhu các khu vçrc khai thác khác nhau d giàm thigu rOi ro tIch ty bào higm. Ben
cnh do, T6ng Cong ty cOng áp dyng các tiêu chi khác nhau trong vic ly'a chQn rOi ro, thc hin nhièu
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2.768.954.530.706

376.932.476.425

Cong n tàl chinh khác

VND
109.760.765.028

5.994.072.857

2.768.954.530.706

Dutirdài han

Chênh Ich thanh khoin thun

374.190.488.076

1.984.797.680

109.760.765.028

T6ng cng

2.942.435.035.296

396.470.156.983

Phil thu khách hang và phil thu khác

Phil tn ngtr&s ban và phil tn khác

471.580.796.829

1.984.797.680

lien và các khoin tungduyngtièn

T6ngcng

VND

1.984.797.680

S6dukj

ffau tu ngn han

5.166.115.541

396.470.156.983

Cong n tài chinh khác

T6ng cong
127.518.968.100

2.942.435.035.296

Dutudài han
T6ng cong

Trén 1 nãm
VND

ON
TN

LC

El

0
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bin pháp khác nhau trong vic dánh giâ rái ro d xây dy'ng mCrc phi phü h7p. T6ng Cong ty không chap
nhn bào him d61 vài các rOi ro bào him Co khà nang xày ra cao hoc cO nguy co tryc II cao.
061 vài các rüi ro duc chap nhn báo him cho k' ho?t dng 6 tháng kgt thcic ngày 30 tháng 6 nãm
2021, T6ng Cong ty

cia xác djnh l?i tç I phi bào him áp dung vài tcrng nhóm rii ro dy'a trên th6ng kê v

t6n that trong qua kh(r và di báo xu thg ccia riii ro, Im phát, mcrc c1 cnh tranh ngành và các quy djnh
cüa pháp Iut cO lien quan.
•

Vi càc nhOm rCii ro cO t l t6n that và chi phi gia tang, T6ng Cong ty ch chap nhn bâo him
nu ngu'i tham gia bâo him chap nhn tang phi bo him tu'ng irng hoc giâi hn I?i phm vi
bào him, tang müc min thii&ng;

•

V&i các nhOm rüi ro cO tç' i t6n that tang nhirng vn & trong mCrc chap nhn và vn dam báo Ii
nhun báo him, T6ng Cong ty chi trung tang t' trong chap nhn bào higm d gia tang thi
phn, dng thii tn dung du'c Iung tin thu du'c tIr phi bâo him d phuc vu cho hot ciing
c1u tix.

T6ng Cong ty cOng thirc hin mt cách trit cig, chat chë các bin pháp d chuyn giao rCji ro bào higm vài
cac cong ty bao higm khác nhm giàm thiu t61 cia ri ro có th xày ra nhirng cOng dam bào myc tiêu hiu
qua hot dtng kinh doanh bâo higm thông qua xây du'ng t' I phi gi& I?i hp I cho tü'ng san pham bào
him, sp xp tái bào him và dng bào him mt cách hp l'.
T6ng Cong ty Iuôn thy'c hin chi trtrcing dy nhanh t6c d giám dlnh t6n that và giâi quyt bi thithng d
hn ch t61 cia các riii ro cO th6 phát sinh trong qua trinh giám dlnh bi thu&ng nhu: riji ro t giá, rtii ro
lm phát, rOi ro t6n that gia tang, các rOi 10 d?o dcrc,... Vic giám djnh t6n that và giài quyt bi thu'&ng
t?i T6ng Cong ty &rc thic hin theo 02 cap d khác nhau phy thuc vào mCtc d phi?c tp và tInh chat
cia t6n that:
•

H
T

061 vài nh&ng vu t6n that IOn, có tinh chat phcrc tp dirc giám djnh t6n that và xCr I bi
thithng tp trung ti van phóng T6ng Cong ty;

•

—

061 vOl nh&ng vu t6n that nhO ma các cong ty thành viên cia cO kinh nghim, có dij ngun Ivc d
thi,rc hin sè dti'c xr I ti các cong ty thành viên.

33.

GIAO DICH vA so DI! vOl CAC BEN LIEN QUAN
Danh sách các ben lien quan có giao djch và s6 du' trpng yê'u:

Ben lien quan

M6i civan he

Tp doàn Xàng du Viet Nam (Petrolimex)

C6 dOng IOn

Các cin vi thành viên trong cüng Petrolimex

Cong ty con ciia Th doàn Xäng du
Vit Nam
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Trong ks', T6ng Cong ty dã cá cãc giao djch chá ylu vol các ben lien quan nhu' sau:
Kynày

Ktrtr&c

VND

VND

134.170.773.270

110.717.999.964

524.160.330

500.624.738

115.480.804.434

109.627.109.390

11.516.043.614

14.017.564.967

Tp doàn Xãng du Vit Nam
PhI bào him g6c
Chi bi thufng bào him g6c
Các don vj thành viên trong Tp doàn Xáng du Vit Nam
Phi bào him g6c
Chi b?,i thtthng bo him g6c

56 dir cht ylu

vol

các ben lien quan tqi ngày kit thüc k' hoçzt dtng:
S6cuikj

Sduk

VND

VND

15.330.037.236

11.118.652.300

8.759.988.238

8.880.273.303

Tp doàn Xäng du Vit Nam
Các khoàn phi thu
Các don vj thành viên trong Tp doàn Xàng du Vit Nam
Cãc khoán phâi thu

Thu nhp cOa Hi dng Quàn trj và Ban T6ng Giám d6c
T6ng thu nhp Ban T6ng Giám 6c và thà lao cOa Hi dng Qun tn duc hithng trong ki nhu' sau:
S

Hi dng Quàn trj
Ong Trn Ngoc Nãm
Ba Trjnh Thi Qu"nh Hung
Ong Oào Nam Hal
Ong Nguyn Mnh Linh
Ba Trilo'ng Diu Linh
Ong Lee Jea Hoon
Ong Phm Thanh Hal
Ba Nguyn Minh Hi.r1ng
Ong Kim Chang Soo
Ong Dinh Thai Hinyng
Ong Nguyn Van Tin
Ong Trn Minh Tugn
Ban T6nggiám 66c
OngOào Nam Hal
Ong Trn Anh Tun
Ong Büi Hoài Giang
Ong Lê Thanh Dt
OngPh?mThanh Hal
Ba Nguyn Thi Huong Giang
Ong Nguyn An Hóa
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S

Kynày
VND

Kytnroc
VND

444.616.800
734.104.000
262.725.200
238.137.600
189.131.600
188.994.145
273.137.600
61.230.000
54.990.000

304.243.681
939.111.120
219.402.948
161.912.992
27.000.000
26.994.080
214.396.992
191.352.943
181.153.594
85.498.826
342.231.530
21.151.158

1.014.852.000
746.568.000
746.568.000
746.568.000
736.600.000
562.820.000
7.001.042.945

1.323.203.600
984.122.400
1.005.722.400
1.005.722.400
917.511.200
298.000.000
861.722.400
9.110.459.269

C'

n
n
n
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SIr KIEN QUAN TRQNG TRONG KY HOAT DQNG

11

Sij ày Ian c1ia dkh bnh do ching virus Corona mài gay ra ("Covid-19") dã và clang tác clông den nn kinh
té th giâi và trong nuàc. Hoot dông kinh doanh ctia T5ng Cong ty cüng có the chju ành hthng trVc tiep

n

tü din bién không chác chãn ct:ia di dlch Covid-19 & Vit Nam. Ban Tóng Giám dc dä dánh giá ành
hu&ng cüa Covid-19 d6i v&i tinh hinh tài chInh và hot thng san xuât kinh doanh dng th&i theo döi các
chinh sách h trçr cCia Chinh phü de thVc hin tat cà các bin pháp thIch hcip nhm hn chê tàc cTng tiêu

F

crc cia dch bnh t&i hot dng ct:ja Tang Cong ty trong ks, hot dng. Ban T6ng Giám clôc cüng tin tir&ng
rng Covid-19 khOng ành hti&ng den khO nãng hot dông lien tyc cOa Tóng Cong ty.
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Chu Cong Nguyen

Vu'o'ng Qu6c Hu'ng

Ngir&i 1p bigu

Kê toan tri.r&ng

Tang Giám 16c
HO Ni, ngày 11 thông 8 nOm 2021
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