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BAO CAO CUA BAN TONG GIAM OOC

Ban T6ng Giám 6c T6ng Cong ty C6 phn Báo higm Petrolimex (goi tt là "T6ng Cong ty")

trmnh báo cáo nay

cüng vài báo cáo tài chInh cüa Tang Cong ty cho nãm tài chmnh kgt thi.ic ngày 31 tháng 12 näm 2021.
HOI DÔNG QUAN TRI vA BAN TÔNG GIAM DÔC
Các thành viên cüa Hi cng Quán tr và Ban T6ng Giám döc T6ng Cong ty dã dièu hành Tang Cong ty trong nám và
c1n ngày Ip báo cáo nay gm:
HOi dng Quân trl

Ong Trn Ngoc Nárn

ChO tjch

Ong Nguyen Mnh Linh

Thành viên

Ong Dào Nam I-Iài

Thành viên

Ong Phm Thanh Hal

Thành viên

Ba lrinh Thj Qu'nh HucYng

Thành viên

Ba Tru'clng Diu Linh

Thành viên

Ong Lee Jae Hoon

Thành viên

Ban T6ng Giám d6c

Ba Nguyen Thj Hu'clng Giang

T6ng Giám clöc (b6 nhim ngày 01 tháng 03 nám 2022)
Phó T6ng Giám döc (min nhim ngày 01 tháng 03 nàm 2022)

OngDào Nam Hal

Tng Giám 6c (min nhim ngày 01 tháng 03 nám 2022)

OngTrn AnhTuâ'ri

Phó Tang Giáni d6c

Ong Büi Hoài Giang

Phó T6ng Giám d6c

Ong Lê Thanh Dt

Phó T6ng Giám d6c

Ong Ph?m Thanh Hal

Phó T6ng Giám 16c
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Thng 21, tea nhà Mipec, 229 Thy Sen, qun D6ng Da
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam

BAO CÁO CCJA BAN T6NG GIAM DÔC (Tip theo)

-

-

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC
Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty có trách nhim Ip báo cáo tài chInh phán ánh mt cách trung thilc và hcrp I' tlnh
hlnh tài chInh cia T6ng Cong ty ti ngày 31 tháng 12 nãm 2021, cOng nhir kgt qua hot dng kinh doanh và tlnh
hlnh kru chuyn tin t cüa T6ng Cong ty cho näm tài chInh kgt thüc cing ngày, phi hp v&i chun mu'c kg toán,
chg d kg toán áp dung cho các doanh nghip báo higm Vt Nani và các quy djnh pháp I có lien quan dn vic p
và trinh bay báo cáo tài chInh. Trong vic 1p báo cáo tài chInh nay, Ban Tang Giám d6c thrc yêu cu phái:

•

Lu'a chQn các chInh sách kg toán thIch hp'p Va áp dung các chInh sách ó mt cách nhât quán;

•

Du'a ra các xét doán va u'&c tInh mt cách hp I và thn trQng;

•

Nêu rö các nguyen tc kê' toán thIch hp có u'ç1c tuân thi hay không, có nh&ng áp dung sai lch trQng yêu
cn u'cic cOng b6 và giài thIch trong báo cáo tài chInh hay không;
ng lien tuc trr tru'eing hçip khong thg cho rang T6ng Cong ty se tip

•

Lap báo cáo tài chInh trên co s& hot

•

migt k và thu'c hin h th6ng km soát ni b mt cách hO'u hiu cho muc dIch 1p và trinh bay báo cáo tài

tuc hot dng kinh doanh; và
rNI

chInh hcip J' nhm hn chg rüi ro và gian len.
Ban T6ng Giám döc T6ng Cong ty chju trách nhim dam báo rng s6 kg toán du'Q'c ghi chép mt cách phü hp d
phán ánh mt cách h'p l tmnh hlnh tài chInh cüa T6ng Cong ty a bgt k' thi digm nào và dam báo rng báo cáo tài
chInh tuân th chun mv'c k toán, chg d k toán áp dung cho các doanh nghiêp bao higm Vit Nam và các quy
dlnh pháp I có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh. Ban T6ng Giám d6c cOng chju trách nhim
dam báo an toàn cho tài san c1ia T6ng Cong ty và thic hin các bin pháp thIch hcip d ngãn chàn và phát hin các
hành vi gian In và sai pham khác.
Ban T6ng Giám d6c xác nhn rng Tng Cong ty d tuân thu các yêu cu nêu trén trong vic Ip báo cáo tài chInh.
Thay mt và di din cho Ban T6ng Giám d6c,

Nguyen 1- i Lwng Giang
T6ng Giám d6c
HO N ngày 08 thOng 3 nOm 2022
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so' OG?JIVN1A-HN-BC
BAO cÁo KIEM TOAN D)C LAP
KInh g&i:

Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam
Tang 15, Tàa nhà Vinaconex,
34 Lang H, Phu'?Yng Lang Ha,
Qun 0i5ng Oa, Ha Nôi, Viêt Nam
Slén thoal: +84247105 0000
Fax
: +8424 6288 5678
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Các C6 dông
Hi d'ông Quán tr và Ban Tang Giám dô'c
Tang Cong ty C ph'ân Bào higm Petrolimex

Chüng tôi d klgm toán báo cáo tài chlnh kern theo cüa Tang Cong ty C6 ph'ân Bào hlgrn Petrolimex (gçi tt là
"T6ng Cong ty") du'o'c lap ngày 08 tháng 3 nám 2022, tü' trang 4 c1n trang 40, bao g'ôm Bang can d51 kg toán tl
ngày 31 tháng 12 nàm 2021, Báo cáo kgt qua hot dông kinh doanh, Báo cáo lu'u chuyn tin tê cho nàm tài chinh
kgt thic cüng ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh.
Trách nhim ci1a Ban Tang Giám dô'c
Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty ch!u trách nhiêm v viêc 1p và trinh bay trung thy'c và hp'p l' báo cáo tài chinh
c1ia Tang Cong ty theo chugn mu'c k toán, chg d k toán áp dyng cho các doanh nghip bào hlgm Vit Nam và
các quy inh pháp l' có lien quan dgn viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh và chiu trách nhiêm v kigm soát ni
b ma Ban T6ng Giám döc xác d!nh là c'ân thigt d dam bào cho vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh không có sal
sot trpng yu do gian ln hoc nhm lan.
Trách nhiêm cüa Kim toán viên

5

Trách nhiêm ciia chüng tôi là du'a ra kign v'ê báo cáo tài chinh du'a trên kgt qua cia cuc kigm toán. ChCing tôi d
hành kigm toán theo các chugn mu'c klgm toán Viêt Nam. Các chuSn my'c nay yêu c'âu chüng tôi tuân thii
chugn mu'c và các quy dinh v dao dirc ngh nghiêp, lap k hoach và thu'c hiên cuôc kigrn toán d dt dir'c sy'
dam bào ho'p l' v viêc lieu báo cáo tài chinh ciia T6ng Cong ty có con sal sot trqng yu hay không.

:1']

Cong vic kigm toán bao g'ôm thy'c hin các thii tyc nhm thu thp các bng chü'ng kigrn toán v các 56 lieu và
thuy6t minh trên báo cáo tài chlnh. Các thu tyc ki6m toàn du'cyc ira chon du'a trên xét doán cüa Ki6m toán vien,
bao g'ôm dánh giá rüi ro có sai sot trqng y6u trong báo cáo tài chinh do gian ln hoc nh'âm lan. Khi thy'c hien dánh
giá các riii ro nay, Ki6m toán viên d xem xét ki6rn soát noi bô ciia T6ng Cong ty lien quan d6n vic 1p và trmnh bay
báo cáo tài chInh trung thy'c, ho'p l' nhm thlgt k6 các thii tyc k16rn toán phO h9'p vài tinh hlnh thi,rc t6, tuy nhiên
không nhm myc dIch du'a ra ' ki6n v hiu qua ciia k16rn soát ni b cüa T6ng Cong ty. Cong vic ki6m toán cong
bao &ôm dánh giá tInh thIch h9'p cua các chInh sách k toán di19'c áp dung và tInh hp l cia các u'ó'c tinh kg toán
cia Ban T6ng Giám d6c cong nhu' dánh giá vic trInh bay t6ng th6 báo cáo tài chInh.
Chüng tôi tin tu'&ng rng các bng cht'ng ki6m toán ma chüng tôi dä thu thp du'rc là d'ây dü và thIch hcrp lam co'
s& cho ki6n ki6m toán cüa chüng tôi.
kiê'n cüa Kim toán viên
Theo ki6n ciia chüng tôi, báo cáo tài chlnh d phàn ánh trung thi,rc và hçrp lv', trên các khia canh tr9ng y6u, tlnh
hlnh tài chinh cüa T6ng Cong ty ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021, cong nhir k6t qua hot dng kinh doanh Va tlnh
hmnh lu'u chuy6n tin t cho nàm tài chInh k6t thüc cüng ngày, phi h9'p vO'i chugn mu'c kg toán, ch6 d kg toán
d
nghiêp báo hi6m Viêt Narn và các quy dinh pháp l' có lien quan d6n vic lap và trInh bay báo
c in.
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Khü!nh
Phó Tang Giám dO'c
GiSy chü'ng nhan clang k' hành ngh
ki6m toán s6 0036-2018-001-1

Pham Tuâ'n Linh
Kigm toán viên
Giâ'y chü'ng nhn clang k' hành ngh'e
ki6m toán s6 3001-2019-001-1

CONG TV TNHH DELOITTE VIT NAM
NgOy 08 thông 3 nám 2022
Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam
Ten Deloitte &rcic dOng dá chi mt hoac nhièu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mang Iu'ài các hang thành viên - m6i thành
viên là môt t6 chü'c ôc lap ye mat phap l. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn cu") khong cung cp dlch vy cho các khách hang.
Vui lông xem tai website www.deloitte.com/about ôá biét them thông tin chi tiôt.
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MAU
BO1-DNPNT
Ban hành theo Thông tir s6 232/2012/1T-BTC
ngày 28 tháng 12 nàm 2012 ca B Tài chInh

T6NG CONG TV c6 PHN BAO HIgM PETROLIMEX
So'n, qun 6ng fa
Thng 21, tàa nhà Mipec, 229
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam

lay

S

BANG CAN 96! KTOAN
Tqi ngày 31 tháng 12 näm 2021

K

Dcrnv:VND

TAI SAN

M

A. TAI SAN NGAN HAN

5

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

M
M
M

5
5
5

l. Tin

Thuyêt
minh

100
110

4

111

2.768.954.530.706
2.777.740.971.036

2. Dy'phônggiàmgiá dutirngn han

129

(1.425.091.278)

(8.786.440.330)

III. Các khoàn phài thu ngãn han

130

473.659.608.987

446.292.880.417

511.540.527.377

485.028.640.257

433.035.591.473

397.572.976.849

131.2

78.504.935.904

87.455.663.408

2.Trà tri.ràc cho ngu'ô ban
3. Các khoàn phài thu khác

132

10.901.345.599

8.411.129.066

135

7

29.122.291.478

31.836.141.278

4. DiI phàng phài thu ngn han khó clèi

139

8

(77.904.555.467)

(78.983.030.184)

1.1. Phài thu v hçp dng bào higm

131
131.1

1.2. Phài thu khác ca khãch hang

1. Phài thu khách hang

6

IV. Hang thn kho

140

5.726.286.976

1. Hàngthn kho

141

5.726.286.976

2. Thug GTGT di.rcic khu trr

150
151
151.1

9

151.2
152

M

Vi Tài san tái bào higm
1. Dçr phang phi nhung tái bào higm

191

17

M

2. D phàng bi thithng nhuvngtái báo higm

192

17

B. TAI SAN DAt HAN

200

M

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

S
5
5
5
M
S
S
S
U

109.760.765.028
109.760.765.028

2.790.324.736.914

158

S

100.709.440.846
100.709.440.846

2.788.899.645.636

5

3. Tài san ngn han khác

5

5.119.420.444.121

120

1.1. Chi phi hoa hang chira phân b6
1.2. Chi phi trà tru'âc ngn han khác

M

5.157.580.357393

121

5

M

So dau nam

l.DutLrngn han

5

M

,...
So cuoi nam

II.Cac khoán du ti! tài chInh ngn han

V. Tài san ngn han khác
1.Chi phitrà truàc ngn han

5

Ma so

L Các khoàn phài thu dài han

l. Phài thu dài han khác

1.1. K qu bào higm
1.2. K qu, k cu'c khác

II. Tài san c dinh
1.Tài san c6djnh hu hlnh

Nguyen giá
Giá tn hao man Wy ki
2. Tài san c6 djnh vô hlnh

Nguyen giá
Giá trj boo mOn lOy k

190

5.676.400.824
5.676.400.824

233.832.348.650

387.996.173.583

233.539.104.141

386.018.718.251

121.425.312.125
112.113.792.016

164.385.173.613
221.633.544.638

14.844.509

271.755.332

278.400.000

1.705.700.000

1.554.753.026.498

1.400.739.693.563

492.386.255.279

469.191.841.283

1.062.366.771.219

931.547.852.280

1.208.950.006.193

999.097.654.422

210

13.447.768.228

13.994.072.857

218

13.447.768.228

13.994.072.857

218.1
218.2

8.000.000.000

8.000.000.000

220
221

10

222
223
227

11

228
229

5.447.768.228

5.994.072.857

533.418.114.174

504558.951.070

304.640.105.159

321.209.149.356

572.794.852.543
(268.154.747.384)

562.2 70.280.507
(241.061.131.151)

174.152.686.551

181.061.879.207

246.863.039.4 63
(72.710.352.912)

249.867.248.013
(68.805.368.806)

3. Chi phi xây dyng c bàn d& da ng

230

12

54.625.322.464

2.287.922.507

III. Bt dng san du tu

240

13

75.947.710.110

77.846.106.621

1. Nguyen gia
2. Giá trj hao mOn tOy k

241

96.057.873.261

96.057.873.261

242

(20.110.163.151)

(18.211.766.640)

568.381.997.416

382569.077.996

IV. Các khoàn du tutài chInh dài han

250

1. Du ttx vào cong ty lien kgt

252

1.350.000.000

1.350.000.000

2. Eu tu dài han khàc
3. DphOnggiàmgiá dutirtài chinh

258
259

577.603.646.900

405.127.158.269

(10.571.649.484)

(23.908.080.273)

dài han
v. Tài san dài han khác
1. Chi phi tn tru&c dài han

260

T6NG CONG TAi SAN (270=100+200)

270

261

5

9

17.754.416.265

20.129.445.878

17.754.416.265

20.129.445.878

6.366530.363.786

6.118518.098343

Các thuyêt minh kern theo là m5t b5 phtn ho'p thành cáo baa cáo tài chInh nay
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MAU SO BO1-DNPNT

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Thng 21, tàa nhà Mipec, 229 Tây Sen, qun D6ng Oa

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

Ha Ni, CHXHCN Vit Nam

ngày 28 thng 12 n5m 2012 cCia BO Tài chInh
BANG CAN 061 KETOAN (Tip theo)

Tqi ngày 31 tháng 12 nâm 2021
Do'n vj: VND

NGUÔN VÔN

Maso

A. NçPHAI IRA (300=310+330)
I. Nq ngn hn
1. Phâi trà cho ngu'&i ban
1.1. Phi trá v hp dbng bào him
1.2. Phi trà khác cho ngt.ró ban
2. Ngu'&i mua tra tin tru'àc
3.Thuvà cac khoan phài np Nhà nu'àc
4. Phái trá ngtthi lao cTng
5. Các khoàn phai tr, phai np ngn hn khác
6. Doanh thu hoa hong chira du'cic hLthng
7. Qu khen thithng, phüc 1c71
8. Di phông nghip vu
8.1. Di,r phông phi báo him g6c và nhn
tái báo him
8.2. Dy' phông bi thithng bao him g6c
và nhn tái bo him
8.3. Dy' phông dao dng lan

Thuy6t
minh

S6 cu6i näm

56 du näm

300

4.588.596.018.880

4.638.792.150.669

310
312
312.1
312.2
313
314
315
319
319.1
323
329
329.1

17

4.557.294.858.809
269.023.503.483
235.993.896.192
33.029.607.291
16.262.162.171
51.878.437.156
169.755.418.912
41.271.790.734
110.161.861.301
69.807.790.293
3.829.133.894.759
1.813.357.963.764

4.603.691.746.721
340.585.733.658
329.154.329.127
11.431.404.531
14.284.239.084
35.469.702.940
175.739.932.281
42.294.304.562
124.344.978.561
63.257.181.786
3.807.715.673.849
1.961.230.799.882

329.2

17

1.667.815.980.362

1.523.370.174.57

329.3

17

347.959.950.633

II. Nc' dài hn
1. Phái tr dài hn khác
2. Doanh thu chita thi,rc hin
3. Qu phattrign khoa hçc và cong ngh

330
333
338
339

B. VÔN CHO Sà HCrU (400=410)
I.V6ncOsh&u

400
410

1. V6n du tu' cOa chO s& hCru
2.Thngdu'v6n c6 phn

14

15
16
16

323.114.699.3

31.301.160.071
1.969.797.680
19.080.150.916
10.251.211.475

35.100.403.94)
1.514.814.0f
19.712.122.2'3
13.873.467.575

1.777.934.344.906
1.7 77.934.344.906

1.479.725.947.874
1.479.725.947.874

411

887.177.730.000

887.177.730.000

412

359.463.149.516

359.463.149.516

3. Qu du tu' phattrin

417

78.394.147.149

73.130.304.924

4. Qu dv' trCr bt buc

419

91.840.862.029

74.238.923.847

5. Lc'i nhun sau thuchu'a phân ph61

421

361.058.456.212

85.715.839.587

TÔNG CONG NGLJÔN VON (440=300+400)

440

6.366.530.363.786

6.118.518.098.543

18

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN o6i K'TOAN
CHITIEU

S6 cu6i nãm

S6 d'au nãm

VND

544.104.010.092

596,510,671.401

VND

24.897.472.269

22.915.897.291

USD
AUD
EUR
GBP

460.223,39

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

00'n vi

1. Hçlp dng bào him g6c chi.ra phátsinh
trách nhim
2.Nc'khódOk1ãxrl
3. Ngoi t cc loi
Do Ia M
DO Ia Uc
Euro
Bng Anh

Chu Cong Nguyen

Vu'o'ng Qu6c Hu'ng

Ngu'o'i Ip biu

K6 toán tru'&ng

'guye"'u'crng Giang
T6ng Giám d6c

Ha Ni, ngày 08 tháng 3 näm 2022
Các thuyê't minh kern theo là mt5t bç5 phçn hc"p thành ca báo cáo tài chInh nay
5

I
TÔNG CONG TV

cá PHN BAO HIM PETROLIMEX

MAU 56 B02-DNPNT
Ban hành theo Thông tu' sö 232/2012/TT-BTC

Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 Tây So'n, qun D6ng Da

I

ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cia B Tài chInh

Ha Ni, CHXHCN Vit Nam
BAO

cÁo KT QUA HOT OONG KINH DOANH

Cho nàm tài chInh kê't thtc ngày 31 tháng 12 nàm 2021

I

Dcrnvj:VND
PHN I: BAO CÁO KET QUA HOT DONG KINH DOANH T6NG HQ'P

I
Nãm nay

Nàm truàc

10

3.037.019233.716

2.920.923.855.696

2. Doanh thu kinh doanh bt dng san du tu

11

8.548.317.059

7.291.803.041

3. Doanh thu hoatdngtài chinh

12

75.866.038.470

63.338.177.961

4. Thu nhâp khác

13

3.164.579.097

6.681.503.957

20

2.236.469.369.565

2.347.538.197.118

6. Già v6n bat c1ng sin du tr

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 quin I doanh nghip

23

436.740.498.410

418.737.983.459

9. Chi phi khãc

24

281.652.514

2.200.619.089

10. T6ng Iç'i nhun k tom trtr&c thug

50

436.861.002.103

216.955.273.942

51

84.822.238.471

41.493.866.455

60

352.038.763.632

175.461.407.487

70

3.585

1.571

Ma s6

CH 11U
1. Doanh thu thun hot

ng kinh doanh bào him

•
•
•

5. Tang chi phi hoat
•
•

1

ng kinh doanh bào him

(50=10+11+12+13-20-21-22-23-24)
11.Chi phithualNDN hin hânh

1
•

12. Lqi nhun sau thu6thu nhp doanh nghip
(60=50-51)
13. Lal cci bàn trên c6 phiu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Các thuyét minh kern theo là mt b phn hctp thành cáo báo cáo tài chInh nay
6

a
a
a

T6NG CONG TV

cá PHIN BAO HIM PETROLIMEX

MAU 56 B02-DNPNT
Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC

Tng 21, tàa nhà Mipec, 229 Tây Scm, qun Dng Da

ngày 28 tháng 12 näm 2012 cia B là) chInh

Ha Ni, CHXHCN Vit Nam

BAO CÁO KET QUA HOT DONG KINH DOANH (Tip theo)
Cho näm tài chInh kê't thOc ngày 31 tháng 12 nám 2021

•
a

PHAN II: BAO CÁO KT QUA HOT DONG KINH OOANH THEO HOT DONG

a

-.

CH) liEu

•

uye
munh

01

19

Nãm nay

Nàm tri.ró'c

3.653.287.713.532

3.403.537.414.422

1. Doanh thu phi báo higm
(01=01.1+01.2-01.3)
- PhI bào him g6c

01.1

3.344.091.940.540

3.508.665.881.452

- Phi nhn tái bào him

01.2

161.322.936.874

160.491.307.181

- (Giàm)/Tang dil phông phi bào him g6c và
nhân tai bo

01.3

(147.872.836.118)

265.619.774.211

997.695.339.333

882.034.466.632

- T6ng phi nhung tái bào higm

02.1

1.020.889.753.329

888.497.492.663

- Tang di phông phi nhircrng tái

02.2

23.194.413.996

6.463.026.031

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

02

20

a

I

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

03

2.655592.374.199

2521.502.947.790

4. Hoa hang nhi1çng tái bào higm và doanh
thu khác hoat clông kinh doanh bào higm
(04=04.1+04.2)

04

381.426.859.517

399.420.907.906
C

- Hoa hang nhucrngtái bo him

04.1

233.165.922.054

225.532.826.431

IF

I

- Doanh thu khác hot dng kinh doanh bo him

04.2

148.260.937.463

173.888.081.475

I

5. Doanh thu thun hot dng kinh doanh
bâo higm (10=03+04)

3.037.019.233.716

2.920.923.855.696

a

11

1.822.130.635.008

1.382.852517.773

-T6ngchi b61 thuäng

11.1

1.822.363.433.809

1.382.983.688.742

- Các khoàn giàm trr (Thu dói ngu1i th(r ba bi
hoàn, thu hang d xO I 100%)
7. Thu bi thtro'ng nhi!çrng tái báo higm

11.2

232.798.801

131.170.969

12

791.867.555.961

290.429.738.871

13

144.445.805.786

52.998.369.314

14

130.818.918.939

44.908.236.383

1.043.889.965.894

1.100.512.911.833

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

a

a

a

8. Tang dir phong bi thixà'ng bâo
higm g6c và nhn tái bão
9. Tang di phong bi thLr&ng
nhu'ng tái bào higm
10. T6ng chi bi thtr&ng bo him
(15=11-12+13-14)
11. Tang dr phong dao dng I&n

I

10

15

21

24.845.251.242

16

Chi phi khác ho?t dng kinh doanh bo higm
all.

27.806.596.960
11.666.195.205

Trong do: Chi bai thuàng t1tqu9 dao dc5nglO'n
17

22

1.167.734.152.429

1.219.218.688.325

256.598.938.463

237.917.742.596

(17=17.1+17.2)
a

- Chi hoa hang bào him

17.1

- Chi phi khác hoat dng kinh doanh báo him

17.2

13. T6ng chi phi hoat dng kinh doanh bo him
(18=15+16+17)

18

911.135.213.966

981.300.945.729

2.236.469.369365

2.347.538.197.118

I
I
I
a
a
Các thuyit minh kern theo là mt b phn hçmp thành cta baa cáo tài chInh nay

I
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PHAN BAO HIgM PETROUMEX
T6NG CONG TY
Thng21,tôanhà Mipec,229TâyScYn,qunD6nga

B

Ha Ni, CHXHCN Vit Nam

Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC
ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cüa B Tà chInh

BAO CÁO KT QUA HOT DONG KINH DOANH (Tip theo)

•

Cho näm tài chInh kê't thác ngày 31 tháng 12 nàm 2021

B
B

-

MAU SO B02-DNPNT

Dc/n vi: VND
PHIN II: BAO CÁO KT QUA HOAT DONG KINH DOANH THEO HOAT DONG (Tip theo)

B
B
B
U

- . Thuyêt

CHITIEU

Nãm nay

Maso

Nàm

trir&c

m unh

14. Lçi nhun gp hoat ding kinh doanh

19

800549.864.151

573.385.658.578

20

8.548.317.059

7.291.803.041

bão higm (19=10-18)
15. Doanh thu kinh doanh bt dng san du tu'

B

16. Giä v6n bgt dng san dàu tu'

21

5.011.557.737

5.661.553.612

17. Lç1 nhun tO' hoat dng du tir bgt dng san

22

3.536.759.322

1.630.249.429

B

(22=20.21)
75.866.038.470

63.338.177.961

B
U
U
U
B
U

18. Doanh thu hotdngtai chinh

23

23

19.Chi phi hotdngtai chinh

24

24

20. Lq'i nhun gp hoat dng tài chInh

25

9.234.088.013

7.141.713.435

66.631.950.457

56.196.464326

436.740.498.410

418.737.983.459

433.978.075320

212.474.389.074

(25=23-24)
21. Chi phi quán ldoanh nghip

26

22. 191 nhun thun tO' hoot dng kinh doanh

30

25

LO

(30=19+22+25-26)
6.681.503.957

23. Thu nhp khác

31

3.164.579.097

24.Chi phi khác

32

281.652.514

2.200.619.089

25. L'i nhun khác (40=31-32)

40

2.882.926.583

4.480.884.868

26. T6ng Içi nhun k toán trtthc thus

50

436.861.002.103

216.955.273.942

84.822.238.471

41.493.866.455

352.038.763.632

175.461.407.487

3.585

1.571

(50=30+40)

B

27. Chi phithuTNDN hin hành

51

B

28. Lçri nhuân sau thuthu nhp doanh nghip

60

B

29. Li ca bàn trén c6 phi&i

27

(60=50-51)
70

28

B
B
B
B
B

Chu Cong Nguyen
Ngu'&i Ip bigu

Vtro'ng Qu6c Hu'ng

Ng

K toán tru*ng

T6ng Giárncloc

B

Ha NI, ngày 08 tháng 3 nàm 2022

B
U
B
B
U
U
U

)N e
TN

Các thuyê't minh kern thea là m5t b phn hc/p thành cOa baa cáo tài chInh nay
8

EM-

N
I
•

T6NG CONG TY

z

cä PHN BAO HIM PETROLMEX

-

MAU SO B03-DNPNT

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

Thng 21, tôa nhà Mipec, 229 lay Scm, quân 6ng Da

ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cüa B Tài chInh

Ha Ni, CHXHCN Vit

BAO CÁO LU' U CHUYN TIN TE
Cho nóm tài chInh kê't thic ngày 31 tháng 12 nám 2021
0cm vi: VND

Nam trtr&c

Nãm nay

Ma s6

CHT1EU
I. Luu chuyn tin tü hoat dng kinh doanh

01

3.111.085.262.966

3.148.506.067.026

2.Tién chi trà cho ngtthi cung cap hang hoá và dich vu

02

(2.750.215.904.543)

(2.124.325.393.164)

3. Tièn chi tra cho ngir&i lao dng

03

(506.572.319.174)

(494.737.312.209)

4. 1in nip thuthu nhp doanh nghip

05

(73.769.585.667)

(46.341.433.873)

06

754.920.370.982

297.408.338.116

6.Tièn chi kháccho hoatdi5ngkinh doanh

07

(502.025.078.646)

(644.333.561.660)

Ltru chuyn tin thun tv hoat dng kinh doanh

20

33.422.745.918

136.176.704.236

mua sam, xây du'ng TSC va cac tãi s n
1. Tin chi
dài han khác

21

(53.898.598.694)

(63.568.539.948)

2. Ttnthu tr thanh l, nhircing ban TSCO va các tài sn

22

1.900.000

12.546.770.000

23

(1.327.000.000.000)

(1.756.534.760.142)

4. Tin thu hi cho vay, bàn al các cong cu ncm cOa
dcin vj khác

24

1.316.769.379.622

1.630.429.760.142

5. Tin chi du tu' gop v6n vào ckln vj khác

25

(180.114.370.000)

(10.071.052.000)

A

6. Tin thu hôi du tu' gOp v6n vao dcn vi khác

26

5.384.060.000

cc

7. Tièn thu al cho vay, c6 t&c và li nhun &rçtc chia

27

227.678.306.063

236.010.581.616

Lu'u chuyn tin thun tü' hoat dng du tu

30

(16.563.383.009)

54.196.819.668

1. c6 tirc, Içi nhun d trá cho có dOng

36

(26.778.533.145)

(191.356.665.385)

Luu chuyn tin thun tr hoat dng tài chInh

40

(26.778.533.145)

(191.356.665.385)

Luu chuyn tin thun trong nam (50=20+30+40)

50

(9.919.170.236)

(983.141.481)

Tin du nãm

60

109.760.765.028

110.817.029.052

Anh hu'&ngcOa thay6i tgià h61 cloái quy6i ngoai t

61

867.846.054

(73.122.543)

Tin cu61 nãm (70=50+60+61)

70

100.709.440.846

109.760.765.028

1. Tin thu bàn hang, cung cap dich vt va doanh thu khác

5. Ti n thu khàc tCr hoat

ng ki nh doanh

II. Luu chuyn tin tü hoat dng du tu

dai han khác
3. Tin chi cho vay, mua các cOng cu nçi cOa
dcin vi khác

Fl

111. Ltru chuyn tin ttr hoat dng tài chinh

I
I
Chu Cong Nguyen

I

Nguoi Ip bigu

Vu'o'ng Qu6c Hu'ng

Nguyen Thi Hu.wng Giang

K toán tru'&ng

T6ng Giám d6c

I

Ha Ni, ngày 08 tháng 3 nãm 2022

I
I
I
Các thuyê't minh kern theo là mt bt phin hcip thành cta báo cáo tài chInh nay

I
I

9

a
•
•
•

so

B09-DNPNT
MAU
Ban hành theo Thông tu' s6 232/2012/TT-BTC
ngày 28 tháng 12 näm 2012 c1ia B Tài chInh

T6NG CONG TY C6 PHAN BAO HIgM PETROLIMEX
Tng 21, tàa nhà Mipec, 229 Tây Scm, qun 6ng Da
Ha Ni, CI-IXHCN Vit Nam

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Các thuyét minh nay là mt b phn h'p thành và cn thj'çrc cioc ng th&i vó'i báo cáo tài chInh kern theo
1.

THÔNG TIN KHAI QUAT
HInhthü'cs&hü'uv6n

•
•
•

U
U

T6ng Cong ty C phn Bo higm Petrolimex (gQi tt là "T6ng Cong ty"), tru'&c day là COng ty C phn Báo
him Petrolimex, là doanh nghip c6 phn thrcic thành 1p theo Giy phép s6 1873/GP-UB do Chij tich Ciy
ban Nhân dan thành ph6 Ha Ni cp ngày 08 tháng 6 näm 1995 và Giâ'y phép iu chnh ln gn nhâ't s6
67/GPDC14/KDBH ngày 24 tháng 8 nàm 2021.
T6ng s6 nhân viên ct'ia T6ng COng ty ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 là 1.461 ngithi (ngày 31 tháng 12 nàm
2020: 1.519 ngithi).
LTnh vu'c kinh doanh
Linh vrc kinh doanh ciia T6ng COng ty gm kinh doanh dich vv bào him và kinh doanh dch vy tài chInh.

U
Ngành ngh kinh doanh

U
Ngành ngh kinh doanh chInh cüa T6ng COng ty nhu' sau:

U
•
•

- Kinh doanh dich vçi bào higm g6c;
- Kinh doanh tái báo him;
- Giám inh tn that;
- Qun l qu, du tir v6n và các ho?t dng khác theo quy dnh ciia pháp

•

Chu k kinh doanh thông thu'&ng

•

Chu k" kinh doanh thông thu'&ng ciia T6ng Cong ty dircic thy'c hin trong th&i gian không qua 12 tháng.

•

Cu trüc doanh

•
.

T6ng Cong ty có Van phOng chinh ti thng 21, tOa nhà Mipec, s6 229 Thy Scm, qun 6ng Da, Ha Ni, 62
cong ty thành viên tn/c thuc và 01 cong ty lien kgt là Cong ty C6 phn Thu'cmg mi và Dich vy Sra ch&a
O to Petrolimex.

•

Thuyêt minh v khà nãng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh

U
•

lieu

so sành là s6
56
du'çic kim

lieu cüa báo cáo tài chInh cho nàm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2020 da

U
U
U
U
II
II
'U
a
10

II

T6NG CONG TV C6 PHN BAO HIM PETROLIMEX
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tip theo)
2.

CO

so'

MALi só B09-DNPNT

L4P BAO cÁo TAI CHINH VA NAM TAI CHIN H

Co s& Ip báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chInh kern theo dirc trInh bay bng Ding Vit Nam (VND), theo nguyen tc giá g6c và phü
hp vUi chun mv'c k toán, chg d kg toán áp dung cho các doanh nghip báo higm Vit Narn Va các quy
dinh pháp l' có lien quan dn vic 1p vá trmnh bay báo cáo tài chInh.
Báo cáo tài chInh kern theo không nhm phàn ánh tlnh hlnh tài chInh, kgt qua hot dông kinh doanh và
tmnh hlnh lu'u chuyn tin t theo các nguyen tc và thông I k toàn di.rc chap nhn chung ti các nu'àc
khác ngoài Vit Nam.
Nàm tài chInh
Nàm tài chInh ciia T6ng Cong ty bt ctu tr ngày 01 tháng 01 và kgt thcic vào ngày 31 tháng 12.
-

3.

.5

-

-

-

-

-

, -e

TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU
Sau dày là các chInh sách kg toán chü yu duc T6ng Cong ty áp dung trong vic 1p báo cáo tài chinh:
IJ'ó'ctInh kgtoan
Vic lap báo cáo tái chInh tuân th theo chugn mirc kg toán, cha d k toán áp dung cho các doar
nghip báo him Vt Nam và các quy djnh pháp l có lien quan dgn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chIh
yeu cu Ban T6ng Giám d6c phài có nhCrng u'àc tInh và giá djnh ành hu'&ng dn s6 lieu báo cáo v cog
nçl, tài san và vic trinh bay các khoan cong ncr và tài san tim tang ti ngày lap báo cáo tài chInh cOng
nhir các s6 lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong su6t nàrn tài chinh. Mc dü các u'&c tInh k toán
ducrc 1p bng tat cà su' higu bigt cüa Ban T6ng Giárn d6c, so thuc tO phát sinh có thO khác vài các u'&c
tInh, gii dlnh dt ra.
Cong cv tài chInh

Ghi nhân ban du
Tài san tài chInh
Ti ngày ghi nhn ban du, tài san tài chinh u'c1c ghi nhn theo giá gOc cong các chi phi giao dlch có lien
quan tru5c tiOp dOn vic rnua sm tài san tài chInh do.
Tài san tài chInh cOa TOng Cong ty bao gm tin, các khoán du tu' ngn hn và dài hen, các khoàn phái
thu khách hang và các khoán phái thu khác.
Giá trj hcip l ciia tin là giá tr ghi sO. Giá trj hcip l cüa các khoán phái thu bng giá gOc trr di du' phông
phái thu. Giá tn hcrp l' cia các khoán du tu' du'crc trinh bay trong thuyOt rninh v chInh sách kO toán d6i
vài các khoàn du tu' tài chinh. Giá trj hcrp l cia các tài san tài chinh khác bng giá tr ghi sO.
Cong

n' tài chInh

Ti ngày ghi nhn ban du, cong ncr tài chInh du'cic ghi nhn theo giá g6c cong các chi phi giao djch có lien
quan tri,rc tiOp dOn vic phát hành cong nçl tài chInh do.
Cong ncr tài chInh c1ja TOng Cong ty bao gm phái trà ngu'i ban, phài trà khác và cOng ncr tài chinh khác.

11

?

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)

MAU sö B09-DNPNT

Dánh giã Iqi sau In ghi nhn ban du
Hin ti, chira có quy djnh v ánh giá li Cong C tài chInh sau ghi nhn ban

u.

1n
Tin bao gm tin mt ti qu9, các khoàn tin gCri không k' hn và tin ang chuyn.
Các khoân cl'âu tu' tài chInh

a)

Ch&ng khoán kinh doanh

ChCi'ng khoán kinh doanh là các khoàn chü'ng khoán du'çic Tng Cong ty nm gi& v&i myc clIch kinh doanh.
ChCrng khoàn kinh doanh du'cc ghi nhn bt du tü' ngày T6ng Cong ty có quyn s& hü'u và thic xác cInh
u theo gá trl hçrp l cüa các khoán thanh toán ti thii digm giao djch phát sinh cong các chi
giá tr ban
phI lien quan din giao djch mua chCrng khoán kinh doanh.
Ti các ki kg toán tigp theo, càc khon
gim giá chii'ng khoán kinh doanh.

u tir ch&ng khoán du'c xác Inh theo giá g6c tnt càc khoàn

DI! phông gm giá ch&ng khoán kinh doanh thrc trich lap theo các quy djnh k toàn hin hành.

b)

Các khoàn cThu tu n6m giO' dê'n ngày dáo hqn

Các khoán u tu' nm glO' din ngày dáo hn bao gm càc khoán c1u tu' ma T6ng Cong ty có ' nh và kha
nàng glO' din ngày dào h?n. Càc khoàn cThu tir nm glO' din ngày dáo hn bao gm càc khoàn tin g&i
hen, iy thác du tu' và trái phiu doanh nghip.
ngân hang có
Càc khoán c1u tu' nm giO' din ngày áo han thrcic ghi nhân bt du tr ngày mua và du'cic xác Inh giá trj
ban du theo giá mua và các chi phi lien quan din giao dich mua các khoan du ti.r. Thu nhâp Wi tt càc
khoàn u tu' nm giCr din ngày dáo hn sau ngày mua thrcic ghi nhn trên Bào cào kgt qua hot ng
kinh doanh trên co s& dy' thu. Li du'çic hir&ng tnthc khi Tng Cong ty nm giO' thrçlc ghi giam trr vào giá
g6c ti thti dlgm mua.
Các khoàn du tu' nm giO' din ngày áo h?n thi'çic xàc nh theo giá g6c trü di dy' phàng phài thu khó
dOi.
Dy' phOng phai thu khó dài cüa càc khoan du tu' nm giO' din ngày dáo hn du'c trIch 1p theo càc quy
dinh kgtoan hin hành.

c)

Du tu' vào cong ty lien kit

Cong ty lien kgt là mOt cong ty ma Tang Cong ty có ánh htthng dáng k nhu'ng không phai là cong ty con
hay cong ty lien doanh cia T6ng Cong ty. Anh hu'&ng dàng k thg hin & quyn tham gia vào vic du'a ra
càc quyt dlnh v chinh sách tài chinh và hot dông cüa ben nhn du tu' nhu'ng không có ánh htthng v
mt kigm soát hoc dng kigm soát nh&ng chInh sách nay.
T6ng Cong ty ghi nhan ban du khoàn du tu' vào cong ty lien kgt theo giá g6c. T6ng Cong ty hch toán
vào thu nhp trên Bào cào kgt qua ho?t dng kinh doanh khoán dirc chia tir li nhun thun Wy kg cüa
ben nhn du tu' phát sinh sau ngày du tu'. Các khoan khác ma T6ng Cong ty nhn &rc ngoài lçi nhun
thrcic chia ctu'cic coi l phn thu hi các khoan du tu' và thrçtc ghi nhn l khoàn giàm trr giá g6c du tu'.
Các khoàn du tu' vào cOng ty lien kgt thrcic trinh bay trong Bang can dii kg toàn theo giá g6c tnt di các
khoàn dy' phóng giam giá (nu co). Dy' phOng giàm giá du tu' vào cong ty lien kgt du'çic thy'c hin khi có
bng ch&ng chc chn cho thâ'y có sy' suy giàm giá tn cüa các khoàn du tu' nay t?i ngày kgt thCic nàm tài
chinh.
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•

d) Du tu' vào cong cy v6n tha don vi khác
u ti.r vao cong cv v6n cüa dn vi khàc phn ành càc khoàn du tu' cong cv v6n nhu'ng Tang Cong ty
không có quyn kigm soàt, cng kim soàt hoc có ánh hu'&ng àng k d61 vó'i ben thrçlc c1u tu'.

U
.

Khoàn u tu' vao cong cv v6n càc dcYn vj khàc thrçic phàn ánh theo nguyen già trr các khoàn dv' phOng
giâm già Thu tu'. DII phOng gm giá các khoàn cu Ut thrcic thi,tc hin khi có bng ch(rng chc chn cho
u tu' nay ti ngày kgt tht1c nãm tài chInh.
thây có sv' suy giàm giá tn cüa các khon

U

Nçlphàithu

•

U

NçY phài thu là sö tin có thg thu hôi cüa khàch hang hoãc càc 6i ti.rclng khàc. Nd phái thu thrçic trinh bay
theo già tn ghi s6 trCr i các khoán dv' phOng phàt thu khó dOi.
DII phOng phi thu khó clOi u'c trich 1p cho nhüng khoan n phái thu dä qua h?n thanh toàn ti:J' sau
thàng tr& len, hoc các khoàn nçl phái thu ma ngu'i nd khó có khá nang thanh toán do bj thanh l', phà
san hay càc khó khàn tung tv'.
Tài sin c6 djnh hü'u hlnh và khäu hao

U
U
•
•

Tài san c6 jnh hcru hlnh du'çlc trinh bay theo nguyen già trr giá trj hao mOn Wy kg.
Nguyen giá tài san c6 dlnh hOu hlnh bao gm già mua và toàn b càc chi phi khác lien quan trv'c tip dn
vic du'a tài sin vào trng thai sn sang sr dvng.
Tài sin c6 dlnh hCru hlnh du'crc khâu hao theo phu'ng phàp u'&ng thng dy'a trên thai gian hii'u dvng
u'âc tinh, cv thg nhu' sau:

U

-So
nam
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U

Nhà tha, vt kin trcic

•

Thigt bi van phOng và tài sin c6 linh khàc

•

Các khoin WI, l phát sinh khi thanh li', bàn tài sin là chênh lch giO'a thu nhâp tr thanh l' và già tr cOn
Ii ciia tài sin và du'çic ghi nhân vào Bào cào kgt qui hoat ding kinh doanh.

6

Phu'cing tin vn til

3-6

Tài sin c6 djnh vô hlnh và khu hao

U
U
•
•

U
U
U
U

Tài sin c6 Inh vô hmnh du'dc trinh bay thea nguyen già tri1 già tn hao mOn Wy kg.
Tài sin c6 djnh vô hlnh bao gm già trl phn mm k toàn, phn mm quin l (gQi chung là "phn rnm
may tInh") và quyn sü' dvng dat. Phn mm may tInh duc phân b vào chi phi theo phu'o'ng phàp
du'O'ng thng di,ra trên th&i gian hü'u dvng u'àc tInh là 5 näm. Quyn sCt dvng dat có th&i h?n thrdc phin
b6 theo phu'cyng phàp dithng thng dv'a trên th&i gian sir dvng lô dâ't. Theo quy dlnh hin hành, T6ng
Cong ty không trich khâu hao quyèn sir dvng di't vô thii hn.
Câc khoin tn tru'ó'c
Chi phi tn tru'&c baa gm các chi phi thv'c t dã phát sinh nhu'ng có lien quan dn kgt qui hot dng sin
xuât kinh doanh cüa nhiu nãm tài chinh. Chi phi tn tru'&c baa gbm chi phi kinh doanh chu'a phân b6,
khoin tn tru'&c tin thuê vàn phOng và càc khoin chi phi tn tru'&c khàc.
Chi phi kinh doanh chu'a phin b thg hin càc khoin chi phi kinh doanh phàt sinh tr nghip vv bio him
scrc khOe ngithi vay khai thác qua t6 chCtc tài chInh chu'a phin b trong nàm. Chi phi kinh doanh nay du'çtc
dv' phOng phi bio hIgm chu'a du'dc hu'&ng cüa
ghi nhn và phin b6 tu'cYng Crng vài phrnng phàp trich
nghip vv bio him nay.

lap

U
U
U
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Tin thuê van phàng thg hin s6 tin thuê dâ thrcic trà tru'àc. Tin thuê van phàng tr tru'àc uc phân
b6 vào Báo cáo kgt qua hot ng kinh doanh theo phu'ng pháp diraing thng tiwng crng vài thi gian
thuê.
Các khoán chi phi trà tru'&c khác là giá tn cong cu, dung cu ã xut ding, các phi dich vu trâ truàc khác
thrcsc coi là có kha nàng dem li lcii ich kinh t trong tu'clng lai cho T6ng Cong ty. Chi phi nay du'cic v6n hóa
dithi hmnh thCrc các khoán trà tru'àc và thrçic phân b6 vào Báo cáo kgt qua hoat dng kinh doanh, s' dung
phu'cing pháp thr1ng thng theo các quy dlnh k toán hin hành.
Bât dng san du tu cho thuê

Bâ't dng san u tu' phàn ánh quyn sir dung t và nhà gn lin vài dât do T6ng Cong ty nm giO' nhm
muc dich thu li tir vic cho thuê. Bgt dng san du tu' cho thuê thrc trinh bay theo nguyen giá trr giá trj
hao mon lay k. Nguyen giá cia bat dng san du tu' thrc mua bao gm giá mua và các chi phi lien quan
tru'c tip nhu' chi phi quyn sO' dung ât, phi djch vu tu' van v lut pháp lien quan, thug tru'&c ba và chi
phi giao dich lien quan khác.
Bat dng san du tu' cho thuê thicic khâ'u hao theo phu'ng pháp du'ng thng du'a trên thai gian hO'u
dung u'&c tinh, cu thg nhu' sau:
S6nàm

6 -35

Quyn sO' dung dat và nhà gn lin vài dt
Ngoi t

Các nghip vu phát sinh bng ngoai t thrc chuyn d61 theo tS' giá tal ngày phát sinh nghip vu. 56 dir các
khoán muc tin t có g6c ngoai t tal ngày kgt thiic nãm tài chinh du'crc chuyn d61 theo tç' giá tal ngày
nay. Chênh loch tç' giá phát sinh du'çic hach toán vào Báo cáo kgt qua hoat dng kinh doanh.
Các khoán di,r phàng phâi tra

Các khoân dix phOng phái trà th.rcrc ghi nhn khi T6ng Cong ty có nghTa vu n' hin tai do k6t qua tr mt
six kin dã xáy ra, và T6ng Cong ty có khà nãng phái thanh toán nghia vu nay. Các khoán du' phOng du'crc
xác dinh trên co s& Lr&c tinh cOa Ban T6ng Giám döc v các khoàn chi phi cn thigt dg thanh toán nghia vu
ncr nay tai ngày kgt thic nãm tài chinh.
Doanh thu chu'a thi.rc hin

Doanh thu chira thi,rc hin dircrc ghi nhn nhu' khoàn ncr phài trá cOa T6ng Cong ty cho khách hang khi
T6ng Cong ty dã nhn tin cOa khách hang nhu'ng dich vu chu'a ckrcic cung cap cho khách hang.
Dir phOng nghip vy

Dix phOng nghip vu bào higm du'cic trich lap theo quy djnh t?i Thông tir s6 50/2017/TT-BTC do B Tài
chinh ban hành ngày 15 tháng 5 nàm 2017 ("Thông tu' 50") và Cong van phê duyt s6 172/BTC-QLBH ngày
08 tháng 01 nàm 2018 cOa Cuc Quàn l, Giám sat bào higm — B Tài chInh. Chi tiêt nhu' sau:
a)

Nghip vu bào higm phi nhân thQ

Dy'phOng phi: Dix phOng phi ducic T6ng Cong ty trich 1p nhu' sau:

061 vài các hcrp dng báo higm có thai han tr 1 nàm tr& xu6ng: Ap dung phirng pháp trIch 1p
theo t' l phn tram cOa t6ng phi báo higm, cu th6: bng 25% t6ng phi b5o higm d61 vài loi
hlnh báo higm vn chuyn hang hóa và bng 50% t6ng phi báo higm d61 vâi các loai hlnh bào
him khác.
•

061 vài các hcrp ding báo higm có thai han trên 1 nãm: Ap dung phung pháp tnich lap dv'
phOng phi theo trng ngày.
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Dy' phàng bi thu'à'ng: D6i v&i các t6n thgt dà phát sinh và dã nhn thrcic thông báo, T6ng Cong ty thu'c
hin trich 1p di phông bi thu'&ng g6c và nhn tái báo him, dv' phàng bi thithng nhu'cing tái báo higm
theo phu'ong pháp trng h s, du'a trên mtrc trách nhim d61 v&i các t6n that dã xáy ra và dã nhn thç1c
thông bào.
061 vài các t6n that dã phát sinh nhirng chu'a thrc thông báo ("IBNR"), du phông bi thithng du'yc trich
lap theo t' l 3% phi báo him d61 v&i tirng nghip vu báo him.
Di phàng dao d5ng I&n: Theo Chun mu'c k toán Vit Nam s6 19 v Hçlp ding báo him, các t6n that
ng Ian) thl
cht.ra phát sinh và không thn tI tI ngày 1p báo cáo tài chInh (bao gm cá dv' phông dao
không cn th16t phái trIch 1p dv' phàng. Tuy nhièn, T6ng Cong ty thu'c hin chinh sách dv' phàng theo quy
djnh ti Thông tu' 50, dv' phàng dao dng l&n thrcic áp dung th6ng nhât 6i v&i tâ't Ca CC loi hlnh nghip
vu là 1% phi báo him glO' l?i theo th'ng nghip vu báo him và thrcrc trich cho cê'n khi bng 100% phi báo
h16m giCr li trong nàm.
b) Nghip vy báo hiêm sat khóe
Drphàng toán hçc
6i vài các hp ng báo him, tái báo hiém (hcrp ng bào him) sti'c khöe có thiii h?n trên 01 nàm, dv'
phôngtoán hoc dirçic trich 1p nhu'sau:
•

061 vài các hp dng báo hm sü'c khóe chi bào him cho tru'&ng hcip chgt, thu'cing tt vinh vin: Ap
dung phu'o'ng pháp trich 1p dv' phàng phi theo tü'ng ngày trên co' s& phi báo him gop.

•

D61 vâi các hp dng báo him sci'c khóe khác: Ap dung phu'clng pháp trich lap theo tü'ng ngày trên co'
s& phi báo higm gop. Trong tru'&ng hcip kê't qua trIch 1p dv' phàng theo phu'o'ng pháp trich 1p th'ng
ngày thâ'p ho'n kat qua trIch 1p theo phu'csng phàp h s6 thi han 1/8, T6ng Cong ty Se trIch 1p b6
sung phn chênh lch nay.

Dy' phàng phi
o61 vài các hclp ng bào him, tái bào hlgm (hclp cTng báo him) sCi'c khôe có thii han du'ài 01 nàm, áp
dung phu'clng pháp trich lap du' phông phi theo tç' l phn tram ciia t6ng phi báo him.
Dy'phàng bai thu'ô'ng: 6i v&i các t6n that d phát sinh và dä nhn u'çic thông báo, T6ng Cong ty thv'c
hin trich 1p dv' phông bI thithng g6c và nhân tái báo him, dv' phàng bi thu'aing nhu'cing tái bào him
theo phu'clng pháp tü'ng h so', dv'a trên mCrc trách nhim 6i vài các t6n that dã xáy ra và dã nhn thrçic
thông báo.
061 v&i các t6n that dä phát sinh nhi.rng chu'a thrc thông báo ("IBNR"), dv' phông bi thithng u'yc trich
Ip theo tç' I 3% phi bâo him d61 vài trng nghip vu báo him.
Dy' phàng dam báo can d61: 0u'çlc trIch 1p theo t l 1% phi bào him gi& l?i trong nàm và thi'çic phàn
ánh vào khoán muc dv' phông dao ng l&n trên bang can 6i k toán.
T6ng Cong ty không di.rcic bii trr các khoàn dv' phông cho hot ng kinh doanh bào him g6c và nhn tái
bào higm v&i dv' phóng cho hoat dng nhu'crng tái báo him. Các khoân dv' phàng nay phài thrçic trmnh
bay riêng bit trén các ch tiêu cüa Bang can 6i k toán, trong ó các khoàn dv' phông phi chu'a du'çYc
hithng và dv' phOng bi thu'?yng cüa hoat cTing kinh doanh bào him g6c và nhn tái bào him, dv' phàng
dao dng Ian u'c1c phán ánh là nçi phái trà; Dv' phông phi nhu'cing tái bào him chu'a thtçic hu'ô'ng và dv'
phông bi thu'ing nhu'cing tái bào him u'çic phàn ánh là tài san tái báo him.
Ky qu bào him
T6ng Cong ty phái k qu báo him bng 2% v6n pháp jnh, khoán k qu9 nay du'c hu'&ng lãi theo thôa
thun v&i ngân hang no'i k qu9 và du'c thu hi khi cham d't hot dng. Tin k qu ch u'ç'c sO' dung
dáp rng các cam k6t 6I vài ben mua bào him khi khà nàng thanh toán bi thigu hut và phài thrc B
Tài chinh chap thun bng van ban.
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Qu phát trign khoa hqc và cong ngh
Ban i6ng Giàrn d6c cüa T6ng Cong ty quyt dlnh vic trIch 1p và sir dung 0u9 phát trin khoa hQc và cong
ngh theo Thông tu' lien tich s 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC do B Khoa hQc Cong ngh và Bt Tài chInh ban
hành ngày 28 thàng 6 nàm 2016. Vic hch toán QU9 phát trign khoa hQc và cong ngh cTu'çic thçrc hin
theo Thông tu' s6 200/2014/TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 22 tháng 12 nãm 2014. Trong näm,
Tang Cong ty thv'c hin hoàn trIch QU9 phàt trign khoa hgc và cong ngh v&i s6 tin 3.662.256.100 dng,
phn hoàn trIch thrctc ghi giàm chi phi quàn l doanh nghip trong nàm.
Qu dy' tr(' bt buc
0u9 dv' trü' bt buc thrc trich tr Ii nhun sau thug v&i tç' l là 5% cho t&i khi bng 10% mCrc v6n diu l
cia T6ng Cong ty.
Ghi nhn doanh thu

D6i vó'i nghip vu bào h1em g6c
Doanh thu phi bào him g6c thrcic ghi nhn theo quy dlnh tai Thông tu' s6 5O/2017/TT-BTC do Bt Tài
chInh ban hành ngày 15 tháng 5 nàm 2017 có hiu lçrc th' ngày 01 thàng 7 nàm 2017. Cu th, doanh thu
phi báo him göc thj'cyc ghi nhn khi clap irng các diu kin sau: (1) hcip dng dä thrcic giao kgt giü'a doanh
nghip bào higm và ben mua bào hiém và (2) ben mua bào higm dã trà phi bào him hoc có thôa thun
vâi ben bàn bào him v th&i hn thanh toán phi bào him (bao gm cá th&i gian gia han) nhu'ng không
qua 30 ngày k tr ngày bt du thO'i hn bào higm (àp dung 16i v&i k' thanh toán phi bào him du tiên
hoc thanh toán phi bào him mt ln). Riêng khoán phi báo him ci'ia ki dóng phi bao him du tiên (16i
vài tru'1ng hcip clóng phi theo k') hoc phi bào him clöi vài tru'Yng hcrp dóng phi bâo him mt ln du'çrc
hch toán khi bt du theii hn bào him.

061 v&i nghip vu tãi bào him
Doanh thu phi nhn tái bao him thrçic ghi nhn khi phát sinh trách nhim, theo s6 phát sinh dçra trên
bang thông báo tái bào him cüa càc nhà nhu'çlng tái bào him gCri cho T6ng Cong ty và thtcic xác nhn
b&iTngCôngty.
T6ng Cong ty ghi nhn phi nhu'cing tài bao him trên co' s& s6 phi phài nhi.rcrng cho càc nhà tái bao him,
tu'cYng Crng vâi doanh thu phi bao him g6c Th ghi nhn trong nàm.
Hoa hang nhirçlng tái bào him du'çic ghi nhn tu'o'ng Crng vâi phi nhu'cing tái bào higm phát sinh trong
nàm. Trong nám, toàn b doanh thu hoa hong nhu'çlng tài bào him theo hclp dng nhircing tái bào him
dã giao kgt theo quy djnh ci'ia chg th tài chInh du'çic phan ành vào khoàn muc "Doanh thu hoa hang
nhu'cing tài báo him".
Cu6i nãm tài chinh, T6ng Cong ty phài xác djnh doanh thu hoa hang nhu'çing tái báo higm chu'a dirçic
hithng tu'cyng ci'ng v&i khoàn phi nhu'ng tái bào him chu'a clu'çc ghi nhn trong nàm cl chuyn sang
phân b6 vào các nãm sau theo phu'o'ng pháp dv' phèng phi neu trên.
Các khoàn thu khàc tr hot dng tái bào higm clu'çic ghi nhân khi thi,rc t phát sinh.

061 vó'i các hoqt dç5ng khác
Doanh thu tü' các hoat dng khác ca T6ng Cong ty nhu' cho thuê nhà, lãi tin gii'i ngân hang, c phiê'u,
trái phiu, cho vay du'crc ghi nhn khi phát sinh.

Ghinhn chi phi
Chi phi bi thu'eing bào him g6c clu'çic ghi nhn trên co' s& phát sinh khi T6ng Cong ty châp thun b?i
thu'O'ng theo thông báo bi thu'ng.
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Các khoán chi bi thithng nhn tái báo higm &rc ghi nhn khi phát sinh, trên c s& bang thông báo tái
ciia các nhà tái báo higm giri cho T6ng Cong ty và T6ng Cong ty chap thun bi thu'1ng.
Các khoán thu dài bi thuYng nhircing tái báo higm thrçlc ghi nhn trên co' s& phát sinh theo sö phài thu
tu'o'ng Ctng vOl chi phi bi thithng dã ghi nhn trong nm và tç' i nhircing tái.
Chi phi hoa hng g6c và nhn tái báo higm du'c ghi nhn tu'ctng rng vOl phi báo higm g6c và phi báo
higm nhn tái phát sinh trong nãm. Trong nám, toán b chi phi hoa hang g6c và nhn tái báo higm theo
hcip ding nhn tài báo higm dã giao kgt theo quy dlnh cia chg d tài chInh thrcic phàn ánh vào khoàn
muc "Chi phi hoa hang báo higm göc" và "Chi phi hoa hang nhn tái báo higm".
Cu6i nám tài chInh, T6ng Cong ty phái xác dinh khoàn chi phi hoa hang g5c và nhn tái bào higm chira
du'crc tInh chi phi nãm nay tu'o'ng Crng vOl doanh thu phi báo hlgm g6c và phi báo hlgm nhn tái chira
dirc htthng theo tç' trong dv' phàng phi cOa tü'ng nghip vu báo higm tu'cYng ü'ng d chuyn sang phân
b6 vào các nàm sau theo phu'o'ng pháp dy' phông phi nêu trên.
Các chi phi khác du'çic ghi nhn khi thy'c t phát sinh.
Thug
Thugthu nhp doanh nghip thg hin t6ng giá tn ca s6 thug phài trá hin ti và s6 thug hoän Ii.
S6 thug phái trà hn ti dirc tInh dy'a trên thu nhp chu thug trong nám. Thu nhp chiu thug khác vOl
I nhuân tru'Oc thug du'o'c trinh bay trên Báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thug
không bao gm các khoán thu nhp hay chi phi tinh thug hoc thrc khau trr trong các nám khác (bao
gm cá I rnang sang, ngu co) và ngoái ra không bao gm các ch tiêu không chlu thug hoc không &rc
khâu trr.
Thug thu nhp hoãn I?i du'c tInh trên các khoàn chênh ich giGa giá tn ghi s6 vá co' s& tInh thug thu
nhp cüa các khoán muc tài san hoc cong n trên báo cáo tài chInh và &rc ghi nhn theo phiro'ng pháp
Bang can 6I k toán. Thug thu nhp hoãn Il phài trá phái thrc ghi nhn cho tat cá các khoán chênh Ich
t?m thai cOn tài san thug thu nhp hoãn Il chi u'c ghi nhn khi chc chn có dü Ii nhun tInh thug
trong tu'o'ng Iai d khâu trt các khoán chênh Ich t?m thi. Trong nám, do không có các khoán chênh Ich
tm thai trong ygu phát sinh nên không có khoán thug thu nhp doanh nghip hoãn Il nào phán ánh trên
báo cáo tài chInh nay.
Thug thu nhp hoãn li thrc xác dlnh theo thug suâ't dy' tInh sé áp dung cho nám tài san du'c thu hi
hay n phál trá dirc thanh toán. Thug thu nhp hoãn ll thrc ghi nhn vào Báo cáo kgt qua hot dng
kinh doanh và chi ghi vào v6n ch s& hcru khi khoán thug ó có lien quan n các khoàn myc thrc ghi
thngvàov6nchüs&h&u.
Tàj san thug thu nhp hon li và n thug thu nhp hon Ii phài trá dirc bü trr khi Tang Cong ty có
quyn hp pháp d bü trr giü'a tài san thug thu nhp hin hành v&i thug thu nhp hin hành phái np và
khi các tàj san thug thu nhp hoãn lai và n thug thu nhp hoãn i phái trá lien quan tOi thug thu nhp
doanh nghip du'c quán l' b&i cing mt co' quan thug và Tang Cong ty có dy' dnh thanh toán thug thu
nhp hin hành trên co' s& thun.
Vic xác dinh thug thu nhp ca T6ng Cong ty can cci' vào các quy djnh hin hành v thug. Tuy nhiên,
nhü'ng quy jnh nay thay d61 theo trng thai k' và vic xác djnh sau ciing v thug thu nhp doanh nghip
thy thuc vào kgt qua kigm tra cia co' quan thug có thm quyn.
Các Ioi thug khc du'c áp dung theo các lut thug hin hành tai Vit Nam.
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Phân b6 tài san, ngun v6n, doanh thu và chi phi chung
Các nguyen tc phân b6 tài san, ngun v6n, doanh thu và chi phi chung lien quan dn qu chi s& h&u a
qu9 chü hp ding dtxçic T6ng Cong ty áp dung theo nguyen tc phân b6 dä dirc B Tài chInh phê duyt
ti Cong van s6 1924/BTC-QLBH ngày 13 thàng 02 nàm 2018. Theo do, T6ng Cong ty áp dung nguyen tc
phân b6 nhir sau:
Tài san du tu tü' ngun v6n chii s& hO'u và tài san du tu' tü' ngun v6n nhàn ri tü' dr phông nghip
vu du'pc ghi nhn và theo dOi riêng bit, dng th&i, doanh thu và chi phi hot dtng c1u tu' thrçrc hach
toán và theo dOi chi ti6t theo trng tài san du tu' và ngun hlnh thành nên tài san du tu';
•

06i vâi các tài san du ti.r dircYc hInh thành tü' nhiu ngun v6n khàc nhau (ca ngun v6n chii s& hcru
va ngun v6n nhàn ri tr du' phàng nghip vu và các ngun v6n khác) sé thu'c hin phân b6 doanh
thu và chi phi theo t" trQng s6 tin du tir tü' tirng ngun v6n du tu trong t6ng các ngun v6n du
tu';

•

06i vâi ngun thu du tu' thu thrc tr viêc s' dung ngun v6n dij phóng nghip vu du'c phân b6 tr&
l?i cho các nghip vu bào him theo tS' trQng du' phóng ciia th'ng nghip vu báo him;

•

Các khoàn chi phi chung cho hot dcng du tu' thrcic phân b6 theo tç' trong doanh thu hoat dng du
tu' cüa trng ngun v6n du ti! trong t6ng doanh thu hot dng du tu';

•

Các khoan chi phi tru'c tip hot dng kinh doanh bào him g6c chung cho nhiu nghip vu không th
theo döi hch toán riêng cho trng nghip vu báo him, T6ng Cong ty thu'c hin phân b6 theo tç' trQng
dnh mCrc chi phi kinh doanh bao him g6c cho tü'ng nghip vu bào h16m trong t6ng dinh mrc chi phi
kinh doanh báo him g6c;

•

Các khoán chi phi quan l chi lien quan dn hot dng kinh doanh bào him và nhièu nghip vu bào
higm du'cic phân b6 theo tç' trQng doanh thu phi bao him g6c cta trng nghip vu báo him trong
t6ng doanh thu phi bào him g6c;

•

Càc khoan chi phi quan l' lien quan den nhieu hot dng nhu' hot dng kinh doanh bao hiem, hot
dng tài chInh và hot dng khác du'cic phân b6 theo tç' trong doanh thu trng hot dng trong t6ng
doanh thu cüa T6ng COng ty;

•

Doanh thu và chi phi hot dng du tu' tài chInh hlnh thành tü' chênh lch t già dirçic ghi nhn theo
quy djnh phàp luât hin hành.

Trong nãm, thu nhp du tu' thu du'c tü' vic s& dung ngun v6n du' phOng nghip vu du'c T6ng Cong ty
phân b6 tth l?i cho các nghip vu bao him theo t" trong du' phOng cüa tü'ng nghip vu bao him là 147,3
tc' dng (nãm tài chInh kt thüc ngày 31 thàng 12 nàm 2020 là: 172,7 t' dng) và càc khoàn chi phi chung
cho hot dng du tu' du'çic T6ng Cong ty phân b6 theo t' trong doanh thu ho?t dng du tu' cüa turng
ngun v6n du tu' trong t6ng doanh thu hoat dng du tu' là 24,9 tç' dng (nàm tài chinh kgt thüc ngày 31
thãng 12 nàm 2020 là: 31,3 t' cthng).
4.

TIth

S6 cu6i nàm

s6 du narn

VND

VND

Tin mt

11.064.987.542

9.061.541.578

1]n gCri ngân hang

87.125.453.304

98.889.933.010

2.519.000.000

1.809.290.440

100.709.440.846

109.760.765.028

Tin dang chuyn
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s.

MAU so B09-DNPNT

cAc KHOAN DIU TU'TAI CHiNH
56 cu61 nCm

VND

VN D
I. DU TI! NGAN HN

a) Chuvng khoán kinh doanh
-T6nggiátrj c6phiu
Cong ty CP Vçn tOiXOng du VIPCO
Cácc6phieu khác

SO du n8m

G)á tn hQp I

Gha g6c

2.790.324.736.914
60.009.736.914

60.009.736.914
32.305.029.907
27.704.707.007

104.447.465.364
40.660.301.250
63.787.164.114

b) 03u tu' nm glO' dn ngày dâo hn

2.730.315.000.000

- Tin g1r1 có k' hn ngn hn ()

2.715.315.000.000

2.7 15.3 15.000.000

15.000.000.000
578.953.646.900

15.000.000.000

-Trái phiu (ii)
II. OXU TI! DAI HN
a)Dutuxnmgi0'dn ngàydáohn
- Tin gal có k" hn dài hn (iii)
-Trái phiu doanh nghip (iv)
- Cjvthác 68u tix
b) Du tu' gOp v6n vào do'n v) khác

- 03u tu' vào cong ty hen kt
Cong ty CF Thu'ang mi và Dich vu
SOa ch&a O to Petrohimex (v)
- Du tu' vào dn vi khác
COng ty Lien doanh TNHH Kho x3ng ngoi quan
Van Phong
T6ng COngty Du Vit Nam - COngty CF

Dy' phOng

GIá gOc

VND

VND

(1.425.091.278)

2.777.740.971.036

(1.425.091.278)

69.740.971.036

(1.425.091.278)

69.740.971.036
32.305.029.907
37.435.941.129

(1.425.091.2 78)
-

VND

Dy' phOng
VN D
(8.786.440.330)
(8.786.440.330)

82 .597 .930.2 70
29.600.699.310
52.99 7.230.960

(8.786.440.330)
(2.704.330.59 7)
(6.082.109.73 3)

2.708.000.000.000

2 .708.000.000.000
(10.571.649.484)

Gha trj hçnp h

2 .708.000.000.000
(23.908.080.273)

406.477.158.269
260.000.000.000

450.000.000.000

115.000.000.000
305.000.000.000
30.000.000.000

115 .000.000.000
305.000.000.000
46.445.498.036

30.000.000.000
230.000.000.000

128.953.646.900

(10.571.649.484)

146.477.158.269

1350.000.000

(552.158.439)

1.350.000.000

(552.158.439)

1.350.000.000

110.019.491.045)

145.127.158.269

1.3 50.000.000

797.841.561

127.603.646.900
49.843.079.269

3 3.054.525.000
23.800.000.000

16.3 17 .000.000

T6ng Cong ty CF Tái baa him O.u6c gia Vit Nam

16.807.000.000

118.722.523.500

oautuvaodcinvj khác

53.942.121.900

118.869.314.200

33 .054.52 5.000
(7.483.000.000)

(2.536.491.045)

30.000.000.000
230.000.000.000
(23.908.080.273)
(653.730.773)

696.269.227

(653.730.773)
(23.254349.500)

49.843.079.269

23.800.000.000

9.961.000.000

16.807.000.000

65.547.300.000

71.465.633.269

113.896.628.030

(13.839.000.000)

(9.415.349.500)

(i)

Th hin các khoàn tin gtri ti các Ngân hang TMCP trong nu'âc vâi k hn g6c trên 03 tháng và ki hn con li không qua 12 tháng k tr th&i dlm 1p báo
cáo.

(ii)

Th hin các khoàn du tu' vào trái phiu do ngân hang phat hành vó'i thai gian áo hn du'ài 12 tháng, Iãi suâ't thá n6i và du'c xác lnh cho mi k' tInh lài.

(iii)

Th hin các khoàn tin giri ti các Ngân hang TMCP trong nu'àc v&i ki hn cOn li trên 12 tháng k tü' th&i dim 1p báo cáo.

(iv)

Th hin các khoàn u tu' vao trái phiu doanh nghip v&i thai gian áo hn trên 12 tháng, lãi suât thà n6i và clu'çrc xác djnh cho m61 k' tInh
1 nàm lien tvc trong k' hn trái phiu.

(v)

Cong ty C6 phn Thu'cYng mi và Dich vtj Sira chD'a 0 to Petrolimex &rc thành 1p nam 2007 vO'i hot ing kinh doanh chInh bao gm: djch vu sü'a chO'a 0 tO,
cho thuê Xe, kinh doanh 0 tO, thit bi ô tO và kinh doanh xàng du. T6ng COng ty s& hO'u 30% v6n ciia Cong ty c6 phn Thu'cing mi và Djch vt Sita chO'a O to
Petrol i m ex.
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MAU so B09-DNPNT

Giá tn hc'p I cüa các khoàn d'âu tu' du'crc xác dlnh nhu' sau:
- Giá trj hclp ) cüa chii'ng khoán dã niêm yt thrcrc xác jnh theo giá giao dich blnh quân trên S& giao djch
Cht'ng khoán Ha Ni (HNX) hoc giá dóng cra trên S& giao dch Cht'ng khoán Thành ph6 H ChI Minh
(HOSE) tai ngày kt thüc nam tài chInh.
- Giá tr hcip I cCia chtrng khoán dã dng k' giao dich trên thi tru'&ng giao dich cia các Cong ty dai chüng
chu'a niêm yt (UPC0M) thrcic xác nh theo giá tham chigu blnh quân trong 30 ngày giao dch Iin k gn
nhâ't tru'&c thii dim kt thic n5m tài chInh. f6i v&i các chCrng khoán không có giao dich trong 30 ngày
Iin k gn nhgt trir&c thii thm kt thüc näm tài chInh, giá tn hcrp I' du'çYc xác Inh theo phu'cfng pháp
giá trj tài san rông can c& vào báo cáo tài chInh cüa &fn vj nhn du tu'.
u tu' gop v6n dài han khác du'çic xác c1nh theo phu'ong pháp giá tn tài san
- Giá trj hcyp I' cüa các khoàn
rang can ct.r vào báo cáo tài chInh cüa dcin vi nhn du tu'.
- Giá trj hçip I cia các khoan tin gui ngn han du'çic xác djnh bng giá tn ghi s6 do th&i gian dáo han
ngãn.
xác djnh giá trj hcrp I ti th&i d1m
- D6i vài khoan cTu tu' khác không có d thông tin trên thi tru'1ng
lap báo cáo tài chInh, giá tn ghi s6 trr dl dv' phông dã trIch 1p cOa các khoan myc nay thrc tM hin
thay cho giá tn hcp l.
6.

PH/U THU V HcIP DbNG BAO HIM

Phái thu phi bao him göc
Phái thu phi nhan tái báo him
Phái thu bi thirYng nhuvngtai báo higm
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S6 cu6i nàm
VND

s6 du nàm
VND

226.241.617.153

188.255.567.841

44.034.186.770

37.685.871.446

162.759.787.550

171.63 1.537.562

Tt
L(

433.035.591.473

397.572.976.849

J:i
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tiê'p theo)

7.

MAU so B09-DNPNT

CAC KHOAN PHA! THU KHAC
56 dâu nãm

56 cu6i nm

8.

Dy' phàng
VN D
842.121.212

Giá tn
VND

Dy' phbng
VND

Giá tn
VN D

Phi thu ngu'ri lao deng

8.039.583.617

916.454.208

7.974.672.307

K' crcic, k qu

4.236.658.362

Phi 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

4.256.184.383

DV' PHÔNG PHAI THU NGAN HsON KHO oôi
Gi trj các khon phài thu, cho vay qua hn thanh toán hoc chu'a qua h?n nhu'ng khó có khà nàng thu hi t?i ngày 31 thang 12 nãm 2021 và 31 tháng 12 nàm 2020
nhir sau:
s6 cuól nám

VN D
Gá g6c

Phái thu täi báo him
Tm Crng cn bô nhân viên
Phâi thu t11 hoot c1ng

u tx

Qua han

Qua han

6 tháng - 1 nám

1 nãm - 2 nãm

2 nám - 3 nãm

Dy' phong
34.290.846.580

29.172.316.689

29.172.316.689

29.172.316.689

9 16 .454 .208

9 16.454 .208

916.454.208

617.345.399

6 17.345 .399

6 17.345.399

3 .237.976.755

9 .679.536.143

13 .15 1.25 1.531

phâl thu khc

Qua han trên 3 nám
29 .123.748.887

42.961.616.746

Phi thu báo himg6c

Qua hn

86.818.984.573

9.679.536.143

920 .354 .96 1

GIá trj Co th thu hôl
8.670.770.166

-

387.715.659

166.003.701

12 .597.532.17 1

12.907.592.591

243.658.940

3.625.692.414

1.086.358.662

72.427.397.354

77.904.555.467

8914.429.106

56 dâu nãm
VND
Giá g6c
50.866.440.364

Phâi thu báo himg6c

Tmrngcán bnh8nviên

Phi thu khác

6 tháng - 1nàm
4.176.163.327

Qua han

Qua han

1nàm - 2 n8m

2 nám - 3 nm

4.518.446.674

11.8 13.682 .75 2

24.8 18 .3 11.722

Phái thu tái báo higm

Phái thu tit hoot c1ng

Qua han

u ti!

850 .460.562

4.000.000

4.770.500

10.000.000

1.740.225.397

Qua han trên 3 nãm

Dy' phOng

30.358.147.611

42.139.797.873

24.818.311.722

24.818.311.722

831.690.062

842.121.212

1.740.225.397

1.740.225.397

GIá tr cO th thu hi
8.726.642.491

8.339.350

9.879 .178.15 1

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 hii cüa các khoan phM thu ngn h?n khó dài u'ç1c xác iTlnh bng giá g6c trü' i dv' phàng phài thu khó dà
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9.

MAU

B09-DNPNT

CHIPHiTRATRLUYC
S6 cu61 nãm

S6 d'âu nm

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 cv xugt diing

11.391.615.216

19.950.755.073

-Chi phi kinh doanh chu'a phân b6 (I)

86.126.230.413

184.718.877.160

-Chi phitrá tru'àc ngn hn khác

14.595.946.387

16.963.912.405

b) Dài hn

17.754.416.265

20.129.445.878

-Chi phi thuêvàn phOng

14.015.925.960

15.204.951.655

3.738.490.305

4.924.494.223

251.293.520.406

406.148.164.129

- Chi phitrà tru'ó'c dài hn khác

(I)

10.

so

Phn ánh khoán chi phi kinh doanh phát sinh tü' nghip vu bào higm sCrc khóe ngu'ii vay khai
thác qua Cong ty tài chInh TNHH MTV Ngân hang Vit Nam Thjnh Vu'clng và Cong ty tài chInh
TNHH MW Mirae Asset chu'a phân b trong nàm. Chi phi kinh doanh nay dircrc ghi nhn và phân
b6 tu'ng (mg vài ph&rcmng pháp trich 1p dv' phàng phi bào him chu'a thrc hu'&rig ciia nghip
vu bào him nay.

TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH HcTU H1NH

NGUYEN GIA
S6du'du nãm
Mua sm mó
Du tLr XDCB hoàn thành
Phin Io?i Ii
Thanh I, nhiing bin

Nhà dra,
vat kign trüc

Phtro'ng tin
4n tii

Thigt bi
san phàng

îàì san
khác

T6ng cong

VND

VND

VND

VND

VND

347.737.091.311

103.360.828.714

107.103.387.260

4.068.973122

562.270.280.507

401.628.000

15.497.899.912

1.332.962.727

1.638.495.429
(65.000.000)
-

ring khic
Gum khic
56 dircu6i nim

8.000.000
(6.341.816.434)

1.846.065.429

(1.348.922.131)

57.000.000

(1.521.379.955)

(7.863.196.389)
-

711.907.857

107.076.766,663

4.125.973.222

572.794.852.543

711.907.857

348.363.292.609

17.232.490.639

207.570.000

(53.773.369)
113.228.820.049

(1.402.695.500)

GIA TRJ HAO MON LOY K
S6 du'dau nãm

85.875.658.436

75.976.084220

75.574.608.146

3.634.780.349

241.061.131.151

Inch khu hao

11.856.952.645

10.305.190.927

12.206.774.215

171.521.609

34.540.439.396

(44.773.810)

57.000.000

(6.341.816.434)

(1.521.379.955)

Phin loal li

(12.226.190)

Thanh I, nhu'ong bàn
Ting khic
Gum khic
56dicu61näm

711.907.857
(241.761.262)

(7.863.196.389)
-

711.907.857
(295.534.631)

(53.773.369)

97.478.623.629

80.651.366570

86.161.455.227

3.863.301.958

268.154.747.384

Tal ngày du nim

261.861.432.875

27.384.744.494

31528.779.114

434.192.873

321.209.149.356

Tingaycunim

250.884.668.980

32.577.453.479

20.915311.436

262.671264

304.640.105.159

GIATR!CON 141

Nguyen giá cl'ia tài san c6 dnh hO'u hlnh bao gm càc tài san cö jnh hO'u hlnh cia khâ'u hao ht nhu'ng Vfl
con sir dung t?i ngày 31 tháng 12 nàm 2021 v&i giá tr( là 13 1.442.393.329 dng (ti ngày 31 thàng 12 nàm
2020: 93.672.202.684 dng).
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MAU SO B09-DNPNT

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Ti6p theo)

11.

TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH vO H1NH
Ph'ân mm

Quyn sO'

may tInh

dung cTt

T6ng cong

VND

VND

VND

86.829.481.692

163.037.766.321

249.867.248.013

3.930.600.000

-

3.930.600.000

Giàm khác

(6.934.808.550)

-

(6.934.808.550)

s6 du' cu61 nàm

83.825.273.142

163.037.766.321

246.863.039.463

S6du'dâu nãm

67.030.183.138

1.775.185.668

68.805.368.806

TrIch khu hao

7.246.538.435

207.840.396

7.454.378.831

Giàm khác

(3.549.394.725)

-

(3.549.394.725)

56 du' cu61 nãm

70.727.326.848

1.983.026.064

72.710.352.912

Tai ngày cThu nãm

19.799.298.554

161.262.580.653

181.061.879.207

Tai ngaycu61 nãm

13.097.946.294

161.054.740.257

174.152.686.551

NGUYEN GIA
56 du' d'âu nàm

Tang do mua sm

GIA TR! HAO MON LOY K

GIA TRl CON LAI

Nguyen giá cOa tài san c6 dlnh vô hlnh bao gm càc tài san c6 dinh vô hlnh dà khâu hao hgt nhLrng van
con sir dung tal ngày 31 tháng 12 nàm 2021 vOi giá trj là 59.164.414.797 dng (ti ngày 31 thàng 12 nam
2020: 46.835.262.075 dng).
12.

CHI PHIXAY DU'NG CCX BAN DÔ'DANG
56 cu61 nàm

56 d'âu nàm

VND

\ND

49.805.201.709

530.400.J0

-

11.268.cb0

Côngtythành viên t?i An Giang

3.785.446.472

752.977.927

Congtythành viên khác

1.034.674.283

993.276.580

54.625.322.464

2.287.922.507

Van phangT6ngCôngty
Congtythànhviêntai QuàngNinh

Chi phi xây dung Cd bàn d& dang bao gm chi phi dàu tu' h th6ng cong nghê thông tin ti Van phOng
Tng Cong ty Va xây du.rng tru s& lam vic ti các cong ty thành viên.
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
13.

MAU SO B09-DNPNT

TANG, GIAM BT DONG SAN DU TLT
Quyn sO'dyngdt và
nhàgnIinv&idt
VND

NGUYEN GIA

96.057.873.261

S6 dir du nàm và cui nàm
GIA TR! HAO MON LOY KE
S6du'du nàm

18.211.766.640

TrIch khgu hao

1.898.396.511

S6 dir cu6i nàm

20.110.163.151

GIATR!CON LAI
Tai ngày du nàm

77.846.106.621

Ti ngày cu6i näm

75.947.710.110

Bat dng san du tir là giá tn quyn sir dung ât và nhà gn Iin vài dat cüa Tng Cong ty ti s6 186 Din
Blén Phü, Phthng 6, Qun 3, Thành ph6 H ChI Minh, du'çic T6ng Cong ty du tu' xây di,Yng vài muc dIch
cho thuê.
Theo quy dlnh tal Chun misc K toán Vit Nam s6 5 — Bt c1ng san du ti.r, giá tn hp l ciia bat dng san
du tu' ti ngày 31 tháng 12 nãm 2021 cn u'cic trInh bay. Tuy nhiên, Tang Cong ty hin chi.ra xác jnh
u'ç1c giá trl hclp l nay nên giá tn hcip l ciia bâ't cTng san cThu tir t?i ngày 31 tháng 12 nãm 2021 chu'a
thrcsc trinh bay trên Thuyt minh báo cáo tài chInh. 0g xác djnh gá tr hçp l nay, T6ng Cong ty Se phài
thuê mt Cong ty tu' van dc lap dánh giá giá trj hçtp l cüa bat ng san u tu'. Hin ti, T6ng Cong ty
chi.ra tim th.rcic cong ty tu' van phü hcip d thu'c hin cong vic nay.
14.

C

PHAI TRA V HcIP OÔNG BAO HIgM

Phài trà phi nht.rcingtái báo him

S6 du nàm

VND
192.740.112.089

VND
297.862.912.387

13.916.557.346

9.816.286.308

Phài trà hoa hong báo higm

18.025.428.021

16.571.289.764

Phài trà khác

11.311.798.736

4.903.840.668

235.993.896.192

329.154.329.127

Phài trá bi thu0'ng nhn tái bào him

15.

S6 cuói nim

THUEVA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'OC
S6phii np

S6dâthc

trong nàm
VND

np trong nàm
VND

22.633.880.709

180.145.188.727

176.086.414.180

26.692.655.256

Thuthu nhp doa nh nghip

9.601.258.713

84.970.873.249

73.769.585.667

20.802.546.295

Thuthu nh p cá nh n

3.486.043.106

22.908.332.573

22.033.142.722

4.361.232.957

(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

S6du nãm
VND
ThuGTGThànghóa djch
vu ban ni dia

Thu

phi phi np khác
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16.

M$IU sä B09-DNPNT

CÁC KHOAN PHAI TRA, PIIAI NOP NGAN HAN KHAC
Nàm nay

a) Doanh thu hoa hang ch,xa 6uqc hu&ng

Nãm trtr&c

VND

VND

S6di.runm

124.344.978.561

123.938.787.959

Doanh thu hoa hông chira &tçlc hir&ng
phát sinh trong nàm
Doanh thu hoa hông d phân b6 vao
thu nhp trong nm

218.982.804.794

225.939.017.033

233.165.922.054

225.532.826.431

S6dLrcu6i nm

110.161.861.301

124.344.978.561

S6 cu61 nàm
VND

S6 du nàm
VND

5.416.468.491

5.727.123.295

221.489.071

110.919.721

Biohimyt

90.270.975

92.155.767

Bio him that nghip

25.543.650

17.363.012

6.503.971.503

15.829.817.153

Thunhà thu giCr Ii (i)

11.839.872.559

11.839.872.559

Cic khoin phài tn, phil np khic

17.174.174.485

8.677.053.055

41.271.790.734

42.294.304.562

b) Các khoin phil tn, phil np ngn hn khác
Kinh phI cong oàn
Bio him x hi

C6 tCrc phài tn cho c6 dông

(I)

Day là thug nhà thu lien quan dn cic hcip ding nhu'clng tii bio higm ra nu'&c ngoài phit sinh
tü' näm 2009 n thing hal nim 2012 du'çic Tng Cong ty guY li do ang lam thi'j tuc min gum
thug v&i c quan thug. ogn thi dlgm phit hành bio cáo tii chInh, Tang Cong ty vn chu'a nhn
thrçrc quyt djnh chInh thtrc tr ci quan thug v vâ'n c1 nay.

—,
o
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17.

MAU sO B09-DNPNT

DI)' PHONG NGHIP VI)

Dy' phông bi thu'ô'ng và dv' phàng phi chu'a du'çrc hu'&ng:

Dc/n vi: VND
Sdciâu nm

56 cu6i nãm
Dy' phông bi thu'àng và

Dy' phông bo him g6c va

Dy' phông nhu'cng tái

Dy' phông báo hi6m thuân

Dy' phong báo him g6c và

Dy' phóng nhu'qng tãi

nhn tái bào higm

bo hi6m

Dy' phang báo him thun

nhn tái báo hi6m

bâo him

1. Dy' phang phi chu'a du'qc hu&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. Dv' phông bi thu'a'ng

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

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

105.162.446.323

30.626.692.599

74.535.753.724

110.074.715.659

26.654.924.780

83.419.790.879

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

dv' phông phi chira du'qc hu'&ng

Trong dO:
- Dy' phOng cho các yOu cu dOi
bi thung chira giOi quyt
- Dy' phOng cho cc tón that d3
phátsinh nhirngchu'a thông bào
Cong

Trorig do chi tit:
Nàm tru'àc

Nm nay
Dy' phang phi bOo hiOm g6c
và nhn táj bOo him

Dy' phOng phi nhu'qng tOi
bOo hiOm

Dy' phong phi bOo hiOm
thun

Dy' phOng phi bOo hiOm g6c
vO nhn tOi bOo hiOm

Dy' phOng phi nhu'çYng tOi
bOo hiOm

Dy' phong phi bOo hiOm
thun

S6du'du nãm

1.96 1.230 .799 .882

469.191.841.283

1.492 .038.95 8 .5 99

1.695.611.025.67 1

462 .728 .8 15 .252

1.232.882.210.419

(Hoàn nhp)/TrIch Ip thOrn trong nàm

(147.872.836.118)

23.194.413.996

(17 1.067.250.114)

2 65 .6 19 .7 74 .2 11

6 .4 63 .026 .031

259 .15 6 .748 .180

1.320.971.708.485

1.961.230.799.882

469.191.841.283

1.492.038.958.599

1. Dy' phOng phi chu'a du'çc hu'&ng

sO du' cuOl näm

1.813.357.963.764

492.386.255.279
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MAU sä B09-DNPNT

Nãm trixó'c

Nãm nay
Dy phông bi thu&ng bào
2. Dyphongbithixô'ng

higm g6c và nhn tái bão
him

s6 du du nm
56 trIch Ip them trong näm
S6dvcu6 nàm

1.523.370.174.576

Di phông bI thu'o'ng Du phông bi thirông bâo
nhu'ç'ng tái bâo higm

higm thun

931.547.852.280

591.822.322.296

Di phong bi thu'ô'ng bâo
hIni g6c và nhn tal bão
him
1.470.371.805.262

Di phàng bI thu'&ng Di phông bi thLr&ng bâo
nhu'c'ng tái bâo higm

hlgm thun

886.639.615.897

583.732.189.365

144.445.805.786

130.818.918.939

13.626.886.847

52.998.369.314

44.908.236.383

8.090.132.931

1.667.815.980.362

1.062.366.771.219

605.449.209.143

1523.370.174.576

931.547.852.280

591.822.322.296

Dv phàng dao dng I&n:
Nãmnay

Ti ngày cThu nãm
S6trich Ipthemtrong nãm

VND

323.114.699.391

306.974.297.636

24.845.251.242

27.806.596.960

-

(11.666.195.205)

347.959.950.633

323.114.699.391

56 s& dung trong näm(*)
Ti ngày cu6i nãm

(*)

Námtru&c

VND

p phn thiê'u hyt ciia mt s6 Ioi hlnh bo him Co tn thâ't thuc phn trch nhim gi& Ii I&n hcin phi glO' Ii trt (-)
So dçr phóng dao dng Ian du'çic sir dyng c1 bü
dy phèng phi chua &rcic hu'&ng và dv. phông bi thuing cho khigu ni chu'a gii quyt.

27

UUIIUINUIINUUNUUUIMIIRIIUIIURMU
T6NG CONG TV

có PHAN BAO HIM PETROLIMEX
MAU SÔ B09-DNPNT
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18.

VÔNCHUSc1HOU
Lç'inhun

S6 du du nàm truàc

V6n du tix
ciia chi so' hO'u

Thng du

Qu du tu

Qu9 dy trO

v6n c phn

phát tri6n

bt buOc

sau thud
chua phân ph61

T6ng c)ng

VND

VND

VND

VND

VND

VND

887.177.730.000

359.463.149.516

68.159.301.024

65.465.853.473

157.417.350.876

1.537.683.384.889

175.461.407.487

175.461.407.487

4.971.003.900

8.773.070.374

(13.744.074.274)

Lç1i nhun trong näm
Trich 1p các qu trong nãm
Trich qu khen thir&ng, phüc cu

-

( 29.367.966.602)

(29.367.966.602)

Chia c6 tirc cho c6 dông

-

(204.050.877.900)

(204.050.877.900)

73.130304.924

74.238.923.847

85.715.839.587

1.479.725.947.874

352.038.763.632

352.038.763.632

5.263.842.225

17.601.938.182

(22.865.780.407)

-

(36.086.812.000)

(36.086.812.000)

56 du du nàm nay
Lcui nhun trong nãm

887.177.730.000

359.463.149.516

-

Trich Ip các qu trong nãm (I)
lrIch qu khen thithng, phüc Içui (i)
Chia c6 tCrc cho c6 dông (i)

Tingaycu6inám
(I)

887.177.730.000

78.394.147.149

359.463.149.516

91.840.862.029 --

(17.743.554.600)

(17.743.554.600)

361.058.456.212

1.777.934.344.906

Theo Nghi quyt Di hi ng c6 clông s6 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19 tháng 4 nàm 2021 Va Nghj quyt Hi ng quàn tn s6 05/2021/PJICO-NQ-HDQT
ngày 15 tháng 3 nàm 2021, T6ng Cong ty thçrc hin phân phi id) nhun nàm 2020 nhu' sau:
- Qu9 du' trci' bt buc nãm 2020 v&i s6 tin là 8.773.070.374 dng;
- Qu9 u ti.r phát trin v&i s6 tin 5.263.842.225 dng;
- Qu9 khen thi.r&ng, phic id) vó'i s6 tin 36.086.812.000 cThng; và
- Chia c6 tCrc v&i tç' i 2% v6n cTiu I tu'cing thrcung vâi s tin 17.743.554.600

ng trIch tr di nhun näm 2020.

Trong nàm 2021, theo Nghi quyt Di hi ng C6 dông s6 02/2021/PJiCO-NQ-DHDCD ngày 03 tháng 12 nàm 2021, T6ng Cong ty ctâ thrctc phê duyt tang v6n
diu l them tu'clng ü'ng vâi giá tn 221.794.430.000 ng. Tng Cong ty ã trIch 1p b6 sung qu9 dy' tr' bt buc v&i s6 tin 17.601.938.182 dng
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH (Tup theo)

Sc3 ltrclng c6 phn Tang Cong ty dã àng k' và phát hành ra cong ching ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 là
88.717.773 c6 phn. Toàn b s6 c phn cia T6ng Cong ty là c6 phn ph6 thông, mnh giá mi c6 phn là
10.000

ng.

C6 phi6u
- S6 lirclng c6 phiêu dã ban ra cong chóng
+C6phieuph6thông
phiu

-Sölu'c1ngc

angIiru hành

+ C6 phiêu pM thông
-

19.

2

56 cu6i nàm

S6 cT'âu nàm

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

88.717.773

.2

DOANHTHU PHI BAO HIEM
Nàm nay

Nämtru&c

VND

VN 0

3374.377.706.901

3.529.751.775.297

Bào him con ngt!&i

444.047.077.029

722.809.578.219

Bào higm tài san và bào him thit hi

395.376.463.296

507.116.427.756

Bào him hang hóa vn chuyn

297.080.456.973

219.880.447.452

70.657.148.714

34.949.989.606

1.329.105.715.737

1.446.206.866.967

Bào him cháy n6

465.444.224.107

237.148.427.024

Báo him than tàu và P&l

266.117.690.322

266.412.545.726

Bào him trách nhim chung

106.355.748.394

95.015.981.579

PhI bo hi6m g6c

Bào him hang khong
Bào himxecc1gi&i

36.927.329

Bào him nông nghip

156.255.000

211.510.968

Các khoin giàm trü phi báo him g6c

(30.285.766361)

(21.OSS.89b.845)

Phi nhn tái bo him

165.194.230.963

166.662.423.256

Báo him con ngLrYi

14.244.090.020

17.052.740.711

Bào him tài san và bào him thit h?i

88.958.687.191

99.020.118.634

Bào him hang hóa vn chuyn

19.250.725.255

19.195.934.675

8.457.658.785

4.629.611.036

542.001.957

665.252.789

Bào him cháy nö

19.285.990.265

9.458.135.552

Báohimthântàuvà P&I

12.972.238.434

11.347.003.684

Bào higm trách nhim chung

974.008.388

1.828.955.377

Bào higm nông nghip

508.830.668

3.441.766.335

(3.871.294.089)

(6.171.116.075)

147 .8 72 .836 .118

(265.619.774.211)

3.653.287.713.532

3.403.537.414.422

Bào him phi nhân thQ khác

Bào him hang không
Bào him xe ccY giài

22.904.463

Bào him phi nhân thQ khác
Các khoán giàm trü' phi nhn tái bào higm
Giàm/(Tãng) di phOng phi báo hi6m g6c và nhn
tái bao hi6m
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20.

PHI NHUVNG TÁI BAO HIM
Nàm nay

Nämtru.róc

VND

VND

1.020.889.753.329

888.497.492.663

23.925.566.300

52.125.706.645

412.979.278.555

484.363.035.819

Bao him hang hóa vn chuyn

70.348.603.755

58.792.659.932

Baa him hang khong

75.602.406.097

38.340.109.307

-

100.181.250

Baa him cháy n6

206.333.938.723

39.926.117.318

Baa him than tàu và P&I

187.566.498.809

173.440.932.846

44.042.075.840

39.713.190.603

T6ng phi nhu.rçrng tái bào higm

Báo him con ngI.ri
Bào him tài san và baa him thit hi

Baa hiém xec

giài

Bào himtrách nhimchung

1.599.269.068

Baa him tin dngva rii1 rotài chinh

96.289.875

Báo him nông nghip
Bào him phi nhânthkhác
(Tang) dy' phbng phi nhuçng tái bào higm

21.

91.385.250

-

(23.194.413.996)

(6.463.026.031)

997.695.339.333

882.034.466.632

TONG CHI BOI THU'O'NG BAO HIEM

Nam nay

Nàm trtthc

VND

VND

T6ng chi bi thLrô'ng

1.822.363.433.809

1.382.983.688.742

Bào higm con ngirài

162.580.032.158

157.439.416.644

Baa him tài san và baa him thit h?i

187.002.676.390

147.753.866.889

Báo him hang hóa vn chuyn

25.485.621.392

48.986.637.182

Bao him hang không

57.225.461.048

96.728.332.014

678.780.936.884

715.574.855.538

83.748.980.299

60.561.675.520

619.332.635.349

130.500.792.171

Baa him trách nhim chung

4.193.702.808

7.134.320.928

Baa him nông nghip

4.013.387.481

18.303.791.856

Các khoán thu giam chi

(232.798.801)

(131.170.969)

(791.867.555.961)

(290.429.738.871)

144.445.805.786

52.998369.314

(130.818.918.939)

(44.908.236.383)

1.043.889.965.894

1.100.512.911.833

Bao him xe c giài
Baa him cháy n6
Bâo him than tàu Va &i

Thu bi thu.rà'ng nhtrc'ng tái bao higm
Tang dy' phông bi thithng bao higm g6c và nhn tái
bao hiem
(Tang) di phang bi thu'&ng nhirqng tái baa him
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22.

CHI KHAC HOATDNG KINH DOANH BAO HIM
Näm nay

VND

256.598.938.463

237.917.742.596

719.543.619

2.728.060.522

37.040.598.288

35.867.738.894

3.456.007.631

5.253.301.010

869.919.064.428

937.451.845.303

1.167.734.152.429

1.219.218.688.325

Nm nay

Näm trtró'c

VND

VND

Litièngi'ri,Iãi iythcdutu'

12.205.488.578

13.624.820.591

Lãi tir hot c1ng kinh doanh c6 phiu

11.952.370.378

6.506.560.000

C6 tüc, cu nhun &rçuc chia

16.229.392.900

13.372.859.300

Li d u tu#trái phiêu

19.531.671.613

10.110.322.299

Doanh thu hotdngtài chInh khác

15.947.115.001

19.723.615.771

75.866.038.470

63.338.177.961

Chi dánh giá rãi ro d6i tu'cYng &fçlc bâo him
Chi quán I di I' bào him
Chi

phOng hn chgt6n thSt

Chi khác

24.

DOANH THU HOAT DONG TAI CHiNH

CHI PHI HOT DONG TAI CHiNH

cot

N5m nay

Nàmtrixó'c

VND

VND

(15.084.775.9 72)

(12.385.983.998)

24.318.863.985

19.527.697.433

9.234.088.013

7.141.713.435

Nàm nay

Nãm tru'ó'c

VND

VND

223.234.317.147

221.620.774.699

Chi ph1Thdüngv5n phàng

29.051.265.438

27.974.403.266

Chi phi kMu hao tài san c djnh

38.442.106.526

49.380.346.484

Thug, phi và I phi

18.610.083.447

18.047.696.227

Chi phi dich vy mua ngoài

79.649.673.770

64.520.744.938

Chi phI bngtin khác

47.753.052.082

37.194.017.845

436.740.498.410

418.737.983.459

(Hoàn nhp)dLI phônggimgiá du tixtài chinh
Chi phi hot d,ng tài chinh khác

25.

Nãm truc

VND
Chi hoa hong bo him

23.

56 B09-DNPNT

CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP

Chi phi nhân viên
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26.

CHI PHI HOT DONG, SAN XUT KINH DOANH THEO YIJ TO
Näm nay

N5m tru&c

VND

VND

457.646.169.789

460.074.424.120

Chi phI van phóng

29.051.265.438

27.974.403.266

Chi phi khu hao tài san cö djnh

38.442.106.526

49.380.346.484

Thuèphivà Iphi

18.610.083.447

18.047.696.227

946.108.301

4.820.033.513

637.983.266.761

667.297.982.136

47.753.052.082

48.245.768.266

1.230.432.052.344

1.275.840.654.012

Chi phInhânviên

Chi phi di phèng
Chi phi djch vu mua ngoài
Chi phI khác bngtin

27.

THUTHU NHAP DOANH NGHIEP

Lqi nhun tru&c thug

Näm nay

Nãmtrtr&c

VND

VND

436.861.002.103

216.955.273.942

(15.399.766.119)

(13.126.442.145)

2.649.956.373

3.640.500.476

424.111.192357

207.469332.273

20%

20%

84.822.238.471

41.493.866.455

Diu chinh cho thu nhp chju thué
Trü': Thu nhp khong chju thug
Cong: Các khoán chi phi không di.rcic khgu trr
Thu nhp chlu thug
Thugsugtthongthi.ring
T6ngchiphithuthu nhpdoanh nghiptInhtren
thu nhp chlu thug nãm hin ti
28.

I
HH
JIT
4G

NA

LAI CO BAN TREN CO PHIEU
Vic tInh toán lai c bàn trên c6 phiu phân b6 cho các c6 dông s& hu c6 phiu ph6 thông cüa T6ng Cong
ty ducrc thirc hin dy'a trên c s& các s6 lieu sau:
Nãm tru&c
Nám nay
(Trinh bay Ii)
VN D

VND

191 nhun sau thug thu nhp doanh nghip
S6 trIch qu khen thu&ng, phtk cii iràc tInh

352.038.763.632

175.461.407.487

(34.000.000.000)

(36.086.812.000)

Lçri nhun d tInh lai co' bàn trên c6 phiu

318 .03 8 .763 .632

139.374.595.487

88.717.773

88.717.773

3.585

1.571

S6 c3 phiu ph6 thông binh quân lu'u hành
trong nám
Lal co bàn trên c phiu (VND/c6 phiê'u)

Ti ngày phát hành báo cáo tài chinh nay, T6ng Cong ty chu'a có quyê't jnh chInh th(rc côa Di hi ding
C 5ông v vic trIch 1p qu? khen thu'&ng, phüc 191 tü Iç1i nhun nãm 2021. S6 Iiu trIch qu9 khen
thu'&ng, phüc lçii nàm 2021 là tm tInh và sé ducic ièu chinh li khi có quyt Inh phê duyt chinh th&c
cCia

25

i hi dng c6 ông.

Diu chinh Ii lãi co bàn trên c6 phiu:
Lãi co bàn trên c6 phigu cho nám tài chinh kê't thcic ngày 31 tháng 12 nám 2020 dircic c1iu chinh li do
phucng an trIch qu9 khen thu&ng, phüc cii to cii nhun nàm 2020 ã &rcic thông qua theo Nghi quyt
Di hi ding c6 dông thu&ng niên s6 01/2021/PJICO-NQ-DHOCD ngày 19 tháng 4 nám 2021 nhu trinh bay
ti Thuyt minh s6 18.
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Chi ti6t vic diu chnh li Iãi c bàn trên c phiu nhu' sau:

S6dãbáocáo

CHITIEU

Li nhun sau thu6thu nhp doanh nghip
S6 trich qu9 khen thu'âng, phüc di u'àc tinh

thu'&ng, phüc 19'i
VN D

VND
175 .461.407.487
(29.000.000.000)
1.651

Li c bàn trén c6 phi6u (VND/c6 phi6u)

29.

Diu chinh
trich qukhen

S6 sau diu chnh

(7.086.812.000)

VN D
175.461.407.487
(36.086.812.000)

(80)

1.571

BAO CÁO BO PHAN
Ho?t ng kinh doanh cOa T6ng Cong ty chi yu là kinh doanh bào him và ctàu tu' tü' ngun v6n cüa hot
dng bào him. Ho?t ng dàu tu' nay là mt khâu trong chu k' kinh doanh bào him, các khoàn du tu'
vào Iinh vrc kinh doanh khác là không cThng k. Ben cnh ó, hot cTng san xuât kinh doanh ciia T6ng
Cong ty trong cüng mt khu vu'c dia l cOng nhu' ding pham vi môi tru'&ng kinh t6. Do ó, Ban T6ng Giám
clöc Tang Cong ty dánh giá và tin ttthng rng vic khong 1p báo cáo theo b phn là phi hcrp vài hot
dng kinh doanh hin nay cia T6ng Cong ty.

30.

MOT sO CHI TIEU DANH GIA KHAI QUATTINH H1NH TAt CHiNH
Do'n vi
tinh

Chi tiêu
1.

B6 trI co' câ'u tài san

va

56 cu6i nãm

56 du nám

co' câ'u ngun v6n

1.1 B6 tn ccY cu tài san
-Tài san dài hn/T6ngtài san

%

18,99%

16,33%

-Tài san ngàn hn/T6ngtài san

%

8120 1%

83,67%

- Nd phài trà/T6ng ngun v6n

%

72,07%

75,82%

- Ngun v6n chO s& hO'u/Tóng ngun v6n

%

27,93%

24,18%

2.1 Khà nàng thanh toán hin hành

Ian

1,39

1,32

2.2 Khà nng thanh toán nçi ngàn hn

là ri

1,13

1,11

Ian

0,63

0,63

Nám nay

Nàm tru'&c

1.2 B6 tn c

2.

CI

cgu ngun v6n

-,

Khà náng thanh toán

2.3 Khà nng thanh toán nhanh

Don vu
tinh

Chi tiêu
3.

T'rsutsinhIO'i

3.1 T' suâ'tlçi nhun trên doanh thu
-TS' sutlçii nhun tru'àc thu6/Doanh thu

%

13,98%

7,24%

-iç sugticii nhun sau thu6/Doanh thu

%

11,27%

5,85%

-T'sutli nhuntriràcthu6fT6ngtài san

6,86%

3,55%

-T''sutlçii nhun sau thu6/T6ngtài san

%

5,53%

2,87%

%

19,80%

11,86%

sutlçii nhun trên t6ng tài san

3.2

3.3

ic

V

sugticii nhun sau thu6/Ngun v6n chii sO hO'u
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BIEN KHA NANG THANH TOAN
56 cu61 nàm

56 d'au nàm

VND

VND

I.

Biên khi nãng thanh toán
(I=(1)-(2)-(3)-(4))

1.277.839.754.846

833.376.412.449

1.

Chênh Ich gi&a giá trj tài sin và các khoin n7 phil tn

1.777.934.344.906

1.479.725.947.874

2.

Trrcictài sind

3.

Trrcáctài sinbj Ioitrrtoànbgiátrj hachtoán

275.499.756303

433.631.820.050

4.

Trà các tài sin bj Ioi trU mt phn giá trj hach tom

224.594.833.757

212.717.715.375

Biên khi nàng thanh toán t6i thi6u

621.131.281.021

695.164.923.993

II.

cchgpnhntoanbeigiátri hchtoin

[Giá tn I&n hn giOa (a) và (b)1
(a)

25%T6ng phi bio h16m giCr li

621.131.281.021

695.164.923.993

(b)

12,5% T6ng phi bio h16m g6c và phi nhn tái bio h16m

438.176.859.677

458.644.648.579

III.

Sosánh (I) Va (II)
656.708.473.825

138.211.488.457

205,73%

119,88%

Theo s6tuyt d6i
Theo t l phn tram

32.

CONG CV TAt CHIN H
QuinIrüi rov6n

T6ng Cong ty quin t ngun v6n nhm im bio rng Tang Cong ty có th vera ho?t ng lien tuc vü'a ti
a hóa kri Ich cOa chii s& hO'u thông qua t61 u'u hóa s6 dir ngun v6n vi cong ncr.
Ci'u trc v6n ciia T6ng Cong ty gm phn v6n cüa chü s& hü'u (bao gm v6n du tu' ciia chCj s& h&u, thng
dir v6n c6 phn, qu du tir phit trin, qu9 dçr trO' bt buc và Icri nhun sau thu6 chu'a phin ph6i).
Các chInh sách k6toán chO yêu

Chi t16t cic chInh sich k6 tom chCi y6u và cic phu'cing phip ma T6ng Cong ty ip dung (bao gm cic tiêu
chI c1 ghi nhn, c s& xic dlnh gli tr vi co' s& ghi nhn cic khoin thu nhp vi chi phi) d6i v&i trng loi til
sin tii chInh, cong ncr tài chInh vi cong cu v6n du'crc trinh bay ti Thuyt minh s6 3.
Các loal cong cy tài chInh
56 du nm

56 ai61 nãm
Giitrjghis6

GiitrIhqpl

Gli trj ghi s6

Gii tn hqp l

VND

VND

VND

VND

1- n

100.709.440.846

100.709.440.846

109.760.765.028

109.760.765.028

Phil thu khich hingvi phil thu khic

46 1.082.902.207

46 1.082.902.207

436.743.273.113

436.743.273.113

2.788.899.645.636

2.834.762.465.364

2.768.954530.706

2.790597.930.270

567.031.997.416

770.197.415.005

381.2 19 .077.996

499.248.007.299

3.917.723.986.105

4.166.752123.422

3.696.677.646.843

3.836.349.975.710

304541522.030

304.541.522.030

376.932.476.425

376.932.476.425

1.969.797.680

1.969.797.680

1514.814.080

1514.814.080

306.511.319.710

306.511319.710

378.447190.505

378.447190.505

Til sin tài chinh

Dutu'ngn hn
Dutudii hn
T6ngcng
Câng nq tài chinh
Phil tn ngu'i bin và phil tn khic
Côngntài chinhkhic
T6ngcng
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Giá tr hcip I' ciia các tài san tài chInh va Cong n tài chInh thrcic phàn ánh theo giá tn ma cong cy tài
chinh có th chuyn 6i trong mt giao dch hin ti gicra các ben tham gia, ngoi trü' tru'1ng hcip bt
buc phái ban hoc thanh ti'. T6ng Cong ty sü dung các phu'clng pháp và giâ dlnh sau c1 u'&c tInh giá trj
hcip I:
- Giá tn hcip t' cüa các khoán du tu' dircrc xác dinh nhi.r trinh bay ti Thuyt minh s6 5.
- Giá trl hcip I ciia các khoán ngn hn bao gm tin, các khoán phái thu khách hang, phái thu khác, các
khoán phái tra ngithi ban, chi phi phài trá và các khoan ngn hn khác tu'ng dirnng vâi giá tn ghi s6 cüa
các khoàn myc nay do các cong cy nay có ki hn ngn hoc không xác Inh.
- D6i v&i các tài san tài chInh và cong nd tài chInh không có îü thông tin thi trtthng c1 xác Inh giá tn hç'p
t tai thai d1m Ip báo cáo, giá tr ghi s ccia các khoán myc nay thrçic thg hin thay cho giá trj hcip I'.
Muc tiêu quân I' rii ro tài chInh
Tang Cong ty dã xay dung h th6ng quán I rüi ro nhm phát hin và cánh giá các rüi ro ma T6ng Cong ty
phái chju, thigt Ip các chInh sách và quy trInh kigm soát rii ro & m(rc chp nhân thrdc. H th6ng quán I
rüi ro thrçsc xem xét Ii dinh k' nhm phan ánh nh&ng thay d6i cia diu kin thi tru'ang và hot dng cüa
T6ng Cong ty.
Ri ro tài chInh bao gm ruji ro thi trthng (bao gm n1i1 ro tç' giá và ruii ro v gia), rüi ro tin dung, rüi ro
thanh khoán và rii ro bào him.
Rãi ro thj tru'o'ng
Hot c1ng kinh doanh cüa T6ng Cong ty Se chü yu chlu rüi ro khi có sy' thay d61 v t' giá h6i cToái và giá.
giao
T6ng Cong ty không thy'c hin các bin pháp phàng ngra rui ro nay do thigu thi tru'iing hot
dich các cong cy tài chinh nay.
QuãnIráiro tjgiá
T6ng Cong ty thy'c hin mt s6 các giao dich có g6c ngoi t, theo do, T6ng Cong ty së chju rüi ro khi có
bign dng v tç giá.
Giá tr( ghi s cüa các tài san bng tin và cong nd bng tin cO g6c ngoi t ti thà'i digm cu61 nám tài
chInh nhu' sau:
Tàisn

Cângnç'
Sdaunm

56aj61nãm

S6daunãm

112.912.542.504

VND
223.726.873.714

VND
121.523.131.654

VND
110.485.080.267

11.596.211.424

3.471.662.144

18.553.421.208

6.240.762.548

124308.753.928

227.198335.858

140.076352.862

116.725.842.815

Scuinãm
VND
Do Ia M (USD1
Khác

Phân tIch thnhQyd6ivá'ingoqit
T6ng Cong ty chO yêu chju ánh hu'&ng ci'Ja thay d6i tç' giá ciia Do Ia M9.
Nê'u tç' giá DO Ia MV so v&i Ding Vit Nam tang/giám 2% thl di nhun tru'&c thug trong nàm ca T6ng
Cong ty sé giám/tàng tu'ng &ng khoang 172 triu dng. T' I thay d61 2% du'dc Ban Tng Giám d6c si'
dung khi phân tIch rüi ro tç' giá va thg hin dánh giá ccia Ban T6ng Giám d6c v mcrc thay d6i có th có cüa
t' giá. Phân tIch d nhy vO'i ngoi t chi áp dung cho các s6 dii' dia các khoan myc tin t bng ngoi t
ti thai digm cu6i nãm và diu chinh vic dánh giá I?i các khoán myc nay khi có 2% thay di cüa tç' giá.
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Quàn I rOi ro v giá c6 phiê'u
Các c6 phiu do T6ng Cong ty nàm guY bi ành hu'&ng bô'i céc ri'ii ro thi tru'ô'ng phàt sinh tr tinh không chãc
chn v già trl tung Iai ca C6 phiu du tu'. T6ng Cong ty quàn l'' rii ro v giá c6 phiu bng cách thigt
1p hn mcrc du tu'. Hi cng Quàn tn cüa T6ng Cong ty cQng xem xét và phê duyt các quyt dlnh u
tu' vào c6 phiu nhu' ngành ngh kinh doanh, cong ty

du tu, v.v. T6ng Cong ty cánh giá rii ro v già c6

phiu là không dàng k.

U
a

Rài ro tin dung

•

Rüi ro tin dung xáy ra khi mt khách hang hoc 6i tác không dáp crng thrc các nghTa vu trong hcip ding
dn dn các t6n that tài chinh cho T6ng Cong ty. T6ng Cong ty có chInh sàch tin dung phü hcip và thurng
xuyên theo dOi tlnh hlnh d ánh giá xem T6ng Cong ty Co chju rOl ro tin dung hay không. Ti ngày kgt

•

thóc nàm tài chinh, T6ng Cong ty có khoàn rii ro tin dung tap trung khà l&n tü' các khoàn phài thu khách
hang. Rt'ji ro tin dung t6i da uç1c the hin là giá tn ghi s6 cüa s6 du' phài thu càc khách hang dã duVc trich

•

1p dil phông phái thu khó

•

Quán I ri ro thanh khoán

a
a

U

dáp (mg các nghia vu tài chinh hiên
Muc clIch quán l' rCji ro thanh khoán nhm dam bào dü ngun v6n
ti và trong tu'o'ng lai. Tinh thanh khoàn cüng di.rcic T6ng Cong ty quàn l' nhm dam bào m(rc phu tri
giO'a cOng nçl dn h?n và tài san den hn trong nám & m(rc có the du'crc kiem soát d6i v&i s6 v6n ma T6ng
Cong ty tin rng cO the to ra trong nãm do. Chinh sàch ciia T6ng Cong ty là theo döi thtthng xuyên các
yêu cu v thanh khoàn hin ti và du' kien trong tu'ng lai nhm dam báo T6ng Cong ty duy trl thi miYc
du' phOng tièn mt và dü v6n ma các chii s& hü'u cam ket gop nhm dáp (mg càc quy dlnh v tInh thanh

N
•
a
a

U

khoàn ngn han và dài hn han.
Các bang du'&i dày trinh bay chi tiet cac m(mc dào han theo hçip dng cOn li d61 vài tài san tài chinh và
cong nçi tài chinh phi phái sinh và thi hn thanh toàn nhu' dã du'çic thOa thun. Các bang nay &rçlc trinh
bay dt,ra trên dOng tin chu'a chiet khâ'u cia tài san tài chinh và dOng tin chira chiet khâu ciia cong nç tài
chinh tInh theo ngày sam nhat ma T6ng Cong ty phài trà. Vic trInh bay thông tin tài san tài chinh phi phái
sinh là cn thiet d hieu du'cic vic quàn l rii ro thanh khoàn cüa T6ng Cong ty khi tinh thanh khoàn
thrcmc quàn l trên cci s& cong nd và tài san thun.

a
a

U
a
a

U
U
U
U
a

U
a

U
a
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TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
MAU 56 B09-DNPNT

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tip theo)
Du'&i 1 nàm

Trén 1 nàm

VND

VND

Scu6i nm
1in

100.709.440.846

Phài thu khách hangvà phài thu khác

455 .635 .133 .979

àu ti! ngn hn

Phài trá ngirà ban và phài trá khác

3.345.244.220.461

Chênh loch thanh khoàn thun

3.917.723.986.105

304.541.522.030

306511.319.710

3.040.702.698.431

570.509.967.964

3.611.212.666.395

Dtrô'i 1 nàm

Trên 1 nàm

T6ng cng

VND

VND

VN D

430.749.200.256

109.760.765.028
436.743.273.113

5.994.072.857

2.768.954.530.706

2.768.954.530.706

Dàutiidài han

3.309.464.495.990

381.2 19.077.996

381.219.077.996

387.213.150.853

3.696.677.646.843
376.932.476.425

376.932.476.425
1.514.814.080

1.5 14.814.080

376.932.476.425

1514.814.080

378.447.290.505

2.932.532.019565

385.698.336.773

3.318130.356.338

Côngntài chInh khác

Chênh lch thanh khoàn thun

572.479.765.644

1.969.797.680

Phi thu khach hàngvà phi thu khác

T6ng cong

567.031.997.416

304.541.522.030

109.760.765.028

Phái trà ngir1i ban và phi tr khác

5 67 .03 1.997 .4 16

1.969.797.680

Tn va cac khoán tirnng dung tin

T6ng cong

2.788.899.645.636

1.969.797.680

56du nàm

Dàu ti ngn hn

461.082.902.207

5.447.768.228

304.541.522.030

Côngntài chInh khác

T6ng cong

VND
100.709.440.846

2.788.899.645.636

DutiJdài hn

Tang cng

T6ng cong

1 mü'c

thâp. Ban Tang Giám d6c tin tu'&ng rng T6ng
Ban T6ng Giám 6c ành giá ri'ü ro thanh khoàn
Cong ty có th t?o ra dO ngu?rn tin d dp Crng các nghia vy tài chinh khi dn han.
ROi ro báo higm

ROI ro cOa bâ't k" hp dng bào him nào là khà nãng xày ra sir kin bào higm và tInh không chc chn
cOa s6 tin bi thif1ng bào higm theo hçip dng. Bàn cht cOa hçip Thng báo him là rOl ro xày ra si1r kiên
bào him ngu nhiên và do do không th dr doàn tru'âc du'cic.
D dt thrçrc myc tiêu quàn l' rOl ro bào him, T6ng Cong ty dã thiêt 1p và áp dung dy dO các quy trInh
dánh giá rOl ro tru'âc khi chip nhn bào him, quy trinh chuyn giao rOl ro bào him (tài bào him), quy
trinh giám dnh tn that và quy trinh giài quyt bi thu'1ng.
£61 v&i hoat dng khai thác báo higm, Tang Cong ty dä thy'c hin da dng hóa các loal hlnh nghip vu, san
phm báo him cOng nhtr các khu vrc khai thác khàc nhau d giám thiu rOl ro tich ty bào higm. Ben
canh dO, T6ng Cong ty cOng áp dung các tiêu chI khác nhau trong vic kra chQn rOi ro, thy'c hin nhiu
bin pháp khác nhau trong vic dánh giá rOi ro cT xây dy'ng mii'c phi phO hcip. Tang Cong ty không châp
cao.
nhn bào him d61 v&i các rOl ro báo him có khà nàng xày ra cao hoc có nguy cd tryc
cu

D61 vO'i các rOi ro du'cuc chap nhn bào higm cho nàm tài chinh kgt thcic ngày 31 thàng 12 nàm 2021, T6ng
Cong ty dä xác dinh al t' I phi báo him áp dung v&i tü'ng nhOm rOl ro dy'a trên thong kê v tn thâ't
trong qua kh(r và dy' báo xu tha cOa rOl ro, lm phát, mi'c d canh tranh ngành và các quy dlnh cOa phap
lut có lien quan.
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Vài càc nhóm ri ro có t' I t6n that và chi phi gia tang, T6ng Cong ty chi chap nhn bo him
nu ngu1i tham gia bo him chap nhn tang phi bào him tu'clng crng hoc giâi hn ti phm vi
bo him, tang mCrc mien thu'&ng;

•

V&i các nhóm r1i ro có t' I t6n that tang nhu'ng vn & trong mci'c chap nhn và van âm bo lçsi
nhun bo him, T6ng Cong ty chii tru'crng tang tç' trQng châ'p nhn bào him d gia tang thi
phn, ng thô'i tn dung &rçrc Iung tin thu &rçlc tü' phi báo hiém d phuc vu cho hot dông
du tu'.

Tang Cong ty cOng thu'c hin mt cách trit d, cht chê các bin pháp d chuyn giao rcii ro bâo hm vâi
các cong ty báo him khác nhm gim thi& t6i a rüi ro có th xy ra nhtrng cOng dam bào muc tiêu hiu
qua hot dng kinh doanh bao him thông qua xây du'ng t I phi giO Ii hcip l' cho tirng san pham báo
him, sp xp tái báo him và dng báo him mt cách hclp l'.
T6ng Cong ty luôn thirc hin chü tru'ng dy nhanh t6c d giám djnh t6n thât và gii quyat bi thtthng d
han cha töi da các rii ro có th phat sinh trong qua trinh giám djnh bi thi.thng nhu': rüi ro tç' giá, ri ro
l?m phát, rüi ro t6n that gia tang, các riii ro do dcrc,... Vic giam dlnh t6n that và giái quyt bi thu'1ng
tai T6ng Cong ty du'cic thçrc hin theo 02 cap c1 khác nhau phu thuc vào mtrc d phCtc tp Va tinh chat
cüa t6n that:

33.

•

£6i vài nhCrng vu t6n that Ian, có tInh châ't phi'c tp du'crc giám djnh t6n that và xr I bi
thithng tp trung ti van phèng T6ng Cong ty;

•

f61 vài nhO'ng vu t6n that nhO ma các cOng ty thành viên dã có kinh nghim, có dü ngun Iu'c d
thy'c hin sè du'çcc xir I tai các cOng ty thành viên.

GIAO D!CH vA sO Dl! vOl CAC BEN LIEN QUAN

Danh sách cac ben lien quan có giao djch và s6 du' tr9ng yê'u:

TV

Ben lien quan

M6i quan h

TpdoanXangduVitNam

C6dOngIân

Các dcin vi thành viên trong cüng Tap doàn Xãng du Vit

Cong ty con, cOng ty lien k& cta Tp
doàn Xàng du Vit Nam

NAM

Nam

Trong nàm, T6ng Cong ty dã có các giao djch cht yê'u v&i các ben lien quan nhu' sau:
Näm nay

Nam tru'ó'c

VND

VND

259.754.177.416

209.354.496.906

898.592.214

5.061.790.957

198.716.003.584

183.437.652.195

27.360.202.277

29.403.732.801

Tp doàn Xãng du Vit Nam
Doanh thu phi báo him göc
Chi phi bi thLthng bào him g6c
Các don vu thành viên trong Tp doàn Xàng du Vit Nam
Doarih thu phi bào him g&
Chi phi bi thir1ng bao him göc
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (1ip theo)
s6 du# chó ylu v&i cac ben lien quan tqi ngày kit thóc nãm tài chinh:
S6 cu61 nàm

S6 du nàm

VND

VND

30.333.158.417

10.171.517.004

4.657.112.426

7.426.041.990

Tap doàn Xàng du Vit Nam
Các khon phái thu
Các don vu thành viên trong Tp doàn Xäng d'u Vit Nam
Các khon phái thu

Thu nhp cOa Hôi dng Quàn tn và Ban T6ng Giám d6c
Tang thu nhâp Ban T6ng Gim ct6c và thu lao cua HOI cThng Quàn tn duçic hithng trong n5m nhu' sau:

Hi dng Quàn tn
OngTrn NgQc Nàm
OngOinhThái Hu'clng
Ong Nguyen Mnh Linh
Ong PhmThanh Hi
Ongoào Nam Hi
Ba Trinh Thj Qu"nh Hirng
Ba TruYng Diu Li nh
Ong Lee Jae I-loon
Ba Nguyen Minh HuYng
Ong Kim Chang Soo
Ong Nguyen Van -ng
OngTrn MinhTuân
Ban T6ng giám cl&
OngDào Nam Hal
Ong Nguyen An Hôa
OngTrn Anh Tun
Ong Büi Hoài Giang
Ong LêThanh Oat
OngPh?mlhanh Hai
Ba Nguyen Thi HirnngGiang

Nàm nay
VND

Nàm tru'ó'c
VND

663.317.000

523.048.681
85.498.826
267.912.992
276.046.992
284.852.948
1.389.621.120
90.000.000
89.799.804
239.352.948
224.153.594
384.231.530
21.151.158

356.137.160
381.138.000
37 1.075 .000
1.364.464.000
307.832.000
283.887.955
61.230.000
54.990.000

1.962.932.000
1.468.178.000
1.444.428.000
1.389.228.000
1.456.520.000
1.264.544.000
12.829.901.115
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1.992.293.360
1.285.972.400
1.506.292.400
1.522.492.400
1.478.892.400
1.415.361.200
984.033.000
14.061.007.753
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34.

MAU 56 B09-DNPNT

SIJ KIEN QUAN TRQNG TRONG NAM TAI CHINH
Sy' lay Ian ciia djch bnh do chOng virus Corona ("Covid-19") mài gay ra Th và dang tác dông n nn kinh
t thg gi&i và trong nu'&c. Hot ng kinh doanh cüa T6ng Cong ty cing có th chju ánh hu'&ng try'c tip
tà' din bin khong chc chn cüa dai dich Covid-19 & Vit Nam. Ban T6ng Giám 56c dã ánh giá ành
htthng ca Covid-19 c6i v&i tlnh hlnh tài chInh và hot ng san xugt kinh doanh dng th&i theo dOi các
chInh sách h trçl cOa ChInh phü d thy'c hin tâ't Ca các bin pháp thIch hcip nhm h?n chg tác dng tiêu
cu'c cüa dlch bnh tài hoat ng cüa T6ng Cong ty trong nàm tài chInh. Ban T6ng Gi5m 6c cOng tin tu&ng
rng Covid-19 khong ành hu'&ng dgn khà nàng hot th5ng lien tuc cüa T6ng Cong ty.
Trong nám, fi hi dng c6 clông T6ng Cong ty dã thông qua Ngh quyt s6 02/2021/PJlCO-NQ-fHDCD
ngày 03 tháng 12 nàm 2021 v vic thy'c hin phát hành c6 phiu thti&ng ci tang v6n iu l th' ngun
thng du' v6n c6 phn và iu chnh phucYng an chi trá c6 tCrc nàm 2021. Theo do, T6ng Cong ty tht,rc hin
phát hành c6 phiu cho c6 dông hin hOu vài tS' I thu'c hin 100:25, tu'clng dircing phát hành 22.179.443
c6 phn và thy'c hin chi trá c6 tü'c 5% bng tin mt sau khi tht,rc hin phát hành c6 phiu thu'&ng. Thii
gian du' kign thu'c hin trong qu 1/2022.
Viêc phát hành c6 phiu thu'&ng mài lam thay d6i Iâi cd ban trên c phiu cia Tng Cong ty xu6ng mCrc
2.868 VND/c6 phiu (Lãi cd bàn trên c6 phiu tru'Oc phát hành là 3.585 VND/c6 phiu)
Ti ngày phát hành báo cáo nay, T6ng Cong ty chu'a thy'c hin phát hành c6 phiu thithng và chi trá c6 tci'c
nám 2021 theo Nghj quyt trên.

Chu Cong Nguyen
Ngu'Oi Ip biu

Vu'dng Qu6c Hu'ng
K toán tru'&ng

Nguye
T6ng Giám d6c
Ha NI, ngày 08 tháng 3 nOm 2022
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