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1'Ci' CP 13A() J]1E11 PETROLIMEX CONG HOA XA 1191 CJItJ NGIIJA V1T NAM 
D(5c Lu1, - Tn J)o - Ilaith P/iác 

PG INSURANCE 
Hi, N(51, ngày 08 lháng 03 nãnz 2022 

S: 6 2 7 /PJ1CQCV-TCKT 

V/v: Giái trInh báo cáo kk,z loan nãn 2021 

K!NH ciYi: UY BAN CHU'NG KHOAN NHA NU'OC 

SO GIAO D!CH  CHUNG KHOAN TP HO CHI MINH 

CAn ci Thông tu s6 96/2020/TT-BTC ngãy 16/11/2020 ca 13 Tài Chinh v vic lnrâng dn cOng b thông tin 
trén thj tru&ng chCrng khoán. 

Tng Cong ty c phn bào him Petrolimex (PJICO) xin giái trinh vic thay di s Iiu mt s chi tiêu trên Báo 
cáo tãi chInh duçic kim toán soát xét nhis sau: 

CHI TIEU 
MO CÁO TA! 

CHINH 
BAO CÁO KIEM 

TOAN 
CHENH LCH 

BANG CAN DO! KE TOAN 

1. DAu tir ngn hn 2,890,324,736,914 2,790,324,736,914 (100,000,000,000) 

2. DAu ttr dài han khác 477,603,646,900 577,603,646,900 100,000,000,000 

Phán loai lai rn3l sá khoán ddu lu ngdn hgn sang du lu dài hgn khác. 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
Mo CÁO TA! 

CHINU 
BAO CÁO KIEM 

TOAN 
CHENH LCH 

1. Tin chi trã cho nguii cung cp hang hoA 
vàdjchvi 

(2,228,361,830,740) (2,750,215,904,543) (521,854,073,803) 

2. Tin chi khác cho ho?t dng kinh doanh (1,023,879,152,449) (502,025,078,646) 521,854,073,803 

Phán logi igi mt Sd khoán chi khác hoit dng kinh doanh sang chi Ira cho ngw&i cung cá'p hang hóa djch vy.. 

Trân trQng báo cáo .1. 

Noinhan 
- Nhztlrên; 
- HDQT d báo cáo, 
-LzruVT KT 
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TONG CONG TI CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

U (Thành lop toi nu'ác COng hoà Xd hôi ChO nghTa Vit Nam) 

BAO CÁO TAI CHINH 

DA DU'cYC KIEM TOAN 
Cho nãm tâi chInh kèt thüc ngày 31 thãng 12 nãm 2021 
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T6NG CONG TV c6 PHN BAO HlM PETROLIMEX 
Thng 21, tàa nhà Mipec, 229 Tây Sen, qun 6ng a 
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam 

- - - 
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám 6c T6ng Cong ty c6 phn Bào him Petrolimex (gQi tt là "T6ng Cong ty") c1 trinh báo cáo nay 

ciThg v&i báo cáo tài chInh cCia T6ng Cong ty cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021. 

HOI DÔNG QUAN TR! vA BAN T6NG GIAM DÔC 

Các thành viên cOa Hi dng Quán tn và Ban T6ng Giám dc T6ng Cong ty dã diu hành T6ng Cong ty trong nàm va 

dn ngày 1p báo cáo nay gm: 

HôicTngQuántrj 

Ong Trn NgQc Näm Chü tch 

Ong Nguyn Mnh Linh Thành viên 

Ong Dào Nam Hal Thành viên 

Ong Phm Thanh Hl Thành viên 

Ba Trjnh Thi Qu'nh Hu'clng Thành viên 

Ba Tru'ng Diu Linh Thành viên 

Ong Lee Jae Hoon Thànhviên 

Ban Tang Giám cl6c 

Ba Nguyen Thj Hung Giang T6ng Giám d6c (b6 nhim ngày 01 tháng 03 nãm 2022) 

Phà Tang Giám 6c (min nhim ngày 01 tháng 03 nãm 2022) 

Ong Dào Nam Hal T6ng Giám d6c (min nhim ngày 01 tháng 03 nàm 2022) 

Ong Trn Anh Tun Phó T6ng Giám d6c 

Ong BÜI Hoài Giang Phó T6ng Giám d6c 

Ong Lê Thanh Dt Phó T6ng Giám d6c 

Ong Phm Thanh Hal Phó T6ng Giàm d6c 
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TÔNG CONG TY c6 PHZN BAO HIgM PETROLIMEX 
Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 lay So'n, qun D6ng Da 
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam 

BAO cÁo CCJA BAN T6NG GIAM OÔC (Tip theo) 

TRACH NHIM CI:JA BAN TÔNG GIAM DÔC 

Ban l6ng Giám d6c T6ng Cong ty có trách nhim Ip báo cáo tài chInh phán ánh mt cách trung thu'c và hp I' tInh 

hInh tài chIrih ca T6ng Cong ty tI ngày 31 tháng 12 nàm 2021, cüng nhu kgt qua hot ng kinh doanh và tInh 

hlnh Iu'u chuyn tin t cüa T6ng Cong ty cho nàm tài chInh kgt tMc cüng ngày, phii hcip v&i chun mirc kg toán, 

chg d kg toán áp dung cho các doanh nghip bâo hlm Vit Nam và các quy inh pháp I có lien quan dn vic 1p 

và trinh bay báo cáo tài chInh. Trong vic 1p báo cáo tài chInh nay, Ban T6ng Giám d6c du'c yêu cu phél: 

• Lu'a chQn các chInh sách kg toán thIch hp và áp dung các chmnh sách ó mt cách nht quán; 

• Dua ra các xét oán và uâc tInh mt cách hp l và then  trQng; 

• Nêu rO các nguyen tc kg toán thIch hp có &rc tuân th hay không, có nh&ng áp dung sal Ich trQng ygu 

cn du'çic cong b6 và giài thIch trong báo cáo tài chInh hay không; 

• Lp báo cáo tai chInh trên co' s& hot dng lien tuc  trCt tnthng hp khOng thg cho rng T6ng Cong ty se tigp 

tuc hot dng kinh doanh; và 

• Thigt kg va thu'c hin h th6ng klgm soát ni b mt cách hüu hiu cho muc  dIch 1p và trinh bay báo cáo tài 

chInh hcip I nhm hn chg rt'ii ro và gian In. 

Ban T6ng Giám 6c Tang Cong ty chju trách nhim dam bào rng s k toán thWc ghi chép mt cách phi hp d 

phàn ánh mt cách hp l tlnh hlnh tài chInh ccia T6ng Cong ty & bgt k' th&i dm nào và dOm báo rng báo cáo tài 

chInh tuân thti chugn mu'c kg toán, chg d kg toán áp dung cho các doanh nghip bâo higm Vit Nam và các quy 

djnh pháp l cO lien quan dn vic Ip và trinh bay báo cáo tài chInh. Ban l6ng Giám d6c cüng chju trách nhim 

dm bao an toàn cho tài san cia T6ng Cong ty và thu'c hin các bin pháp thIch hp d ngãn chn và phát hin các 

hành vi gian ln và sal ph?m khác. 

Ban l6ng Giám d6c xác nhn rng T6ng Cong ty dä tuân thu các yêu cu nêu trên trong vic Ip báo cáo tài chInh. 

Thay mt và di din cho Ban Tang Giám d6c, 

Nguyen Th1 u'o'ng Giang 

T6ng Giám d6c 

Ha N51,  ngày 08 tháng 3 nám 2022 
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Deloitte 
so OII&'VNlA-HN-BC 

BAO cÁo KIEM TOAN D)C LAP 

Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam 
Tang 15, Tôa nhà Vinaconex, 
34 Lang Ha, PhL1ng Lang H, 
Qun 06ng Da, Ha Nôi, Vit Nam 
Din thoal: +84 247105 0000 
Fax : +8424 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

KInh gtri: Các c6 dông 

Hi d'ông Quán trj và Ban Tang Giám dô'c 
Tang Cong ty C ph'ân Báo higm Petrolimex 

Chüng tôi dä kigm toàn báo cáo tài chinh kern theo cia Tang COng ty C6 phn Báo higm Petrolimex (gçi tt là 
"T6ng COng ty") du'çic 1p ngày 08 tháng 3 nàm 2022, tü' trang 4 dn trang 40, bao g'Om Bng can d61 k toán tl 
ngày 31 tháng 12 nàm 2021, Báo cáo kgt qu hoat dng kinh doanh, Báo cáo lu'u chuyn tin tê cho nàm tài chinh 
kgt thüc cüng ngày và Ban thuyt minh báo cáo tài chinh. 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giám dôc 

Ban Tang Giám d6c T5ng Cong ty chju trách nhim v viec lap và trinh bay trung thi,rc và hç'p l' báo cáo tài chinh 
cia Tang COng ty theo chugn my'c k toán, chg d k toán áp dyng cho các doanh nghip báo higm Vit Nam và 
các quy dinh pháp l' có lien quan dgn vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chinh và chu trách nhim v kim soát ni 
b ma Ban T6ng Giám dc xác dnh là c'ân thiêt d cm bao cho vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh không có sal 
sot trcng yu do gian ln hoc nhm ln. 

Trách nhiêm cOa Kim toán viên 

Trách nhièm cia chüng tôi là du'a ra ' kign v báo cáo tài chinh dy'a trên kgt qua cia cuc kigm toán. ChUng tôi dä 
tjgfl hành kigm toán theo các chuSn mtrc kigm toán Viêt Nam. Các chuSn mu'c nay yêu cu chUng tôi tuân tht'j 
chugn mu'c vâ các quy dlnh  v do dü'c ngh nghip, lap k hoch và tht,rc hin cuôc kigrn toán d dt thrc sy' 

rn bào hp l v viêc lieu báo cáo tài chinh ciia T6ng Cong ty có con sal sot trQng yu hay khOng. 

COng vic kigrn toán bao gm thy'c hin các tht tyc nhrn thu thp các bang chü'ng kigrn toán v các s6 lieu và 
thuyt minh trên báo cáo tài chinh. Các tht'i tuc kigrn toán du'c lu'a ch9n dy'a trên xét cToán cüa Kigrn toán viên, 
bao grn dánh giá rüi ro có sal sot trQng yu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoàc nhrn ln. Khi thy'c hin dánh 
giá các rüi ro nay, Kigrn toán viên d xern xét kigm soát ni b cia T6ng Cong ty lien quan dgn vic 1p và trmnh bay 

báo cáo tài chlnh trung thu'c, hcip l' nhrn thlgt k các thu tyc kigm toán phü hg'p vài tlnh hinh thy'c t, tuy nhiên 
khOng nhrn myc thch du'a ra ç kign v hiu qua cia kigm soát ni b cua Tang COng ty. COng vic kigrn toán cong 
bao &Om dánh giá tinh thIch ho'p ccia các chInh sách k toán thrç'c áp dyng và tinh hp l' cia các u'àc tInh k toán 
cua Ban Tang Giám d5c cing nhir dánh giá viêc trinh bay t6ng thg báo cáo tài chInh. 

Chüng tOi tin tu'&ng rng các bng chtrng kigm toán ma chüng tOi cia thu thâp du'crc là dy di và thIch ho'p lam co' 
s& cho ç kign kigm toán cia chCing tOi. 

kiê'n cOa Kigm toán viên 

Theo ç kign cüa ching tôi, báo cáo tài chlnh cia phan ánh trung thy'c và hçrp Ii', trên các khIa canh trQng yu, tinh 
hlnh tài chinh cOa Tang COng ty ti ngày 31 tháng 12 nâm 2021, cong nhu' kgt qua hot dng kinh doanh và tInh 
hinh lu'u chuyn tin tê cho nàm tài chlnh kgt thUc cüng ngày, phü hp vó'i chuSn my'c k toán, chg d k toán áp 
d:7 1.'.nh nghip bao higm Vit Nam và các quy dinh pháp ly có lien quan cign viêc lap và trinh bay báo 

- 

; T' 

:11 

Khüc 'nh Phm Tuân Linh 
Phó Tang Giám d& xIfl toán viên 
GiSy chrng nhân dáng k' hành ngh Giâ'y chü'ng nhan d5ng k'' hành ngh 
kigm toán s6 0036-2018-0014 kigm toán sg 3001-2019-001-1 

CONG TV TNHH DELOITTE VIT NAM 
Ngày 08 thông 3 nOm 2022 

Ha No,, CHXHN Viêt Nam 
Ten Deloitte &rcic dCing d chi mt hoc nhiu thành viên cCia Deloitte Touche Tohmatsu Limited. và mang  kJi cãc hang thành viên - môi thành 
viên là mt to chClc dc 1p v mt pháp li'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn cau") khong cung cap d(ch vy cho các khách hang. 
Vui lông xem tal  website www.deloitte.com/about  d biOt them thông tin chi bet. 

3 



R
T6NG CONG TV c6 PHN BAO HIM PETROLIMEX MAU so BO1-DNPNT 

Thng 21, tóa nhà Mipec, 229 Thy San, qun 6ng Da Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC 

• 
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cCa B Tài chInh 

• BANG CAN DOI KTOAN 

Tqi ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

- Thuyet 

minh 
- So cuoi nàm 

0cm vi:  VND 

So clau nãm 

5.157.580357393 5.119.420.444.121 

4 100.709.440.846 109.760.765.028 
100.709.440.846 109.760.765.028 

5 2.788.899.645.636 2.768.954.530.706 

2.790.324.736.914 2.777.740.971.036 

(1.425.091.278) (8.786.440.330) 

473.659.608.987 446.292.880.417 
511.540.527.377 485.028.640.257 

6 433.035.591.473 397.572.976.849 

78.504.935.904 87.455.663.408 

10.901.345.599 8.411.129.066 

7 29.122.291.478 31.836.141.278 

8 (77.904.555.467) (78.983.030.184) 

5.726.286.976 5.676.400.824 

5.726.286.976 5.676.400.824 

233.832.348.650 387.996.173.583 

9 233.539.104.141 386.018.718.251 

121.425.312.125 164.385.173.613 

112.113.792.016 221.633.544.638 

14.844.509 271.755.332 

278.400.000 1.705.700.000 

1554.753.026.498 1.400.739.693.563 

17 492.386.255.279 469.191.841.283 

17 1.062.366.771.219 931.547.852.280 

1.208.950.006.193 999.097.654.422 

13.447.768.228 13.994.072.857 
13.447.768.228 13.994.072.857 

8.000.000.000 8.000.000.000 

5.447.768.228 5.994.072.857 

533.418.114.174 504358.951.070 

10 304.640.105.159 321.209.149.356 

572.794.852.543 562.270.280.507 
(268.154.747.384) (241.061.131.151) 

11 174.152.686.551 181.061.879.207 

246.863.039.463 249.867.248.013 
(72.710.352.912) (68.805.368.806) 

12 54.625.322.464 2.287.922.507 

13 75.947.710.110 77.846.106.621 
96.057.873.261 96.057.873.261 

(20.110.163.151) (18.211.766.640) 

5 568.381.997.416 382369.077.996 

1.350.000.000 1.350.000.000 

577.603.646.900 405.127.158.269 

(10.571.649.484) (23.908.080.273) 

17.754.416.265 20.129.445.878 
9 17.754.416.265 20.129.445.878 

6.366530.363.786 6.118318.098.543 

I 
Các thuyit minh kern theo là mit b phcn hg'p thành cta báo cáo tài chInh nay 

I 
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• 

• 
TAI SAN 

A.TAI SAN NGAN HAN 

(100=110+120+130+140+150+190) 

l.Tin 

M l. Tin 

II. Các khoàn du ttr tài chinh ngn hn 

• 1. Du ti! ngn h?n 

2. Dy phông giàm giá du tim ngn hn 

M
III. Các khoãn phài thu ngn hn 
1. Phi thu khách hang 

1.1. Phái thu v hp dng bâo higm 

1.2. Phài thu khác cia khách hang 

2. Trà trl.r&c cho ngu&i ban 

I 3. Các khoàn phài thu khác 

4. Di,r phông phài thu ngn h?n  khó dói 

I IV. Hàngtn kho 

1. Hàngtn kho 

I V. Tài san ngn hn khác 

1. Chi phitrá tri!&c ngn h?n 

• 
1.1. Chi phi hoa hang chira phân b6 

1.2. Chi phi tr tru&c ngn hn khác 

a
2.ThugGlGlduvc khäutrü 
3. Tài san ngn h?n  khác 

M VI. Tài san tái bâo higm 

1. Dy phóng phi nhircmng tái bào higm 

M
2. Di phóng bi thu&ng nhuc1ng tái bâo higm 

B. TAI SAN DAI HAN 

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

L Các khoàn phâi thu dài hn 

M l. Phi thu dài hn khac 

1.1. K qu bào higm 

M
1.2. K' qu, k cuc khác 

II. Tài san c6 dinh 

1.Tài san c6d1nh hCru hinh 

a Nguyen giá 
Giá tn hao man lily ki 

1 2. Tài san c6 djnh vô hlnh 

Nguyen gió 

a Giá tn hoo mon lOy  ke 
3.Chi phixãydngccmbànd&dang 

III. Bt ding san du tu 
1. Nguyen gia 

• 
2. Giá trj hao mOn Ily k 

IV. Các khoan du tiitài chinh dài hn 

a
i. Du tu vào cOng ty lien kgt 

2. Du tu dài hn khác 

• 
3.Di.rphOnggiàmgiá dutirtài chinh 

dài han 

M
V. Tài san dài hn khác 260 
1. Chi phi trà truàc dài hn 

M T6NG CONG  TAI SAN (270=100+200) 

Ma so 

100 

110 

111 

120 

121 

129 

130 
131 

131.1 

131.2 

132 

135 

139 

140 

141 

150 

151 

151.1 

151.2 

152 

158 

190 

191 

192 

200 

210 

218 

218.1 

218.2 

220 

221 

222 
223 
227 

228 
229 
230 

240 
241 

242 

250 

252 

258 

259 

261 

270 

E 



24.897.472.269 

460.223,39 

22.915.897.291 

167.005,77 

400,00 

18.541,29 

150,00 

B 

B
TÔNG CONG TV c6 PHN BAO HIM PETROUMEX 

Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Thy Scm, qun D6ng Da 

• 
Ha Ni, CHXHCN Vit  

MAU sô B01-DNPNT 

Ban hành theo Thông tu 56 232/2012/TT-BTC 

ngày 28 thárig 12 nãm 2012 cOa B Tài chInh 

BANG CAN oOi K'TOAN (Tip theo) 

Tqi ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Do'n vi:  VND 

NGUON VON Mãs 
Thuyt 
minh 

S6cu6inàm S du nãm 

A. NPHAITRA (300=310+330) 300 4588596.018.880 4.638.792.150.669 

I. Nq ngn hn 310 4557194.858.809 4.603.691.746.721 
1. Phâi trá cho ngLr&i ban 312 269.023.503.483 340.585.733.658 

1.1. Phài trà v hp dng báo him 312.1 14 235.993.896.192 329.154.329.127 

1.2. Phài trâ khác cho ngu&i ban 312.2 33.029.607.291 11.431.404.531 

2. Ngui mua trà tièn tru'àc 313 16.262.162.171 14.284.239.084 

3.Thuvâ các khon phái np Nha nuàc 314 15 51.878.437.156 35.469.702.940 

4. Phài trà ngu'&i lao dng 315 169.755.418.912 175.739.932.281 

5. Các khoàn phài tr, phài np ngn h?n  khác 319 16 41.271.790.734 42.294.304.562 

6. Doanh thu hoa hang chisa duc hir&ng 319.1 16 110.161.861.301 124.344.978.561 

7. Qu khen thithng, phüc lçi 323 69.807.790.293 63.257.181.786 

8. Di phOng nghip vu 329 3.829.133.894.759 3.807.715.673.849 

8.1. 0y phong phi báo him g6c và nhn 

tái bào him 

329.1 17 1.813.357.963.764 1.961.230.799.88,2 

8.2. DV phOng bi thu&ng bào hiém g6c 

và nhn tái bào him 

329.2 17 1.667.815.980.362 1.523.370.174.57 

8.3. Di phông dao dng l&n 329.3 17 347.959.950.633 323.114.699.3 

H. N dài hn 330 31301.160.071 35.100.403.94) 
1. Phài trá dài hn khác 333 1.969.797.680 1.514.814.08 

2. Doanh thu chu'a thVc hin 338 19.080.150.916 19.712.122.23 

3. Qu9 phát trin khoa hc và cong ngh 339 10.251.211.475 13.873.467.575 

B. VON CHI:J sà HOU (400=410) 400 1.77 7.934344.906 1.479.725.947.874 
LV6nchOsfrh&u 410 18 1.777.934344.906 1.479.725.947.874 

1. V6n du ttr cOa chO s& hOu 411 887.177.730.000 887.177.730.000 

2.Thngduv6nc6phn 412 359.463.149.516 359.463.149.516 

3.QudutLrpháttrin 417 78.394.147.149 73.130.304.924 

4. Qu dr trO bt buc 419 91.840.862.029 74.238.923.847 

5. Lqi nhun sau thuchu'a phân ph6i 421 361.058.456.212 85.715.839.587 

TONG CONG  NGUON VON (440=300+400) 

cAC CH TIU NGOAI BANG CAN o6i KTOAN 

440 6.366530363.786 6.118.518.098543 
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CHiTIEU 

1. Hcp ng báo him g6c chi.ra phãt sinh 

trách nhim 

2. Nçi khó Oi dã xr l' 

3.Ngoi tcácloi 

Do Ia M 

DO Ia Uc 
Euro 
Bang  Anh  

DOnvj S6cu6inãm S6dunãm 

VND 544.104.010.092 596.510.671.401 

VND 

USD 

AUD 

EUR 

GBP 

Chu Cong Nguyen Vteo'ng Qu6c Hu'ng . guye u'o'ng Giang 

B Ngu'&i Ip biu K toán trttà'ng T6ng Giám d6c 

B	 HàNÔI, ngày08 tháng3nãm 2022 

Các thuyit minh kern theo là mç5t b phn hçip thành cta báo cáo tài chInh nay 
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TÔNG CONG TV C6 PHAN BAO HIM PETROUMEX MAU só B02-DNPNT 

Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, qun 06ng Da Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC 

a
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam ngày 28 tháng 12 näm 2012 ca B Tài chInh 

BAO CÁO KT QUA HOT DONG  KINH DOANH 

Cho nàm tài chInh két thOc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

I 

PHAN I: BAO cÁo KT QUA HOAT DONG  KINH DOANH 

CHi TIEU 

T6NG HQI' 

Ma s6 Nam nay 

Dcin vi: VND 

Näm tru&c 

1. Doanh thu thuan hot dng kinh doanh bâo him 10 3.037.019.233.716 2.920.923.855.696 

2. Doanh thu kinh doanh b5t dng san du ttr 11 8.548.317.059 7.291.803.041 

3. Doanh thu hoat dng tài chinh 12 75.866.038.470 63.338.177.961 

4. Thu nhp khác 13 3.164.579.097 6.681.503.957 

5. T6ng chi phi ho?t ng ki nh doanh báo higm 20 2.236.469.369.565 2.347.538.197.118 

6. Giá von bt dng san dàu tir 21 5.011.557.737 5.661.553.612 

7.Chi phi hoat dngtài chinh 22 9.234.088.013 7.141.713.435 

8. Chi phi quàn doanh nghip 23 436.740.498.410 418.737.983.459 

9. Chi phi khác 24 281.652.514 2.200.619.089 

10. T6ng Içi nhun k toán trtc thug 50 436.861.002.103 216.955173.942 

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

11. Chi phi thuTNDN hin hành 51 84.822.238.471 41,493,866.455 

12. Lq'i nhun sau thug thu nhp doanh nghip 60 352.038.763.632 175.461.407.487 

(60=50-5 1) 

13. Lãi c bàn trên c6 phiu 70 3.585 1.571 
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Các thuyê't minh kern theo là met b5 phc3n hçrp thành cta báo cáo tài chInh nay 
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I
T6NG CONG TY c6 PHN BAO HIM PETROLIMEX MAU sä B02-DNPNT 

Thng 21, tóa nhà Mipec, 229 lay San, qun 06ng Da Ban hành theo Thông tir s6 232/2012/TT-BTC 

Ha Ni, CHXHCN Vit Nam ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cta B Tài chInh 

• BAO cÁo KT QUA HOATOONG KINH DOANH (Tip theo) 

Cho nàm tài chInh kIt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

• 

I PHN $1: BAa CÁO KT QUA HOT DONG  KINH DOANH THEO 

CHi
. 

HOAT DONG 

Thuyt 
Näm nay 

Don vi: 

Nãm trtthc 

1. Doanh thu phi bâo him 01 19 3.653287.713.532 3.403537.414.422 
(01=01.1+01.2-01.3) 

- Phi bào hiém góc 01.1 3.344.091.940.540 V 3.508.665.881.452 

- Phi nhn tái bo hi&n 01.2 161.322.936.874 " 160.491.307.181 

• (Giàm)/Täng dv'  phông phi baa hiôm gác và 

nhn tâi bào 

01.3 (147.872.836.118) 265.619.774.211 

2. PhI nhuqng tái bâo higm (02=02.1.02.2) 02 20 997.695.339.333 882.034.466.632 

- lông phi nhung tái báo hiôm 02.1 1.020.889.753.329 888.497.492.663 

- Tang dv' phông phi nhung tái 

bàohim 

02.2 23.194.413.996 6.463.026.031 

3. Doanh thu phi bâo him thun (03=01-02) 03 2.655392.374.199 2.521502.947.790 

4. Hoa hang nhtrqng tái bâo h14m và doanh 

thu khác hoat döng kinh doanh bâo him 

04 381.426.859.517 '.1 399.420.907.906 

(04=04.1.042) 

- Hoa hang nhuvng tái baa hiém 04.1 233.165.922.054 225.532.826.431 

- Doanh thu khãc hoat dng kinh doanh bâo hiôm 04.2 148.260.937.463 173.888.081.475 

5. Doanh thu thun hot dsng kinh doanh 

bâo hIm (10=03+04) 

10 3.037.019.233.716 2.920.923.855.696 

6. ChI bi thu'&ng (11=11.1-11.2) 11 1.822.130.635.008 1.382.852.517.773 

- lông chi bi thu'&ng 11.1 1.822.363.433.809 1.382.983.688.742 

- Các khoàn giàm trir (Thu dói ngu&i this ba bi 
hoàn, thu hang cia x& I 100%) 

11.2 232.798.801 131.170.969 

7. Thu bi thu6'ng nhuçmg tái bâo hl4m 12 791.867.555.961 290.429.738.871 

8. Thng dv'  phông bi thcrb'ng bâo 
him g6c và nhjn tâi bao 

13 144.445.805.786 52.998369.314 

9. Thng dv'  phong bi thuing 
nhu'qng tái bão him 

14 130.818.918.939 44.908.236.383 

10.T6ngchlbithtrà'ngbãohim 15 21 1.043.889.965.894 1.100.512.911.833 

(15=11-12+13-14) 

11. lang dv'  phóng dao dng I&n 16 24.845.251.242 27.806.596.960 

Trong do: Chi b& thu'671g tir qu7 dao d5ng IOu, 11.666.195.20S 

12. Chi phi khc hot ding klnh doanh bâo him 17 22 1.167.734.152.429 1219.218.688.325 

(17=17.1+172) 

- Chi hoa hang bào hiôrn 17.1 256.598.938.463 237.917.742.596 

- Chi phi khác hot dng kinh doanh bào him 17.2 911.135.213.966 981.300.945.729 

13. lông chi phi hot ding kinh doanh bâo him 18 2.236.469.369365 2.347538.197.118 
(18=15+16+17) 
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Chu Cong Nguyen 

NguOi Ip bigu 

Vtto'ng Qu6c Hung Ng 

K toán tnthng T6ng Giârn doc 

N 

N T6NG CONG TV c6 PHN BAO HIM PETROLIMEX 
Tng 21, tôa nhà Mipec, 229 lay San, qun 06ng Da 

N Ha Ni, CHXHCN Vit Nam  

MAU s6 B02-DNPNT 

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

ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cCia B Tài chinh 

BAO CÁO KT QUA HOAT DONG  KINK DOANH (Tip theo) 

Cho nöm tài chInh kit thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

Dan vi: VND 

PHN II: BAa cÁo KET QUA HOAT DONG  KINH DOANH THEO HOAT DONG  (Tip theo) 

CHiTitu 
- ThUYt

Nâm nay Nám tric 
minh 

14. Lqi nhu.n gp hot dng klnh doanh 

bâo him (19=10-18) 
19 800349.864.151 573.385.658.578 

15. Doanh thu kinh doanh bt dOng sn du tu 20 8.548.317.059 7.291.803.041 

16. GIá v6n bt dng sn du tir 21 5.011.557.737 5.661.553.612 

17. Lqi nhun tà hot dng du ttf bfft dung san 22 3.536.759.322 1.630.249.429 

(22=20.21) 

18. Doanh thu hotdngthi chinh 23 23 75.866.038.470 63.338.177.961 

19.Chi phi ho?t dngtài chinh 24 24 9.234.088.013 7.141.713.435 

20. Lqi nln4n  gp hot dng tài thmnh 25 66.631.950.457 56.196.464326 

(25=23.24) 

21.Chi phiquànIydoanhnghip 26 25 436.740.498.410 418.737.983.459 5NG 
22. Lqi nhun thun tr hot dung klnh doanh 30 433.978.075520 212.474.389.074 TNH 

(30=19+22+25-26) LOI 

23. Thu nhp khäc 31 3.164.579.097 '1 6.681.503.957 

24. Chi phi khác 32 281.652.514 2.200.619.089 

25. LqI nhun khác (40=31-32) 40 2.882.926.583 4.480.884.868 

26. T6ng Ii nhun ktoán trtr&c thus 50 436.861.002.103 216.955.273.942 

(50=30+40) 

27. Chi phi thuTNDN hin hành 51 27 84.822.238.471 41.493.866.455 

28. LQ nhun sau thuthu nhp doanh nghlep 60 352.038.763.632 175.461.407.487 

(60=50-51) 

29.Lãicc'bàntrêncóphiu 70 28 3.585 1.57 1 

HàNi, ngàyo8 tháng3nàm 2022 

Cóc thuyit minh kern theo là rn(5t b phn ho'p  thành cta báo cáo tài chinh nay 
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Vu'cmng Qu6c Htrng 

K toán tru'O'ng 

PETROLIMEX 

Nguyen Thi Htfong Giang 

T6ng Giám d6c 

Ha Nt5i,  ngày 08 tháng 3 nOm 2022 

U 

• 
T6NG CONG TV có PHN BAO HIM PETROUMEX 

Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 lay Scm, qun D6ng Da 

• Ha Ni, CHXHCN Vit  

MAU so 803-DNPNT 

Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC 

ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cOa B Tài chinh 

BAO cÁo LLIU CHUYN Tith i 

Cho nOm tài chInh kit thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

0cm vi:  VND 

CHI 11LJ Ma s6 Nám nay Nam trtr&c 

I. Luti chuyEn tin tü hot dOng  klnh doanh 

1. Tun thu ban hang. cung cap djch vii vâ doanh thu khic 01 3.111.085.262.966 3.148.506.067.026 

2. Tièn chi trà cho ngtrai cung cp hang hoã và djch vu 02 (2.750.215.904.543) (2.124.325.393.164) 

3. Tin chi trâ cho ngtr&i lao dông 03 (506572.319.174) (494.737.312.209) 

4. Tièn nip thuthu nhp doanh nghip 05 (73.769.585.667) (46.341.433.873) 

5. Tin thu khác tir hoat ng ki nh doanh 06 754.920.370.982 297.408.338.116 

6. T,n chi khäc cho hot dông ki nh doanh 07 (502.025.078.646) (644.333.561.660) 

Luu chuyn tin thun tà hot dsng klnh doanh 20 33.422.745.918 136.176.704.236 

II. Ltru chuydn tin tr hot dng u tu 

1. lien chi dé mua sm, xây drng TSCO và các tài san 
dài hn khac 

21 (53.898.598.694) (63.568.539.948) 

2. lien thu tr thanh ly' nhuc1ng ban isco và các tâi san 

dài hn khac 

22 1.900.000 12.546.770.000 

3. lien chi cho vay, mua các cong cu nq cCia 

dan vi khác 

23 (1.327.000.000.000) (1.756.534.760.142) 

4. lien thu h6i cho vay, ban li các cOng cv nq cua 

dan v khác 

24 1.316.769.379.622 1.630.429.760.142 

5. Tièn chi du ttr gOp von vào dan vj khác 25 (180.114.370.000) (10.071.052.000) 

6. lien thu h?,i ctàu tu gop vOn vào dan vi khác 26 5.384.060.000 

7. Tièn thu läi cho vay, c6 tü'c và li nhun du'çc chia 27 227.678.306.063 236,010,581.616 

Luu chuydn tien thun ttr hot dng du tu 30 (16.563.383.009) 54.196.819.668 

Ill. Luu chuyn tiCn tü hot dung tal thinh 

1. C6 ttrc, li nhun dä tn cho c6 dOng 36 (26.778.533.145) (191.356.665.385) 

Ltni chuyn tiCn thun tr hot dOng  tàl chlnh 40 (26.778.533.145) (191.356.665.385) 

Ltru chuydn tin thun trong nâm (50=20+30+40) 50 (9.919.170236) (983.141.481) 

T1n du nàm 60 109.760.765.028 110.817.029.052 

Anh htthng ci'ia thay d6i t giá h6i doai quy 06i ngoai t 61 867.846.054 (73.122.543) 

lien cu6i nam (70=50+60+61) 70 100.709.440.846 109.760.765.028 

Chu Cong Nguyen 

• Ngtr&i Ip 

U 

I 

I 
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Các thuyit minh kern theo là m5t bô phtn hçrp thành cca báo cáo tài chinh nay 
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• 
TÔNG CONG TY c6 PHAN BAO HIM PETROLIMEX MAU só B09-DNPNT 

Thng 21, tOa nhà Mipec, 229 Thy Sen, qun Dáng Da Ban hành theo Thông tu s6 232/2012/TT-BTC 

• 
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cia B Tài chmnh 

THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH 
• Các thuyé't minh nay là m5t  b ph5n hQ'p thành và cn duçtc doc dng thà'i v&i báo cáo tài chInh kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QuAT 

Hlnhth&csó'hü'uv6n 

T6ng Cong ty c6 phn Bào him Petrolimex (gui tt là "T6ng Cong ty"), trtthc day là Cong ty C6 phn Bio 

• 
him Petrolimex, là doanh nghip c6 phn duc thành 1p theo Giäy phép s6 1873/GP-UB do ChC tjch CJy 
ban Nhân dan thành ph6 Ha Ni cap ngày 08 tháng 6 nâm 1995 và Giäy phép cTiu chinh ln gn nhät 56 

• 67/GPDC14/KDBH ngày 24 tháng 8 nãm 2021. 

• T6ng s6 nhân viên cOa T6ng Cong ty t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2021 là 1.461 ngu&i (ngay 31 tháng 12 näm 
2020: 1.519 ngu'&i). 

N 
Linhvirckinhdoanh 

N 
Linh virc kinh doanh ciia T6ng Cong ty gm kinh doanh dich vu bào higm và kinh doanh dich  vy tài chInh. 

N 
Ngành ngh kinh doanh 

Ngành ngh kinh doanh chinh ct'ia T6ng COng ty nhu' sau: 

- Kinh doanh djch vy bào higm g6c; 

• - Kinh doanh tái bào him; 
- Giám dinh t6n that; 

• - Quàn l qu, c1u tu v6n và các ho?t dng khác theo quy djnh cCia pháp 

• Chu k kinh doanh thông thu'Ong 

• Chu k kinh doanh thông thtthng ca T6ng Cong ty du'cic thy'c hin trong th&i gian không qua 12 tháng. 

• Cäu trüc doanh 

• T6ng Cong ty có Van phOng chinh ti tng 21, tOa nhà Mipec, s6 229 Thy Sen, qun 06ng Da, Ha Ni, 62 
.	 cong ty thành viên trc thuc và 01 cong ty lien kt là Cong ty C6 phn Thtrang mi và Djch vu S&a ch&a 

0 tO Petrolimex. 

• Thuyt minh v khà nãng so sánh thông tin trên báo cáo tài chinh 

N 
S6 lieu so sánh là s6 lieu cia báo cáo tài chmnh cho nãm tài chInh k6t thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 dã 
du'çic kim toàn. 

• 

N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
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T6NG CONG TY cô PHN BAO HIM PETROUMEX 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) MAU S6 B09DNPNT 

2. CO' sâ tAP BAO cÁo TAI CHINH vA NAM TAI CHINH 

Co so' Ip báo cáo tat chInh 

Báo cáo tat chInh kern theo thrctc trinh bay bng Dng Vit Narn (VND), theo nguyen tc giá g6c và phü 
hcp v&i chugn mi,rc k toán, chg d kg toán áp dung cho các doanh nghip bio higm Vit Nam và các quy 
djnh pháp I có lien quan dgn vic Ip và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Báo cáo tat chInh kern theo không nhm phin ánh tlnh hinh tat chInh, kgt qua hot dông  kinh doanh và 

tlnh hlnh lu'u chuyn tin t theo các nguyen tk và thông I kg toán duc chip nhn chung ti các nirâc 
khác ngoài Vit Nam. 

Nãm tat chInh 

Nàm tài chInh cCia T6ng Cong ty bt cTu tir ngày 01 tháng 01 và kgt thüc vào ngày 31 tháng 12. 

3. TOM TAT cAc CHiNH sAcH KTOAN CHCJ YU 

Sau dày là các chInh sách k toán chO ygu duc T6ng Cong ty áp dvng trong vic 1p báo cáo tàl chinh: 

Ifô'ctInh kgtoan 

Vic Ip báo cáo tat chInh tuân thi theo chun mi,rc kg toán, chg d kg toán áp dung  cho các doaii 
nghip bio higm Vit Nam và các quy dinh pháp I cO lien quan dfl vic 1p Va trInh bay báo cáo tài chi, 
yêu cu Ban Tang Giárn d6c phii có nh&ng u'&c tinh và gli dnh inh hithng dgn s6 Iiu báo cáo v ca'Sg 
n, tài sin và vic trinh bay các khoin cOng n và tat sin tirn tang ti ngày Ip báo cáo tài chInh cüng 

nhu các s6 lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong su6t nàrn tài chInh. Mc dü các u'&c tinh kg toán 
du'çic 1p bng tgt ci si,r higu bigt cCia Ban T6ng Giám d6c, s6 thçrc t phát sinh có thg khác vài các irOc 
tInh, gii djnh dt ra. 

CôngcytàichInh 

Ghi nhi5n ban du 

Tàisón tàichInh 

T?i ngày ghi nhn ban du, tài sin tat chInh du.rcic ghi nhn theo giá g6c cong  các chi phi giao dich  có lien 
quan tn/c tigp den vic rnua srn tài sin tài chInh do. 

Tài sin tài chInh cOa T6ng COng ty bao grn tin, các khoin du tu' ngn hn và dat hun, các khoin phii 
thu khách hang và các khoin phil thu khác. 

Giá trj hcip l' ciia tin là giá tn ghi s6. Giá tn hçlp l cüa các khoin phil thu bng giá g6c trt di dr phOng 
phil thu. Giá trj hp l cOa các khoin du tu' duc trInh bay trong thuyet rninh v chInh sách kg toán d6i 
vai các khoin du tLt tài chInh. Giá tr hp l cOa các tài sin tài chinh khác bng giá trj ghi 56. 

Cong nç/ tOi chInh 

Ti ngày ghi nhn ban du, Cong n tài chInh du'çic ghi nhn theo giá g6c cOng  các chi phi giao djch cO lien 
quan tn,rc tiep den vic phát hành cong nq tài chInh do. 

Cong nçl tài chInh ct'ia T6ng COng ty bao gm phii tn ngithi bàn, phil tn khác Va cOng n tài chinh khác. 
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T6NG CoNG Ty c6 PHAN BAO HlM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO cÁo TAt CHINH (Tip theo) MAU s6 B09-DNPNT 

• 
Dánh giá Içi sau Ian ghi nhn ban dau 

• 
Hin ti, chira có quy dinh ye dánh giá li cong cv tài chInh sau ghi nhn ban du. 

• 

• 
TiCn bao gm iiCn mt t?i qu, các khoàn tiCn gCri khong ki h?n  và tiCn dang chuyn. 

• 
Các khoàn du ttr tàl 

• 
a) Cffirng khoán kinh 

• 
Chü'ng khoán kinh doanh là các khoân ch&ng khoán ductc Töng COng ty nm gicr v61 myc dIch kinh doanh. 
Ch&ng khoán kinh doanh thrcc ghi nhn bt du tü' ngày T6ng Cong ty có quyCn s& hüu và duçic xác djnh 

• 
giá tn ban du theo giá trj hcip l cOa các khoán thanh toán t?i  th&i dim giao djch phát sinh cong  các 
phi lien quan dn giao djch mua chtng khoán kinh doanh. 

Ti các k'i k toán tip theo, các khoàn du tu' ch&ng khoán ducic xác dnh theo giá g6c trr các khoàn 

• 
giám giá ch&ng khoán kinh doanh. 

• Dv. phOng giàm giá ch&ng khoán kinh doanh dutic trIch Ip  theo các quy dlnh k toán hin 

U b) Các khoán dâu tu' nâm giCt din ngày dào hqn 

• Các khoán du tir nm gi& dn ngày dáo h?n  bao gm các khoán du tu' ma T6ng Cong ty có ' djnh và khà 
näng gi& cTn ngày dáo hen. Các khoán du Ut nm giü' dn ngày dáo hn bao gam các khoàn tien gCri 

• ngán hang có k'' hen, Oy thác du tu và trái phiu doanh nghip. 

U Các khoàn du tu' nm giü' dn ngày dáo han duçic ghi nhn bt du tr ngày mua và thc xác dinh  giá tn
C 

ban du theo giá mua và các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoán du tu'. Thu nhp lài tr các DE 
U khoin du tu' nm giU cTn ngày dáo h?n  sau ngày mua du'çlc ghi nhn trên Báo cáo kt qua ho?t dng 

kinh doanh trèn cct s& dy thu. Lãi dtrçic htthng trtràc khi T6ng Cong ty nm giü c5uctc ghi giâm trü' vào giá 

• g6c t?i  thti dim mua. 

• Các khoán dCu Ut nm giü dn ngày dão hn du'çic xác dnh theo giá g6c tnü di dv. phOng phài thu 
dOi. 

U 
Dv' phOng phài thu khó dOl cOa các khoàn du tu' nm giü' dn ngày dáo hn du'cic trIch 1p theo các quy 

U dnh ktoán hin hành. 

• c) Dau tu' vào cong ty lien kit 

U Cong ty lien kêt là mtt cong ty ma i6ng Cong ty có ành hithng clang k nhu'rig không phài là cong ty con 
hay cong ty lien doanh cia T6ng COng ty. Anh hu'&ng clang k th hin & quyCn tham gia vào vic du'a ra 

U các quyt dinh vC chinh sách tài chinh và ho?t dng ciia ben nhn du ti.f nhirng khong có ánh htthng ye 
mt kigm soát hoc clang kim soát nh&ng chinh sách nay. 

i6ng COng ty ghi nhn ban du khoàn du tit vào cong ty lien kt theo giá g6c. T6ng COng ty hch toán 

• vào thu nhp trên Báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh khoàn du'crc chia tü' l cli nhun thun lüy k cüa 
ben nhn du tu' phát sinh sau ngày du ttr. Các khoán khác ma T6ng Cong ty nhn clu'cic ngoài lçfi nhun 

• du'çic chia dircfc coi là phn thu hai các khoán du tu' và clu'çic ghi nhn là khoán giám tr& giá g6c du Ut. 

• Các khoán du tit vào cong ty lien kt dirc trinh bay trong Bang can d61 kcl toán theo giá g& trr di các 
khoàn d' phOng giàm giá (nu cO). Dv.  phOng giàm giá du Ut vào cong ty lien kt du'7c thv.c hin khi có 

U bng chüng chc chn cho tMy cO si,r suy giàm giá tnj cCia các khoàn cTu Ut nay t?i  ngày kt thüc nãm tài 
chinh. 

U 
U 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) MAU SO B09-DNPNT 

d) Ou ttr vào cong cu v6n cOo do'n vj khác 

Du tu vào câng cu v6n cia dcrn v khàc phn ành càc khoàn du tu câng cv v6n nhung Tang Câng ty 
không có quyn kiêm soät, dông kièm scat hoäc có ânh hithng dàng ké d61 vài ben thrcic du tue. 

Khoàn du tu vào cong cj v6n các thin vi khàc dirçxc phán ành theo nguyen giá trir các khoOn d phOng 
giOm giá du tu'. Dçr phàng giâm già càc khoàn du tir du'crc thçrc hin khi có bang chrng chác chn cho 
thây Co sr suy giám già tr ci'ia càc khoOn du tu' nay ti ngày kêt thüc näm tài chinh. 

Ncr phal thu 

N phài thu là s tin có the thu hi ct:a khàch hang hoc các dôi tu'ng khàc. Nd phài thu ditdc trInh bay 

theo già trj ghi s°  tr& di các khoán dv'  phóng phai thu khó dOi. 

Dy' phOng phOi thu khó dOi thrçic trich lap cho nhCrng khoàn n phài thu d qua h?n  thanh toàn tr sàu 

tháng tr& len, hoac  càc khoàn ncr phái thu ma ngu'O ncr  khO CO khà näng thanh toán do b thanh I, phà 

sOn hay các khó khän ti.rnng ty'. 

TOi sOn c6 dnh hü'u hmnh và khO'u hao 

Tài sOn c°  dinh hru hInh du'cic trinh bay theo nguyen già trO' già tr hao mon liy kê. 

Nguyen già tài sOn c°  dinh hru hinh bao gm già mua và toàn b càc chi phi khàc lien quan trt,rc tiep den 

vic thra tài sOn vào tr?ng thai sn sang sci' dung. 

Tài sOn cd dinh hru hlnh du'çic  khOu hao theo phu'crng phàp du'&ng thäng du'a trén th&i gian hru dung 

u'Oc tinh, cu the nhu' sau: 

S n5m 

Nha c&a, vt kign trtc 

Phu'ang tin vn tOi 

Thiêt bi van phông và tài sOn c6 dinh khác 

Càc khoOn läi, 16 phàt sinh khi thanh l, bàn tài sOn là chênh loch  gicra thu nhp tir thanh iç va già tr cOn 

li ciia tài sOn và du'cic ghi nhn vào Bào cào ket quO hot dong kinh doanh. 

Tài sOn có dinh vô hmnh và khâu hao 

Tài sOn c6 dinh vO hinh du'crc  trinh bay theo nguyen già trir giá tr hao mOn lüy ké. 

Tài sOn c6 dnh vO hlnh bao gôm già tn phn mm kê toàn, phn mm quOn l (goi  chung là "phn mm 

may tinh") và quyn s& dung  dt. Phan mm may tinh du'çic  phân b6 vào chi phi theo phi.wng pháp 
di.r&ng thng dy'a trên then gian hcru dung  u'Oc tinh là 5 nàm. Quyn st:r dung  dat cO th&i hn dLfcic phàn 

b6 theo phu'ang phàp dir&ng thng dçra trên thai gian s& dung 0 dat. Theo quy d,nh hin hành, T6ng 
COng ty không trIch khâu hao quyèn s& dung dat vâ th&i hen. 

Các khoOn trà tru'&c 

Chi phi trO tru'&c bao gm các chi phi thu'c te' dà phát sinh nhu'ng có lien quan den kêt quO hoot dng sOn 
xuât kinh doanh cOa nhiu nãm tài chinh. Chi phi trO tru'&c bao gôm chi phi kinh doanh china phân b& 
khoàn trO tru'&c tin thuê van phOng và càc khoOn chi phi trO tru'Oc khác. 

Chi phi kinh doanh china phãn b6 the hin các khoOn chi phi kinh doanh phàt sinh tr nghip vu bOo hiem 
sO'c khOe ngu'di vay khai thàc qua t 6  chCnc tài chinh china phOn b6 trong nàm. Chi phi kinh doanh nay du'c 
ghi nhn và phân b6 tung O'ng vOl phirnng phàp tnich lap dv' phOng phi bOo hiem china dircrc hir&ng cJa 
nghip vy bOo hiêm nay. 
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• 
lien thuê van phông th hin s6 tiCn thuê dã du'cic trà truOc. lien thué van phông trà tru&c duc phân 
bô vào Báo cáo két qua hoot dng kinh doanh theo phirclng pháp dung thäng ti!clng king vài th&i gian 

a 

. Các khoàn chi phi trà tru'àc khác là giá tn cong cu, dung cu dã xuât dung, các phi dich vu trà tru'àc khác 
du'çic coi là có khá nãng dem li lqi Ich kinh té trong tu'clng lai cho T6 ng Câng ty. Chi phi nay du'cic v6n hóa 

. du'âi hlnh thrc các khoán trá tru'àc và du'crc phân b 6  vào Báo cáo kêt qua hot cTng kinh doanh, sl:r dung 

phu'ng pháp ththng thng theo các quy djnh k toán hin hành. 

• Bá't dng san du tu' cho thuê 

• Bt dông san du tir phàn ánh quyen sü' dung dt và nhà gn liCn vâi dt do T6ng Cong ty nm gi nhm 

. myc dich thu li ti:r vic cho thué. Bat dng san du tu' cho thuê du'crc trinh bay theo nguyen giá trã' giá trj 

hao mOn lüy ké. Nguyen giá càa bat dng san du tu' du'cic mua bao gôm giá mua và các chi phi lien quan 

I
tn/c tiêp nhu chi phi quyCn sir dung  dat, phi djch vu tLr van vC lut pháp lien quan, thuê tru'Oc ba và chi 

phi giao dich  lien quan khác. 

Bat dông san du tu' cho thuê thrcrc khá'u hao theo phu'cing pháp du'&ng thãng dy'a trén th&i gian hCru 

• 
dung u'àc tinh, cu th nhi.r sau: 

• 
Quyens&dungdatvà nhàgn liCnvàidât 6-35 

I 
Ngoi t 

I 
Các nghip vy phát sinh bng ngoi t du'çic chuyn d 6i theo t' giá ti ngày phát sinh nghip vu.  Si du' các 

• khoán muc  tien t có g6c ngoi t ti ngày kt thüc nàm tài chInh dirçic chuyn di theo tç' giá ti ngày 

nay. Chênh lch tç' giá phát sinh du'crc hch toán vào Báo cáo kèt qua hot dng kinh doanh. 

a 
Các khoán dy' phOng phái trà 

Các khoán dçr phOng phài trà du'cic ghi nhân khi Tang COng ty có nghTa vu ncr hin ti do kêt qua tà' mt 

• 
sy' kin dà xáy ra, và Tang Cong ty có khà náng phài thanh toán nghia vu nay. Các khoán dy' phOng du'qc 

xác dinh trén w s& iràc tinh cüa Ban Tóng Giám ddc ye các khoán chi phi can thiêt dé thanh toán nghia vy 

• 
ncr nay ti ngáy kêt thüc näm tài chinh. 

• 
Doanh thu chu'a thu'c 

a
Doanh thu chu'a thy'c hin du'cic ghi nhân nhu' khoàn ncr  phài trà càa Tang Cong ty cho khách hang khi 

Tcng Cong ty dä nhn tien ccia khách hang nhLrng dich vu chu'a du'crc cung cap cho khách hang. 

a Dy' phOng nghip 

I Dy' phông nghip vu bào hiêm dirçic trIch lap theo quy djnh ti Thông tu' 56 50/2017/TT-BTC do B Tài 

I
chinh ban hành ngay 15 tháng 5 nãm 2017 ("ThOng tu' 50") và cong van phé duyt s6 172/BIC-QLBH ngày 

08 tháng 01 nám 2018 ciia Cyc Quàn lv', Giám sat baa hiam — B Tài chinh. Chi tiêt nhu' sau: 

1 a) Nghip vy báo hiê'm phi nhân thQ 

I Dy'phOng phi: Dy' phOng phi du'çrc Tang cong ty trich 1p  nhu' sau: 

• •	 0i vài các hcip dng báo him có thai hn tir 1 nàm tr& xu6ng: Ap dung phu'cing pháp trich lap 
theo tç'  i phan tram càa t6ng phi báo hiêm, cy the: bang 25% t 6ng phi báo hiem di vO'i loi 

fl	 hinh bào hiem vn chuyên hang hóa và bang 50% t6ng phi báo hiém dOi vâi các Ioi hinh baa 

hiêm khác. 

Dôi vol CáC hçip d6ng bào hiem có thO'i h?n  trén 1 nám: Ap dung phu'cing pháp tnich lap du' 

phông phi theo tirng ngày. 
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TONG CONG TV co PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
— THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) MAU SO B09-DNPNT 

Du' phànq b61 thu'a'ng: 061 vâi càc ton tht dã phát sinh và dã nhn du'çrc thông baa, T6ng Cong ty thu'c 

hin trIch 1p dv'  phông bi thithng g6c và nhân tái baa him, dv' phOng bi thu'ing nhu'çlng tái baa him 

theo phu'cing pháp t&ng ho sd, di,ra trên mc trách nhim d1 vài cac t6n tht dã xây ra và dã nhân du'c 

thông bào. 

001 v&i các tOn that cia phát sinh nhu'ng chu'a du'cic thông baa ("IBNR"), dv' phông bOi thu'äng du'cxc trich 

Ip theo t' l 3% phi bào him d61 v&i tü'ng nghiêp vu bào hiêm. 

Dy' phbng dao d.5ng I&n: Theo Chuan mv'c  k toán VIt Nam s5 19 v Hçip dOng baa him, Cac tOn thâ't 

chira phàt sinh và không tOn ti ti ngày 1p baa cáo tài chinh (bao gOm cô dv' phàng dao dng l&n) thl 

không cn thiêt phai trich 1p dv' phOng. Tuy nhiên, T 6 ng Cong ty thu'c hin chính sách dv' phOng thea quy 

dinh t?i  Thông tir 50, dv' phàng dao dng Ian du'qc àp dung  thông nhät d6i vài tat c các loi hinh nghiêp 

vu là 1% phi bào hiôm gir Ii theo tt1ng nghip v baa him và du'c trich cho dn khi bang 100% phi báo 

hiêm giG" Ii trong nàm. 

b) Nghp vy bào hiê'm st'rc khóe 

Dy' phbng toán hçc 

00i vOi các hçip dOng bào hiêm, tái bào him (hap dOng baa him) sCrc khOe cO thai hn trén 01 näm, d' 

phOng toán hQc du'çxc  trich 1p nhu' sau: 

• 06i vOl các hcip dOng bào him sirc khOe chi baa him cho tru'1ng hcip chit, thu'crng tt vinh vièn: Ap 

dung phu'crng pháp trich 1p dv'  phèng phi thea ttrng ngày trên cd s& phi bOo hiôm gp. 

• 061 vOl các hp dOng baa him sOc khOe khàc: Ap dung  phu'dng pháp trich 1p thea tOng ngày trén w 

s& phi bOo him gop.  Trong truOng hp ket quO trich 1p dv' phông theo phu'dng phàp trich 1p tOng 

ngày thp hcyn két qua trich 1p theo phu'ng pháp h sO thOl hn 1/8, lông Cong ty sé trich lap b6 

sung phàn chênh loch nay. 

Dy' phOng phi 

06i vOi các hçip dOng bOo hiém, tái bOo hiém (hqp dOng bOo hiém) sOc khOe có thOi hn du'&i 01 nàm, áp 

dung phv'og pháp trich 1p dv'  phông phi thea t' l phn tram ctia tOng phi bOo hiém. 

Dy' phOng bOi thu'O'ng: 061 vOl cãc tOn that cia phát sinh và ci nhan thrqc thông báo, TOng Cong ty thy'c 

hin trich 1p dv' phông bOl thuOng g6c và nhan tái baa hiém, dv'  phông bOi thuOng nhu'clng tái bOo hiém 

thea phu'cing phàp tOng hO sa, dv'a  trên mOc tràch nhim dOi vOl các tOn that cia xOy ra và cia nhan du'c 

thông baa. 

001 càc tOn that cia phát sinh nhu'ng chv'a du'c thông baa ("IBNR"), dv' phàng bOi thv'&ng du'c trich 

lap thea t' l 3% phi bOa hiém dOl vOl tOng nghip vu baa hiém. 

D phOng dam báo can ddi: 0u'c trich lap thea tç' I 1% phi bOo hiém giG" Ii trang nám và du'c phOn 

ánh vào khaOn muc dv' phông daa dng On trên bOng can d61 ké taán. 

TOng Cong ty khOng duc bü trü' càc khaan dv'  phOng cha hat ciOng  kinh daanh baa hiém gOc và nhan tái 

bOa hiém vOl dv'  phOng cha hot dng nhu'ng tái baa hiém. Các khoan dv' phông nay phOi ciuc trinh 

bay riéng bit trên các chi tiêu cOa Bang can ciOl ké taán, trang do các khoOn dv'  phàng phi chu'a ciuc 

htthng vO dv'  phàng bOl thu'&ng cOa hat dng kinh doanh baa hiém gOc và nhan  tái baa hiém, dv'  phông 

dao dng IOn du'c phan ành là n phOi tra; Dv'  phàng phi nhu'clng  tái baa hiém chu'a durc hithng và dir 

phOng bOi thu&ng nhu'ng tal bOo hiém thrc phOn Onh là tài sOn tái baa hiém. 

K' qu9 bOo hiém 

lông Cong ty phOl k qu bOa hiém bOng 2% vOn pháp djnh, khoOn k qu nay thrc hu'&ng lai thea thOa 

thuan vOl ngOn hang ndi k qu9 vO du'c thu hOi khi cham dOt hot dng. Tin k' qu chi du'c sO dung 

dé dáp Ong càc cam két dOi vOl ben mua baa hiém khi kha nàng thanh toàn bl thiéu hut  vO phOl du'c B 

Tài chinh chap thuan  bang van ban. 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Ti6p theo) MAU sO B09-DNPNT 

Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 

Ban T6ng Giám dôc cOa T6ng COng ty quyt dinh vic trich 1p và si dung Qu phát trin khoa hQc V Cong 

nghê theo Thông tu lien tich so 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC do B Khoa hQc Cong ngh và B Tài chinh ban 

hânh ngày 28 tháng 6 nàm 2016. Vic hch toàn Qu9 phàt trin khoa hQc và cong ngh ducic thçrc hin 

theo Thông tu S 6  200/2014/TT-BTC do B Tài chinh ban hành ngày 22 tháng 12 nãm 2014. Trong nàm, 

T3ng Cong ty thy'c hin hoàn trich Qu9 phát triên khoa hQc và cong nghê vài S 6  tin 3.662.256.100 dbng, 

phn hoàn trich dircrc ghi giàm chi phi quàn l doanh nghiêp trong nãm. 

Qu du' trü bat buc 

Qu d trCr bt buc ducic  trIch tO cii nhun sau thug vài tç' l là 5% cho tài khi bng 10% m1rc vOn diu l 

cüa TOng Cong ty. 

Ghi nhn doanh thu 

061 v&i nghip vu bào hiê'm g6c 

Doanh thu phi bào him gOc duçic ghi nhn theo quy dinh t?i  Thông tu' S 5  50/2017/TT-BTC do B Tài 

chinh ban hành ngày 15 tháng 5 nàm 2017 có hiu lijc tr ngày 01 tháng 7 näm 2017. Cy the, doanh thu 

phi bào him gdc clu'çic ghi nhn khi dàp .rng càc diu kin sau: (1) hcrp ding dä duç1c giao ket g1ira doanh 

nghip bào hiOm và ben mua bào hiOm và (2) ben mua bào hiem c1 trà phi bào him hoc có thOa thun 

v&i ben bàn bâo him v thai hn thanh toán phi bào hiêm (bao gm Ca thii gian gia hen) nhu'ng không 

qua 30 ngày k tt ngày bat du th&i h?n báo hiêm (áp dung d5i vâi k', thanh toán phi bào him du tiên 

hoc thanh toán phi bào higm mÔt Ian). Riêng khoàn phi bào him cOa k', dóng phi bào hiém cTàu tiên (d5i 

vài tru&ng hcip dóng phi theo kç) hoc phi bào hiOm d 6i vài trir&ng hçip dóng phi bào hièm mÔt  Ian du'çic 

hch toán khi bat dau th&i hn bào him. 

061 v&inghip vu táibào higm 

Doanh thu phi nhn tái bào hiém dirçic ghi nhn khi phát sinh trách nhim, theo sO phát sirih dya trên 

bang thông bào tài bào him cia các nhà nhucing  tái bào him g&i cho TOng Cong ty và duçc xàc nhn 

b&i TOng Cong ty. 

TOng Cong ty ghi nhn phi nhu'cing  tài bào him trên w s& sO phi phài nhirçrng cho các nhà tài bào him, 

tircrng trng vâi doanh thu phi bào him gOc d ghi nhn trong nãm. 

Hoa hOng nhirclng tài bào hiOm dirçic ghi nhn tirclng u'ng vài phi nhi.rcing tái bào hièm phàt sinh trong 

näm. Trong näm, toàn bÔ doanh thu hoa hOng nht.rclng tái bào him theo hçrp dOng nhu'clng tãi bào hiOm 

dã giao két theo quy djnh ct:ia chO th5 tài chinh du'crc phàn ánh vào khoàn myc "Doanh thu hoa hOng 

nhuvng tái bào hiOm". 

CuOi näm tài chinh, TOng Cong ty phài xàc dnh doanh thu hoa hOng nhu'cing  tái bào him chu'a clucic 

hithng ttrclng ü'ng vOi khoàn phi nhu'cing tái bào hiêm chu'a thrçic ghi nhn trong näm dê chuyên sang 

phân bO vao các nãm sau theo phitcing pháp dci phông phi riêu trén. 

Càc khoàn thu khác tr hot dng tái bào hièm du'çic ghi nhãn khi thcrc tê phàt sinh. 

061 v&i các hoqt dng khác 

Doanh thu ti càc hot dông khác cija TOng Cong ty nhir cho thuê nhà, läi tiOn g&i ngân hang, CO phieu, 

trái phiOu, cho vay du'çrc ghi nhn khi phàt sinh. 

Ghinhón chi phi 

Chi phi bOi thu'&ng bào him gOc du'çic ghi nhn trCn cci s& phàt sinh khi TOng COng ty chap thun bOi 
thu'&ng theo thông bào bOi thithng. 
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T6NG CONG TV C6 PHN BAO HIM PETROLIMEX 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) MAU sO 809-DNPNT 

Các khoân chi bi thithng nhn tái báo higm thrcic ghi nhn khi phát sinh, trên w s& bang thông báo tái 
cia các nhà tái bào higm giri cho T6ng Cong ty và T6ng Cong ty châ'p thun bi thu'ng. 

Các khoàn thu dôi bi thir&ng nhixcing tái báo higm duçlc ghi nhn trên c s& phát sinh theo 56 phái thu 
tung ing vài chi phi bi thithng ã ghi nhn trong nàm và t' I nhuç'ng tái. 

Chi phi hoa hang g6c va nhn tái bào higm duçic  ghi nhn tu'ng (mg vài phi báo higm g6c và phi báo 
higm nhn tái phát sinh trong nãm. Trong näm, toàn b chi phi hoa hang g6c và nhn tái bào higm theo 
hçlp dng nhn tái báo higrn di giao kgt theo quy dinh  ct'ia chg d tài chInh thrçc phân ánh vào khoàn 
muc "Chi phi hoa hang bào higm g6c" và "Chi phi hoa hang nhn tái báo higm". 

Cu6i nãm tài chInh, T6ng Cong ty phái xác dinh khoán chi phi hoa hang g6c và nhn tái báo higm chu'a 
duc tInh chi phi nãm nay tu'ng &ng vài doanh thu phi bào higm g6c và phi báo higm nhn tái chu'a 
ducic hu&ng theo t' trQng dy phOng phi cCia tirng nghip vii báo higm ttwng &ng d chuyn sang phân 
b6 vào các nám sau theo phu'ang pháp di phOng phi nêu trên. 

Các chi phi khác ducic ghi nhn khi thu'c t phát sinh. 

Thug 

Thug thu nhp doanh nghip thg hin t6ng giá tr ca s6 thug phài trà hin t?i  và s6 thug hoãn ii. 

56 thug phái trà hin t?i  &rc tInh dia trên thu nhp chju thug trong näm. Thu nhp chju thug khác 
Ii nhun tru&c thug dttc trinh bay trên Báo cáo kgt qua ho?t dng kinh doanh vi thu nhp chju thug 
khong bao gm các khoàn thu nhp hay chi phi tInh thug hoc thrc khäu trü trong các nàm khác (bao 
gm cá 6 mang sang, ngu co) và ngoài ra không bao gm các ch tiêu khOng chlu thug hoc không thrc 
khu trir. 

Thug thu nhp hon I?i  du'c tInh trên các khoán chênh Ich gi&a giá tr ghi s6 và c s& tInh thug thu 

nhp cüa các khoân muc  tài san hoc cOng n trên báo cáo tài chInh và thrc ghi nhn theo phmng pháp 
Bang can d61 k toán. Thug thu nhp hoãn i phài trà phâi dirc ghi nhn cho tat cá các khoán chênh Ich 
t?m th&i con tài san thug thu nhp hoãn I?i  chi duc ghi nhn khi chc chn có th Ii nhun tInh thug 
trong tung lal d khäu tnt các khoán chênh tech t?m th&i. Trong nãm, do khOng có các khoàn chênh Ich 
t?m th&i trng ygu phát sinh nên khOng có khoán thug thu nhp doanh nghip hoãn Ii nào phén ánh trên 
báo cáo tài chInh nay. 

Thug thu nhp hoãn I?i  thrc xác jnh theo thug suât dii tInh sê áp dung cho nàm tài san thrc thu hi 
hay n phài trâ thniic thanh toán. Thug thu nhp hoãn Ii dtrc ghi nhn vào Báo cáo kgt qua hot dng 
kinh doanh và ch ghi vào v6n chCi s& hru khi khoàn thug do có lien quan dn các khoân myc &rc ghi 

thng vào v6n chü s& hOu. 

Tài san thug thu nhp hoãn l?i  và n thug thu nhp hoãn l?i  phái tra th.mc bü trt khi T6ng Cong ty có 
quyn hp pháp d bü trt gicta tài san thug thu nhp hin hành vài thug thu nhp hin hành phái np và 
khi các tài san thug thu nhp hoän l?i  và n thug thu nhp hoãn l?i  phai tra lien quan tài thug thu nhp 
doanh nghip dirc quan l b&i cüng mt c quan thug và T6ng Cong ty có di dlnh  thanh toán thug thu 
nhp hin hành trén ccm s& thun. 

Vic xác djnh thug thu nhp ca T6ng COng ty can c& vào các quy djnh hin hành v thua. Tuy nhiên, 
nhüng quy dlnh  nay thay d6i theo titng thai k' và vic xác djnh sau cing v thug thu nhp doanh nghip 
tüy thuc vào kgt qua kigm tra dia w quan thug có thm quyn. 

Các lo?i thug khác thwc áp dung theo các lust thug hin hành t?i Vit Nam. 
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fl Phân b tài san, ngun vn, doanh thu và chi phI chung 

fl Cäc nguyen tc phân b tài san, nguôn v6n, cioanh thu và chi phi chung lien quan dn qu chi s& h&u và 

qu chi hclp clông clu'cic Tong Cong ty ap dyng theo nguyen täc phân bO dä duc B Tài chinh phê duyt 

fl ti Câng van s6 1924/BTC-QLBH ngày 13 tháng 02 nãm 2018. Theo do, TOng Cong ty áp dung nguyen tc 

phân bO nhti sau: 

Tài san du U ttr ngun vOn chii s& hü'u và tài san du tu ti nguOn vOn nhàn rOi tü dçr phOng nghip 

vii du'çic ghi nhân và theo dOi riêng bit, c1ng th&i, doanh thu và chi phi hot dng du U thrc hch 

toán và theo dOi chi tiOt theo tü'ng tài san du tu và ngun hInh thành nên tài san du tir; 

fl 
DOi vài các tài san du tu du'crc hinh thành ti:r nhiu nguôn vOn khàc nhau (cà nguön vOn chi:i sr hcru 

fl va nguOn vOn nhàn râi tit dv' phOng nghip vy và các nguôn vOn khác) sé thuc hin phàn bO doanh 

thu và chi phi theo t' trQng sO tin du tir tr trng ngun vOn du tLf trong tOng các nguOn vOn du 

• 
U; 

R . 06i vâi ngun thu du tu' thu du'cic tt1 vic sir dung ngun vOn dy' phàng nghiêp vu du'c phân bO tr& 

l?i cho các nghiêp vy báo him theo t' trorig dy' phông cia trng nghip vy bào hiêm; 

Các khoàn chi phi chung cho hot dng du U du'çrc  phàn bO theo t', trong doanh thu hot dng du 

tLr cia trng nguôn vOn du tu' trong tOng doanh thu hot dng du tu'; 

• Các khoàn chi phi trt,rc tiêp hoot dng kinh doanh bào hiOm g6c chung cho nhIu nghip vu khOng th 

theo döi hch toàn riéng cho tã'ng nghip vy bào him, TOng COng ty thçrc hin phân b 6  theo t' trong 

• dinh mrc chi phi kinh doanh bâo hiêm g6c cho tirng nghip vy bào hiêm trong tOng dinh mcrc chi phi 

kinh doanh bào hiêm gOc; 

. ,. . , 
• Cac khoan chi phi quan ly chi lien quan den hot dQng kinh doanh bao hiem va nhieu nghiep vu bao 

him du'cic  phân bO theo tç' trong doanh thu phi bào him g6c cOa tà'ng nghiêp vy bào him trorig 
tOng doanh thu phi bào hiOm gOc; 

. . . . 
• Cac khoan chi phi quan ly lien quan den nhieu hot dong nhu' hot dong kinh doanh bao hiem, hot 

• dng tài chinh và ho?t dông khác dircic phân b6 theo tç' trong doanh thu ti1ng hot dng trong tOng 

doanh thu cüa T6 ng Cong ty; 

Doanh thu và chi phi hot dng du tu' tài chinh hinh thành tCr chênh lch tç giá du'cic ghi nhn theo 

fl quy djnh phàp lut hin hành. 

fl	 Trong nãm, thu nhp du tu' thu du'cic tr vic sl:r dung  nguOn vOn dy' phOng nghip vy du'cic TOng COng ty 

phân bO tr& li cho các nghip vy bào him theo t' trQng dir phàng cOa trng nghip vu bào hiOm là 147,3 

tç' dng (nãm tài chInh kOt thüc ngày 31 thàng 12 näm 2020 là: 172,7 t' dng) và các khoàn chi phi chung 

cho hot dng du tu' du'çrc TOng Cong ty phân bO theo tç' trong doanh thu hoat dng du tu' cOa tCrng 

nguôn vOn dàu ti.r trong tOng doanh thu hot dng du tu' là 24,9 tS' dOng (nàm tài chinh kOt thüc ngày 31 

thàng 12 näm 2020 Ia: 31,3 t' dOng). 

4. TIN 

SO cuOi nãm SO dâu nãm 

fl VND VND 

fl 
Tin mt 11.064.987.542 9.061.541.578 

Tin gir1 ngàn hang 87.125.453.304 98.889.933.010 

fl Tin dang chuyên 2.519.000.000 1.809.290.440 

100.709.440.846 109.760.765.028 

n 

n 
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5. cAc KHOAN DIU TI! iAi CHINH 

56 cu61 n8m $6 du nàm 

Gil g6c Gil tn hqp Py Dy' phOng Gil g6c Gil tn hQ'p h) Dy' phbng 

VNO VND VND VND VND VND 

P. 0UTLY NGAN HiN 2.790.324.736.914 (1.425.091.278) 2.777.740.971.036 (8.786.440.330) 

a) Ch0'ng kho4ri klnh doanh 60.009.736.914 (1.425.091.278) 69.740.971.036 (8.786.440.330) 

- T6ng giá trj c6 phIu 60.009.736.914 104.447.465.364 (1.425.091.278) 69.740.971.036 82.597.930.270 (8.786.440.330) 

Cong ty CP V.n t)iX6ng dôu VIPCO 32.305.029.907 40.660.301.250 32.305.029.907 29.600.699.310 (2.704.330.597) 

COc cd philu khác 27.704.707.007 63.787.164.114 (1.425.091.278) 37.435.941.129 52.997.230.960 (6.082.109.733) 

b) 03u tii nm gl& dEn ngby 6o han 2.730.315.000.000 - 2.708.000.000.000 

- Tin g&i CO ky han ngn han )i) 2.715.315.000.000 2.715.315.000.000 2.708.000.000.000 2.708.000.000.000 

-Trãi phiEu (ii) 15.000.000.000 15.000.000.000 . - 

II. DALI 11.! DAt HN 578.953.646.900 (10.571.649.484) 406.477.158.269 (23.908.080.273) 

a) 03u ttr nm gPo' dEn ngèy dEo hn 450.000.000.000 260.000.000.000 

-Tun gü'i cO ky han di han (iii) 115.000.000.000 115.000.000.000 - 30.000.000.000 30.000.000.000 

-Trái phiEu doanh nghIp (iv) 305.000.000.000 305.000.000.000 - 230.000.000.000 230.000.000.000 

-Csvthácd3u ttr 30.000.000.000 46.445.498.036 
b) 0u Lu' gOp v6n vào 6in vi khc 128.953.646.900 (10.571.649.484) 146.477.158.269 (23.908.080.273) 

- 03u Lu' vào cOng ty lien kEt 1.350.000.000 (552.158.439) 1.350.000.000 (653.730.773) 

COng ty CR Thu'ng ml và Otch vu 1.350.000.000 797.841.561 (552.158.439) 1.350.000.000 696.269.227 (653.730.773) 

S&a cho'a O t Petroilmex )v) 
-03u tttvlodo'nvlkhác 127.603.646.900 (10.019.491.045) 145.127.158.269 (23.254.349,500) 

COng ty lien doanh TNHH Kho x8ng ngoai quan 
yIn Phong 

33.054.525.000 49.843.079.269 33.054.525.000 49.843.079.269 

T6ng COng ty 03u Vlt Nam - COng ty CR 23.800.000.000 16.317.000.000 (7.483.000.000) 23.800.000.000 9.961.000.000 (13.839.000.000) 

T6ng COng ty CR TIi blo hiEm Qu6c gia Vit Nam 16.807.000.000 118.722.523.500 16.807.000.000 65.547.300.000 

03utu'vIodnvt khIc 53.942.121.900 118.869.314.200 (2.536.491.045) 71.465.633.269 113.896.628.030 (9.415.349.500) 

(i) Th hin các khoàn tin gCri t?i  các Ngân hang TMCP trong nu'âc vài k' hn g6c trên 03 tháng và k'' h?n  con  l?i  khong qua 12 tháng k tCr thii dim Ip báo 

cáo. 

(ii) Th hin các khoán c1u tu' vào trái phiu do ngân hang phát hành v&i thO'i gian cTáo hn du'ó'i 12 tháng, Iãi sut thâ n6i và &rcic xác nh cho m61 ki tInh Iãi. 

(iii) Thg hin các khoân tin g&i ti các Ngân hang TMCP trong nu'àc vài k' hn cOn Ii trên 12 tháng k tü' th&i dim Ip báo cáo. 

(iv) Th hin các khoân u tu' vào trái phiu doanh nghip vài thii gian dáo h?n  trên 12 tháng, Iãi sut thá ni và thrcic xác djnh cho m61 ki tInh Iãi. K' tInh Iäi là 

1 nãm lien tc trong ki h?n  trãi phiu. 

(v) Cong ty c6 phn Thu'clng mi và Djch vi,i Sia chO'a O to Petrolimex du'c thành 1p nãm 2007 vài ho?t ng kinh doanh chinh bao gm: djch vu s&a ch'a 0 to, 

cho thuê xe, kinh doanh 0 to, thit bi 0 to và kinh doanh xàng du. T6ng COng ty sO' hru 30% v6n cta Cong ty C6 phn Thu'ng mi và Dch vi,i S&a chO'a 0 to 

Petrolimex. 

19 

//r 



TÔNG CONG TV có PHN SÃO HIM PETROLIMEX 
ThUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) MAU só B09-DNPNT 

Giá tn hç'p I cia các khoán dâu tix duqc xác djnh nhu sau: 

- Giá tr hp I'' ct'ia chü'ng khoán dä niêm yt du'cic xác dnh theo giá giao djch binh quân trên S& giao dich 

Ch&ng khoán Ha Ni (HNX) hoc giá dóng cCra trên S& giao djch ChCrng khoán Thành ph H Chi Minh 

(HOSE) ti ngày kt thüc nãm tài chInh. 

- Giá tn hp I' cia ch'ng khoán dã däng k giao djch trên thi trLr&ng giao djch ciia CC Cong ty di chthig 

chira niêm yt (UPC0M) du'cic xác djnh theo giá tham chiu binh quân trong 30 ngày giao dch Iin k gn 

nht tri.thc th&i dim kgt thüc nãm tài chInh. D61 v&i các chi'ng khoán không Co giao dich  trong 30 ngày 

Iin k gn nhât tru'âc thô'i dim kt thcic nãm tài chInh, giá tn hp I du'cic xác c1nh theo phttcing pháp 

giá tn tài san rông can c& vào báo cáo tài chInh ciia dn v nhn c1u tir. 

- Giá trj hp I' cia các khoán du tu gOp v6n dài hn khác thrcc xác dinh  theo phu'ng pháp giá trj tài san 

rông can ccr vào báo cáo tài chInh ciia dn v nhn du ttr. 

- Giá trj hcip I cüa các khoán tin giii ngn hn duçic xác djnh bng giá tn ghi s6 do th&i gian dáo h?n 

ngán. 

- D6i vài khoán cu tu khác không có dii thông tin trén thj truäng cT xác dinh  giá trj hcip I ti th&i dim 

Ip báo cáo tài chinh, giá tr ghi s6 trt di di phông dã trIch Ip cCia các khoán mi.ic nay ducic th hin 

thay cho giá tn hcip I'. 

6. PHAI THU V HQP DÔNG BAO HIM 

S6 cu6i nãm s6 du nàm 

VND VND 

Phài thu phi báo hiém g6c 226.241.617.153 188.255.567.841 

Phài thu phi nhn tái báo him 44.034.186.770 37.685.871.446 ôt 

Phài thu bi tht.ring nhi.rctng tái bao him 162.759.787.550 171.631.537.562 Th 

433.035591.473 397.572.976.849 
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7. CAC KHOAN PHAI THU KHAC 

S6 cuói nm s6 du nãm 

Giátrl Drphong Glátrl D.rphông 

VND VND VND VND 

Phài thu ngu&i lao dng 8.039.583.617 9 16.454.208 7.974.672.307 842.121.212 

Ky cuQc, k' qu9 4.236.658.362 4.256.184.383 

Phài thu khác 16.846.049.499 12.907.592.591 19.605.284.588 9.442.573.980 

29.122.291.478 13.824.046.799 31.836.141.278 10.284.695.192 

8. DI/ PHONG PHAP THU NGAN HAN KHO oOi 

Giá trj các khoár, phài thu, cho vay qua h?n thanh toán hoc chu'a qua hn nhu'ng khó có khã nãng thu hi ti ngày 31 tháng 12 nãm 2021 và 31 tháng 12 näm 2020 

nhu sau: 
S6cu6lnàm 

VND 

GIa g6c 
QuA hin 

6thAng-1 nAm 
QuA bin 

1 nim - 2 nim 
QuA hn 

2 nim - 3 nAm 
QuA hin trAn 3 nim DV phông GIA tn cô th thu hI 

Phâi thu báo hIm g6c 42.961.616.746 9.679.536.143 3.2 37.976.755 920.354.961 29.123.748.887 34.290.846.580 8.670.770.166 

PhI thu tái bâo hm 29.172.316.689 29.172.316.689 29.172.316.689 

Tam Crng can bO nhan vin 916.454.208 916.454.208 916.454.208 

Phâi thut&hoatdOngdutv 617.345.399 - 617.345.399 617.345.399 

Phâi thu khác 13.151.251.531 387.7 15.659 166.003.701 12.597.532.171 12.907.592.591 243.658.940 

86.818.984.573 9.679.536.143 3.625.692.414 1.086.358.662 72.427.397.354 77.904.555.467 8.914.429.106 

Sdu nAm 
VND 

GiA g6c 
QuA hin 

6thAng.lnim 
QuA bin 

lnim-2n8m 
QUA hin 

2n8m-3n3m 
QuA bin trAn 3 nim DV phông GIA tn th thu hI 

PhAi thu bAohIrngc 50.866.440.364 4.176.163.327 4.518.446.674 11.813.682.752 30.358.147.611 42.139.797.873 8.726.642.491 

PhAl thu tAi bAo hi4m 24.818.311.722 24.818.311.722 24.818.311.722 

Tam rng cAn b nhin viAn 850.460.562 4.770.500 4.000.000 10.000.000 831.690.062 842.121.212 8.339.350 

PhAi thu tr hoot dOng du tu' 1.740.225.397 - - 1.740.225.397 1.740.225.397 

PhAi thu khAc 9.879.178.151 406.965.584 278.011.519 42.408.349 9.151.792.699 9.442.573.980 436.604.171 

88.154.616.196 4.587.899.411 4.800.458.193 11.866.091.101 66.900.167.491 78.983.030.184 9,171,586.012 

Giá tn có th thu hi cüa các khoàn phài thu ngan h?n  khó dói clu'cic xác dinh  bng giá g6c trü' cli dy' phàng phi thu khó dói dä trIch lip. 
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9. CHIPHiTRATRUC 

S6 cu6i nãm S6 du nàm 

VND VND 

a) Ngn hn 233.539.104.141 386.018.718.251 

- Chi phi hoa hong chu'a phân b6 121.425.312.125 164.385.173.613 

- Chi phi cong cv, dung cu xut dung 11.391.615.216 19.950.755.073 

- Chi phi kinh doanh chira phân b6 (i) 86.126.230.413 184.718.877.160 

- Chi phi trà tri.ràc ngn hn khác 14.595.946.387 16.963.912.405 

b) Dài hn 17.754.416.265 20.129445.878 

-Chi phi thuêvãn phOng 14.015.925.960 15.204.951.655 

-Chi phItràtrixàcdài hnkhác 3.738.490.305 4.924.494.223 

251.293.520.406 406.148.164.129 

(I) Phàn ánh khoàn chi phi kinh doanh phàt sinh tO' nghip vu bào him sCrc khôe ngiräi vay khai 

thác qua Cong ty tài chInh TNHH MW Ngân hang Vit Nam Thjnh VtrcYng và Cong ty tài chinh 

TNHH MW Mirae Asset chu'a phân b6 trong nãm. Chi phi kinh doanh nay du'cic ghi nhn và phân 

b6 tu'ng &ng vOl phtwng pháp trIch 1p dy phàng phi baa him chira &rcic hu'&ng ca nghip 

vu báo him nay. 

10. TANG, GIAM TAI SAN CÔ D!NH HcrU H1NH 

Nhà&ra, 

4t ki'n trüc 

Phirongtin 

vn t 

Thi&bj 

van phbng 

Tàis 

khác T6ng cong 

NGL1YNGL4 VND VND VND VND VND 

$6 dir dlu näm 347.737.091.311 103.360.828.714 107.103.387.260 4.068.973.222 562.270280.507 ry\. 

Mua smmài 401.628.000 15.497.899.912 1.332.962.727 17.232.490.639 
TE P 

0u Us XDCB hoàn thành 1.638.495.429 207.570.000 1.846.065.429 

Phân Ioi l?i (65.000.000) 8.000.000 57.000.000 

Thanh I, nhtzng bàn (6341.816.434) (1.521.379.955) (7.863.196.389) 

Tang khàc 711.907.857 711.907.857 

Giám khàc (1.348.922.131) (53.773.369) (1.402.695.500) 

$6 dir w6i niii 348363.292.609 113.228.820.049 107.076.766.663 4.125.973222 572.794.852.543 

GL4 TR( HAO MON iUv K 

$6 du'du nam 85.875.658.436 75.976.084.220 75.574.608.146 3.634.780349 241.061.131.151 

Trich khäu hao 11.856.952.645 10.305.190.927 12.206.774.215 171.521.609 34.540.439.396 

Phân Ioi Ii (12.226.190) (44.773.810) 57.000.000 

Thanh ly, nhLrqng bàn (6.341.816.434) (1.521.379.955) (7.863.196.389) 

Tang khác 711.907.857 711.907.857 

61àmkhâc (241.761.262) (53.773.369) (295.534.631) 

S6dirwni 97A78.623.629 80.651.366570 86.161A55227 3.863301.958 268.154.747384 

GIA Tm CON LAI 

Ti ngay du n 261261.432.875 27384.744A94 31,528,779.114 434.192.873 321209.149356 

Tingàyainãm 250284.668.980 32.577.453279 20.915311.436 262.671264 304.640.105.159 

Nguyen giá ciia tài san c6 djnh hcu hlnh baa gm các tài san c6 djnh h&u hlnh dã khu hao ht nhu'ng vn 

cOn s& dung t?i ngày 31 tháng 12 n5m 2021 vOl giá trj là 13 1.442.393.329 ng (tai ngày 31 tháng 12 nàm 

2020: 93.672.202.684 c1ng). 
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I 
11. TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH  VO HINH 

Phân mm 

máytinh 

Quy'?n s& 

dyngdt T6ngcing 

NGUYEN GIA VND VND VND 

56 dir du nãm 86.829.481.692 163.037.766.321 249.867.248.013 

Tang do mua sm 3.930.600.000 3.930.600.000 

Giàm khác (6.934.808.550) (6.934.808.550) 

S dir cu61 nãm 83.825.273.142 163.037.766.321 246.863.039.463 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

S6di.rdu nãm 67.030.183.138 1.775.185.668 68.805368.806 

Trich khu hao 7.246.538.435 207.840.396 7.454.378.831 

Giâm khác (3.549.394.725) (3.549.394.725) 

56 dir cu6i nam 70.727.326.848 1.983.026.064 72.710.352.912 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngày du nâm 19.799.298.554 161.262.580.653 181.061.879.207 

Tai ngày cu61 nâm 13.097.946.294 161.054.740.257 174.152.686.551 

Nguyen giá ciia tài san cô djnh vô hlnh bao gm các tài san c6 dnh vô hlnh dà khâu hao hêt nhirng van 

can s& dting ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 vâi giá trj là 59.164.414.797 dng (ti ngày 31 thàng 12 nàm 

I 2020: 46.835.262.075 dng). 

I 12. CHI PHI XAV DIJNG CO' BAN DO' DANG 

I 

I 

a 

• Chi phi xây dvng  ccr ban d& dang bao gôm chi phi dau ti.! he thông cong ngh thông tin ti Van phOng 

T6ng COng ty và xây dng tr s& lam vic ti các cOng ty thành vién. 

a 

I 

I 

I 

U 

I 

I 

a 

I 

I 

a 
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56 cuôi nâm S6 du 

VND VND 
Van phOng T6ng COng ry 49.805.201.709 530.400.F0  

Cong t'y thành viOn t?i Quâng Ninh 11.268.JJO 

COngtythành viên ti An Giang 3.785.446.472 752.977.27 

Côngtythành viên khác 1.034.674.283 993.276.580 

54.625.322.464 2.287.922.507 



T6NG CONG TV c6 PHAN BAO HlM PETROLIMEX 

THUYE'T MINH BAO CÁO iAi CHINH (Tip theo) MAU 56 B09-DNPNT 

13. TANG, GIAM BTDONG  SAN OU TI! 

Quyn sCrdungdtvà 

nhà gn lin v&i dt 

NGUYEN GIA VND 

56 du du nim và cu6i nim 96.057.873.261 

GIA TRI HAO MON bY Kr 

S6dudu nàm 18.211.766.640 

TrIch khu hao 1.898.396.511 

56 du' cu6i nim 20.110.163.151 

CIA TR CON LAI 

Ti ngày du nàm 77.846.106.621 

Ti ngày cu6i nãm 75.947.710.110 

Bat cTng sin du tu' là giá trj quyn sCr dung dat và nhà gn lin vài dat ccia T6ng Cong ty ti s6 186 Din 

Biên PhCi, Phit&ng 6, Qun 3, Thành ph6 H ChI Minh, du'c T6ng Cong ty du tir xiy di,rng vâi myc dIch 

cho thuê. 

Theo quy djnh t?i  Chun mi,rc Ka toán Vit Nam s6 5 — Bat dông sin du tir, giá trj hcip l ciia bat dng san 

du tu' t?i  ngày 31 tháng 12 nàm 2021 cn du'c trinh bay. Tuy nhiên, T6ng Cong ty hin chu'a xác dnh 

duçrc giá tr hcip l nay nên giá trj hcrp l ca bat dng sin du tu' t?i  ngày 31 tháng 12 nàm 2021 chira 

du'c trinh bay trên Thuyat minh báo cáo tài chInh. D xác dnh giá trl hclp l' nay, T6ng Cong ty Se phii 

thuê mt cong ty tu' van dc Ip dánh giá giá tn hp l cia bat dng sin du tu'. Hin ti, T6ng Cong ty 

chu'a tim dirçrc cong ty tu van phti hçip d thv'c hin cong vic nay. 

14. PHAI TRA V HQ'P DÔNG BAO HIM 'C 

56 cu61 nàm 56 du nàm Dl 

Phii tn phi nhung tái bio him 

Phil tn bi thu&ng nhn tái bio him 

Phil tn hoa hbng bio h16m 

Phil tn khác 

VND 

192.740.112.089 

13.916.557.346 

18.025.428.021 

11.311.798.736 

VND 

297.862.912.387 

9.816.286.308 

16.571.289.764 

4.903.840.668 

235.993.896.192 329.154.329.127 

15.  THUEVA cAc KHOAN PHAI NP NHA NU'àC 

S6du nãm 
S6phàinp 
trong nãm 

56dãthy'c 
np trong näm 

56 cu61 nàm 

VND VND VND VND 

Thu4GTGT hang hOa djch
22.633.880.709 

vy ban ni dia 
180.145.188.727 176.086.414.180 26.692.655.256 

Thu6 thu nhp doanh nghip 9.601.258.713 84.970.873.249 73.769.585.667 20.802.546.295 

Thuthu nhãp cá nhân 3.486.043.106 22.908.332.573 22.033.142.722 4361.232.957 

Thu& phi phái np khác (251.479.588) 1.987.415.064 1.713.932.828 22.002.648 

35.469.702.940 290.011.809.613 27 3.603.075.397 51.878.437.156 
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a 

• 
(i) Dày là thud nhà thu lien quan cTn các hçlp ding nhixcing tái bào higm ra nirâc ngoài phát sinh 

tr näm 2009 dgn tháng hai nãm 2012 di.rcic T6ng Cong ty giü' l?i  do dang lam thci tc min giàm 

I thud vài co' quan thu6. Dn th&i dim phát hành báo cáo tài chmnh, T6ng Cong ty vn chu'a nhn 
duc quyt djnh chInh th&c t1r co' quan thud v vgn d nay. 

TÔNG CONG TV C6 PHN BAO HlM PETROLIMEX 

THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH (Tip theo) 

I - , , , , 4 - 

16. CAC KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN HAN KHAC 

a) Doanh thu hoa hang chua durq'c hu&ng Nàm nay 

MAU SÔ B09-DNPNT 

Nm triz&c 

VND VND 

S6 dii du nã m 124.344.978.561 123.938.787.959 

Doanh thu hoa hang chi.ra dL!Q'c hiràng 

phátsinh trong nãm 

218.982.804.794 225.939.017.033 

Doanh thu hoa hbng c1 phân b6  vào 

thunhptrongnäm 

233.165.922.054 225.532.826.431 

S6dtrcu6i nãm 110.161.861.301 124.344.978.561 

b) Các khoàn phâi trâ, phâi  nOp  ngãn hn khác 56 cu6i nãm 56 du 

VND VND 

Ki nh phi cong doàn 5.416.468.491 5.727.123.295 

Báo him x hi 221.489.071 110.919.721 

Bào higm y t6 90.270.975 92.155.767 

Bâo him thgt nghip 25.543.650 17.363.012 

C6  tcrc phài trà cho c6 Ong 6.503.971.503 15.829.817.153 

Thunhà thu gi&li (I) 11.839.872.559 11.839.872.559 

Cãc khoàn phài trà, phài np khãc 17.174.174.485 8.677.053.055 

41.271.790.734 42.294.304.562 

OF 
9 
LI 
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I TONG CONG TY cO PHAN BAO HIM PETROLIMEX 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H (Tip theo) MAU SO 809-DNPNT 

17. Di,! PHONG NGHIP Vt) 

Di phàng bôi thi.rô'ng và dii phàng phi chu'a du'çc hu'&ng: 
Dc/n v/: VND 

S cuôi nãm S6 du riàm 

dy' phông phi chu'a du'cfc hu'&ng nhr, tái bào higm
bào higm Dy' phông báo him thun 

Dy' phong bo him g6c và 

nhn tái bo him  

Dy' phông nhu'crng tél 
báo hlm Dy' phông báo him thun 

Dy' phang bi thu'&ng và Dy' phông bào him gdc và Dy' phông nhu'qng tái 

1. Dy' phong phichu'a du'çc hu'ó'ng 1.813.357.963.764 492.386.255.279 1.320.971.708.485 1.961.230.799.882 469.191.841.283 1.492.038.958.599 

2. Dy'phangbithLthng 1.667.815.980.362 1.062.366.771.219 605.449.209.143 1.523.370.174.576 931.547.852.280 591.822.322.296 

Trong do: 

- Dy' phOng cho các yéu câu dôi 1.562.653.534.039 1.031.740.078.620 530.913.455.419 1.413.295.458.917 904.892.927.500 508.402.531.417 

bi thu'&ng chu'a giài quyét 

- Dy' phông cho các t6n that da 105.162.446.323 30.626.692.599 74.535.753.724 110.074.715.659 26.654.924.780 83.419.790.879 

phát sinh nhu'ng chu'a thông báo 

Cong 3.481.173.944.126 1,554,753,026.498  1.926.420.917.628 3.484.600.974.458  1.400.739.693.563 2.083.861.280.895 

Trong ó chi tit: 

1. Dy' phang phi chu'a du'çrc hu'àrng 

Ném nay Ném tru'&c 

Dy' phong phi báo him gdc Dy' phang phi nhung tél Dy' phông phi báo hIm Dy' phOng phi báo him gOc Dy' phàng phi nhu'crng tél Dy' phang phi bâo him 

ye nhn tái bâo him béo him thun và nhn tél bâo hiém báo higm thun 

1.320.971.708.485 1.961.230.799.882 

56 dir du nérn 

(Hoàn nhp)fTrich  Ip them trong nm 

56du'cuái näm  

1.961.230.799.882 

(147.872.836.118) 

1.813.357.963.764 492.386.255.279  

1.232 .882 .2 10 .4 19 

259.156.748.180 

469.191.841.283 1.492.038.958.599 

469.191.841.283 1.492.038.958.599 1.695 .6 11.025 .67 1 4 62 .7 28 .8 15 .252 

23.194.413.996 (17 1.067.250.114) 265.619.774.211 6 .4 6 3 .0 2 6 .03 1 
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T6NG CONG TY có PHN BAO 

THUYft MINH BAO CÁO TAI CHINH 

2. Dy' phông bi thu'ô'ng 

S6dudu nãm 

S6trIch Ipthêmtrongnãm 

S du' cu61 nm 

Dy' phong dao dng Ian: 

HIM PETROLIMEX 

(Tiê'p theo) 

Ném nay Ném tru6'c 

MAU só B09-DNPNT 

Dy' phông bI thu'ô'ng bào 
hlm g6c và nhn tél bão 

him 

Dy' phông bl thu'&ng 
nhu'qng tél báo hIm 

Dy' phèng bi thu'&ng bâo 
him thun 

Dy' phông bl thu&ng bâo 
hlgn g6c và nhn tél bâo 

higm 

Dy' phông bi thu'ô'ng 

nhu'qng tél bão him 

Dy' phông bl thixô'ng bão 
him thun 

1.523.370.174.576 

144.445.805.786 

931.547.852.280 

130.818.918.939 

591.822.322.296 

13.626.886.847 

1.470.371.805.262 

52.998.369.314 

886.639.615.897 

44.908.236.383 

583.732.189.365 

8.090.132.931 

1.667.815.980.362 1.062.366.771.219 605.449.209.143 1.523.370.174.576 931.547.852.280 591.822.322.296 

Némnay Nàmtru'&c 

VND VND 

Tl ngày du ném 323.114.699.391 306.974.297.636 

S6trIch Ipthemtrong nàm 24.845.251.242 27.806.596.960 

S s& dyngtrong ném (*) - (11.666.195.205) 

Ti ngày cul ném 347.959.950.633 323.114.699.391 

(*) S6 dv' phông dao cTng Ian &rçlc sCr dung b p phn thiu hut cCa mt s6 Io?i hlnh bào him có t6n that thuc phn trách nhim giü' Ii Ian han phi gicr I?i  trr  (-) 
dy' phàng phi chu'a thrçic hu'&ng Va dv' phàng bi thu'àng cho khiu ni chu'a giâi quyt. 
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T6NG CONG TV c6 PHAN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (Tiê'p theo) MAU só B09-DNPNT 

18. VÔN CHU S&HIYU 

V6n du tu 

cüa ch s& hru 

Thng du 

vn c6 ph'ân 

Qu du tu 

phat trin 
Qu dytr& 

bt bu*c 

Lq'inhun 

sau thug 

chua phân ph61 T6ng cong 

S6 du dâu näm tru'àc 

nhun trong nãm 

lrIch Ip cac qu trong näm 

Trich qu9 khen thu'&ng, phic lci 

Chia c6 tcrc cho c6 ông 

VND 

887.177.730.000 

VND 

359.463.149516 

VND 

68.159.301.024 

- 

4.971.003.900 

VND 

65.465.853.473 

8.773.070.374 

VND 

157.417.350.876 

175.461.407.487 

(13.744.074.274) 

(29.367.966.602) 

(204.050.877.900) 

VND 

1.537.683.384.889 

175.461.407,487 

(29.367.966.602) 

(204.050.877.900) 

S6du'du nàm nay 887.177.730.000 359.463.149.516 73.130304.924 74.238.923.847 85.715.839.587 1.479.725.947.874 

Lçii nhun trong nãm 

Inch Ip các quç trong nám (i) 

TrIch qu9 khen thu'&ng, phcic lci (i) 

Chia c6 tcrc cho c6 dông (I) 

- 

5.263.842.225 17.601.938.182 

352.038.763.632 

(22.865.780.407) 

(36.086.812.000) 

(17.743.554.600) 

352.038.763.632 

(36.086.812.000) 

(17.743.554.600) 

Ti ngay cuói näm 887.177.730.000 359.463.149.516 78.394.147.149 91.840.862.029 361.058.456.212 1.777.934344.906 

(I) Theo Nghj quyt Di hi d6ng c6 ông s6 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19 thàng 4 nàm 2021 và Nghj quyt Hi c1ng quân tn s6 05/2021/PJICO-NQ-HDQT 
ngày 15 tháng 3 näm 2021, T6ng Cong ty thçrc hin phân ph6i li nhun nãm 2020 nhi sau: 

- QU dv' trO' bt buc näm 2020 v&i s6 tin là 8.773.070.374 ng; 
- Qu du tu' phát trign vài s tin 5,263,842.225 dng; 
- QuV khen thu'&ng, phüc lçii vài s tin 36.086.812.000 dng; và 
- Chia c6 tCtc vài tç' l 2% v6n iu I tu'cYng thryng v&i s6 tin 17.743.554.600 dng trIch tu' lcti nhun nm 2020. 

Trong nàm 2021, thea Nghi quyt D?i hi dng C6 ông s6 02/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 03 tháng 12 nãm 2021, T6ng COng ty cia du'c phê duyt tang vn 
diu I them tu'ng &ng vO'i giá tr 221.794.430.000 dng. T6ng Cong ty di trIch 1p b6 sung qu9 dv'  trü' bt buc vài s6 tin 17.601.938.182 c1ng 
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56 lucng cô phn lông Cong ty dä clang k và phát hành ra cong chi.ng ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 là 

88.717.773 Co phn. Toàn b sO Co phân cOa lông Cong ty là CO phn phO thông, mnh già môi CO phn là 

10.000 d?rng. 

CO phiu So cudi nãm 
6 
 dàu nãm 

-56 lu'cing c6 phiê'u cia ban ra cong chüng 88 .7 17 .7 73 88 .7 17.773 

~C6phiiuph6thong 88.717.773 88.717.773 

- Sd It.rcrng c 6  phiu clang liru hành 88.717.773 88.7 17 .773 

+ C6phieuph6thong 88.717.773 88.717.773 

19. DOANH THU PHI BAO HIM 

Nàm nay Nãm tru'&c 

VND VND 

PhI bào him gdc 3.374.377.706.901 3.529.751.775.297 

Bào him con ngu'Oi 444.047.077.029 722.809.578.219 

Bào hiôm tài san và bào him thit hi 395.376.463.296 507.116.427.756 

Bào hidm hang hóa vn chuyôn 297.080.456.973 219.880.447.452 

Bào hiôm hang khOng 70.657.148.714 34.949.989.606 

Bào him xeccl giài 1.329.105.715.737 1.446.206.866.967 

Bào him cháy n6 465.444.224.107 237.148.427.024 

Bào higm than tàu và P&I 266.117.690.322 266.412.545.726 

Bào hiôm trách nhim chung 106.355.748.394 95.015.981.579 

Bào higm nOng nghip 36 .9 2 7 .3 2 9 

Bào him phi nhân thp khac 156.255.000 211.510.968 

Các khoàn giàm trü' phi bào hidm gdc (30.285.766.361) (21.085.893.845) 

Phi nhân tái baa him 165.194.230.963 166.662.423.256 

Bào hiôm con ngt.r&i 14.244.090.020 17.052.740.711 

Bâo hidmtài sànva bàohidmthithi 88.958.687.191 99.020.118.634 

Báo hidm hang hóa vn chuyn 19.250.725.255 19.195.934.675 

Bào higm hang không 8.457.658.785 4.629.611.036 

Bào hièmxeccYgiâi 542.001.957 665.252.789 

Báo him cháy nO 19.285.990.265 9.458.135.552 

Baohigmthantauva P&l 12.972.238.434 11.347.003.684 

Bào hiôm trách nhim chung 974.008.388 1.828.955.377 

Bào him nOng nghip 508.830.668 3.441.766.335 

Bào him phi nhân thQ khác - 22.904.463 

Các khoàn giàm trü phi nhn tái bào hidm (3.871.294.089) (6.171.116.075) 

Giàm/(Tang) dir phOng phi bào hidm gdc và nhãn 

tái bào hicim 

147.872.836.118 (265.619.774.211) 

3.653.287.713.532 3.403.537.414.422 
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ToNG CONG TY CO PHAN BAO HIM PETROLIMEX 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) MAU sO B09-DNPNT 

20.  PHI NHUQNG TAI BAO HIEM 

Nàmnay Nãmtru'&c 

VND VND 

T6ng phi nhLrcrng tái bao higm 1.020.889.753.329 888.497.492.663 

Bào him con ngt.r&i 23.925.566.300 52.125.706.645 

Bo himtài sn và bào himthit hi 412.979.278.555 484.363.035.819 

8o him hang hOa vn chuyn 70.348.603.755 58.792.659.932 

8o him hang không 75 .602.406.097 38.340.109.307 

8á0 himxecgió 100.181.250 

Bào him cháy n6 206.333.938.723 39.926.117.318 

Bào himthântãuvà P&I 187.566.498.809 173.440.932.846 

Bào himtrãch nhiêmchung 44.042.075.840 39.713.190.603 

Bào him tin dyngvà rái rotài chinh - 1.599.269.068 

Bào him nông nghip - 96.289.875 

Bo him phi nhân tho khác 9 1.385.250 

(Tang) dy phang phi nhung tái bo him (23.194.413.996) (6.463.026.031) 

997.695.339.333 882.034.466.632 

21.  TONG CHI BOl THIJONG BAO HIEM 

Nãm nay Nãm triràc 

VND VND 

T6ng chi bi thu&ng 1.822.363.433.809 1.382.983.688.742 

Báo him con ngt.räi 162.580.032.158 157.439.416.644 

Bohimtài sânvà bàohimthithi 187.002.676.390 147.753.866.889 

Bo hiém hang hOa vn chuyn 25.485.621.392 48.986.637.182 

Bào him hang không 57.225.461.048 96.728.332.014 

Bào him xe c giài 678.780.936.884 715.574.855.538 

Bo him chày n6 83.748.980.299 60.561.675.520 

Báo him than tàu và P&I 619.332.635.349 130.500.792.171 

Báo him trách nhim chung 4.193.702.808 7.134.320.928 

Bo him nông nghip 4.013.387.481 18.303.791.856 

Các khon thu giám chi (232.798.801) (131.170.969) 

Thu bi thi.thng nhuç'ng tái bo him (791.867.555.961) (290.429.738.871) 

Tang dy phông bi thurng bo hiêm gãc và nhân tài 

bo hiêm 
144.445.805.786 52.998.369.314 

(Tang) dtl phàng bi thLr&ng nhing tái bo him 

1.043.889.965.894 1.100.512.911.833 

(130.818.918.939) (44.908.236.383) 
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T6NG CONG TY c6 PH1N BAO HIM PETROLIMEX 

THUYET MINH BAO cÁo TAP CHiNH (1ip theo) MAU sä 809-DNPNT 

22.  CHI KHAC HOAT OQNG KINH DOANH BAO HIM 

Nàm nay Näm truc 

VND VND 

Chi hoa hbng bào him 256.598.938.463 237.917.742.596 

Chi dánh giá rii ro d6i ti.ro'ng duçic báo him 719.543.619 2.728.060.522 

Chi quán iç di I' báo him 37.040.598.288 35.867.738.894 

Chi d phOng han  chgt6n thgt 3.456.007.631 5.253301.010 

Chi khác 869.919.064.428 937.451.845.303 

1.167.734.152.429 1.219.218.688.325 

23.  DOANH THU HOAT DONG  iAi CHiNH 

Näm nay Nm tru&c 

VND VND 

Lãi tin gCri, Iãi Ciy thác du tir 12.205.488.578 13.624.820.591 

Li tir hoat  dng kinh doanh c6 phiu 11.952.370.378 6.506.560.000 

C6 trc, Içri nhun duçic chia 16.229.392.900 13.372.859.300 

Li cTututrãi phiu 19.531.671.613 10.110.322.299 

Doanh thu hoatdngtài chinh khác 15.947.115.001 19.723.615.771 

75.866.038.470 63338.177.961 

24.  CHI PHI HOAT DONG  rAi CHINH côr 
TI 

Nm nay Nâm tru*c )ELI 

VND VND 

(Hoàn nhp) di phOng giám giá Thu tu' tài chinh (15.084.775.972) (12.385.983.998) 

Chi phi hot dng tài chinh khác 24.318.863.985 19.527.697.433 

9.234.088.013 7.141.713.435 

25.  CHI PHI QUAN L DOANH NGHIP 

Nm nay Nãm truc 

VND VND 

Chi phi nhân viên 223.234.317.147 221.620.774.699 

Chi phi db dung vã n phone 29.051.265.438 27.974.403.266 

Chi phi khu hao tài san c6 djnh 38.442.106.526 49.380.346.484 

Thu& phi và I phi 18.610.083.447 18.047.696.227 

Chi phi djch vu mua ngoài 79.649.673.770 64.520.744.938 

Chi phi bangtin khác 47.753.052.082 37.194.017.845 

436.740.498.410 418.737.983.459 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo) MAU SÔ B09-DNPNT 

26.  CHI PHI HOAT DONG,  SAN XUT KINH DOANH THEO YEU TÔ 

Näm nay Nämtrtr&c 

VND VND 

Chi phi nhân vien 457.646.169.789 460.074.424.120 

Chi phi van phông 29.051.265.438 27.974.403.266 

Chi phi khgu hao tài san c djnh 38.442.106.526 49.380.346.484 

Thuphivà 1phI 18.610.083.447 18.047.696.227 

Chi phidvphông 946.108.301 4.820.033.513 

Chi phid,chvvmua ngoài 637.983.266.761 667.297.982.136 

Chi phI khác bngtin 47.753.052.082 48.245.768.266 

1.230.432.052.344 1.275.840.654.012 

27.  THUTHU NHAP DOANH NGHICP 

Nâm nay Nám trtr&c 

VND VND 

Lç'i nhun tru&cthué 436.861.002.103 216.955.273.942 

Diu chinh cho thu nhp chju thus 

Tn!: Thu nhp khong chju thué (15.399.766.119) (13.126.442.145) 

COng: Các khoàn chi phi khong dliQ'c khäu trü 2.649.956.373 3.640.500.476 

Thu nhp chju thuë 424.111.192357 207.469.332.273 
- Thusuätthôngthtxng 20% 20% 
G I T5ngthiphIthuéthu nhpdoanh nghiptinhtren 

thu nhp chu thus näm hiOn tl 
84.822.238.471 41.493.866.455 HH 

)IT 

28.  LAI C BAN TREN c6 PHIU 
• NA 

Vic tInh toán Iãi cc' bàn trên c6 phiu phãn b6 cho các c6 dông s& h&u c6 phiu ph6 thông cCia T6ng Cong 

ty duçsc thrc hin dira trén cc' s& các s6 Iiu sau: 

Nãm nay 
Nãm trtroc 

(Trinh bay Ii)  

VND VND 

191 nhun sau thus thu nhp doanh nghip 352.038.763.632 175.461.407.487 

S6 trich qu khen thir&ng, phüc Ii tràc tInh (34.000.000.000) (36.086.812.000) 

191 nhun d tinh Iâi cc' bàn trên c6 phiéu 318.038.763.632 139.374.595.487 

56 c6 phiu ph6 thông binh quân Iuu hành 

trong nám 
88.717.773 88.717.773 

Ui cc' bàn trén c6 phiéu (VND/c6 phiu) 3.585 1571 

T?i ngày phát hành báo cáo tài chInh nay, T6ng Cong ty chira có quyt dlnh  chinh th&c cia Di hi dng 

C6 dông v vic trich Ip qu9 khen thu'&ng, phic Içii tr 191 nhun nãm 2021. S6 Iiu trIch qu9 khen 

thir&ng, phüc 191 nãm 2021 là tm tInh và se thicic diu chnh Ii khi có quyt djnh phê duyt chinh th&c 

cia D?i  hi dng c6 dông. 

Dièu chinh li lãi cc' bàn trên c6 phiëu: 

Lãi cc' bin trén c6 phiu cho näm tài chInh kgt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 duçic dièu chnh li do 
phuang an trich qu khen thtthng. phüc Içii tü 191 nhun näm 2020 dã thrc,c thông qua theo Nghj quyt 
Di hi dng c6 dông thtthng niên s6 01/2021/PJICO-NQ-DHDcD ngày 19 tháng 4 nãm 2021 nhtr trInh bay 

ti Thuyét minh s6 18. 
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T6NG CONG TY c6 PHAN BAO HlM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAa cÁo iAi CHINH (T1p theo) MAU sö B09-DNPNT 

Chi tit vic c5iu chnh I?i  lãi co' bàn trên c6 phiu nhir sau: 

Diu chinh 

CHi liEu Sódäbáocão trIchqukhen S6sau diu chnh 

thtr&ng, phüc lçi 

VND VND VND 

Li nhun sau thuthu nhp doanh nghip 175.461.407.487 175.461.407.487 

S6 trIch qu9 khen thu'&ng, phüc Iqi tthc tInh (29.000.000.000) (7.086.812.000) (36.086.812.000) 

Lâi ca bàn trên c6 phiu (VND/c6 phiu) 1.651 (80) 1.571 

29. BAO cÁo BO PHAN 

Ho?t dng kinh doanh cCia T6ng COng ty chi'i yu là kinh doanh bào him Va du tu t11 ngun v6n cOa hot 

thng bio him. Ho?t dng du tu nay là mt khãu trong chu kinh doanh bào hiém, các khoân du tu 

vào linh vyc kinh doanh khác là khong clang k. Ben cnh do, ho?t dng san xugt kinh doanh ci'ia T6ng 

Cong ty trong cüng mt khu vv'c  dja I cüng nhi cüng phm vi môi tri.t&ng kinh t. Do dO, Ban T6ng Giám 

d6c T6ng Cong ty dánh giá và tin tithng rng vic khOng Ip báo cáo theo b phn là phü hcip vâi hot 

dng kinh doanh hin nay cOa T6ng Cong ty. 

30. MOT só CHi TIEU DANH GIA KHAI QUATT1NH HNH TAI CHINH 

Chitiêu 

1. B6 tn cc' cu tài san và cc' cSu ngun v6n 

Dan vj 
tInh 

56 cu6i nam 56 du nam 

1.1 BOtrIcacäutài sen 

-Tài san dài hnfT6ngtai san % 18,99% 16,33% 
"I  

-Tài san ngàn hn/T6ngtài san % 81,01% 83,67% 

1.2 B6 trI co' cäu ngun v6n II 

- Nç1 phài trà/T6ng ngun v6n % 72,07% 75,82% 

- Ngubn v6n chii s& h&ufT6ng nguôn v6n % 27,93% 24,18% z 

2. Khà näng thanh toán 

2.1 Khà nängthanhtoanhinhanh In 1,39 1,32 

2.2 Khá nãng thanh toán n ngàn hn In 1,13 1,11 

2.3 Khà náng thanh toán nhanh In 0,63 0,63 

Chi tiêu 
Dc'n vi 

tinh 
Näni nay Nàm trtthc 

3. T',sutsinhlOi 

3.1 T'suätIc1i nhuntrêndoanhthu 

- T' suät li nhun truàc thu/Doanh thu % 13,98% 7,24% 

- T9 suät lçii nhun sau thu/Doanh thu % 11,27% 5,85% 

3.2 TsutIçi nhuntrent6ngtai san 

- T'' suät Ii nhun tru'àc thu/T6ng tai san % 6,86% 3,55% 

- T" suät Ii nhun sau thufT6ng tài san % 5,53% 2,87% 

3.3 T9 suät lçi nhun sau thu/Ngun v6n chi sâ h&u 19,80% 11,86% 
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TÔNG CONG TV có PHN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO cÁo TA! CHiNH (Tip theo) MAU SÔ B09-DNPNT 

31. BIEN KHA NANG THANH lOAN 

56cu6inàm 

VND 

S6unm 

VND 

L Bién khi nãng thanh toán 1277.839.754.846 833.376.412.449 

(I=(1)-(2)-(3)-(4)) 

1.  Chênh lech  gi&a giá tn til sin và các khoin ni phil tn 1.777.934.344.906 1.479.725.947.874 

2.  Trucâc tài sin duc chap nhn tom bgiá til hch tom 

3.  Trü' các tãi sin bl Ioi tr& tom b gii tn hch toán 275.499.756303 433.631.820.050 

4.  Trir cic tii sin bj Ioi tnt môt  phn gii trj hch tom 224.594.833.757 212.717.715.375 

U. Biën khi nàng thanh toán t6i thi4u 621.131281.021 695.164.923.993 

[Gli tr I&n hln gi&a (a) và (b)J 

(a)  25% T6ng phi bio him gi& Ii 621.131.281.021 695.164.923.993 

(b)  12,5% T6ng phi bio h16m g6c vi phi nhn tii bio him 438.176.859.677 458.644.648.579 

It!. So sánh (I) vi (II) 

Theo s6 tuyt d61 656.708.473.825 138.211.488.457 

Theo t' I phn trim 205,73% 119,88% 

32. CONG CIII TA! CHINH 

QuánIrOirov6n 

T6ng Cong ty quin I' ngun v6n nhm dim baa rng T6ng Cong ty CO th vra hot dng lien tvc vüa t6i 
da hóa li Ich ci'ia chCi s& h&u thông qua t6i u'u hOa s6 dir ngun v6n và cong ncr. 

Cgu trüc v6n cüa T6ng COng ty gm phn v6n ca chCi s& h&u (bao gm v6n du tir cOa chO s& h&u, thng 
dit v6n c6 phn, qu du tu' phát trin, qu dr trU bt buc và Iqi nhun sau thug chira phin ph61). 

Câc chInh sâch k toán chü yu 

Chi tigt cic chInh sách k toán chü yu và cic phu'ang pháp ma T6ng Cong ty ip dung (baa gm cac tiêu 
chI d ghi nhn, c s& xác djnh gii tn và co' s& ghi nhn các khoin thu nhp vi chi phi) di vOi trng loi tài 
sin tii chinh, cong ncr  tài chInh và cOng cv v6n ditcic trinh bay ti Thuyt minh sö 3. 

Các Ioi cong cy tii chInh 

56ai61n1m S6dunlm 

6iitr!ghis GiitrjhqpI Giltrjghis Giitrjh'pI 

rntdh 

VND VND VND VND 

Tin 100.709.440.846 100.709.440.846 109.760.765.028 109.760.765.028 

Phiithukhlchhlngvi phiithukhic 461.082.902.207 461.082.902.207 436.743273.113 436.743.273.113 

Ou tu ngn hn 2.788.899.645.636 2.834.762.465.364 2.768.954330.706 2.790597.930.270 

Du tudli h?n 567.031.997.416 770.197.415.005 381.219.077.996 499.248.007.299 

l6ng cong 3.917.723.986.105 4.166.752.223.422 3.696.677.646.843 3.836349.975.710 

Cing nqt dth 

Phái tn ngtfo bin vi phil tn khic 304541522.030 304341322.030 376.932.476.425 376.932.476.425 

Côngnqtl; chinh khlc 1.969.797.680 1.969.797.680 1.514.814.080 1514.814.080 

T6ng ng 306511.319.710 306311319.710 378.447190305 378.447190.505 
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T6NG CONG TY cá PHN BAO HIM PETROLIMEX 
ThUYT MINH SÃO cÁO TAI CHiNH (Tup theo) MAU SO 809-DNPNT 

Giá tn hcip I'' cia các tài san tài chinh và cong n tài chinh thrçic phàn ánh theo giá tn ma cong cii tài 
chInh có th chuyn d6i trong mt giao djch hin ti giüa các ben tham gia, ngoi trü tni.thng hcp bt 
buc phii ban hoc thanh I. T6ng Cong ty s& dung các phitclng pháp và giá dnh sau d tthc tInh giá trj 
hcip I: 

- Giá tn hp I dia các khoàn cTu tu' dirçic xác jnh nhir tnlnh bay t?i  Thuyt minh s6 5. 

- Giá trj hçrp I'' cOa các khoàn ngan hn bao gm tin, các khoán phái thu khách hang, phái thu khác, các 
khoàn phái trà ngithi ban, chi phi phái trà và các khoán ngan hn khác tuo'ng du'ng vài giá trj ghi s6 cOa 
các khoán muc  nay do các cong cv nay có k' h?n  ngan hoc không xác djnh. 

- D61 vâi các tài san tài chInh và Cong nd tài chInh khônig có d thông tin thj trithng c xác dlnh  giá tr hçvp 
I ti thai dim Ip báo cáo, giá tr ghi s6 dia các khoàn muc  nay th.rçlc th hin thay cho giá trj hcip I. 

Myc tiêu quán l rii ro tài chInh 

T6ng Cong ty dã xây di,rng h th6ng quân I rii ro nham phát hin và dánh giá các riii ro ma T6ng COng ty 
phài chju, thit Ip  các chInh sách và quy trInh kim soát rCii ro & mCtc chap nhn du'çc. H th6ng quán I 
rOi no du'çic xem xét Ii djnh k' nham phàn ánh nh&ng thay d6i cOa diu kin thj tru'&ng và ho?t dng cüa 
T6ng Cong ty. 

ROi ro tài chInh bao gm rCii no thi tnu'&ng (bao gm ntii ro t'' giá và rii ro v giá), rii1 ro tin dyng, rCji ro 
thanh khoán và rCii ro bào hiam. 

Rói to thj truOng 

Hot dng kinh doanh ciia T6ng Cong ty së chO yau chiu nii ro khi có su thay cT6i v t' giá h61 doái và giá. 
Tang Cong ty không thy'c hin các bin pháp phOng ngira nii ro nay do thiau thj tru'&ng hot d giao 
dlch các cong cv tài chInh nay. 

Quân i rói to tj' giá 

Tang Cong ty thv'c hin mt s6 các giao djch có g6c ngoi t theo do, T6ng Cong ty Se chju rCji ro khi cO 
bian dng v t' giá. 

Giá tr ghi s ca các tài san bang tin và cong n bang tin cO göc ngo?i t ti th&i dim cu6i nãm tài 
chinh nhu'sau: 

Congnq'  

S6cu6inãm S6unãm 56ai6in8m S6dunsn 

VND VND VND VND 

Do Ia M (USO) 112.912342304 223.726273.714 121323.131.654 110.485.080.267 

Khâc 11396211.424 3.471.662.144 18353.421208 6240.762.548 

124508.753.928 227.198335.858 140.076352.862 116.725.842215 

Phôn tIchthnhqyd6iváingocit 

Tang Cong ty chCi yau chiu inh hLthng cOa thay d61 t$ giá cCia Do Ia M9. 

Nau $ giá Do Ia M so v&i Dng Vit Nam tàng/giám 2% thl Içii nhun tnthc thug trong näm cOa T6ng 
COng ty se giàm/tang tu'ang Crng khoang 172 tniu dng. T' I thay d61 2% du'çlc Ban T6ng Giám d6c sO' 
dvng khi phân tich nOi no tç giá và th hin dánh giá cOa Ban T6ng Giám d6c v mCrc thay d6i có th cO cOa 
tç' giá. PhOn tich d nhy v&i ngoi t ch áp dung cho các s6 du' cOa các khoán muc  tin t bang ngoi t 
t?i th&i dim cu61 nãm và diu chinh vic dánh giá Ii các khoán muc  nay khi cO 2% thay d6i cOa $ giá. 
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T6NG CONG TV C6 PHAN BAO HIM PETROLIMEX 
THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH (Tup theo) MAU só B09-DNPNT 

Quón I ri ro ye giô c6 phiê'u 

Các c6 phiu do T6ng Cong ty nm gi& b inh hu&ng b&i cic rii ro thj trithng phát sinh tr tInh không chc 
chn ye giá trj tuang lai cOa c6 phiu du ttt. Tang Cong ty quin l rcii ro vC giá c6 phiu bng cich thigt 
1p hn m&c du tu. H,i dng Quin trj cCia T6ng Cong ty cüng xem xét và phê duyt các quyt djnh du 
tu vao c6 phiu nhu ngành nghC kinh doanh, Cong ty d du tix, v.v. T6ng Cong ty dánh gii rOi ro v giá c6 
phiu là không dáng k. 

Rái ro tin dyng 

Ri ro tin dung xiv ra khi mt khách hang hoc d6i tác không dáp trng thrcic các nghTa vu trong hcip dng 
dn dn cic t6n thgt tài chInh cho T6ng Cong ty. T6ng Cong ty có chInh sách tin dung phü hçrp vi thtr&ng 
xuyen theo dOi tinh hlnh d dánh giá xem T6ng Cong ty có chju rüi ro tin dung  hay không. T?i  ngiy kt 
thüc nim tài chInh, T6ng Cong ty có khoin rOl ro tin dung tp trung khá l&n tü các khoin phii thu khich 
hang. ROi ro tin dung t6i da cTu'cic th hin là giá tn ghi s6 cCia sö dir phii thu các khich hang dã duçrc trIch 
1p di phOng phii thu khó dOi. 

Quàn I rài ro thanh khoán 

Myc dIch quin l riii ro thanh khoin nhm dim bio dCi ngun v6n d dáp &ng các nghia vu tài chinh hin 
ti và trong tlrclng lai. TInh thanh khoin cüng duc T6ng Cong ty quin l' nhm dim bio m&c phu tri 
g10a Cong ncr dn hn và tài sin dgn hn trong nim & mCrc có th di.rcrc kim soát d61 vài sö vôn ma T6ng 
Cong ty tin rng có th t?o  ra trong nãm do. Chinh sách cia T6ng Cong ty là theo dOi thir&ng xuyen các 
yêu cu vC thanh khoin hin ti vi di kign trong tung lai nhm dim bio T6ng COng ty duy tn di mCrc 
du phOng tiCn mt vi dü v6n ma các chü s& hü'u cam kgt gop nhm dáp crng các quy dnh vC tinh thanh 

khoin ngn hn và dài h?n  han. 

Cãc bing dithi dày trinh bay chi tit các m&c dáo hn theo hp dng cOn li d61 vài tài sin tài chinh và 
Cong ncr tài chInh phi phái sinh và th&i hn thanh toán nhir dã duçrc thOa thun. Các bing nay duc trinh 
bay dçra trèn dOng tiCn chtra chigt khäu cOa tii sin tii chInh và dOng tiCn chira chit kMu cCia Cong ncr  tài 

chinh tinh theo ngiy sam nht ma T6ng COng ty phii tn. Vic trinh bay thông tin tài sin tài chinh phi phái 
sinh là cn thit d hiu ducic vic gum l rOi ro thanh khoin cOa T6ng Cong ty khi tInh thanh khoin 
di.rçrc quin l trén ccr s& cong ncr và tii sin thun. 
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ThUVT MINH BAO CÁO TA! CHINH (Tip theo) 

Duôllnäm lrénlnàm 

MAU sO B09-DNPNT 

T6ngcng 

S6ai6inãm VND VND VND 
Tin 100.709.440.846 100.709.440.846 

Phài thu khách hàngvà phài thu khác 455.635.133.979 5.447.768.228 461.082.902.207 

Du tLr ngn h?n 2.788.899.645.636 2.788.899.645.636 

Dutudài h?n 567.031.997.416 567.031.997.416 

lông cong 3.345.244.220.461 572.479.765.644 3.917.723.986.105 

Phài trà ngui bàn và phài trà khác 304.541.522.030 304.541.522.030 

Cong nçs tài chnh khãc 1.969.797.680 1.969.797.680 

lông cong 304541.522.030 1.969.797.680 306311.319.710 

chenh loch thanh khoân thun 3.040.702.698.431 570.509.967.964 3.611.212.666.395 

DtrOi 1 nãm Trén 1 nãm T6ng cong 

S6unni VND VND VND 

Tin và các khoàn tung dtwng tin 109.760.765.028 109.760.765.028 

Phài thu khàch hàngvà phài thu khác 430.749.200.256 5.994.072.857 436.743.273.113 

Du tu ngn hn 2.768.954.530.706 2.768.954.530.706 

0utiidài hn 381.219.077.996 381.219.077.996 

lông cing 3.309.464.495.990 387.213.150.853 3.696.677.646.843 

Phài tré ngtrcli bàn và phii trà khác 376.932.476.425 376.932.476.425 

COng ntài chinh khác - 1.514.814.080 1.514.814.080 

lông c4ng 376.932.476.425 1314.814.080 378.447.290.505 

thénh lch thanh khoàn thun 2.932.532.019565 385.698336.773 3.318.230.356.338 

Ban lông Giám d6c dánh giá rCii ro thanh khoin & m&c thp. Ban lông Giám d6c tin tithng rng lông 

COng ty có th to ra dO ngun tin d clap &ng các nghTa vu tài chInh khi dgn h?n. 

ROi ro bào him 

ROi 10 cOa bgt k'i hcp clang bào him nào là khà näng xày ra Si, kin bào him và tinh khOng chk chn 
cOa sô tin bii thithng bào him theo hcip dng. Bàn chat ccia hcip dng bào him là rOi ro xày ra Si, kin 

bào him ngu nhiên và do do không th di, doán trithc c1uçic. 

O dt duçic muc  tiêu quàn l rOi ro bào him, Tong Cong ty cia thigt 1p và áp dung dy dO các quy trinh 
dánh giá rOi ro truàc khi chap nhn bào higm, quy trinh chuyn giao rOi ro bio higm (täi bio him), quy 
trinh giám djnh tOn that và quy trinh giài quyat bi thLthng. 

DOi vài ho?t dng khai thác bào him, lông COng ty cia thi,c hin cia d?ng hóa các loi hmnh nghip vu,  san 
pham bào hiém cüng nhu' các khu vi,c khai thác khác nhau d giàm thigu rOi ro tIch ty bào him. Ben 
cnh dO, TOng Cong ty cüng áp dung các tiêu chi khác nhau trong vic lu'a  chn rOi ro, thirc hin nhiu 

bin pháp khác nhau trong vic dánh giá rOi ro d xây di,ng mi:rc phi phii hp. lông Cong ty không chap 
nhn bào him dOi vâi các rOi 10 bào him có khà nàng xiy ra cao hoc có nguy ca trvc li cao. 

DOi v&i các rOi 10 du'cic chap nhn bào him cho nãm tài chinh kat thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021, TOng 

COng ty cia xác dnh l?i  t' l phi báo him âp dung  vâi t0ng nhOm rOi 10 dija trên thông kê v tOn that 

trong qua khtr và di, báo xu th cOa rOi ro, lm phát, mCrc d c?nh tranh ngành và các quy dinh cOa pháp 
!ut có lien quan. 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHNH (Tiêp theo) MAU SO B09-DNPNT 

• VOl các nhóm rôi 10 có tç' I t5n thât và chi phi gia tang, T6ng Cong ty chi chap nhn bo him 

nu ngtr&i tham gia bo him chap nhn tang phi bào him tu'clng &ng hoc giOi h?n  Ii phm vi 

bo h16m, tang m&c min thu'äng; 

• VOi các nhóm rôi ro cO tç t t 6n that tang nhirng van 0 trong mCrc chap nhn và van dam bao Içii 

nhuãn bao him, T6ng Cong ty chô tru'ang tang tç'  trQng chap nhn bào him cT gia tang thi 

phn, dbng thcii tn thing durcic Iung tin thu di.rçic ti.r phi bào h16m d phvc vy cho hoot dng 

du tu'. 

T6ng Cong ty cOng thu'c hin mt cách trit d, cht ché cac bin phap d chuyn giao rüi ro bao hi6m vOl 

các cong ty bao him khác nhãm giàm thiu t61 cia riii ro có th xay ra nhirng cOng dam báo myc tiêu hiêu 

qua ho?t dông kinh doanh bâo him thông qua xây dyng t' I phi giC.r Ii hqp I cho tt.rng san phâm báo 

hiêm, sap xp tái bâo hiém và clông bâo h16m mt cách hcip I'. 

T6ng Cong ty IuOn thu'c hin chi trirnng day nhanh tdc d giám djnh t6n that và giài quyt bôi thu'cing d 

hn chè tôi cia cäc rôi ro có th phát sinh trong qua trinh giám dnh bi thu'Ong nhir: rCji ro tç' già, rôi ro 

Im pht, il 10 t6n that gia tang, các rii ro doc1&c,... Vic giám djnh tan that Va gii quy6t bi thu'O'ng 

ti T6ng Cong ty du'qc thi,rc hin theo 02 cO'p d khác nhau phy thuc vào mCrc d phOc tp và tInh chOt 

cOa tón that: 

• 061 vOl nhi:rng vu t6n that IOn, có tinh chat ph&c tp du'çic giám dnh t 6n that và xi't I bi 

thu'Ong tp trung ti van phông T6ng COng ty; 

• 061 vOl nh&ng vy t 6 n that nhO ma cac Cong ty thành vien dä có kinh nghiêm,  có do ngun Iy'c d 

thu'c hin Se du'cic x& I ti càc cOng ty thành vién. 

33. GIAO DICH VA SO DLJ' vOi CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan có giao dich uà s6 du' trpnq yê'u: 

Ben lien quan M6i quan h  

Tp doàn Xàng du Vit Nam c6 dOng On 

Cac dcin v thành viên trong cüng lap doàn Xãng dau Vit COng ty con, cOng ty lien kt cOa Tp 

Nam doàn Xäng dau Vit Nam 

Trong nOm, T6ng Cong ty dO CO CáC giao djch chó yiu v&i các ben lien quan nhu' sau: 

Nãm nay N5m tru'&c 

VND VND 

Tp doàn Xãng dâu Vit Nam 

Doarih thu phi bao h16m gOc 259.754.177.416 209.354.496.906 

Chi phi bi thirng baa hi6m g6c 898.592.214 5.06 1.790.957 

Các do'n v thành viên trong Tp doàn Xang du Vit Nam 

Doanh thu phi bào hiam gic 198.716.003.584 183 .43 7 .652 .195 

Chi phi bi thi.r&ng baa hi6m gdc 2 7 .360.2 02 .2 77 29 .403 .732 .801 

38 

TV 
H 
TTF 

NAM 



a 
I 

I 

I 

a 

I 

I 

I 

a 

a 

I 

I 

I 

a 

I 

a 

a 

a 

a 

I 

I 

I 

I 

a 

I 

I 

I 
I 

a 

a 

a 

I 
I 
a 

TÔNG CONG TV c6 PHN BAO HlM PETROLIMEX 
THuYEr MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tiép theo) MALi SO B09-DNPNT 

So du' chà yiu v&i các ben lien quan tqi ngày kit thóc nOm tài chmnh: 

S6 cu61 nãm 56 dau nám 

VND VND 

Tp doàn Xãng du Vit Nam 

Các khoàn phài thu 30.333.158.417 10.171.517.004 

Các don v thành viên trong Tp doàn Xãng du Vit Nam 

Các khoàn phài thu 4.657.112.426 7.426.041.990 

Thu nhp cCia Hi dng Quàn trj và Ban T6ng Giám d6c 

T6ng thu nhp Ban T6ng Giám c!6c và thii lao cOa Hi dng Quân tn du'cic hit&ng trong nãm nhu' sau: 

Hi dng Quân tr 

Nàm nay Námtrir&c 
VND VND 

OngTrn Ngoc Nãm 663.317.000 523.048.681 
Ong Oinh Thai Ht.rng 85.498.826 
Ong Nguyn Mnh Unh 356.137.160 267.912.992 
Ong PhmThanh Hal 381.138.000 276.046.992 
Ongoao Nam Hài 371.075.000 284.852.948 
Ba Trjnh Thj Quynh HuYng 1.364.464.000 1.389.621.120 
Ba Tntrcing Diu Unh 307.832.000 90.000.000 
Ong Lee Jae Hoon 283.887.955 89.799.804 
Ba Nguyn Minh Hir&ng 61.230.000 239.352.948 
OngKimChangSoo 54.990.000 224.153.594 
Ong Nguyn Van Tin - 384.231.530 
OngTrn MinhTun 21.151.158 

Ban T6ng giám 66c 
Ongoao NamHâi 1.962.932.000 1.992.293.360 
Ong Nguyn An Hôa 1.285.972.400 
OngTnn Anh Tun 1.468.178.000 1506.292.400 
Ong Büi Hoài Giang 1.444.428.000 1522.492.400 
Ong LêThanh Ot 1.389.228.000 1.478.892.400 
OngPhmThanh Hái 1.456.520.000 1.415.361.200 
Ba NguynThj Hu'YngGiang 1.264.544.000 984.033.000 

12.829.901.115 14.061.007.753 
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Nguye 4Hu. gGiang 

Tang Giám dôc 

Vu'o'ng Quóc HLrng 

Ke toán tru'&ng 

Ti ngày phát hành báo cáo nay, Tang Cong ty chLra thtc hin phát hành c6 phieu thtthng và chi trá c6 ti'rc 

näm 2021 theo Nghj quyét trên. 

Chu Cong Nguyen 

Ngu'&i 1p bieu 

Ha Ni, ngOy 08 thông 3 nOm 2022 
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) MAU sO B09-DNPNT 

34. SçT KIEN QUAN TRQNG TRONG NAM TAI CHINH 

Sy lay  Ian ca dich  bnh do chting virus Corona ("Covid-19") mài gay ra dä và dang tác c1ng den nCn kinh 

t th giài Va trong nu&c. Hot dng kinh doanh ca T6ng Cong ty cOng có the chiu ánh hLr&ng tru'c tiêp 

tt din biên không chäc chän ciia c1i dch Covid-19 a Vit Nam. Ban T6ng Giám d6c dä dánh giá ành 

hu&ng cCia Covid-19 d6i vài tlnh hinh tài chInh và hoot  dng san xut kinh doanh d?rng th&i theo dOi các 

chinh sách ho tr cüa ChInh phü dê thVc hin tt cá các bin pháp thich hp nhàm hn che tác dng tiêu 

cçrc cóa djch bnh tài hoot thng cta T6ng Cong ty trong näm tài chinh. Ban T6 ng Giám dóc cOng tin tithng 

rang Covid-19 không ành hu'&ng den khà nàng ho?t dông lien tyc cOa T6ng Cong ty. 

Trong näm, Dai hi dng C6 dông Tdng Cong ty d thông qua Nghi quyet S 02/2021/PJICO-NQ-DHDCD 

ngày 03 tháng 12 näm 2021 v vic thi.rc hin phát hành c6 phiêu thu&ng de tang v6n diu l tr ngun 

thng du v6n c phn và diu chinh phircrng an chi trà c ttrc nám 2021. Theo do, T6ng Cong ty thçrc hièn 

phát hành c6 phieu cho cö dông hin h&u vOi t' l thyc hin 100:25, tu'ng dtfcrng phát hành 22.179.443 

c6 phàn và thu'c hin chi trá c 6  tCrc 5% bang tin mt sau khi thc hin phát hành c phiéu thu'&ng. Th&i 

gian dçr kièn thy'c hin trong qu 1/2022. 

Vic phát hành cO phiêu thu'&ng mài lam thay d61 lai w bàn trén c6 phieu cia Tang COng ty xudng m&c 

2.868 VND/có phieu (Lãi w bàn trén c6  phieu tru'âc phát hành là 3.585 VND/c6 phiéu) 
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