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CONG BO THÔNG TIN 

(V/v Báo cao tai chInh soát xét 06 tháng näm 2018) 

KInh gü'i: - Uy Ban Cliüng khoán Nhà nu*c 

- S& giao djch Chung khoãn TP Ho ChI Minh 

- Ten TCNY: Tng cong ty c phn Bão him petrolimex 

- Ma Chftng khoán: PGI 

- Dja chi tri sâ chInh: TAng 2 1,22- TOa nhà Mipec, 229 Tây Son, Dng Da, Ha Ni 

- Dién thoai: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868 

- Ngui du'gc üy quyn CBTT: Ong TrAn Anh Tu.n 

- Chirc vii: Phó Tng giám dc 

- Ni dung cong b6 thông tin: 

1. Báo cáo tài chInh hçip nht giva niên d cho kS'  06 tháng kt thüc ngày 
30/06/2018; 

2. Báo cáo tài chInh riêng giüa niên d cho k' 06 tháng kt thüc ngáy 30/06/2018; 

3. Giài trInh báo cáo kim toán 6 tháng nãm 2018 

Thông tin nay dã du''c cong b trên website cüa PJJCO theo diing dn: 

https  ://www. pjico .com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong  

Tôi cam k& các thông tin cong b du'âi dày là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim 
truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin d Cong bô./. 

PETROLIMEX 



Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex 

Báo cáo tài chInh riêng giüa nien d 
cho kS'  sáu tháng 

kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 



Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex 
Thông tin ye Tong Cong ty 

Giy phép kinh doanh 
bão hiêm S 1873/GP-UB ngây 8 tháng 6 näm 1995 

Giy phép kinh doanh báo him do ChO tjch lily ban Nhân dan thành ph 
Ha Ni cap, có hiu lirc kê ttr ngày k và dã duçic diêu chinh nhiêu lan, 
lan diéu chinh gân day nhât là Giây phdp diêu chinh so 
67/GPDC8/KDBH ngày 27 thang 11 näm 2017. 

Hôi dông Quãn trl Ong Dinh Thai Huang 
Ong Nguyen Van Tiên 
Ong Dào Nam Hái 
Ba Nguyen Minh Hi.rO'ng 
Ong Trân Minh Tuân 
Ba Trjnh Thj Qu'nh throng 
Ong Kim Chang Soo 

Ong Joo Hae Yun 
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Thành viên 
Thanh viên 
(tfrngày 20 tháng 4 nám 2018) 
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(den ngày 20 tháng 4 nám 2018) 

Ban Tong Giám thc 

Kê toán trtrOng 

Trii sO' dãng k  

Ong Dào Nam Hái 
Ong Nguyen An HOa 
Ong Trân Anh Tuân 
Ong Büi Hoài Giang 
Ong Lê Thanh Dat 
Ong Pham Thanh Hâi  

Tng Giám d6c 
Phó Tong Giám dôc 
Phó Tong Giám dôc 
Phó Tong Giám dôc 
Phó Tong Giám dôc 
Phó Tong Giám dôc 

Ong Vucmg Quc Hung K toán tnrO'ng 

Tng21,tOanhaMIPEC 
So 229 Thy Son, Nga Tu SO', Qun DOng Da 
Ha Ni, Vit Nam 

Cong ty kim toán Cong ty TNH}1 KPMG 
Viêt Nam 
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Hái 
Giám dôc 

Tong Cong ty Co phân Bão hirn Petrolimex 
Báo cáo cüa Ban Tong Giám dôc 

Ban Tng Giám dc Tang Cong ty C phn Bão him Petrolimex (" T6ng Cong ty") trInh bay báo 
cáo nay va báo cáo tài chInh riêng gifra niên d dInh kern cüa Tong Cong ty cho kS'  sáu thang két 
thüc ngày 30 thang 6 nãm 2018. 

Ban Tang Giám dc Tng Cong ty chju trách nhim 1p va trInh bay trung th%rc và hçp 1 báo cáo tài 
chInh riêng gifta niên dO theo cac Chuân mirc Ké toán Vit Nam, Chê dO Kê toán Doanh nghip Vit 
Nam, Thông tu so 232/2012/TT—BTC ngày 28 tháng 12 näm 2012 do BO Tài chInh ban hành ye 
huâng dn kê toán áp ding dôi vói doanh nghip báo hiêm phi nhân thç, doanh nghip tái bão hiêm 
va chi nhánh doanh nghip bão hiêm phi nhân th9 nixàc ngoài va cac quy djnh pháp 1i  có lien quan 
áp dung cho báo cáo tài chInh gifta nien dO.  Theo kiên cña Ban Tong Giám dôc Tong Cong ty: 

(a) báo cáo tài chInh riêng gifta niên dO di.rqc trInh bay tfr trang 5 dn trang 58 da phân ánh trung 
thrc và hqp 1i tInh hInh tài chInh chua hçip nhât cüa TOng Cong ty tai  ngày 30 tháng 6 nãm 
2018, kêt qua hoat dOng kinh doanh chua hqp nhât và liru chuyên tiên t chi.ra hqp nhât cüa 
Tong Cong ty cho k' sau tháng kêt thc ciing ngày, phii h9p vOi các Chuân rnirc Kê toán Via 
Narn, Chê dO Ké toán Doanh nghip Via Narn, Thông Ui sO 232/20 1 2/Yr—BTC ngày 28 tháng 
12 närn 2012 do Bô Tài chInh ban hành ye huàng dan kê toán áp ding dôi vâi doanh nghip 
bão hiêm phi nhân th9, doanh nghiép tái bâo hiêrn và chi nhánh doanh nghip bâo hiêm phi 
nhân th9 nuâc ngoài và các quy djnh pháp 15 có lien quan áp diing cho báo cáo tài chInh gifta 
niên dO;  và 

(b) taingày 1p báo cáo nay, khOng có 1)1 do gI d Ban Tng Giám dc Tng Cong ty cho rng 
Tng Cong ty së khOng the thanh toán các khoãn n phãi trâ khi den han. 

Tai ngày 1p báo cáo nay, Ban Tong Giárn dOc Tong Cong ty da phê duya phát hành báo cáo tài 
chInh riêng gifta niên do dInh kern. 

HaNOi, ngày 13 thang 8 nãm 2018 

2O 



KPMG Limited 
46th Floor, Keangnam Landmark 72 
E6 Pham Hung Road, Me Tn Ward 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 
+84 (24) 3946 1600 kpmg.com.vn  

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH GIU'A NIEN OQ 

KInh gü'i các Co dâng 
Tong Cong ty CO phân Bão hiêm Petrolimex 

Chüng tôi dã soát xét báo cáo tài chInh riêng giu'a niën do dinh kèm cOa Tong Cong 
ty Co phn Bo him Petrolimex ('TOng COng ty"), bao gOm bang can doi ké toán 
riêng tai ngày 30 tháng 6 näm 2018, báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh riêng và 
báo cáo lu'u chuyn tiên t riëng lien quan cho k' sáu tháng kêt thüc cüng ngày và 
các thuyt minh kern theo du'Q'c Ban TOng Giám dOc Tong Cong ty phê duyt phát 
hành ngày 13 tháng 8 nàm 2018, duvc trinh bay tü' trang 5 den trang 58. 

Trách nhiêm cüa Ban TOng Giám dOc 

Ban TOng Giám dOc TOng Cong ty chlu trách nhim 1p và trinh bay trung thy'c và 
ho'p l báo cáo tài chInh riêng giO'a niên do nay theo các Chuân mçrc Kê toán Vit 
Nam, Ch dO Ké toán Doanh nghiep Viêt Nam, Thông tu' sO 232/2012,TT—BTC ngày 
28 tháng 12 nãm 2012 do Bô Tài chmnh ban hành v hu'ng dan kê toán áp dvng  dOi 
v&i doanh nghiêp bâo him phi nhân tho, doanh nghiêp tái bào him và chi nhánh 
doanh nghiep bâo hiêm phi nhân tho nu'o'c ngoài va các quy dinh pháp l' cO lien 
quan áp dung cho báo cáo tài chlnh giu'a niên dO, và chiu trách nhiêm v kim soát 
nôi bO ma Ban TOng Giám d6c xác dinh là cn thit d4 dam bao viec lap báo tài 
chInh riêng giO'a niên dO khOng cO sal sot trQng yu do gian Ian  hay nhãm ln. 

Trách nhiêm cüa kiêm toán vièn 

Trách nhiêm cOa chüng tôi là du'a ra kt luän v báo cáo tài chInh riêng giu'a niên 
dO nay dim trên kêt qua soát xét cüa chüngtôi. ChUng tOi dã thLi'c hiên Cong VlC 
soát xét theo Chuân mu'c Viêt Nam ye hop dOng dlch  vy soát xét so 2410 - Soátxét 
thông tin tài chInh gici'a niên dO do kiêm loan viên dOc lap cUa dan vi th,rc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh giü'a niên do bao gOm vic thcj'c hin cac cuOc 
phOng vn, chü yu là phOng vn nhu'ng ngu'äi chiu trách nhiêm v các vn d tài 
chinh ké toán, và thu'c hiên thO tuc phân tIch và các thi tuc soát xét khác. Môt cuOc 
soát xét ye ca ban cO pham vi hep han môt cuOc kiêm toán du'ac thu'c hiên theo các 
Chun mu'c Ki4m toán Viêt Nam và do vây khOng cho phép ching tôi dat du'çc su' 
dam bào rang chüng tOl Se nhân biët du'o'c tat câ các van dê trong yeu cO th du'o'c 
phát hiên trong môt cuOc kim toán. Theo dO, chüng tOi khOng du'a ra ' kiên kim 
toán. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability company and 
a member firm of the KPMG network of independent member hrms 
affihialed with KPMG International Cooperative ("KPMG lritemational ). 
a Swiss entity. 
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TrnOmnhVinh 
Giä:- an Eäng k' Hành nghe Giäy chU'ng nhän Eàng k' Hành nghe 
Kirn toán s6 0557-2018-007-1 Kiêrn toán sO 0339-2018-007-1 
PhO Tong Giám dOc 

Cong ty TNHH KPMG 
Viêt Narn 
B; 

KM Iuãn cüa kiêm toán vien 

Can cCi' trên kt qua soát xét cüa chUng tôi, chüng tOi khong thy cô vn d gI khi&n chUng 
tOi cho rng báo cáo tái chInh riêng giQ'a niên d dinh kern dã khOng phan ánh trung thçi'c 
vá hQ'p Is', trén các khIa cnh trcng yëu, tInh hInh tài chInh chu'a hQ'p nhát cOa Tong Cong 
ty CO phân Baa hiêrn Petrolimex ti ngáy 30 tháng 6 närn 2018, kêt qua hot ng kinh 
doanh và Iu'u chuyn tiên te chu'a hop nhãt chok' sáu tháng kêt thUc cing ngày, phU 
ho'p vài cac Chun rnu'c Kê toán Viêt Narn, Ché dO Kê toán Doanh nghip Viêt Narn, 
Thông tu' sO 232/2012/TT—BTC ngày 28 tháng 12 nàrn 2012 do BO Tài chInh ban hành 
v hu'ng dn kê toán áp dung dOi vo doanh nghiep bào hiêm phi nhãn tho, doanh nghiêp 
tái bào him vá chi nhánh doanh nghiep bao hiêrn phi nhàn tho nu'&c ngoái vá các quy 

nh pháp I' cô lien quan áp dung cho báo cáo tài chInh giG'a niên dO. 

Ha NOi, ngáy 13 tháng 8 nám 2018 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex Mu BOla - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng ti ngày 30 tháng 6 nãm 2018 (Ban hành theo TTsó 232/2012/JT-BTC 

ngay 28/12/2012 cua B5 Tài chInh) 

A TA! SAN NGAN HAN 
(100=110+120+130+140+150+190) 

Ma Thuyt 
so minh 

100 

30/6/2018 
VND 

4.506.829.509.753 

31/12/2017 
VND 

4.307.811.279.455 

I Tiên và các khoãn tLro'ng throng tiên 110 8 134.638.553.568 138.218.734.075 
1 Tiên 111 134.638.553.568 113.218.734.075 
2 Các khoãn tuang du'oiig tiên 112 25.000.000.000 

II Các khoãn dâu tLr tài chinh ngàn han 120 9 2.419.981.820.212 2.481.530.965.616 
1 Dâu tu ngàn han 121 2.440.251.127.569 2.495.584.554.173 
2 Dr phông giám giá dâu tu ngãn han 129 (20.269.307.357) (14.053.588.557) 

III Các khoãn phãi thu ngän han 130 586.470.223.848 574.735.350.559 
1 Pháithunganhancüakhachhang 131 590.549.793.578 602.207.630.216 
1.1 Pháithuvéhcrpdóngbáohiém 13].] 10 491.177.941.839 524.609.045.465 
1.2 Phái thu khác cia khách hang 131.2 99.371.851.739 77.598.584.751 
2 Trã trisóc cho ngrài ban ngän han 132 22.047.477.963 1.169.004.728 
4 Cackhoanphãithunganhankhac 135 11 48.789.874.890 44.275 .98 1.73 1 
S Du phông phái thu ngãn han 

khódOi 139 12 (74.916.922.583) (72.917.266.116) 

IV Hangtonkho 140 5.013.272.473 5.153.182.630 
I Hàngtônkho 141 14 5.013.272.473 5. 153.182.630 

V Tài san ngän han khác 150 206.756.920.868 112.894.360.841 
1 Chi phi trá truc ngãn han 151 205.847.194.6 15 111.553.996.510 
1.1 ChiphIhoahóngchiraphânbó 15].] 15 1 03.337. 753.487 86.163.618.483 
1.2 ChiphItrátrithcngänhgnkhác 151.2 16 102.509.441.128 25.390.378.027 
2 Thuê GTGT ducic khâu trir 152 909.726.253 922.758.876 
5 Tài san ngan han  khác 158 417.605.455 

VII! Tài san tái bão hiêm 190 1.153.968.718.784 995.278.685.734 
1 Du phOng phi nhircrng tái báo hiêm 191 29 296.830.540.781 283.937.070.686 
2 Dr phOng bôi thrrng nhuçrng tái 

bàohiêm 192 29 857. 138. 178.003 711.341.615.048 

Các thuyt minh dInh kern là b5 phn hçip thành cza báo cáo tài chInh riêng gilea d(5 nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu BO!a - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng ti ngày 30 tháng 6 nãm 2018 (Ban hành rheo 77'só 232/2012,TT-BTC 

(tiêp theo) ngay 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

B TA! SAN DA! H4N 

Ma Thuyt 
so minh 

200 

30/6/2018 
VND 

754.009.797.046 

31/12/2017 
VND 

711.765.632.877 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

I Các khoãn phãi thu dài hn 210 11.346.334.539 11.757.340.639 
4 Phãi thu dài han khác 218 11.346.334.539 11.757.340.639 
4.1 K5 qu9 báo hiém 218.1 17 6.000.000.000 6.000.000.000 
4.2 Phái thu dài han khác 218.2 5.346.334.539 5.757.340.639 

Tài san c6 dinh 220 416.018.768.339 410.324.723.400 
1 Tài san cô dinh hil'u hInh 221 18 235.200.934.400 240.148.599.051 

- Nguyen giá 222 398.948.323.044 392.120.043.138 
- Giá tn hao mon lu5Y ké 223 (163.747.388.644) (151.971.444.087) 

3 Tài san cô dinh vô hInh 227 19 158.422.260.084 146.982.132.790 
- Nguyen giá 228 190.769.372.064 177.409.778.427 
- Giá ti-i hao niOn lu5Y ké 229 (32.34 7.111.980) (30.427.645.637) 

4 Chi phi xây dngcobân dó'dang 230 20 22.395.573.855 23.193.991.559 

II! Bat doug san dâu tir 240 21 83.097.881.337 84.149.763.555 
-Nguyêngiá 241 96.057.873.261 96.057.873.261 
- Giá tn hao mOn lily kê 242 (12.959.991.924) (11.908.109.706) 

!V Các khoãn dâu tir tài chlnh dài han 250 233.719.265.601 197.574.652.570 
1 Dâu tu vào cong ty con 251 14.318.727.139 14.3 18.727. 139 
2 Dâu ti.r vào cong ty lien két 252 22 1.350.000.000 1.350.000.000 
3 Dâu tu dài han khác 258 23 235.923.904.989 191.774.744.989 
4 Dir phOng giám giá dâu tu 

tài chInh dài han 259 24 (17.873.366.527) (9.868.819.558) 

V Tài san dài han khác 260 9.827.547.230 7.959.152.713 
I Chi phi trá truO'c dài hn 261 9.827.547.230 7.959.152.713 

TONG CONG TA! SAN 
(270 = 100 + 200) 

270 5.260.839.306.799 5.019.576.912.332 

Các thuyét minh dInh kern là b5 phan hop thành cüa báo cáo tài chInh riêng giia niên dç$ nay 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu BOla - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng ti ngày 30 tháng 6 näm 2018 (Ban hành theo Ti' so' 232/2012/TI'-BTC 

(tiêp theo) ngày 28/12/2012 cnn Bó Tài chInh) 

A NQPHAITRA 
(300 = 310 + 330) 

Ma 
so 

300 

Thuyt 
minh 

30/6/2018 
VND 

3.838.396.688.074 

3 1/12/20 17 
VND 

3.551.687.159.565 

I Nngnhn 310 3.806.029.667.858 3.532.412.776.684 
2 Phái trá nguYi ban ngän han 312 329.596.918.553 274.337.390.779 
2.1 Phái trá ye hçip dong báo hiém 312.1 25 298.422.895.860 257.744.946.924 
2.2 Phái trá khác cho nger&i ban 312.2 31.174.022.693 16.592.443.855 
3 Nguii mua trã tiên tru'óc ngãn han 313 4.455.998.825 2.496.365.422 
4 Thuê và các khoân phâi np 

Nhà nuâc 314 26 26.836.073.017 27.030.122.859 
5 Phái trá nguii lao dng 315 141.725.356.337 165.874.385.909 
8 Các khoán phái trá, phái np 

ngän han  khác 319 27 25.876.972.047 31.681.829.949 
9 Doanh thu hoa hông chu'a 

thrcc huàng 319.1 28 75.321.296.516 63.197.055.574 
11 Qu khen thung, phiIc loi 323 46.914.022.372 40.334.768.172 
13 Dijphongnghipv 329 3.155.303.030.191 2.927.460.858.020 
13.1 Dy'phôngphIbào hiém góc và 

nhán tái báohiêm 329.1 29 1 .443.866.2 74.316 1.365.865.699.064 
13.2 Dy'phông bói thu'ông báo hiêm góc 

và nhdn tái bào hiêm 329.2 29 1.438.943.320.672 1.300.086.510.404 
13.3 Dirphàng dao d3ng Ian 329.3 29 272.493.435.203 261.508.648.552 

II No' dài han 330 32.367.020.216 19.274.382.881 
3 Phái trá dài han  khác 333 2.458.780.075 2.027.237.300 
8 Doanh thu chra thuc hiên 338 12.441.249.755 2.600.177.336 
9 Qu phát triên khoa h9c Va 

cong ngh 339 17.466.990.386 14.646.968.245 

B VON CHU SOHiJ1J 
(400 = 410) 

400 1.422.442.618.725 1.467.889.752.767 

Vônchüso'hü'u 410 30 1.422.442.618.725 1.467.889.752.767 
1 Vôncôphân 411 887.177.730.000 887. 177.730.000 

Cóphiéuphó thông có quyên 
biêu quyet 411a 887.177.730.000 887.177.730.000 

2 Thng di.r vOn cô phan 412 359.463. 149.5 16 359.463.149.516 
7 Qu dâu tu' phát triên 417 51.427.349.931 50.153.748.628 
9 Qu dir trü' bat buôc 419 50.100.773.484 50.100.773.484 
11 Lçri nhun sau thuê chu'a phân phOi 421 74.273.615.794 120.994.351. 139 

TONG CONG NGUON VON 
(440 = 300 + 400) 

440 5.260.839.306.799 5.019.576.912.332 

Các thuyt minh dInh kern là bç5 phan  hQp thành cüa báo cáo tài chInh riêng giü'a niên dç5 nay 



K toán trtr&ng  i4 

Vtro'ng Quc thing 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex MAu BOla - DNPNT 
Bang can dôi kê toán riêng ti ngày 30 tháng 6 näm 2018 (Ban hành theo TI' s 232/2012,Tr-BTC 

(tiep theo) ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 

Do'nvi 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

30/6/2018 31/12/2017 

3 Ncykhódbidãxü1 VND 20.383.365.966 20.172.693.966 
4 Hçip dong báo hiêm chua phát sinh trách nhiêm VND 450.322.632.852 386.597.820.965 
5 Ngoi t các loai (Nguyen t) 

- Do la M (USD) USD 661.286,56 1.023.382,63 
- Do Ia Uc (AUD) AIJD 400,00 400,00 
- Euro (EUR) EUR 18.541,29 18.540,52 
- Bang Anh (GBP) GBP 150,00 150,00 

Ha Nôi, ngày 13 thang 8 nãrn 2018 

Ké toán Tong hQp 

Chu Cong Nguyen 

Các thuyz' minh dInh kern là ho phçn hcrp thành cüa báo cáo tài chInh riêng giIa niên d5 nay 



Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B02a — DNPNT 
Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh riêng cho (Ban hành theo 1Ts232/2012/TT-BTC 
k)' sáu tháng kêt thiic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

PHAN I - BAO CÁO KET QUA bAT BONG KINH DOANH TONG HP 

Ma 
so 

Giai doan 
tir 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai itoan 
tir 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

1 Doanh thu thun hoat dng kinh doanh bão him 10 1.173.308.464.871 1.083.889.360.101 
2 Doanh thu kinh doanh bat dng san dâu tu 11 5.365.154.026 5.121.035.101 
3 Doanh thu hoat dng tài chInh 12 51.785.098.849 106.835.641.240 
4 Thu nhp khác 13 431.653.883 283.653.579 
5 Tng chi phi hoat dtng kinh doanh báo hiêm 20 935.607.870.060 925.757.294.182 
6 Giá von bat dng san dâu tu 21 2.965.282.270 2.994.798.077 
7 Chi phi hoat dng tài chInh 22 31.022.767.267 11.891.862.828 
8 Chi phi quán 1 doanh nghip 23 169.897.957.021 158.056.115.669 
9 Chiphikhác 24 215.779.127 205.602.748 

10 Tong 19'i nhuân kê toán trtr&c thuê 
(50=10+11+12+13 20 21 22 23 24) 

50 91.180.715.884 97.224.016.517 

11 Chi phi thu TNDN hin hành 51 16.909.327.454 17.765.068.487 

13 
Loi nhun sau thuê thu nhâp doanh nghip 
(60=50-51) 

60 74.271.388.430 79.458.948.030 

Các thuyt minh dInh kern là b5 phn hcxp thành cüa báo cáo tài chInh riêng giii'a niên d5 nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B02a — DNPNT 
Báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh riêng cho (Ban hành theo TI' so 232/2012117'-BTC 
k' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

PHAN II- BAO CÁO KET QUA HOiT BONG KINH DOANH THEO HOAT BONG 

2 

Doanh thu phi bão hiêm 
(01 = 01.1 + 01.2 - 01.3) 

- PhI báo hiêm gôc 
- PhI nhân tái bão hiêm 
- Tang dr phông phI báo hiêm gôc 

và nhân tái báo hiêm 

PhI nhiro'ng tái bão hiêm 
(02 = 02.1 - 02.2) 

Ma 
so 

01 

01.1 
01.2 

01.3 

02 

Thuyt 
minh 

31 

29 

32 

Giai tloan 
tir 1/1/2018 

dn 30/6/2018 
VND 

1.336.041.286.962 

1.352.108.023.304 
61.933.838.910 

78.000.575.252 

302.669.727.061 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

1.299.465.911.124 

1.210.184.867.952 
99.298.256.428 

10.017.213.256 

295.336.793.752 

- Tng phi nhircing tái bão him 02.1 3 15.563.197.156 291.687.820.328 
- Tang/(giãm) dr phông phi 

nhucrng tái báo hiêm 
02.2 29 12.893.470.095 (3.648.973.424) 

3 Doanh thu phi báo hiêm thuân 
(03=01-02) 03 1.033.371.559.901 1.004.129.117.372 

4 Hoa hng nhu'cmg tái bào him và 
doanh thu khác hoat dng 
kinh doanh báo hiêm 
(04=04.1+04.2) 04 139.936.904.970 79.760.242.729 
- Hoa hang nhung tái báo hiêrn 04.1 33 80.419.127.639 79.760.242.729 
- Doanh thu khác hogt d5ng 

kinh doanh báo hiém 04.2 59.517.777.331 

5 Doanh thu thun hot dng 
kinh doanh bão hiêm (10= 03 + 04) 10 

1.173.308.464.871 1.083.889.360.101 
'I 

6 Chibithu'è'ng(11= 11.1-11.2) 11 655.417.267.217 703.625.285.280 I 

- Tóngchibóithiró'ng 11.1 656.66 1.057.619 704.579.128.131 
- Các khoán giám tnt (Thu dôi 

ngu'ài th& 3 bói hoàn, thu hang da 
thl,',5bóithir&ngl0O%) 11.2 1.243.790.402 953.842.851 

7 Thu bôi thu'ing nhirçmg tái bão hiêm 12 85.283.676.511 177.357.090.803 
8 Täng/(giám) dir phông bi thu?rng 

bão hiêm gôc va nhn tái bâo hiêm 13 29 138.856.810.268 (29.993.021.648) 
9 Tang/(giám) dr phOng bôi thuàng 

nhuçrng tái bão hiêm 14 29 145 .796.562.955 (90.112.845.316) 

10 Tong chi bôi thirông bão hiêm 
(15=11-12+13-14) 

15 34 563.193.838.019 586.388.018.145 

I 

Các thuyet minh dInh kern là b(5 phn hop thành ctha báo cáo tài chInh riêng gii?a niên d(5 nay 
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K toán Tong hçrp 

Chu Cong Nguyen Vuong Quc Hung 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B02a — DNPNT 
Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng cho (Ban hành theo TI' 5 232/20l21rT-BTC 
ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngàv 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

PHAN LI - BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH THEO HOT BQNG (TIEP THEO) 

Ma 
so 

Thuyt 
minh 

Giai doan 
tir 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai don 
tLr 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

11 Tang dir phông dao dng ló'n 16 29 10.984.786.651 20.355.906.081 
12 Chi phI khác hot dng kinh doanh 

bão hiêm (17 = 17.1 + 17.2) 17 35 361.429.245.390 319.013.369.956 
- Chi hoa hông báo hiém 17.1 93.617.893.610 82.136.701.972 

- Chi phi khác hoQt d3ng kinh doanh 
báo hiêm 17.2 267.811.351.780 236.876.667.984 

13 Tong chi phi hoat dông kinh doanh 
bão hiêm (18 = 15 + 16 + 17) 18 935.607.870.060 925.757.294.182 

14 Lo'i nhuân gp hoat dông kinh 
doanh bão hiêm (19 = 10 - 18) 19 237.700.594.811 158.132.065.919 

15 Doanh thu kinh doanh bt dng san 
dâutis 20 5.365.154.026 5.121.035.101 

16 Giá vn bt dng san dtu tu 21 2.965.282.270 2.994.798.077 

17 Loi nhuân tlr hoat dng du tir 
bttdngsán(22=20-21) 

22 2.399.871.756 2.126.237.024 

18 DoanhthuhotthngtàichInh 23 36 51.785.098.849 106.835.641.240 
19 ChiphIhoatdngtài chInh 24 37 31.022.767.267 11.891.862.828 

20 Lçi nh4n gp hoat dng tài chInh 
(25 = 23 - 24) 

25 20.762.331.582 94.943.778.412 

21 Chi phi quán I doanh nghip 26 38 169.897.957.021 158.056.115.669 

It' 

22 Loi nhuân thuân tu hoyt dông 
kinh doanh (30 = 19 + 22 + 25 - 26) 30 90.964.841.128 97.145.965.686 

I 
23 Thunhpkhác 31 431.653.883 283.653.579 
24 Chiphikhác 32 215.779.127 205.602.748 

25 Loi nhuân khác (40 = 31 - 32) 40 215.874.756 78.050.831 

26 T6ng 19'i nhuãn kê toán triro'c thu 
(50 = 30 + 40) 

50 91.180.715.884 97.224.016.517 

27 Chi phi thuê TNDN hin hành 51 39 16.909.327.454 17.765.068.487 

29 Lri nhuân sau thuê thu nhâp 
doanh nghip (60 = 50 - 51 - 52) 

60 74.271.388.430 79.458.948.030 

Ha Ni, ngày 13 tháng 8 näm 2018 

Ktoántru'&ng  J.., Q7Th.\GiámdOC 

Các thuyt ,ninh dInh kern là bçi phn hctp thành càa báo cáo tài chInh riêng giI?a niên d5 nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B03a — DNPNT 
Báo cáo lu'u chuyên tiên t riêng cho k' sáu tháng (Ban hành theo Ti" sá 232/2012/IT-BTC 
k& thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 (Phirong pháp trirc tiep) ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Ma Giai tloan Giai doan 
so tti 1/1/2018 tir 1/1/2017 

den 30/6/2018 den 30/6/2017 
VND VND 

I 

1. 

LU1J CHUYN TIEN T HOT BONG KINH DOANH 

Tin thu ban hang, cung cAp djch vii 
vàdoanh thu khác 01 1.433.741.853.852 1.221.078.920.504 

2. Tiên chi trã cho nguOi cung cap hang hóa 
vàdich vu 02 (953.025.197.916) (886.197.840.864) 

3. Tin chi trá cho ngu'ôi lao dng 03 (198.924.222.220) (182.260.944.465) 
4. Thuê thu nhâp doanh nghip dä np 05 (19.800.363.896) (13.668.205.782) 
5. Tiên thu khác ti.r hoat dng kinh doanh 06 158.359.160.536 246.537.627.485 
6. Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (393.100.039.289) (443.570.188.294) 

Liru chuyên tin thuân tn hot dông 
kinh doanh 20 27.251.191.067 (58.080.631.416) 

II LU1J CHUYEN TIEN TY HOAT BONG BAU T!J 

1. Tin chi d mua s&m, xây drng tài san c djnh 
vacac tài san dài han  khác 21 (33.466.134.555) (14.052.436.235) 

2. Tiên thu t11 thanh l, nhung ban tài san cô djnh 
vacac tài san dài han  khác 22 6.907.273 10.800.866 

3. Tiên chi cho vay, mua các cong ciii nç 
cOacacdo,nvjkhac 23 (409.155.600.000) (353.096.844.500) 

4. Tiên thu hôi cho vay, ban iai  các cong cu nç 
cOa don vi khác 24 420.339.866.604 390.261.215.000 

6. Tiên thu lãi cho vay, cô tüc va lo'i nhuân 
duac chia 27 94.781.887.234 100.618.551.95 1 

Liru chuyên tiên thuân tn hot dông dâu tn 30 72.506.926.556 123.741.287.082 

Các thuyêt minh dInh kern là b5 phn hçxp thành cia báo cáo tài chInh riêng giüa niên d(5 nay 
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K toán Tong hcrp 

Chu Cong Nguyen 

Ké toán triràng 1/ 

Vu'ong Quc Hung 
HL 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B03a — DNPNT 
Báo cáo hru chuyên tiên t riêng cho k)' sáu tháng (Ban hành thea TI' s 232/2012117'-BTC 

két thüc ngày 30 tháng 6 nám 2018 (Phirong pháp trirc tiêp) ngàv 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tip theo) 

M Giai doan Giai doan 
so tir 1/1/2018 tii 1/1/2017 

dn 30/6/2018 den 30/6/2017 
VND VND 

III LUU CHUYEN TIEN TY HOAT BONG TAI CHNH 

2. C tüc, loi nhun dã trã cho chO so hO'u 36 (103.484.309.860) (72.304.340.2 15) 

Lu'u chuyên tiên thuân tir hoat dng 
tài chInh 

40 (103.484.309.860) (72.304.340.215) 

Luu cliuyên tiên thuân trong k 50 (3.726.192.237) (6.643.684.549) 

Tiên và tiro'ng thrrng tiên dâu ky 60 138.218.734.075 136.807.125.219 

Anh hirOiig cOa thay di t giá hi doái quy di 
ngoai t 

61 146.011.730 (80.219.09 1) 

Tin và tirong throng tiên cuôi ky 70 134.638.553.568 130.083.221.579 
(Thuyêt minh 8) 

Ha Nôi, ngày 13 thang 8 näm 2018 

Các thuyê't ,ninh dInh kern là b(5 phn hcrp thành cua báo cáo tài chInh riêng gilia niên d3 nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' s 232/2012/TT-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 nâm 2018 ngày 2 8/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

Các thuyt minh nay là bô phn h9p thành va cAn duçc d9c dng thai vO'i báo cáo tài chInh riêng gicta 
niên d dInh kern. 

1. Don vj báo cáo 

(a) Hlnh thfrc sr hfru vn 

Tng Cong ty C phAn Báo him Petrolimex ("Tng Cong ty") là mt cong ty cô phAn dugc thành 1p 
tai Viet Nam theo Giay phep Thanh lap va Hoat dong so 1873/GP-UB ngay 8 thang 6 nàm 1995 do Chu 
tich Uy ban Nhân dan Thành phô Ha Ni cap Ian dâu và Giây phép diêu chinh gân nhât là 
67/GPDC8/KDBH ngày 27 thang 11 näm 2017. 

Tng Cong ty có Tru sO' chInh tai  tAng 21, TOa nhà MIPEC, s 229 Tây Son, Nga Tu' SO', Dng Da, Ha 
Ni. 

(b) Hot dng chInh 

Các hoat dng chInh cOa Tng Cong ty bao gm: 

- Kinh doanh báo him phi nhân th9, tái báo him; 
- Giám dinh tn thAt, giái quyt bi thithng, yêu cAn ngu'i thir ba bi hoàn; va 

- Hoat dng dAu tu' va cac hoat dng khác theo quy djnh cOa pháp lut. 

(c) Chu k' hoit dng kinh doanh thông thtrông 

Chu kS'  hoat dng kinh doanh thông thuO'ng cüa T6ng Cong ty nm trong pham vi 12 thang. 

(d) Câu trtic Tng cong ty 

Ti ngày 30 tháng 6 nãm 2018, TOng Cong ty có 59 do'n vi thành vien tnrc thuôc, môt cong ty con là 
Cong ty TNHH MTV cru h PJICO Hái PhOng và môt cong ty lien kêt là Cong ty Co phân Thu'ang mai 
và Djch vu Si.ra chü'a 0 to Petrolimex (3 1/12/2017: 59 don vj thành viên trrc thuc, mt cong ty con và 
mt cong ty lien kêt). T' l s hU'u cOa Tng Cong ty tai  Cong ty TNHH MTV ci.ru ho PJICO Hái PhOng 
là 100%. Linh virc kinh doanh cUa Cong ty TNHH MTV cCru h PJICO Hãi PhOng là kinh doanh vn tãi 
va phuo'ng tiên van tái, di l môi gió'i báo hiêm và cac hot dng khác theo quy djnh cOa pháp lut. 

Tai ngày 30 thang 6 näm 2018, Tng Cong ty có 1.591 nhân viên (31/12/2017: 1.603 nhân viên). 

2. Co s& lap báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên bô v tuân thu 

Báo cáo tài chInh riêng gitl'a niên d disçc 1p  theo các ChuAn mrc K toán Vit Nam, Ch d K toán 
Doanh nghip Vit Nam, Thông tu so 232/20121TT—BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2012 do BO Tài chInh 
ban hành ye hu'O'ng dan ké toán áp diing dOi vOi doanh nghip bão hiêm phi nhân th9, doanh nghip tái 
báo hiêm và chi nhánh doanh nghip bão hiêm phi nhân th9 nu'ó'c ngoài và các quy djnh pháp l có lien 
quan áp ding cho báo cáo tài chInh giiia niên d. 
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Tng Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TT s 232/2012/17'-BTC 
cho k3r san tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 nám 2018 ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

Các chun mijc và quy djnh pháp l nay có th khac bit trên mOt  s6 khIa canh  trQng yk so vài cac 
nguyen tc va chuân m?c  ké toán dirqc thira nhn rng rãi các quôc gia khác. Do do, báo cáo tài chInh 
giüa niên dO dInh kern không nhArn mic dIch phân ánh tInh hInh tài chInh chua hop nhât, kêt qua hoat 
dOng kinh doanh chua hçp nhât, các luông lu'u chuyên tiên t chua hcrp nhât theo cac nguyen tàc, thông 
I ke toán duqc thra nhn rng rài ô.  cac nuóc va cac quyên tài phán khác ngoài pham vi VietNam.  Hon 
nüa, vic sir ding báo cáo tài chmnh riêng giüa nien dO nay không nhãm dành cho nhtng doi urqng sfr 
ding không dtrçc biêt ye các nguyen täc, thñ tc và thông l kê toán Vit Nam ap ding cho doanh nghip 
bão hiêm phi nhân the, doanh nghip tái bão hiêm và chi nhánh doanh nghip bão hiérn phi nhân th9 
nithc ngoài. 

Tang Cong ty cüng 1p Va phát hành báo cáo tài chInh hcp nht giüa niên dO theo các Chun mirc K 
toán Vit Nam, Chê dO Kê toán Doanh nghip Vit Nam, Thông ti.r so 23212012/TF—BTC ngày 28 tháng 
12 näm 2012 do BO Tài chInh ban hành ye huâng dan kê toán áp dicing dôi vth doanh nghip báo hiêm 
phi nhãn thç, doanh nghip tái báo hiêm va chi nhánh doanh nghip bâo hiêm phi nhân th nuàc ngoài 
và các quy djnh pháp l có lien quan áp ding cho báo cáo tài chInh cho Tong Cong ty va cong ty con 
(gui chung là "PJICO"). 

D cO dy dii thông tin v finh hInh tài chInh, kt qua hoat dOng kinh doanh và urn chuyn tin t hcrp 
nhât cüa Tong Cong ty, báo cáo tài chInh nêng glira niên dO nay can di.rçc dc cüng vOi báo cáo tài chInh 
hçrp nhât giüa niên dO cüa PJICO. 

(b) Co s& do hnmg 

Báo cáo tài chInh riêng, trir báo cáo luu chuyn tin t riêng, dl.r?c 1p trên c0 sâ dn tIch theo nguyen 
täc giá gôc. Báo cáo luu chuyên tiên t riêng duoc 1p theo phuong pháp trirc tiép. 

(c) K' k toán näm 

K' k toán nãrn cña Tng Cong ty là tr ngày 1 tháng 1 dn ngày 31 thang 12. K k toán giüa niên dO 
cüa Tong Cong ty là tü ngày 1 tháng I den ngày 30 tháng 6. 

(d) Don vj tiên t k toán 

Dcm vj tin t k toán cüa T6ng Cong ty là Dng Vit Nam ("VND"), cCng là dan vj tin t du'çc sil' 
ding cho miic dIch 1p và trInh bay báo cáo tài chInh riêng giüa niên do. 

3. Tom tt nhfrng chInh sách k toán chü yu 
Sau day là nhung chInh sách k toán chC yu duoc Tng Cong ty áp dting  trong vic 1p báo cáo tài chInh 
riêng git'ta nien d nay. 

NhUng chInh sách k toán chC yu duqc Tng Cong ty áp diing trong vic ltp báo cáo tài chInh riêng 
giira nien dO nay nhât quán vOi các chInh sách ké toán chü yêu áp diing trong vic lap báo cáo tài chInh 
riêng nãm gân nhât. 

(a) Các giao djch bng ngo3i t 

Các giao djch b.ng các don vj tin khác VND trong kS'  duçc quy dôi sang VND theo t5' giá thi,rc té tai 
ngày giao djch. 

Các khoãn mic tai san và nq phãi trã có gc bang don vj tin t khác VND ducc quy di sang VND theo 
t5' giá mua chuyên khoãn/t5 giá ban chuyên khoãn cüa ngan hang thuong rnai noi Tong Cong ty thu&ng 
xuyên cO giao djch tai  ngày kêt thOc k' kê toán. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petroinnex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 77' so' 232/2012/I7'-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cña Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

T& cã các khoãn chênh 1ch t gia hi doái duqc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
riêng gitia niên d. 

(b) Tin và các khoãn turong thro'ng tin 

Tin bao gm tin mt và tin gfri ngân hang khong k' han.  Các khoán tuong dung tin là cac khoãn 
dâu tu ngän han  có tInh thanh khoân cao, có the dê dàng chuyên dôi thành mt hrng tiên xác djnh, 
khong có nhiêu rid ro ye thay dôi giá trj và duqc sir diing cho miic dIch dáp 1mg các cam kêt chi tiên 
ngàn han  hon là cho miic dIch dâu tu hay là cac mic dIch khác. 

(c) Các khoän du tir 

(i) Chã'ng khoán kinh doanh 

Chirng khoan kinh doanh là các loai chirng khoán dirçrc Tng Cong ty nm gifr vi mitc dIch kinh doanh, 
tirc là mua vào ban ra dé thu lçi nhun trong thOi gian ngãn. Chirng khoán kinh doanh drqc ghi nhn ban 
dau theo giá gôc bao gôrn giá mua cong các chi phi mua. Sau ghi nhn ban dâu, chirng khoán kinh doanh 
chrvc xac djnh theo giá gôc trir di dij phOng giâm gia chirng khoán kinh doanh. Du phông giám giá chirng 
khoán kinh doanh duqc 1p khi giá thj tru?mg cda ch(rng khoán giám xuông thâp hon giá trj ghi so cda 
chdng. Sau khi khoãn du phong duçc lip, nêu giá thj tnthng cda ch1mg khoán tang len thI khoãn d? 
phOng së duçc hoàn nhp. Khoán dr phOng chi du9'c hoàn nhp trong pham vi sao cho giá trj ghi so cda 
chlrng khoan kinh doanh không vixçlt qua giá trj ghi so cüa các chirng khoán nay khi giã djnh không có 
khoán dij phOng nào da duac ghi nhn. 

Tng Cong ty xác djnh gia trj thj trithng cda chirng khoán và tInh toán s lieu dr phOng cAn phãi trIch 
Ip cho tirng chirng khoán theo quy djnh ye lap dir phOng giãm giá chirng khoán quy djnh tai  Thông tu 
s 22812009/TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 7 thang l2nàrn 2009 ("Thông ti.r 228") và Thông 
tu so 89/2013/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 näm 2013 sira doi, bô sung Thông tu 228. Trong tnrông 
hcrp giá trj th: truorng cda chirng khoan không co hoãc không the xác djnh duçrc mOt cách dáng tin cy, 
các chirng khoan nay dmrc ghi nhn theo giá gôc. 

(ii) Du tw nim giü' dIn ngày dáo hin 

DAu tu nm giti dn ngày dáo han  là các khoàn dAu tu ma Tng Cong ty dr djnh và có khá nàng n&m giti 
dn ngày dáo han.  Dâu tu näm giti den ngày dáo han  gôm trái phiêu nãm giti den ngày dáo han.  Các 
khoân dAu Ur nay duçvc ghi nhn theo giá gôc trir di dr phOng cho các khoán phâi thu khó dôi t11ong tir 
nhu chInh sách ke toán dixçc trInh bay tai  Thuyêt minh 3(d). 

('iii,) Du tw vào cong ty con, cong ty lien kit 

Cho miic dIch cda báo cáo tài chInh riêng giuIa niên d nay, các khoán dAu tu vào cOng ty con duçrc ghi 
nhn ban dau theo giá gôc bao gOm giá mua và các chi phi mua có lien quan trijc tiêp. Sau ghi nhân ban 
dAu, các khoàn dAu tu nay throc xác dinh theo gia gOc trir di dir phOng giám giá khoân dâu tir. Dir phông 
giám giá dâu tu dirçc 1p  khi dmi vi nhân dâu tu phát sinh lô, ngoai trir trurng hcp khoán lô do dã näm 
trong dij kien cda Tong Cong ty khi quyêt djnh dâu tir. Du phOng giàm giá dâu tu duçc hoàn nhp khi 
do'n vj nhân dAu tu sau do tao  ra Iqi nhun dé bü trir cho các khoàn lô dã duc 1p di,rphOng tri.rirc Ida. 
Khoân d? phOng chi dixqc hoàn nhap trong pham vi sao cho giá trj ghi so cUa khoán dâu tu không vuo't 
qua giá iii ghi s khi giá djnh không có khoân dij phOng nào dà dirqc ghi nhn. 

16 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TTsó'232/2012/I7'-BTC 
cho k)' san tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 náin 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

(iv) Du twgóp von vào các don vj khác 

Du lii vao cac cong ciii vn chü sO hOii cOa các dan vj khác du'c ghi nhn ban dAu theo giá gc bao 
gôm giá mua và các chi phi mua có lien quan trirc tiêp. Sau ghi nhn ban dâu, các khoán dau tu' nay du'?c 
xác djnh theo giá gôc trir di dij phOng giám giá khoãn dâu tu. Dir phOng giám giá dâu tu' dupc 1tp khi 
dan vj nhân dâu tuphát sinh lô, ngoai tnt tru'O'ng hp khoán 10 do dã nãm trong dir kiên cOa Tong Cong 
ty khi quyOt djnh dâu tu. Dr phOng giám giá dâu tu' du'qc hoàn nh.p khi dan v4 nhn dâu tu' sau do tao  ra 
lcñ nhun d bii tnt cho các khoán lô dã du'cc 1p  dir phOng tru'ó'c kia. Khoán dij phOng chi du'ac hoàn 
nhp trong pham vi sao cho giá trj ghi so cCa khoãn dâu tu' không vtrqt qua giá trj ghi so khi giâ dnh 
không CO khoàn du phOng nào da du'çrc ghi nhn. 

(d) Các khoán phãi thu 

Các khoãn phãi thu khách hang và các khoán phái thu khác du'c phán ánh theo nguyen giá trO' di dr 
phOng phãi thu kho dOi. 

Các khoán phái thu du'çrc xem xét trich 1p  du phOng rOi ro theo tui nç qua han  cOa khoãn n hoàc theo 
dir kiên ton that có the xáy ra trong truing hop khoán nç chua den han  thanh toán nhi.rng to chic kinh tê 
lam vào tInh trang pha san hoc dang lam thO flic giái the; ngIrOi ng mat tich, bó trOn, dang bj các ca 
quan pháp 1ut truy to, xét xü' hoc dang thi hành an hoc dã chêt. 

Di vó'i các khoán phái thu qua han  thanh toán, Tng Cong ty áp ding mirc trIch 1p dr phOng theo 
htrO'ng dan cUa Thông tu' 228 nhu' sau: 

ThO'i gian qua hgn M&c trIch drphbng  

KhOng qua han  hoc qua han  du'Oi sáu (06) tháng 0% 
Ti sáu (06) thang den du'ó'i mt (01) näm 30% 
Ti môt (01) nãm den du'ói hai (02) nàm 50% 
Tin hai (02) nãm den du'ó'i ba (03) nãm 70% 
Trên ba (03) nãm 100% 

(e) Chi phi hoa hng chira phân b 

Chi phi boa hng cho boat dng kinh doanh báo him gc vànhn tái báo him du'?c ghi nhn và phân 
bô tuung O'ng vi phu'ong pháp trich 1p  dir phOng phi báo hiêrn chua du'gc htrOiig du'c trinh bay trong 
Thuyêt minh 3(1)(i). SO du cCa chi phi boa hông chtra phân bô tai  ngày báo cáo phãn ánh chi phi hoa 
hông tu'o'ng O'ng vói doanh thu phi báo hiêm chu'a du'gc hu'o'ng. 

(f) Tài san c dinh hfru hInh 

(i,) Nguyen giá 

Tài san c djnh hii'u hInh duc the hin theo nguyen giá tnt di giá trj hao mOn 1u ké. Nguyen giá tài san 
cô djnh hu hInh bao gOm giá mua, thuê nhp khâu, các loai thuê mua hang không hoàn 'a  và chi phi 
lien quan tri'c tiêp dê du'a tài san den vj tn và trang thai hoat dng cho miric dIch sir diving dä dir kiên. Các 
chi phi phát sinh sau khi tài san cO djnh hiu hInh dã du'a vào hoat dng nhu' chi phi sira chU'a, báo du'Oiig 
và dai  tu du'c ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh rienggiu'a niên d trong k' ma chi 
phi phát sinh. Trong các tru'O'ng h'p có the chirng minh mt cách rö rang rang các khoân chi phi nay lam 
tang igi ich kinh té trong tu'ollg Iai dr tInh thu dupc tin vic sir ding tài san cô djnh hOu hInh vu'9't tnen 
müc hoat dông tiêu chuân theo nhu' dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay du'çc vOn hoá nhu' môt  khoân 
nguyen giá tang them cOa tài san c dnh hO'u hInh. 
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Ting Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu BO9a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' s 23212012/17'-BTC 
cho k san tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

(ii) Khu hao 

Khu hao dirçrc tInh theo phucmg pháp duirng thing d?a  trên thai gian hiru d%lng uirc tInh cüa tài san Co 
djnh hiru hInh. Thai gian hiru ding uirc tInh nhu sau: 

(g) 

Nba cira, vt kin tnic 
Phtro'ng tin 4n tãi 
Thit bj, ding ci van phèng 
Tài san c djnh khác 

Tài san c djnh vô hInh 

20 - 50 näm 
6- 10 näm 
3 - 8 nãm 
3 - 5 nàm 

(i) Quyn sfr d(ing d& 

Quyn sir diing dt bao gm quyn sir diing dt có thôi han  và quyn sir ding dt vo thai han.  Quyn sir 
ding dâtcó thai han  thrçc trIch khâu hao theo phuang pháp di.r&ng thang dira trên thai han  sir diving Jo 
dat. Quyên sir diing dat vô thai han  dtrcyc the hin theo nguyen gia. Nguyen giá ban dâu cUa quyên sir 
diing dat bao gôm giá tn cüa quyên sir diving dat duqc ghi nh.n trong Giây phép Dâu tu va cac chi phi 
lien quan trrc tiêp tói vic cO duçrc quyên sir d%lng dat. Quyên sir diing dat vô thôi han  không duqc trich 
khâu hao. 

(ii) PhEbi mtm may vi tmnh 

Giá mua phn mm may vi tInh mu ma phn mm nay không phâi là mt bO phn gn k& vOi phn c(rng 
có lien quan thI duqc von hoá và hach  toán nhi.r tài san cô djnh vô hInh. Phân mém may vi tinh duçic tinh 
khâu hao theo phuung pháp di.rirng thäng trong vOng 3 nãm. 

(h) Xây durng co' ban do' dang 

Xây dung co bàn dir dang phãn ánh CáC khoãn chi phi xây dmg chua duvc hoàn thành. Khtu hao khong 
duqc tinh cho xây drng co bàn dir dang trong qua trInh xây dmg. 

(i) Bat dông san dâu tir 

(i) Nguyen giá 

Bt dng san du tu cho thuê duçc th hin theo nguyen giá trir di giá trj hao mon luy kL Nguyen giá 
ban dâu ciiabât dng san dâu ti.r cho thuê bao gOm gia mua, chi phi quyên sir ding dat va cac chi phi lien 
quan trirc tiêp den vic dim tài san den diêu kin can thiêt dé tài san có the hoat dng theo cách thI.rc dã 
dr kiên bàn ban quàn 1)1. Các chi phi phát sinh sau khi bat dng san dâu tu cho thuê dã ducc di.ra vao hoat 
dng nhix chi phi sira chüa va bào trI ducrc ghi nhn vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh nêng giüa 
niên d trong k' ma các chi phi nay phát sinh. Trong các truing hçrp có the chirng minh mOt  cách rö rang 
rang các khoàn chi phi nay lam tang lcri Ich kinh tê trong ttrcmg lai dr tinh thu dixçrc tir bat dng san dau 
tu cho thuê vtrqt trên mirc hoat dOng tiêu chuân theo nhu dánh giá ban dâu, thI cac chi phi nay di.rqc von 
hóa nhu mOt  khoàn nguyen giá tang them ciia bat dng san dâu tu cho thuê. 

(ii) Khihs hao 

Khau hao dirçrc tinh theo phuo'ng pháp duàrng thang di,ra trên thai gian hitu dirng UirC tinh cüa bt dng 
san dãu tu. Thai gian hitu dicing irirc tInh nhu sau: 

Nhà cira, vt kin tniic 6 - 35 näm 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chlnh nêng (Ban hành theo 7Ts232I2O12/TT-BTC 
cho ky sáu tháng kt thIic ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

(I) Các khoãn phãi trã bão hiêm và các khoán phãi trã khác 

Các khoan phãi trá bâo him và các khoãn phãi trá khác th hin theo giá gc. 

(k) Du' phbng 

MOt khoãn dr phOng duqc ghi nh.n nu, do k& qua cüa mt sr kin trong qua khr, Tang Cong ty có 
nghia vi pháp 1 hin tai  hoc lien dâi Co the iràc tInh mOt  cách dáng tin cy, và chAc chAn së lam giám 
silt các lçii Ich kinh té trong tuorng lai dé thanh toán các khoãn nq phâi trã do nghia vij dO. Khoãn dir 
phOng duac xác djnh bang cách chiêt khâu dông tiên d? kién phãi trã trong tuorng lai vài t' 1 chiét khâu 
trithc thuê phán ánh dánh giá cila thj tniO'ng i th?ñ diem hin tai  ye gia trj thai gian cüa tiên và rCi ro ci 
the cCa khoân nor dO. 

(1) Dir phbng nghiêp vu 

Trwóc ngày 1 tháng 7 nám 2017 

Du phông nghip vi duqc 1p theo các quy djnh và hixâng dn trong Thông tir s6 125/20 1 2/TT-BTC do 
Bô Tài chInh ban hành ngày 30 thang 7 nãm 2012 huàng dan chê d tài chInh áp dung vài các doanh 
nghipbáo hiêm, doanh nghip tái bào hiém, doanh nghip môi giói bào hiêm và chi nhánh doanh nghiép 
báo hiêm phi nhân thQ nuâc ngoài ("Thông tu 125") và Cong van phê duyt so 1775 5/BTC-QLBH ngày 
24 thang 12 nãm 2012 cüa Bô Tài chInh ("Cong van 17755"). Phuang pháp 1p  dr phOng và các giá djnh 
dung khi tInh dlr  phông nghip vii cila môi lOai san phâm dä dirçc BO Tài chInh phê duyt khi san phâm 
duçc phát hành. 

Kê tw ngày 1 tháng 7 nãm 2017 

Dir phông nghip vi ducic 1p theo các quy djnh và hirâng dn trong Thông tir s 50/201711T-BTC ngày 
15 tháng 5 näm 2017 ("Thông tu 50") ban hành bài B Tài chInh ye huàng dan thi hành Nghj djnh so 
73/2016/ND-CP ngày I tháng 7 nam 2016 ("Nghj dnh 73") cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành 
Lut Kinh doanh bão hiêm và Lut sCra dôi, bô sung mOt  so diêu cüa Lut Kinh doanh bào hiêm và Cong 
van phê duyt so 172/BTC-QLBH ngày 8 thang 1 nàm 2018 cüa B Tài chInh ("Cong vAn 172"). Phirorng 
pháp 1p dr phOng và các giâ djnh dung khi tInh dir phOng nghip vi cüa mOi loai san phâm dA duqc Bô K 
Tài chInh phê duyt khi sAn phâm dirçc phát hành. 

Du phông nghip v11 cüa Tng Cong ty bao gm: 

(i) Drphông phi chwa dwtc huóng 

Du phông phi chua duçrc huâng là khoân dr phông cho phn phi bAo him tucmg üng vài phAn rh ro ma 
Tong COng ty phAi gAnh chju sau ngày báo cáo và dirçc hach  toán là mOt  khoAn ncr phãi trã trong bAng 
can dOi ké toán riêng. 

Di vOi cac hqp dng bAo him, tái bâo him CO thai han  tir 1 nAm tr& xu6ng, dir phông phi chua di.rçrc 
hithng dirqc tinh theo phirong pháp trIch 1p  theo t' l phân tram cha tOng phi bAo hiêm. Mirc trIch 1p 
dir phông phi dOi vài cac 1oi hInh bão hiêm vn chuyên hang hóa duçrc tInh bang 25% mirc phi giU 1i 
trong vông 12 tháng và bang 50% mIre phi giir lai  trong vOng 12 thang dOi vOi cac loai hInh bAo hiém 
khác. Dôi vIm các hcrp dOng bão hiêm, tái bAo hiém cO thin hn trên 1 nam, dr phOng phi chira dirçrc 
hulng dirqc trich 1p tInh theo phucmg phap theo tirng ngày. 



Tng Cong ty Co phn Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo IT s 232/2012/fl'-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thee ngày 30 thang 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chinh) 
(tiêp theo) 

(ii) Drphông biii thwông 

Du phOng bôi thr&ng bao gm dlr  phông bM thithng cho cac yeu cu dôi bi thumg chua ducc giãi 
quyêt và cho các ton that dã phát sinh thuc trách nhim báo hiêm nhung chua thông báo. 

Các yêu cAu dôi bi thu?ng chira duçc giái quyt là khoãn tin dirqc trIch 1p d thanh toán chi phi ithc 
tInh cuôi ciing cho các yêu câu dôi bôi thu?mg dã phát sinh và dixçc thông báo thuc phân trách nhirn 
den ngày báo cáo, trir di khoán tiên dà thanh toán cho cac yêu cau dôi bOi thung nay. Dr phbng bôi 
thuing chua dirçic giãi quyêt di.rçic trIch 1p  theo tirng ho so yêu câu dOi bôi thurng. 

Các yêu cu dOi bi thithng cho "các tn tht dã phát sinh thuc trách nhim báo him nhung chua thông 
báo" ("IBNR") là các yêu câu dôi bôi thithng dä phát sinh trong kS'  kê toán hin tai  hoc cáckS' ke toán 
tnràc, nhung chra duqc thông báo cho côngty bão hiêm hoc cong ty tái bão hiêm tai  thi diem kêt thic 
kS' ké toán. Dr phông cho IBNR duqc tInh bang 3% tong so phi báo hiêm gi lai  trong mt nAm gân nhât 
thuOc trách nhim cüa Tong Cong ty theo Cong van 172. 

(iii) Drphông dao d5ng ion 
T6ng Cong ty trIch 1p d? phông dao dOng lan theo huàng dn tai  Nghj djnh s 46/20071ND-CP do 
ChInh phü ban hành ngày 27 thang 3 nãm 2007 ("Nghj djnh 46"), Thông tu 50 và Cong van 172. Dir 
phOng dao dng lan duvc 1p & mrc 1% trên müc phi báo hiêm giü lai  cCa tat cã các nghip vii (ks' sáu 
tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nAm 2017: 2%). 

(iv) Drphông nghiçp vy d6i vOi bão hkm sfrc khOe 

Dir phông phi chira dutrc hiràng 

Ap d%mg cho các hop  dng bão him có th&i han  tir 01 nAm tr& xung: phirong pháp trIch 1p theo t' 1 
phân tram cüa tong phi báo hiêm (trên co s& phi báo hiêm gop). 

Dir phông toán hQc 

Ap dimg cho các hqp dng bão him có th&i han  trên 01 nãm (trir các hqp dng bão him sfrc khOe trin 
khai, chi bão hiêm cho truOng hop chét, thiro'ng tt toàn b vinh viên): phroiigphap trIch 1p theo trng 
ngày (trên cor s& phi bão hiêm gop)  áp ding cho toàn bO cac hçrp dông bão hiém süc khOe có th&i han 
trên 1 nãm. 

Trong trtr&ng hqp kt qua trIch 1p  dr phông cho các hcrp dng bão him sfrc khöe có th&i han  trên 1 
näm theo phirong pháp trich 1p  tirng ngày thâp horn kêt qua trich 1p theo phirong pháp h so th&i han 
1/8, Tong Cong ty së trIch 1p bô sung phân chênh lch nay. 

Drphông bi thu'&ng 

D%r phOng bi thir&ng cho các tn that dã phát sinh thuc trách nhim báo him nhung dn cui k' chi.ra 
di.rçvc giái quyêt: trich theo phirong pháp tirng hO so vói müc trich 1p dirc tInh trên co sâ thông kê so 
tiên bão hiêm có the phái trã cho timg ho so dã thông báo hoc dã yêu câu dOi bOi thu&ng nhirng den 
cuOi -kS' chira duçc giâi quyêt. 

Dir phông dam báo can ddi 

Tng Cong ty trIch 1p theo t' l 1% phi báo him giiir 1a 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petroliinex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 77 so' 232,2012177'-BTC 
cho ky sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tiep theo) 

(m) Phân chia lo'i nhun 

Lçii nhun sau thu thu nhp doanh nghip cüa Tng COng ty dtrcc sr dung d trIch 1p cac qu va chia 
cô tirc cho cac cô dông sau khi duqc Dai hOi dông cô dOng phê duyt. 

(i) Qu9drfrfrbt buôc 

Theo Nghj djnh 73, sau khi np thug thu nhp doanh nghip theo lut djnh, trIch 1p  qu5 dr tnt bt buOc, 
doanh nghip bâo hiêm, doanh nghip mOi giâi bão hiêm, chi nhánh nuàc ngoài duqc phân phôi Içi 
nhuân con lai theo quy dinh cua phap luât Qu dir trti bat buôc duc tnch lap hang nãm tir loi nhuan 
sau thuê thu nhp doanh nghip cña Tong Cong ty theo t l là 5% cho tri khi bAng 10% müc vOn diêu 
1 cña Tong Cong ty. 

(ii) Các qu9 khác 

Các qu khác thuc ngun vn chü si hcru djrqc phân b tir 19i nhun sau thu. Vic phân b tiir lcyi nhuân 
sau thuê va sfr ding cac qu khac phâi duqc Dai HOi dông Co dông phê duyt. 

(m) Ky qu bão hiêm 

Theo quy djnh trong Nghj djnh 73, Tng Cong ty phái ki  qu bâo him bang 2% vn pháp djnh. Khoán 
k qu nay dixc hirng lAi theo thOa thun vó'i ngân hang ma tài khoãn k qu dt tai  do va duqc thu 
hi khi châm düt hoat dng. Tiên k qu5 chi duqc sr ding dê dap üng các cam kêt dOi vói ben mua báo 
him khi khá nAng thanh toán bi thiêu h1it và phãi duqc B Tài chInh chap thun bang vAn bàn. 

(n) Thuê 

Thu thu nhp doanh nghip tInh trên lçn nhun cña kS'  bao gm thu thu nhp hin hành và thug thu 
nhp hoän li. Thuê thu nhp doanh nghip disqc ghi nhn trong báo cáo kêt quA hoat dng kinh doanh 
riêng giüa niên dO ngoi trír trirmg hçp có các khoAn thuê thu nhp lien quan den các khoAn mi,ic duc 
ghi nhn thAng vào von chü s hitu, thI khi do các thuê thu nhp nay cüng duçc ghi nhn thang vào vOn 
chUsrhihi. 

Thus thu nhp hin hành là khoAn thu d%r kin phAi np dra trên thu nhp chju thud trong kS',  sü dicing 
các mcrc thuê suât có hiu l?c tai ngày kêt thüc k' kê toán, và các khoAn diêu chinh thuê phAi np lien 
quan den nhItng k' trirOc. 

Thu thu nhp hoân lai  thrqc tInh theo phuxrng pháp bAng can d6i k toán cho các chênh lch t?m  thi 
giüa giA trj ghi so cho mic dIch báo cáo tài chInh va gia trj sü ding cho mic dIch tInh thuê cüa cac khoAn 
muc tal san va no phai tra Gia tn cua thuê thu nhâp hoAn lai throc ghi nhân dua trên cach thuc dir kiên 
thu hôi hoc thanh toán giá trj ghi so cCa các khoAn miic tài sAn và nq phAi trA scr diving các mirc thuê suât 
cO hiu lirc hoc ccr ban có hiu lirc t?i  ngày kêt thñc k' kê toán. 

Tài sAn thu thu nhp hoAn lai  chi di.rqc ghi nhn trong pham vi chic chân có dii lçn nhuân tInh thu trong 
tucrng lai de tài sAn thuê thu nhp nay có the sCr ding thrçc. TAi san thué thu nhp hoAn lai  dirqc ghi giAm 
trong pham vi không cOn chAc chAn là các lvi Ich ye thuê lien quan nay së scr ding thr?c. 
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Tang Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' sJ 232/2012/17'-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 náin 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tip theo) 

(o) Phân bô tài san, ngun vn, doanh thu, chi phi chung 

Các nguyen tc phân b tai san, ngun v6n, doanh thu, chi phi chung lien quan dn qu chili s& hüu và 
qu chü hqp dong dixqc Tong Cong ty ap ding theo nguyen täc phân bO trong don dê nghj d trInh B 
Tài chInh ngay 27 thang 12 näm 2017 và nguyen täc phân hO nay da duc BO Tài chInh phê duyt theo 
Cong vAn so 19241BTC-QLBH ngày 13 thang 2 nAm 2018 tuân thu theo Thông ti.r so 50. Theo do, Tng 
Cong ty ap ding phi hôi to bAt dâu tfr báo cáo tài chinh két thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2017 nguyen thc 
phân bO nhu sau: 

• Tài san du tu tir ngun vn chili sO hiru va tài san du tu tir ngun vn nhàn ri tir dr phông nghip 
vi duçrc ghi nhn va theo dOi riêng biêt, dông thin, doanh thu và chi phi hoat dng dau tu duqc hch 
toán va theo din chi tiêt theo tirng tài san dâu tu và nguOn hInh thành nen tài san dâu tu; 

• Di vri cáctài san du nr ducic hInh thành tir nhiu ngun vn khac nhau (Ca ngun vn chili si hthi 
va nguOn vOn nhan rOl tu du phong nghiep vu va cac nguOn vOn khac) së thuc hiên phãn bô doanh 
thu và chi phi theo t trQng so tiên dâu Ur tir tilrng nguOn vOn dâu ttr trong tOng các nguOn v6n dâu 
tu; 

• Di vii ngun thu du tu thu thrçirc tir vic sir thing ngun vn d%r phông nghip vi,i duqc phân b tn 
li cho các nghip v bào hiêm theo t' tr9ng dij phông cilia tiling nghip vii bão hiêm; 

• Các khoãn chi phi chung cho hoat dng du tir duçrc phãn b theo t)' trcng doanh thu hoat dng du 
tu cilia tirng nguôn von dâu tin trong tOng doanh thu hot dng dâu tu; 

• Các khoãn chi phi trrc tip hot dng kinh doanh bão him gc chung cho nhiu nghip v1i không 
the theo dOi hch toán riêng cho tiling nghip v11 bâo hiêm, Tong Cong ty thrc hin phan hO theo t 
tr9ng djnh milrc chi phi kinh doanh báo hiêm gOc cho tiling nghip vii báo hiêm trong tong djnh milrc 
chi phi kinh doanh báo hiêm gOc; 

• Các khoán chi phi quân l chi lien quan dn hoat dng knh doanh bão him và nhiu nghip vi1 bão 
hiêm duc phan bô theo t tr9ng doanh thu phi báo hiêm gôc cilia tiling nghip vi bão hiêm trong 
tong doanh thu phi bão hiêm gôc; 

• Các khoãn chi phi quán l lien quan dn nhiu hoat dng nhi.r hoat dng kinh doanh báo him, hoat 
dOng tài chinh va hoat dng khác duqc phân hO theo t tr9ng doanh thu tiling hoat dng trong tOng 
doanh thu cilia T6ng Cong ty; 

• Doanh thu và chi phi hot dtng du tu tài chInh hInh thành tin chênh 1ch t)'' giá duçic ghi nhân theo 
quy djnh pháp lut hin hanh. 

Trong k' sáu thang kt thüc ngày 30 thang 6 nAm 2018, ngun thu dAu tu thu duqc tin vic sir dicing ngun 
vn dr phông nghip vii dixçirc Tong Cong ty phân hO tn iai  cho các nghip vii báo hiém theo t' trçng 
d? phông cilia tilrng nghiêp vi bão hiêm là 59,3 t VND và các khoan chi phi chung cho hoat dng dâu 
tu duçic Tng Cong ty phân bO theo t)1' trong doanh thu hoat dng dâu tin cilia tiling nguOn von dâu tu trong 
t6ng doanh thu hot dng dâu tu là 4,1 t VND. 

Do hiu 1irc cilia Thông tu 50 b& du tin ngày 1 tháng 7 näm 2017 nen T6ng COng ty khOng th?c hin 
nguyen tAc phân bO nêu trên cho sO lieu báo cáo tài chinh niêng cho kS'  sáu thang két thOc ngày 30 thang 
6 nAm 2017 và các khoãn mtc: "Doanh thu khác hoat dng kinh doanh bão hiêm", "Chi phi khác hoat 
dng kinh doanh bAo hiêm", "Doanh thu hot dng tài chInh", "Chi phi hoat dng tài chinh" tren Báo 
cáo k& qua hoat dng kinh doanh rieng cO the khOng so sánh duc vii sO lieu cilia kS'  sáu tháng két thiic 
ngày 30 tháng 6 nAm 2017. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu BO9a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TT sc4 232,2012,Tr-BTC 
cho k' san tháng kt thiic ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

(p) Ghi nhân doanh thu 

(i,) Doanh thu p/il bão hilm g6c 

Trwóc ngày 1 tháng 7 náin 2017 

Doanh thu phi bâo him duçic ghi nhn theo các quy djnh trong Thông tu 125 và Thông tr S6 
194/2014/TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 17 thang 12 näm 2014 sra dôi, bô sung mOt so diêu 
cüa Thông tu 125 ("Thông tir 194"). Doanh thu phi bão hiêm duçc ghi nhn d%ra trên tInh hiu lrc cüa 
các hçip dông bão hiêm (khi rüi ro duqc bão hiêm) hoc khi nhn di.rcc ban thanh toán ye tái bão hiêm 
tfr cac cong ty nhi.rcmg tái bào hiêm. Doanh thu phi báo hiêm bao gôm phi báo hiêm dã den han nOp 
nhung chua thu duçirc và không bao gôm phi bão hiêm trá tnràc. 

Trong tru&ng hçp rüi ro dã dUVC hüy bO và hoàn trá phi báo hirn là cn thi6t, doanh thu phi bâo hi6m 
dã ghi nhân diic diêu chinh bang cách trir sO tiên hoàn phi bão hiêm phát sinh mt each phü hçip. 

Ktfrngày 1 tháng 7ndm 2017 

Doanh thu phi bão hi6m g6c duçc ghi nhn theo quy djnh tai  Thông ti.r 50. 

Theo do, doanh thu phi bão hi6m g6c duc ghi nhn khi phát sinh trách nhim báo him d6i vài ben mua 
bão hiêm, cu the nhu sau: 

• hçip dng dã d.rrc giao k6t gitta doanh nghip kinh doanh bâo hi6m và ben mua bão hi6m dã dóng 
dü phi bâo hiêm; 

• có bng chirng v vic hçrp d6ng bâo hi6m dã duçc giao k6t và ben mua báo hi8m dã dong dii phi 
bâo hiêm; và 

• hçrp d6ng báo him duçic giao k6t va doanh nghip kinh doanh báo him cO thOa thun cho ben mua 
bâo hiérn nq phi báo hiêm thI doanh nghip kinh doanh bão hiêm van phãi hach  toán vào thu nhOp 
khoãn tiên cho ben mua báo hiém nq mc dii ben mua báo hiêm chua dóng phi bâo hiêm. 

Trong truing hçrp ni ro dã thrçrc hiiy bO va hoàn trá phi bâo hirn là cn thi6t, doanh thu phi báo hi6m 
dã ghi nhn dtrçic diêu chinh bang cách trir so tiên hoàn phi bâo hiêm phát sinh mOt  cách phir hçrp. 

(ii) Doanh thu nghip vi tái báo hi,n 

Nhwctng Mi báo him 

Phi nhucmg tái bão hi6m theo cac hçrp d6ng tái bâo him c6 djnh và tái bão him tam  thin duc ghi nhOn 
khi doanh thu phi bão hiém gôc näm trong pham vi thóa thun hçrp dOng nhuqng tái bão hiém dtrqc ghi 
nhn. 

Khoân thu h6i tir nhuçvng tan bão hi6m dtrçic ghi nhn khi có bang ch(rng hin hUui v vic phát sinh trách 
nhiêm ciia ben nhân tan bão hiêm. 

Doanh thu hoa h6ng nhuvng tái bão him duçrc ghi nhn trong báo cáo k6t qua kinh doanh riêng giUa 
niên d tuang üng vài phuang pháp trich 1p dirphOng phi chua duçrc huing duçrc trInh bay tai  Thuyêt 
minh 3(1)(i). So dix hoa hông nhircrng tái bâo hiêm chua thrçc huing tai  ngày báo cáo phán ánh doanh 
thu hoa hông tucrng i'rng vâi phân phi chua duçrc huing. 

Hoa h6ng theo lçn nhun nhuong tth báo him duorc tinh toan yà ghi nhân theo cac cong thirc và các diu 
khoan duçrc xac djnh tnr&c trong các hçrp dông tái bâo hiêm cô dnh và tái bão hiêm tam thin. Khoãn hoa 
hông theo lçri nhun nay không duçic ghi nhn nêu nhu có nhirng yeu to không chac chàn trong yêu lien 
quan tth khii nang thu hOi các khoãn phái thu. 

23 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' s 232/2012/IT-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

Nhán tái báo hiêm 

Doanh thu và chi phi ngoai trir chi phi hoa hng lien quan dn nh.n tái bão him du'çrc ghi nhn khi nhân 
ducc ban thanh toán ye tái báo him tr ben nhuo'ng tái bão hiêm. Tai  ngày 1p báo cáo, các khoán doanh 
thu và chi phi lien quan den các khoãn nhn tái báo hiêm ma ben nh.rcrng tái báo hiêm chu'a gin ban 
thanh toán v tái bào hiêm du'nc uóc tinh dra trên s 1iu thông kê và s lieu u'fic tinh cña ben nhu'çrng 
tái bâo hiêm. 

Chi phi hoa hng nhn tái báo him du'çc ghi nhtn theo chinh sách k toán thr9'c trInh bay tai  Thuyt 
minh 3(e). 

(iii) Tün lãi 

Doanh thu tin tin lãi du'çnc ghi nhn theo t' l tuo'ng irng vó.i thôi gian dira trên s du' gc và lài suAt ap 
diing. 

(iv) Co tfrc 

Doanh thu du'yc ghi nhtn khi quyn duc nhân c tirc cüa Tng Cong ty du'çic xác 1p. C tinc b&ng c 
phiéu và các cô phiêu thixO'ng nhn duct không duct ghi nhn là thu nhtp cüa Tong Cong ty ma chi 
dunc cap nhtt so luçnng cO phiêu hen danh mvc  dâu Un cCa Tong Cong ty. Co tinc nhtn du'qc lien quan 
den giai doan tru'àc khi mua khoãn dâu tu' ducic ghi giám vào giá tn ghi sO cüa khoán dâu tu. 

(q) Chi phi bôi thirO'ng bão him 

Chi phi bi thu'O'ng duc ghi nhn trong bao cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng giC'a niên d khi các 
su kiên duoc bao hiêm xay ra Chi phi boi thuong/chi phi giam dinh ton that duoc ghi nhân trong ky dua 
trên sO tiên bôi thu'O'ng uó'c tinh cuOi cImg và các chi phi giám djnh ton that có lien quan. 

Tng Cong ty thu'O'ng xuyên rà soát iai  các ró'c tInh chi phi bi thu'O'ng và chênh lch giia các u'ót tinh 
ye sO tiên bôi thu'Ong phái trá va sO tiên thirc phãi thanh toán bôi thu'Ong báo hiêm du'?c ghi nhtn trong 
báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng giü'a niên d trong kS'  ma các u'ó'c tinh do bj thay di hay các 
khoãn thanh toán do du'ac thuc hiên. 

Do do, các khoán chi phi bi thithng trong kS'  k toán bao gm các khoân dã thanh toán trong k5' k toán 
lien quan den các yeu câu dOi bôi thu'O'ng phát sinh trong kS'  do, các khoân dr phOng cho yêu cau dOi bôi H 
thu'ng chu'a du'çnc giái quyêt hoc phát sinh nhung chua du'qc thông báo (IBNR) tai  thini diem kêt thiic 
k' kê toán va cac diêu chinh trong k' hin tai  dOi vo'i các khoán dn phOng cho các yêu câu dOi bôi thuOng 
phát sinh trong các kS'  ké toán truóc mang sang. 

Các khoán thu hi uó'c tinh tin tài san tn that dã du'çyc bi thu'inng hoc tin thu dOi nguOi thin ba bi hoàn, 
du?c dánh giá theo giá trj uó'c tinh có the thinc hin ducnc va thncrc ghi giam cho các khoan ng phãi trá 
cho các yeu câu dOi bôi thunng chua giái quyêt. 

(r) Chi phi khai thác 

Toàn b chi phi khai thác bao him ngoai trir chi phi hoa hng tin vic phát hành mó'i hoc gia han  hçp 
dOng bao hiêm thrçnc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh rieng khi phát sinh. 

(s) Các khoãn thanh toán thuê hoit dng 

Các khoãn thanh toán thue hoat dng di.nçc ghi nhtn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh riêng 
giU'a nien d theo phuang pháp duirng thäng dina vào thOi han  cña hp dông thue. Các khoán hoa hông 
di thue duc ghi nhn trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh rieng gitta nien d nhu là mt b phn 
hçnp thành cCa tong chi phi thue. 
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Tong Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo IT s 232/2012/17'-BTC 
cho k' sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

(t) Báo cáo b phân 

MOt b phn là mOt  hçp phn cO th xác djnh riêng bit cüa Tng Cong ty tham gia vao vic cung cp 
cac san phâm hoc djch vii lien quan (bO phn chia theo hoat dng kinh doanh), hoc cung cap san phâm 
hoäc dich vu trong môt môi tmcmg lunh tê cu the (bô phân chia theo vung dia ly) môi bô phân nay chiu 
rüi ro và thu dircyc lçi Ich khác bit vài các bO phn khác. Mâu báo CO b phn chInh yeu cCa Tong Cong 
ty là dira theo b phn chia theo khu ViTC dja 19. Mâu báo CO b phn thu yêu cüa Tong Cong ty là d?a 
theo bO phn chia theo 1mb vrc kinh doanh. Hin tai,  Tong Cong ty hoat dng trên mt b phn là hoat 
dng kinh doanh bâo hiêm và hot dng trên mit khu VIC dja 19 là Vit Nam. 

(u) Các ben lien quan 

Các ben dUqC coi là ben lien quan cüa Tng Cong ty nu mt ben có khâ nãng, trrc tip hoc gián tip, 
kiêm soát ben kia hoc gay ânh hi.rOng dáng kê tth ben kia trong vic ra các quyêt djnh tài chInh và hoat 
dng, hoic khi Tong Cong ty và ben ida cüng chju sr kiêm soatchung hoc ánh hrning dáng ké chung. 
Các ben lien quan có the là CáC cong ty hoc cac cá nhân, bao gôm Ca CC thành viên gia dInh than cn 
cüa các Ca nhân ducic coi là lien quan. 

Các cong ty lien quan d Cp tói CáC c dOng lan (s& hiru trên 5% v6n c phtn), các cong ty COfl Va cong 
ty lien kêt cña các cO dong lan nay. 

4. Các yu t mang tmnh thoi vy và chu k' 
Kt qua hoat dOng kinh doanh cüa Tng COng ty chju ánh huâng bôi các yu t thi vii hay chu kS'  sau: 

(a) Tin thirông nhân viên 

TOng Cong ty không trich tru& các khoân tin thuâng cho nhân viên trong k'sáu tháng kt thtic ngày 
30 tháng 6 nãm 2018. Thrni!ng  cho nhân viên së duqc xác djnh t?i  th&i diem cuOi nãm. 

(b) Thu 

Theo luât thu hin hành, thud thu nhp doanh nghip duvc tInh và quyt toán vào then dim cui näm. 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip giüa niên dO cho k' sáu thang két thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
duqc tinh toán dra trên thu nhâp truó'c thuê cCa k5 sáu thang kêt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2018. 

(c) Qu dir trfr 

T6ng Cong ty trich 1p qu dir tr& bat buc hang näm. Trong k' sáu thang kt thüc ngày 30 tháng 6 nàrn 
20 18, Tong Cong ty dang tam  chua trich qu dr tr bat buc dija trên Ii nhun trong ks'. Qu d? tr bat 
buc nay s dixqc 1p day dü vào cuôi näm. 

(d) Phân phôi loi nhun 

Tai ngày 30 tháng 6 nãm 2018, Tng Cong ty không có tuyên b phân phi 19i nhun nào. K hoach 
phãn phOi lçii nhun, nêu CO. së thrçc cOng bô trong cac qu9 cuôi nãm. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' sá 232/2012/Tr-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

5. Các thay di trong uthc tInh k toán 

KhOng có sir thay dOi trong yéu nao trong cac uâc tmnh ké toán cüa Tong Cong ty khi 1p và trInh bay 
báo cáo tài chInh giüa niên d nay so vói báo cáo tài chInh näm gân nhât. 

6. Các khoãn miic bat thirong 

Khong có khoán miic bt thu'Ong nào trong k' k toán giUa nien do nay. 

7. Các thay dôi trong co' cu cüa do'n vj 

KhOng có khoán mic thay di nào trong kS'  k toán giO'a niên d nay. 

8. Tiên và các khoãn tu'o'ng throng tiên 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Tiên mt tai  qu 7.909.440.930 9.740.551.747 
Tiên giri ngân hang 125.879. 123 .638 103. 164.723.428 
Tiên dang chuyên 849.989.000 3 13.458.900 
Các khoán tuang duoiig tiên 25 .000.000.000 

134.638.553.568 138.218.734.075 
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Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho k sáu tháng kt thiIc ngày 30 tháng 6 närn 2018 (tiêp theo) (Ban hành theo 17' s5 232120127TT-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chmnh) 

9. IJãu tu' tài chInh ngn hn 

30/6/20 18 31/12/2017 

Giá gc 
VND 

Giá trj hqp ly 
VND 

Du phông (i) 
VND 

Giá gk 
VND 

Giá trj hç'p l 
VND 

Dir phbng (i) 
VND 

a) Cluing khoan kinh doanh 104.205.605.803 105.527.114.350 (20.269.307.357) 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 
Tong giá tn cô phiêu 104.205.605.803 105.527.114.350 (20.269.307.357) 125.234.032.407 162.590.257.550 (14.053.588.557) 
Cong ty CO phOn Van  tái XOng dáu VJPCO 32.305.029.907 25.119.030.550 (7.185.999.357) 32.305.029.907 29.456.129.350 (2.848.900.557) 
Ngân hang TMCP QuOn dç3i 5.986.466.730 7.860.078.600 15.000.000.000 19.093.256.200 
TOng Cong ty Phân bOn và HOa chat Dáu khI 10.809.632.500 5.160.000.000 (5.649.632.500) 10.809.632.500 6.450.000.000 (4.359.632.500) 
Cong ty Co Phán Co Din lQnh 9.603.574.500 10.211.445.200 9.603.574.500 13.284.482.000 
Cong ly Co Phán Xây lOp 1 9.500.320.000 23.001.320.000 
Cong ty CO phOn Phân bón BInh Diên 8.057.138.500 5.400.000.000 (2.657.138.500) 8.057.138.500 6.730.000.000 (1.327.138.500) 
Cong ty Co phán Cáng Hâi PhOng 7.263.000.000 6.294.600.000 (968.400.000) 7.263.000.000 7.155.400.000 (107.600.000) 
Cong ty Co phán Tap  doàn HOa Phát 1.866.666.666 5.376.000.000 6.888.000.000 17.287.650.000 
Cong ty CO phán Nzthc giái khát yen sào 
KhOnh HOa - Diên Khánh 5.950.000.000 5.225.000.000 (725.000.000) 5.950.000.000 6.625.000.000 
Cong ty CO phOn DOu Tir Va D'ch Vy 
Ha TOng XOng DOu 5.000.000.000 3.100.000.000 (1.900.000.000) 5.000.000.000 3.150.000.000 (1.850.000.000) 
TOng Cong ty Lirong thwc Thwc phOm 
Foodinco 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 
Tong Cong ty Thép Vit Nam 3.030.000.000 3.000.000.000 (30.000.000) 3.030.000.000 2.400.000.000 (630.000.000) 
Cong ty TNHH MW - TOng Cong ty 
Diên lzrc Ddu khI Viêt Nam 6.855.600.000 6.550.000.000 (305.600.000) 
Các cO phiéu khác 7.478.497.000 22.230.960.000 (847.537.000) 7.478.497.000 25.807.600.000 (730.897.000) 

b) Du tu nm gut dn ngày dáo han 2.336.045.521.766 2.336.045.521.766 2.370.350.521.766 2.370.350.521.766 
Tiên gi'ni có kS' han ngän  han  (ii) 2.336.045.521.766 2.370.350.521.766 (*) 

Tong dãu tu tài chInh ngn han 2.440.251.127.569 2.441.572.636.116 (20.269.307.357) 2.495.584.554.173 2.532.940.779.316 (14.053.588.557) 

(*) Tng Cong ty chira xác djnh giá trj hcip 1 cüa các cong ci tài chInh nay dé thuyt minh trong báo cáo tài chInh niêng gi€ia niên d bOi vi không có giá niêrn yt trên 
thi truong cho cac cOng cu tal chinh nay va Chuân mtrc Kê toan Viêt Nam, Chê do Ké toan Viêt Nam hiên không co huang dan ye cach tinh gia tn hop iy su dung 
các k5' thut dnh giá. Giá tn hçip 1 cüa các cong ci tài chInh nay Co the khác vài giá trj ghi so. 
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Tng Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' sd 232,2012/TT-BTC 
cho k sáu tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 nám 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

(i) Bin dng dir phông giâm giá chi'mg khoán kinh doanh trong k' nhu sau: 

Giai doan 
tir 1/112018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai do3n 
tir 11112017 

den 30/6/2017 
VND 

SdudukS' 14.053.588.557 17.437.904.107 
TrIch 1p /(hoàn nhp) d%r phOng trong k' (Thuyêt minh 37) 6.215.718.800 (5.711.401.650) 

S6ducuMk' 20.269.307.357 11.726.502.457 

(ii) Bao gm các khoãn tin gri ngan hang có k' han  con  iai  tr 3 dn 12 thang bang VND va hu&ng läi sut 
tfr 5,2 — 7,4%/näm (3 1/12/2017: 5,2 - 7,2%/näm). 

10. Phãi thu v hçrp dông bão him 

Phãi thu phi bão him gc 
Trong do 

30/6/20 18 
VND 

236.136.374.912 

31/12/2017 
VND 

301.017.323.436 

• Phái thu cüa ben mua bOo hiêm 198.344.057.405 182.045.097.947 
• PhOi thu ti'tNgân sách Nhà nithc dOi vái hQ'p dOng báo hiêm 

tàu cá theo Nghj djnh so 67/2014/ND-C'P 12.087.454.395 80.396.074.214 
• Phái thu cña các doanh nghip tham gia dOng 

bo hiêm 25.542.613.112 38.413.901.2 75 
• PhOi thu khác lien quan den báo hiêm gOc 162.250.000 162.250.000 
Phãi thu phI nhân tái bâo hiêm 57.757.809.409 31.554.396.525 
Phái thu bôi thung nhuqng tái bâo hiêm 197.283.757.5 18 192.037.325.504 

49 1. 177 .941.839 524.609.045.465 

Các khoân phãi thu khách hang có s dis tfr 10% trY len trên t6ng phái thu khách hang: 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Tap doàn Aon 75.722.596.049 81.041.604.367 
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11. Phãi thu ngãn hin khác 

Tam frng bi thuOiig cho nguOi ducic bào hiêm 
Tam irng cho can bô cong nhân viên 
Cam cO, k qu, k cu'çuc ngän han 
Phái thu khác 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TT s 232/2012/17'-BTC 

ngày 2 8/1 2/2012 cüa Bó Tài chInh) 

30/6/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

22.234.564.806 14.452.693.171 

8.927.714.954 13.424.901.975 

72.915.155.53 80.727.362.779 

30/6/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

4.335.321.884 4.629.295.736 
19.682.930.555 12.190.444.637 
2.606.067.470 2.416.442.470 

22.165.554.981 25.039.798.888 

48.789.874.890 44.275.981.731 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng 
ch? k3' sáu tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tiêp theo) 

Phãi thu cña khách hang là các ben lien quan: 

Ttp doàn Xang du Vit Nam 
(Códônglán) 
Phãi thu phi bão hiêm gôc 

Các cong ty thành viên cia Tp doàn Xang du Vit Nam 
(Cong ty lien quan khác) 
Phái thu phi bào hiêm gôc 

Tng cong ty c phAn tái báo hiêm quc gia Via Nam 
(Co dông lou) 
Các khoàn phâi thu 

12. Dir phbng phãi thu ngãn htn khó dbi 

Chi tit dir phOng phái thu ngn han  khó dOi nhu sau: 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Dir phOng phãi thu khó dOi (*) 73.176.697.186 71.177.040.719 
Dir phOng phái thu t(r hoat dng dâu tu 1.740.225.397 1.740.225.397 

74.916.922.583 72.917.266.116 

(*) Biên dng dir phOng phãi thu ngän han  khó dOi trong k' nhu sau: 

Giai doan Giai doan 
tir 1/1/2018 tn 1/1/2017 

dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND VND 

Sdudâuk' 71.177.040.719 63.793.783.313 
Du phOng trfch 1p trong kS' 1.999.656.467 5.521.701.207 

So dir cuoi k' 73.176.697.186 69.3 15.484.520 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho ks,' sáu thang kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 (tiêp theo) (Ban hành theo TI' sá 232/201211T-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

13. Nçxu 

Tng giá trj các khoãn phái thu, cho vay qua htn thanh toán hoc chu'a qua hn nhu'ng khó có khá nãng thu hi tai  ngày 30 thang 6 näm 2018 và 31 thang 12 nãm 
2017: 

30/6/2018 
VND 

Giá gc Qua han 
6 tháng - 1 nãm 

Quáhan 
1 -2 näm 

Qua han 
2 - 3 nãm 

Qua han 
trên 3 näm 

Dir phbng Giá trl có the 
thu hôi 

+ Phái thu bão him gc 48.451.385.048 7.884.945.193 7.154.825.997 5.705.286.220 27.706.327.638 37.642.924.549 10.808.460.499 
+ Phãi thu tái báo hiêm 20.963.880.589 20.963.880.589 20.963.880.589 
+ Tm lrng can b cong nhan viên 2.633.387.091 14 1.463.686 2.491.923.405 2.590.947.985 42.439.106 
+ Phái thu tr ho?t dng dâu tu 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
+ Phái thu khác 13.750.898.931 708.540.023 2.117.909.983 723.406.203 10.201.042.722 11.978.944.063 1.771.954.868 

87.539.777.056 8.593.485.216 9.272.735.980 6.570.156.109 63.103.399.751 74.916.922.583 12.622.854.473 

31/12/2017 
VND 

Giá gc Qua han 
6 tháng -1 nãm 

Qua han 
1-2 nàm 

Qua han 
2 —3 näm 

Quáhan 
trên 3 nãm 

Duphong Giá tn có th 
thu hôi 

+ Phái thu ban him gc 45.755.831.897 5.921.856.655 8.926.921.349 2.873.479.461 28.033.574.432 36.285.027.726 9.470.804.171 
+ Phãi thu tái báo hiêm 20.479.961.863 20.479.961.863 20.479.961.863 
+ Tam üng can b cong nhân viên 4.094.088.053 193.267.317 1.068.711.189 245.493.149 2.586.616.398 3.350.797.392 743.290.661 
+ Phãi thu tir hoat dng dâu ni 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
+ Phái thu khác 11.937.946.769 318.423.508 1.056.497.380 418.492.954 10.144.532.927 11.061.253.738 876.693.031 

84.008.053.979 6.433.547.480 11.052.129.918 3.537.465.564 62.984.911.017 72.917.266.116 11.090.787.863 
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Tong Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chinh riêng (Ban hành theo iTT s 23212012/IT-BTC 
cho Icy sáu thang kt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

14. Hang tn kho 

Hang tn kho chC yu là giá trj cüa n chi, vt phm cp cho các dan vi thành vien d phiic vi hot dng 
san xuât kinh doanh, giá trj cüa cong cu, diing c chua xuât dàng trong kS'. 

15. Chi phi hoa hlng chu'a phân bô 

Giai doan Giai doin 
tn 1/1/2018 tn 1/1/2017 

den 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND VND 

S du du k' 86.163.618.483 82.755.235.936 
Chi phi hoa hông chua phân bô phát sinh trong kS' 110.792.028.614 79.590.689.383 
Chi phi hoa hông dã phân bô vao chi phi trong k' 
(Thuyêt minh 35) (93.617.893.610) (82.136.701.972) 

Sducuik' 103.337.753.487 80.209.223.347 

16. Chi phi trá tru'irc ngin hin khác 

30/6/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

Chi phi cong cii, diing ci 13.095.354.908 13.466.972.834 
Chi phi kinh doanh chua phân bô (*) 76.354.938.144 
Chi phi trã truirc khác 13.059.148.076 11.923.405.193 

102.509.441.128 25.390.378.027 

(*) Day là khoãn chi phi kinh doanh phát sinh tir nghip vii Bão him sinh mang vay tin chip qua t chirc 
tin diing chua phân bô trong ks'. Các hcrp dông báo hiêm nay ducrc trIch 1p dr phOng phi chua duçrc 
huirng theo phuang pháp tirng ngày. Tong Cong ty ap dung phuong pháp phan bô chi phi kinh doanh 
(trir hoa hông) theo nguyen tãc phân bô nhu nguyen täc phân bô chi phi hoa hông theo quy djnh tai  Thông 
tu 232. Cu the, chi phi kinh doanh duqc ghi nhn va phân bô tucrng irng vii phuang pháp trich 1p dir 
phOng phi bâo hiOrn chua duvc huing di.rcirc trInh bay trong Thuyêt minh 3(I)(i). So du cCa chi phi kinh 
doanh chua phan bô tir nghip viii nay t?i  ngày báo cáo phân ánh chi phi kinh doanh trnyng irng vói doanh 
thu phi báo hiêm chixa duçrc huing. 

17. K5 qu5 bão him 

Khoân k qu5 báo him duc dt tai  Ngân hang Thucng mai  C phn Xang Du Petrolimex bng VND 
và huing lãi suât nàrn là 7,1% (31/12/2017: 7%). Khoán k qu nay theo quy djnh không duçrc phép giái 
ngân cho den khi châm dirt hoat dng kinh doanh hoc khi có si,r chap thun truic cüa Bô Tài chinh. Tuy 
nhiën, Tng Cong ty vn thrçrc huirng li trën khoãn k qu và tiën lai cO th duqc rut bt cir lUc nào. 
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Ting Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu BO9a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho k3 sáu tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 nãni 2018 (tiép theo) (Ban hành theo TT sO 232/2012/I7'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

18. Tài san c dinh hflu hInh 

Bkn dông cüa tài san c cl/nh hüu hlnh cho Icj) sáu tháng thác ngày 30 tháng 6 nám 2018 

Nhà cü'a, Phirong tin vn till Thit b, Tài san Tong c(ng 
vt kin tróc diing ci van phbng cô dnh khác 

VND VND VND VND VND 

Nuyên giá 
SôdirdâukS' 
Tang trong k' 
Dâu ti.r xây d%rng c ban 
hoàn thành (Thuyêt minh 20) 
Thanh 1, nhuong ban 

259.896.705.461 84.866.637.345 43.868.680.610 3.488.019.722 392.120.043.138 
3.207.883.106 3.697.184.472 6.905.067.578 

34.545.455 - - 34.545.455 
(111.333.127) (111.333.127) 

S dir cui kS' 263.139.134.022 84.866.637.345 47.454.531.955 3.488.019.722 398.948.323.044 

Giá trl  hao men luy k 
SôthrdâukS' 
Khâu hao trong k' 
Thanh li, nhu'cing ban 
Biên dng khác 

56.999.292.681 
4.457.720.932 

59.078.254.189 
3.749.312.900 

33.387.365.197 
3.349.041.577 
(111.333.127) 

23.480.615 

2.506.532.020 
307.721.660 

151.971.444.087 
11.863.797.069 

(111.333. 127) 
23.480.615 

SdircuikS' 61.457.013.613 62.827.567.089 36.648.554.262 2.814.253.680 163.747.388.644 

Giá trj cbn Ii 
So dir dâu k' 202.897.412.780 25.788.383.156 10.48 1.3 15.413 981.487.702 240.148.599.051 
So dir cuoi kS' 201.682.120.409 22.039.070.256 10.805.977.693 673.766.042 235.200.934.400 

Nguyen giá các tài san c djnh hOu hInh dä ht khu hao nhirng vn con scr drng tai  ngày 30 tháng 6 nám 2018 là 71,8 t' VND (31/12/2017: 49 t' VND). 
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Tong Cong ty Co phân Bão hem Petrolimex Mu BO9a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho kS'  sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 (tiêp theo) (Ban hành theo TT sd 232120127fl'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Bkn d3ng cza tài san c djnh h12'u hInh cho kj) sáu tháng ket thác ngày 30 tháng 6 nám 2017 

Nba cfra, Phirmig tiên vn tãi Thi& bi, 
vt kin trIic ding ciii van phOng 

VND VND VND 

Nguyen giá 

Tài san 
c dinh khác 

VND 

Tong cong 

VND 

SothrdâukS' 241.997.426.823 77.551.243.440 41.661.975.935 2.380.934.587 363.591.580.785 
Tang trong k' 6.787.664.464 1.160.638.677 7.948.303. 141 
Dâu tu xây dirng cci ban 
hoàn thành (Thuyêt minh 20) - - 905.272.727 905.272.727 
Thanh 1, nhircing ban - (1.609.108.246) - (1.609.108.246) 
Biên dng khác - (21.208.499) - (21.208.499) 

S dir cui kS' 24 1.997.426.823 82.729.799.658 42.801.406.113 3.286.207.314 370.814.839.908 

Giá tr hao mOn lily k 
Sôdirdâuk' 48.989.324.446 53.748.417.574 26.496.235.555 1.481.629.053 130.7 15.606.628 
Khau hao trong k' 4.043.289.434 4.938.988.080 3.648.448.709 575.484.919 13.206.211.142 
Thanh 1, nhuvng ban (1.636.543.075) - - (1.636.543.075) 
Biên dng khác (246.666.287) (9.804.944) (256.471.231) 

S dir cu6i k' 53.032.613.880 57.050.862.579 29.898.017.977 2.047.309.028 142.028.803.464 

Giá trl cOn Ia 
SôdirdâukS' 193.008.102.377 23.802.825.866 15.165.740.380 899.305.534 232.875.974.157 
Sôdircuôik 188.964.812.943 25.678.937.079 12.903.388.136 1.238.898.286 228.786.036.444 
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Tong Cong ty CO phn Báo him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 17' so' 232/20121TT-BTC 
cho k sáu tháng két thñc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

19. Tài san c dinh vô hInh 

Bién dç5ng cüa tài san c djnh vô hInh cho k5' sáu thang thic ngày 30 thdng 6 nàm 2018 

Nguyen giá 

Quyen 
sfrdyngdât 
có thoi han 

VND 

Quyn 
sirdingdât 

không thôi han 
VND 

Phân mém 
máyvitInh 

VND 

Tong cong 

VND 

S du' dtu kS' 5.630.465.080 138.432.481.620 33.346.831.727 177.409.778.427 
Mua stm mói - - 5.381.775.456 5.381.775.456 
Dâu tu' xây drng Co.  

bàn hoàn thành 
(Thuytminh20) - 7.977.818.181 - 7.977.818.181 

S du cui k' 5.630.465.080 146.410.299.801 38.728.607.183 190.769.372.064 

Giá tn hao men luy k 
Sôdudâuk5i 1.116.264.928 - 29.311.380.709 30.427.645.637 
Khâu hao trong kS' 7 1.616.816 1.847.849.527 1.919.466.343 

Sdu'CuikS' 1.187.881.744 31.159.230.236 32.347.111.980 

Giá tn cbn lai 
Sôdu'dâuk3' 4.514.200.152 138.432.481.620 4.035.451.018 146.982.132.790 
Sôdircuôik' 4.442.583.336 146.410.299.801 7.569.376.947 158.422.260.084 

Nguyen giá CáC tài san CO dnh vô hInh dã ht khu hao nhung vn cOn sir diing ti ngày 30 tháng 6 näm 
2018 là 25,9 t' VND (3 1/12/2017: 25,5 t' VND). 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo Ti' s 232/2012,7T-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Bién d5ng cza tài san cá cl/nh vô hlnh cho kj) sáu tháng ket thik ngày 30 tháng 6 nám 2017 

Nguyen giá 

Quyên 
sir dung dat 
có thoi han 

VND 

Quyên 
sir dung dat 

không thôi han 
VND 

Phân mêm 
máyvitInh 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdudâuk' 10.220.975.080 92.676.775.511 30.147.081.727 133.044.832.318 
Mua sam mói - - 542.500.000 542.500.000 

So du' cuôi kS' 10.220.975.080 92.676.775.511 30.689.581.727 133.587.332.318 

Giá tn hao mon luy k 
Sôdudâuk' 1.824.166.324 - 19.606.961.596 21.43 1. 127.920 
Khâu hao trong kS' 108.683.592 - 4.737.157.480 4.845.841.072 

Sdrcuik' 1.932.849.916 - 24.344.119.076 26.276.968.992 

Giá tn cOn lai 
Sôdu'dâuk' 8.396.808.756 92.676.775.511 10.540.120.131 111.613.704.398 
Sôdu'cuôik' 8.288.125.164 92.676.775.511 6.345.462.651 107.310.363.326 

20. Chi phi xây diung co' ban do' dang 

Giai doan Giai doan 
tir 1/1/2018 tir 1/1/2017 

den 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND VND 

Sôdu'dâukS' 23. 193 .99 1.559 12.650.598.705 
Tang trong kS' 7.267.177.507 10.225.088.362 
Chuyên sang tài san co djnh hü'u hInh (Thuyêt minh 18) (34.545.455) (905.272.727) 
Chuyên sang tài san cô djnh vô hInh (Thuyêt minh 19) (7.977.818. 18 1) 
Giám khác (53.231.575) (966.840.861) 

S,du'cuikS' 22.395.573.855 21.003.573.479 
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21. 

Ting Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo T1'só' 23212012/I7'-BTC 
cho k sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cza Bô Tài chInh) 
. (tiep theo) 

Chi phi xây dirng co bàn dâ dang bao gm gia trj du tu h thng cong ngh thông tin v quán 1 nghip 
vii bão hiêm tai  Van phông Tong Cong ty và xây drng tri s lam vic tai  các don vj thành viOn, chi tiêt 
nhix sau: 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Van phông Tng Cong ty 7.656.629.288 5.07 1.237. 107 
Don vj thành viên tai  Hãi Throng 6.234.068.181 
Don vi thành viên tai Trà Vinh 6.388.070.897 6.388.070.897 
Dn vi thành viên tai  Lao Cai 3.135.144.964 3. 135. 144.964 
Don vi thành viên tai Ha Tinh 2.501.074.005 16 1.008.182 
Don vj thành vien tai  Quáng Nam 1.100.452.110 1.100.452.110 
Don vi thành viên khác 1.614.202.591 1.104.010.118 

22.395.573.855 23.193.991.559 

Bat dng san dãu ttr 

Nhà và quyn su diing dat Giai doin Giai dotn 
tir 1/1/2018 tw 1/112017 

dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND VND 

Nguyen giá 

s6 dir du kS'  va cu6i kS' 96.057.873.261 96.057.873.261 

Giá trj hao men luy k 
So dir dâu kS' 11.908.109.706 9.804.345.270 
Tang trong kS' 1.051.882.218 1.05 1.882.218 

S dir cui kS' 12.959.991.924 10.856.227.488 

Giá tn cbn lai 

S6dudukS' 84.149.763.555 86.253.527.991 
SôdixcuôikS' 83.097.881.337 85.201.645.773 

Bt dng san dAu tu là giá tn quyn sü ding và nhà gAn lin vài dt cüa Tng Cong ty tai  s 186 Din 
Biên Phü, Phu&ng 6, Qun 3, Thành phô HO Chi Minh, duçrc Tong Cong ty dâu tu xây drng vOi miic 
dIch cho thuê. 

Theo quy djnh tai  Chun  m?c  K toán Vit Nam s 5 — Bt dOng  san du tu, giá trj hp 1 cOa bt dng 
san dâu tu t?i  ngày 30 tháng 6 näm 2018 can duc trinh bay. Tuy nhiên, Tong Cong ty hin chi.ra xác 
djnh duqc gia trj hçrp 1 nay nên gia tn hp cüa bat dng san dâu tir tai  ngày 30 tháng 6 näm 2018 
chua duc trInh bay trên Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng giüa niên dO.  Dê xác djnh giá trj hqp 1 
nay, Tng Cong ty së phái thuê mOt  cong ty tu van dOc  1p dánh giá giá tn hp 1 cOa bat dOng san dâu 
tu. Hin tai, Tong Cong ty chua tim duçic Cong ty tu van phO hqp dê th%rc hiOn cong vic nay. 
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Ting Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' s 232/2012/TT-BTC 
cho k sáu tháng kêt thiic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

22. Dãu tir vào cong ty lien két 
30/6/2018 31/12/2017 

Giá gc T 1 Giá gc Ty 1 
näm gifr näm gifr 

VND % VND % 
Cong ty Co phân Thuouig mai  và 
Dich vu Sra chU'a 0 tO Petrolimex 1.350.000.000 30% 1.350.000.000 30% 

Nganh ngh kinh doanh chInh cOa Cong ty C phn Thuong mai  và Djch vii Scra chUa ô to Petrolimex 
("Cong ty lien két") là djch vii sira ch&a 0 to, cho thuê Xe, kinh doanh 0 to, thiêt bi 0 to và kinh doanh 
xang dâu. 
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Ting Cong ty CI phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho kr sáu tháng kt thüc ngày 30 thang 6 närn 2018 (tiêp theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TT s 232/20121fl'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 

23. Các khoãn Iu tn tài chInh dài han 
30/6/2018 31/12/2017 

Giá gc 
VND 

Gid tr! hQp I 
VND 

Diii' phbng 
VND 

Giá gc 
VND 

Giá trj hqp 1 
VND 

Dii phông 
VND 

a) Du tu gop v6n vào don vj khác 
- Dâu Ui vào don vi khác 

110.923.904.989 (14.294.420.000) 66.774.744.989 
66.774.744.989 

(7.090.000.000) 
(7.090.000.000) 

Cong ly  Lien doanh TNHH Kho xáng ngoai quan 
VânPhong 33.054.525.000 (*) (2.745.000.000) 33.054.525.000 (*) (7.090.000.000) 

Tong Cong ty CO phOn Tái báo hiêm Quôc gia Vit Nam 16.807.000.000 74.723.922.000 16.807.000.000 74.723.922.000 

TOng Cong ty Dau Vit Nam - Cong ly TNHH MW 23.800.000.000 16.500.000.000 (7.300.000.000) 

Cong ty Co phán Xây lOp 1 9.500.320.000 19.551.122.000 
Tp doàn Cong nghip Gao su Vit Nam 6.500.000.000 4.450.000.000 (2.050.000.000) 

TOng Cong ty Luvng thrc thu'c phOm Foodinco 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 

Tong Cong ty May d3ng ly'c và May nông nghip 
Vit Nam 
Dáu tir vào don vi khác 

b) Du tir nm gi& dn ngày dáo hn 
- Trái phiêu doanh nghip 

11.432.000.000 
5.481.219.989 

95 .000.000.000 

(*) 
(*) 

(*) 

11.432.000.000 
5.481.219.989 

95.000.000.000 
95.000.000.000 

(*) 
(*) 

(*) 

c) Uy thác du ttr 
Uy thác dâu tr 30.000.000.000 ('h ) 

30.000.000.000 
30.000.000.000 (*) 

T6ng tIu ttr dài hn khác 235.923.904.989 (14.294.420.000) 191.774.744.989 (7.090.000.000) 

() Tng Cong ty chua xác djnh gia trj hcip 1 cüa CáC Cong cit tài chInh nay d thuy& minh trong báo cáo tài chInh riêng giQa niên d bâi vi không Co giá niêm y& trên thj truimg cho các 

cong cu tal chinh nay va Chuân muc Kê toan Viêt Nam Chê do Kê toan Viêt Nam hien không co huong dan ye each tinh gia tn hop ly su dung cac k5 thuât dinh gia Gia tn hop ly 

cüa các cong ciii tài chInh nay Co the kháC vâi giá trj ghi so. 
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Tong Cong ty Co phân Báo him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TT so 232/2012/IT-BTC 
cho k' sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 28/1 2/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

24. Dir phông giãm giá dâu tir tài chInh dài hn 

Bin dng du phOng dAu tu tài chInh dài han  trong k' nhi.r sau: 

Sdi.rdAuk' 
Trich 1p/(hoàn nhtp) dir phOng trong kS' 
(Thuyêt minh 37) 

S'du'cuikS'  

Giai doan Giai doan 
tu 1/1/2018 tir 1/1/2017 

dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND VND 

9.868.819.558 20.085.543.115 

8.004.546.969 (6.470.148.256) 

17.873.366.527 13.615.394.859 

25. Phãi trã v hçrp dông bão hiêm 

30/6/2018 31/12/2017 
YND VND 

Phãi trá phi nhu9'ng tái báo him 
Phái trã doanh nghip tharn gia dng báo hiêm 
Phái trá bôi thu?mg báo hiêm 
Phái trá hoa hng bào hiêm 
Phãi trá khác  

224.318.849.989 174.306.557.287 
15.736.981.989 42.868.084.465 
28.604.405.416 16.002.143.028 
15.443.899.068 11.322.077.687 T 
14.318.759.398 13.246.084.457 

298.422.895.860 257.744.946.924 1 

Các khoán phãi trà khách hang có s dir chim tir 10% trà len trên tng phái trá khách hang: 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Tp doàn Aon 

Phãi trá cüa khách hang là các ben lien quan:  

63.895.920.676 59.791 .446.37 1 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Tang Cong ty C phn Tái báo hiêm Quc gia Vit Nam 
(Co dông có Onh hithng dáng ké) 
Các khoán phài trá 94.041.321.393 76.338.873.557 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 17' so' 232/2012117'-BTC 

cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

26. Thuê và các khoãn phãi np Nhà nuirc 

K)) sáu tháng kê't thác ngày 30 tháng 6 ndm 2018 

S dir tai S phát sinh 
1/1/20 18 trong ki 

VND VND 

S da np Sdirtai 
trong ky 30/6/2018 

VND VND 

Thuê giá trj gia tang 
Thuê thu nh.p doanh nghip 
Thuê nba dat 
Thuê thu nhp cá nhân 
Thuê nhà thâu 
Thuê khác  

14.549.390.680 
11.225.909.637 

1. 144.375.549 
56.545.757 
53.901.236  

58.600.826.932 
16.909.327.454 

581.437.470 
7.280.146.880 

154.891.527 
124.455.240  

(55.595.066.521) 
(19.800.363.896) 

(581.437.470) 
(7.600.788.98 1) 

(143.262.678) 
(124.2 15 .799)  

17.555.151.091 
8.334.873.195 

823.733.448 
68.174.606 
54. 140.677 

27.030.122.859 83.651.085.503 (83.845.135.345) 26.836.073.017 

Kj> sáu tháng ké't thOc ngày 30 tháng 6 nãm 2017 

S dir tai S phát sinh S dã nôp Sdirti 
1/1/2017 trong k trong ky 30/6/2017 

VND VND VND VND 

Thug giá trj gia tang 
Thug thu nhâp doanh nghip 
Thué nhà dat 
Thug thu nhp cá nhân 
Thuê nhà thâu 
Thuê khác  

12.378.737.332 
5.674.046.318 

2.306.330.480 
63.260.074 
54.447.725  

61.142.970.972 (58.077.977.949) 15.443.730.355 
17.992.267.037 (13.668.205.782) 9.998.107.573 

338.787.609 (338.787.609) 
4.618.970.841 (6.121.768.276) 803.533.045 

170.475.819 (166.979.861) 66.756.032 
370.334.390 (370.180.179) 54.601.936 

20.476.821.929 84.633.806.668 (78.743.899.656) 26.366.728.941 

27. Các khoãn phãi trá, phãi np ngãn hn khác 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Kinh phI Cong doàn 
Bâo hiêm xã hoi 
Báo hiêm y tê 
Bão hiêm that nghip 
Co tirc phài trá cho cô dông 
Thuê nhà thâu gill Iai (*) 
Phái trá khác  

3.699.322.755 
327.537.639 
124.279.041 
29.094.587 

6.276.244.753 
11.839.872.559 
3.580.620.7 13  

3. 137.297.501 
179.921.233 
130.573.388 
42.243.296 

5.038.032.792 
11.839.872.559 
11.313.889.180 

(*) 

25.876.972.047 31.681.829.949 

Day là thu nba thAu lien quan dn cac hQp dng nhu'ng tái bão him ra nuot ngoài phát sinh tr nãm 
2009 den tháng hai näm 2012 du9c TOng Cong ty gilll?i do dang lam thO tiic mien giám thuê vói co quan 
thug. Den thOi dim phát hành báo cáo tài chInh riêng gitta nien d nay, Tng Cong ty van chua nhân 
duçc quyêt djnh chInh thtrc tlr co quan thuê ye van dê nay. 
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Giai doan 
tir 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

63.197.055.574 
92.543.368.581 

(80.4 19.127.639) 

Giai doan 
tix 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

69.500.371.541 
77.067.760.189 

(79.760.242.729) 

Di.r phông 
nhiro'ng tái 
bão hiêm 

VND 

Dir phông boi 
thirôiig báo hiêm 
gôc và nhân tái 
bão hiêm thuân 

VND 

Dir phbng phi 
chira duoc hirông 

nhtrong tái bão 
hiêm 

VND 

283.937.070.686 

12.893.470.095 

Dir phbng phi 
chira thrnc luro'ng 
bão hiêm gôc và 

nhân tái bão 
hiêm thuân 

VND 

1.081.928.628.378 

65.107.105.157 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 77' so' 232/20]2/TT-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 2 8/] 2/2012 cia Bç5 Tài chmnh) 
(tip theo) 

28. Doanh thu hoa hông chira thrçrc hithng 

Sôdu'dâuk' 
Doanh thu hoa hông phát sinh trong kS' 
Doanhthu hoa hông dã phân b vào thu nhp trong kS' 
(Thuyêt minh 33) 

Sdu'cuikS' 75.321.296.5 16 66.807.889.001 

29. Dir phbng nghip vti 

Dir phèng bôi thirô'ng và dr phông phi chu'a thrçc hiró'ng 

Dir phbng 
báo hiêm gôc 
và nhân tái 
bão hiêm 

VND 
Tai ngày 30 tháng 6 nárn 2018 
Di.r phông phI chua ducic huóng 1.443.866.274.316 296.830.540.781 1.147.035.733.535 
Du phông bôi thuô'ng 1.438.943.320.672 857. 138. 178.003 58 1.805.142.669 

 

2.882.809.594.988 1.153.968.718.784 1.728.840.876.204 

Tgi ngày 31 tháng 12 náin 2017 
Du phông phI chua ducic huOng 
Du phèng bôi thu&ng 

1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 
1.300.086.510.404 711.341.615.048 588.744.895.356 

  

2.665.952.209.468 995.278.685.734 1.670.673.523.734 

Biên dng di phông phi chira thrçrc hirô'ng 

K)> SáU tháng két thOc ngày 30 tháng 6 nàin 2018 

Du phbng phi 
chira thr rc htrông 
bão hiêm gôc và 

nhãn tái 
bão hiêm 

VND 

Sdudtuk' 1.365.865.699.064 
Tang du phOng trong k' 
(Thuyêt minh 31) 78.000.575.252 

S du cui k' 1.443.866.274.316 296.830.540.781 1.147.035.733.535 
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Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TTs 232/2012117'-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nâm 2018 
(tip theo) 

1.282.632.818.757 296.233.570.788 986.399.247.969 

138.856.810.268 145.796.562.955 

Sidi.rcuikS' 

Biên dng dr phbng bM thtrOiig 

K)) sáu tháng ket thác ngày 30 tháng 6 närn 2018 

Dir phOng bôi 
thrO'ng bão hiêm 
gôc và nhân tái 

bão hiêm 
VND 

Sdi.rdtukS' 1.300.086.510.404 
Tang/(giám) dr phông trong k3i 
(Thuyêt minh 34) 

1.438.943.320.672 857.138.178.003 SdLrcuikS' 581.805.142.669 

1.299.397.541.919 

(29.993.021.648) 

S du du k' 
(GiOm)/tang dr phông trong kS' 
(Thuyêt minh 34) 

Sdrcuik' 

Biên dng dir phbng dao dng iOn 

1.269.404.520.271 702.942.134.008 566.462.386.263 

S6dudâukS' 
Tang trong ky 

S6du'cuéikS' 

Giai doan 
tu 1/1/2018 

dn 30/6/2018 
VND 

261.508.648.552 
10.984.786.651 

272.493.435.203 

Giai doan 
tu' 1/112017 

den 30/6/2017 
VND 

248.182.170.464 
20.355.906.081 

268.538.076.545 

Sdirduk' 
Tàng/(giám) du phông trong k' 
(Thuyêt minh 31 

1.272.615.605.501 

10.017.213.256 

Di.r phbng phi 
chu'a thro'c hu'o'ng 

nhiro'ng tái bOo 
hiêm 

VND 

299.882.544.212 

(3.648.973.424) 

Di.r phông phi 
chira thrqc hirô'ng 
bOo hiêm gôc và 

nhân tái bOo 
hiêm thuOn 

VND 

972.733.061.289 

13 .666. 186.680 

K5' sáu tháng két thác ngày 30 tháng 6 nãtn 2017 

Dir phbng phi 
chira thr rc hirO'ng 
bão hiêm gôc và 

nhân tái 
báo hiêm 

VND 

(6.939.752.687) 

K)) SáU tháng ket thác ngày 30 tháng 6 nãm 2017 

Dir phbng bM 
thirong bOo hiêm 
gôc và nhân tái 

bOo hiêm 
VND 
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Dtr phèng bôi 
thirOng nhirçrng 

tái bOo hiêm 

VND 

711.341.615.048 

Dir phbng bôi 
thirong bOo hiêm 
gôc và nhân tái 
bOo hiêm thuân 

VND 

588.744.895.356 

Du phông bôi 
thirOng nhirqng 

tái bOo hiêm 

VND 

793.054.979.324 

(90.112.845.316) 

Dir phOng bôi 
thirO'ng bOo hiêm 
gôc và nhn tái 
bOo hiêm thuOn 

VND 

506.342.562.595 

60.119.823.668 

( 
J 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 (tiêp theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TI' so 232/2012/JT-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

30. Von chü sr hu 

Thay dôi vn chü so' hini 

S dir ti 
ngày 1 tháng 1 näm 2018 

Lainhuân sauthuê 
Phân bô 19'i nhutn vào các qu 
TrIch qu khen thuöng, phüc 1çi 
Chia Co trc cho cô dong 
(Thuyêt minh 41) 

Vn cô phãn 

VND 

887.177.730.000 

Thng dir vn 
cô phân 

VND 

359.463.149.516 

Co phiêu qu Qu dãutir 
phát triên 

VND VND 

- 50.153.748.628 

1.273.601.303 

Qu dir trfr Lo'i nhuãn sau 
bat buôc thuê chwa 

phân phôi 
VND VND 

50.100.773.484 120.994.351.139 

- 74.271.388.430 
- (1.273.601.303) 
- (13.257.194.872) 

- (106.461.327.600) 

Tong 

VND 

1.467.889.752.767 

74.271.388.430 

(13.257.194.872) 

(106.461.327.600) 

S dir tai 
ngày 30 tháng 6 näm 2018 

887.177.730.000 359.463.149.516 - 51.427.349.931 50.100.773.484 74.273.615.794 1.422.442.618.725 

S dir tai 
ngày 1 tháng 1 näm 2017 

Lai nhuân sau thuê 
Phân ho Içii nhun vào các qu 
TrIch qu khen thuOng, phic 1çi 
Chia cO tirc cho cô dong 
(Thuyêt minh4l) 
Tang khác 

709.742.180.000 13.252.855.866 - 47.094.617.942 

3.059.130.686 

43.732.766.970 100.439.357.160 

- 79.458.948.030 
- (3.059.130.686) 
- (19.339.356.406) 

- (78.071.639.800) 
- 32.997.096 

914.261.777.938 

79.458.948.030 

(19.339.356.406) 

(78.071.639.800) 
32.997.096 

Sôdirtai 
ngày30tháng6nm 2017 

709.742.180.000 13.252.855.866 - 50.153.748.628 43.732.766.970 79.461.175.394 896.342.726.858 

43 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 77 so' 232/2012/17'-BTC 
cho k)' sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngay 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Chi tiêt các cô dông cüa Tong Cong ty: 

30/6/2018 
S c phiu T l S 

3 1/12/2017 
cô phiêu T 1 

Tp doàn Xang dAu Vit Nam 36.328.320 40,95% 36.328.320 40,95% 
Samsung Fire and Marine 
Insurance Company Ltd 17.743.555 20,00% 17.743.555 20,00% 
Ngan hang TMCP Ngoai thuang 
Viêt Nam 7.123.200 8,03% 7. 123.200 8,03% 
Tong Cong ty Tái Bão hiêm 
QuOc Gia Viét Nam 6.387.752 7,20% 6.387.752 7,20% 
Các cO dông khác 2 1.134.946 23,82% 21. 134.946 23,82% 

S c phiu clang 1uu hành 88.7 17.773 100,00% 88.7 17.773 100,00% 

Vn c phAn thrçc duyt và dã phát hành cña Tng Cong ty là: 

30/6/2018 31/12/2017 
S ci phiêu VND S cô phiêu VND 

Vn c phAn duçic duyt 88.717.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 

Vn c phAn da phát hành 88.7 17.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 
SO cO phiéu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

S c phiu clang liru hành 88.7 17.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 
So cO phiéu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh nêng (Ban hành theo TT s 232/2012/1T-BTC 
cho ky sáu tháng két thñc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cña B Tài chInh) 
(tip theo) 

31. Doanh thu phi bão him 
Giai doan 

tü' 1/1/2018 
den 30/6/2018 

VND 

Giai don 
tir 1/112017 

dn 30/6/2017 
VND 

PhI bão him gc 1.359.329.094.999 1.214.768.323.567 

Báo hiêm s&c khóe và tai nan 2 70.625.564.471 138.711.921.419 
Báo hiém tài san và thiêt hai 130.737.641.392 119.035.871.349 
Báo hiêm hang hoá van  chuyên 153.371.987.443 124.4 78.323.984 
Báo hiêm xe cci giái 513.019.107.92 7 559.140.425.576 
Báo hiêrn cháy no 121.9 79.601.866 96.643.259.027 
Báo hiêm than tàu và trách nhiêm dan sr chü tàu 133.797.138.300 147.485.226.763 
Báo hiém tin dyng và rüi ro tài chInh 10.03 7.471 .236 4.438.705.505 
Báo hiém trách nhim chung và báo hiêm phi nhân 
thQ khác 

25.760.582.364 24.834.589.944 

Các khoãn giâm tr?r phi bão him gc (7.221.071.695) (4.583.455.615) 

PhI nhân tái bão him 67.88 1.481.822 102.029.378.848 

Báo hiêm s&c khOe và tai nan 10.492.070.746 32.074.765.794 
Báo hiêm tài san và thit hqi 38.2 75.157.640 40.990.464.173 
Báo hiêm hông hoá van  chuyên 8.708.021.412 8.512.959.803 
Báo hiêm hông không 534.135.995 2.356.452.021 
Báo hiêm xe cci giái 728.818.427 674 .430.647 
Báo hiêm cháy nO 1.160.647.062 1.037.731.027 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan sit chñ tàu 6.82 7.584.468 12.0 76.029.509 
Báo hiêm trách nhim chung và báo hiêm phi nhân 
thQ khác 

1.155.046.072 4.306.545.8 74 

Các khoãn giãm trfr phi nhn tái báo him (5.947.642.912) (2.731.122.420) 

Tang dir phèng phi chua ducic huâng bão him gc va 
nhn tái bão hiêm (Thuyêt minh 29) (78.000.575.252) (10.017.213.256) 

1.336.041.286.962 1.299.465.911.124 
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Tang Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09a - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 17 sO' 232/2012/JT-BTC 
cho ky sáu tháng kt thóc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

Doanh thu phi bão him gic vâi cac ben lien quan: 
Giai doan Giai doan 

tlf 1/1/2018 tIr 1/1/2017 
dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 

VND VND 

Tp doan Xäng dAu Vit Nam 
(Co dông lou) 
Doanh thu phi báo hiêm gôc 

Các cong ty thành viên cüa Tp doàn Xang du Vit Nam 
(Cong ty lien quan khác) 
Doanh thu phi bão hiêm gôc 

121.533.792.001 104.108.728.360 

118.443.041.834 102.376.071.179 

32. PhI nhu'Qng tái bão hiêm 

 

Giai d03n Giai doan 
tu' 1/1/2018 tir 1/1/2017 

den 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND VND 

T6ng phi nhucmg tái báo him 315.563.197.156 291.687.820.328 

Báo hiém s&c khOe và tai ngn 27.941.128.881 3.639.231.978 
Báo hiêm tài san và thit hai 129.631.188.980 107.940.234.977 
Báo hiêm hang hoá van  chuyén 39.011.345.190 36.877.702.976 
Báo hiêm xe ccr giái 388.762.299 1.316.132.498 
Báo hiém cháy nO 29.156.649.696 42.066.353.010 
Báo hiêm than tàu và trách nhim dan Sw chz tàu 72.061.166.018 82.908.423.332 
Báo hiêrn tin dyng và rid ro tài chInh 5.123.280.022 3.638.941.361 
Báo hiêm trách nhim chung và báo hiêm phi 
nhân thQ khdc 

12.249.676.070 13.300.800.196 

(Tang)/giâm dr phOng phi chira di.rcic hrOrng nhuçing tái 
bão hiêm (Thuyêt minh 29) (12.893.470.095) 3.648.973.424 

302.669.727.061 295.336.793.752 

33. ba hông nhu'9'ng tái báo hiêm 

Giai doan Giai doan 
tir 1/1/2018 tir 1/112017 

den 30/6/2018 den 30/6/2017 
VND VND 

Hoa hng nhtrçing tái bão him (Thuyt minh 28) 80.419.127.639 79.760.242.729 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TT s 232/201211T-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 11am 2018 ngày 2 8/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

34. Tong chi bôi thtrô'ng bão him 

Giai doan 
tii 1/1/2018 

dn 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

Tng chi bôi thuing 

Báo hiêm s&c khóe và tai nan 
Báo hiém tài san và thiét hai 
Báo hiêm hang hoá vn chuyén 
Báo hiém hang không 
Báo hiêrnxe cugiái 
Báo hiém cháy no 
Báo hiêm than tàu và trách nhiém dan sit chi tàu 
Báo hiém trách nhirn chung và bâo hiém phi 
nhán thQ khác 

Các khoán giám trü 

Thu bi thu?sng nhuçrng tái báo him 

Tang/(giãm) dr phOng bi thu'è'ng báo him gc và 
nhn tái báo hiêm (Thuyét minh 29) 
(Tang)/giãm du phong bôi thi.rng nhucrng tái báo hiêm 
(Thuyêt minh 29) 

656.661.057.619 

106.145.919.310 
99.876.393.713 
11.075.793.445 

2 10.282.546 
343.857.563.980 

18.555.526.680 
74.808.312.405 

2.131.265.540 

(1.243.790.402) 

(85.283.676.511) 

138.856.810.268 

(145.796.562.955)  

704.579.128.131 

103.216.492.172 
62.982.626.585 
26.225.539.706 

443.467.726 
311.841.558.504 
113.812.278.969 
84.212.631.649 

1.844.532.820 

(953 .842.85 1) 

(177.357.090.803) 

(29.993.021.648) 

90.112.845.316 

563. 193.838.019 586.388.018. 145 

Tng chi bi thuè'ng báo him gc vài các ben lien quan: 

Giai doan 
tfr 1/1/2018 

dn 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

Tp doàn Xang dtu Vit Nam 
(Co dông ló'n) 
Chi bôi thuèng báo hiêm gôc 

Các cong ty thành vien ciia Tp doàn Xang dtu Vit Nam 
(Cong ty lien quan khác) 
Chi bôi thirOng bão hiêm gôc 

127.441.029 

11.392.566.260 

113.288.050 

11.728.603.033 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng 
cho k3' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tip theo) 

35. Chi phi khác hoit dng kinh doanh bão hiêm 

Chi phi hoa hng báo him dã phân b (Thuyt minh 15) 
Chi dánh giá rii ro dOi tuçvng duc bão hiêm 
Chi quãn 1 di 1 báo hiêm 
Chi dé phông, han chê ton that 
Chi khac  

Mu B09a - DNPNT 
(Ban hành theo 7Tsô' 232/2012/IJ-BTC 

ngày 28/1 2/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Giai doan Giai doan 
tii 1/1/2018 ttr 1/1/2017 

dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 
VND YND 

93.617.893.610 82.136.701.972 
4.709.311.898 1.590.916.054 

650.892.048 876.473.859 
4.852.454.469 974.562.946 

257.598.693.365 233.434.715.125 

361.429.245.390 3 19.013 .369.956 

36. Doanh thu hot dng tài chInh 
Giai doan 

tir 1/1/2018 
den 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
ttr 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

Thu läi du tu c phiu, trái phiu 21. 15 1.586.285 30.534. 121. 167 
Doanh thu tir cô t1rc (Thuyêt minh 39(b)) 7.455.552.800 9.789.646.047 
Lãi tiên gri ngân hang, lãi üy thác dâu tu 20.975.479.913 60.455.594.940 
Doanh thu hoat ding tài chInh khác 2.202.479.851 6.056.279.086 

51.785.098.849 106.835.641.240 

37. Chi phi hoit dng tài chInh 
Giai doan 

tir 1/1/2018 
dn 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
tü 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

TrIch 1p/(hoàn nhp) dir phông giãm giá 
cac khoán dâu ur ngän han  (Thuyêt minh 9(i)) 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phông giãm giá 
các khoãn dâu tu dài han  (Thuyét minh 24) 
Chi phi tài chInh khác 

6.215.718.800 

8.004.546.969 
16.802.501.498 

1 

(5.711.401.650) 

(6.470.148.256) 
24.073.412.734 

31.022.767.267 11.891.862.828 
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Giai doan 
tir 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

.3 

K 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' so' 232/2012/'I7'-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tip theo) 

38. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
Giai doan 

tir 1/1/2018 
den 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

den 30/6/20 17 
VND 

Chi phi nhân viên 90.823 .957. 130 85.926.775.701 
Chi phi vt 1iu quân iS' 4.096.442.646 3.838.129.625 
Chi phi do dIing van phOng 6.124.726.794 5.844.269.141 
Chi phi khâu hao tài san cô djnh 13 .783.263.4 12 18.052.052.214 
Chi phi thuê và các khoán 1 phi 6.938.089.536 4.629.314.908 
Chi phi djch vi mua ngoài 27.337.242.890 27.077.503.9 10 
Chi phi khác bang tiên 20.794.234.613 12.688.070.170 

169.897.957.021 158.056.115.669 

39. Thuê thu nhp doanh nghip 

(a) Ghi nhn trong báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh 

Chi phi thu TNDN hin hành 
KS' hiên hành 16.909.327.454 17.765.068.487 

(b) Dôi chiu thuê sut thirc t 

Giai doan 
tii 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

t1n 30/6/2017 
VND 

Loi nhuân k toán truàc thu 91. 180.715 .884 97.224.016.5 17 

Thu tinh theo thuê suât cüa COng ty 
Chi phi không duçc khâu tri thuê 
Thu nhp khOng bj tinh thuê (*)  

18 .236. 143. 177 
193.497.183 

(1.520.312.906)  

19.444.803.303 
278. 194.393 

(1.957.929.209) 

(*) 

16.909.327.454 17.765.068.487 

  

Bao gm trong dO là các khoãn c tl.rc và Içri nhun du'cic chia voi tng giá irj 7.455.552.800 VND theo 
Lut thuê thu nhp doanh nghip (giai doan tO 1/1/2017 den 30/6/2017: 9.789.646.047 VND) (Thuyêt 
minh 36). 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 77' sá 232/2O12uIT-BTC 
cho ki sáu tháng két thñc ngày 30 thang 6 näm 2018 ngày 2 8/1 2/2012 cia Bó Tài chInh) 

(tip theo) 

(c) Thuê sut áp ding 

Thug sut kS'  sáu thang kt thtic ngày 30 thang 6 näm 2018 cña Tng Cong ty là 20% (ksau tháng kt 
thic ngày 30/6/2017: 20%). Vic tInh thuê thu nhp doanh nghip phii thuc vào sr kiêm tra và phê 
duyt cüa ca quan thué. 

40. Mt s chi tiêu dánh giá khái quát tInh hInh tài chInh 

Chi tiêu Don i 30/6/2018 31/12/2017 

1. Bô trI co cu tài san và co cu nguôn vn 
1.1 BôtrIcocâutàisãn 

- Tài san dài hanlTông tài san % 14,33 14,18 
- Tài san ngän han/Tong tài san % 85,67 85,82 

1.2 Bô trI co câu nguon von 
- Nç phãi trãlTOng nguôn vOn % 72,96 70,76 
- Ngun von chü s httu/Tng ngun von % 27,04 29,24 

2. Khã näng thanh toán 
2.1 Khá näng thanh toán hiên hành ln 1,37 1,41 
2.2 Khã näng thanh toán na ngän han lan 1,18 1,08 
2.3 Khá näng thanh toán nhanh lan 0,67 0,74 

H! 
Don vi Giai doan Giai doan P 

tu' 1/1/2018 tii 1/1/2017 
den 30/6/2018 den 30/6/2017 

VND VND 
3. T sut sinh lOi 
3.1 T suât lai nhuân trên doanh thu 

- T suât Ioi nhuân truâc thu/Doanh thu % 7,41 8,13 
- T' suât loi nhuân sau thuê/Doanh thu % 6,03 6,64 

3.2 TS'  suât J0.j  nhutn trên tong tài san 
- Ty' suât 19i nhun trucic thuê/Tông tài san % 1,77 2,28 
- T suit 19i nhun sau thuê/Tông tàisán % 1,44 1,86 

3.3 T' suit lçi nhun sau thu/ Nguôn von 
chüsOhü'u % 5,17 8,86 

41. Phân chia lçri nhun 
Can cü Nghj quyêt Dai  hi dng cô dOng s 01/2018/PJICO-NQ-DHDCD, tai CUOC h9p ngày 20 tháng 
4 nãm 2018, Di hi dong CO dOng cüa Tong Cong ty dã quyêt djnh phân phôi khoán CO tuc 
106.461.327.600 VND (tirong rng vài 12.000 VND trên mt CO phiêu) (CUC h9p ngày 26 tháng 4 näm 
2017: phân phôi khoãn Co tü'c 78.071.639.800 VND (tirong rng vó'i 11.000 VND trên mt CO phiêu)). 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo TI' so 232/2012/TI'-BTC 
cho k)' sáu tháng kêt thuc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

42. Các so dir và giao djch chü yêu vó'i các ben lien quan 

Ngoai các s thr vói ben lien quan du9'c trInh bay tai  các thuyt minh khác cCa báo cáo tài chInh riêng, 
trong k' Tong Cong ty có các so du va giao djch chO yéu vOi các ben lien quan nhu sau: 

S dir 30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

Ngãn hang TMCP Ngoii thtro'ng Vit Nam 
(Co dông Ion) 
Tiên gin có k' han 347.500.000.000 290.305.000.000 
Phái thu lài tiên gin 9.429.688.735 7.591.213.264 

Ngân hang Thinmg mai Co phân Xäng dâu Petrolimex 
(Cong ty lien két cua CO dong lan) 
Tiên gin có k' han 233.000.000.000 238.000.000.000 
Phái thu lãi tiên gi:ri 10.127.475.801 8.424.888.889 

COng ty TNHH MTV cIru ho PJICO Hãi PhOng 
(Cong ly con) 
Các khoán phái trá 45.315.600 292.346.450 

Giao dch 

Ngãn hang TMCP Ngoi thu'o'ng Vit Nam 
(CO dông ian) 

Giai doan 
tir 1/1/2018 

dn 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

Doanh thu lãi tin gin có kS' han 

Ngân hang Thirong mii C1 phn Xang du Petrolimex 
(Cong ty lien két cua CO dOng 1&n) 

8.237.619.102 10.830.520.548 

Doanh thu lãi tiên gin có k3' han 

Cong ty TNHH MTV cu'u ho PJICO Hãi PhOng 
(Cong ly con) 

7.648.170.558 6.478.264.643 

Chi phi djch vi sira china 

Hi ding Quãn tr, Ban Kim soát và 
Ban Tong Giám doe 

(74.087.273) (508.428.864) 

Lrcnng, thuOiîg và thu lao (*) 3.758.449.000 2.700.162.500 

(*) Lirong, thuóng và thu lao cUa k5' sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 201,8 bao gm 805.149.000 
VND là khoán khen thuOng hoàn thành vuQt mirc kê hoach li nhun cho Hi dong Quân trj và Ban diêu 
hành phân phOi tin I9i nhun thirc hin nãm 2017 theo Nghj quyêt Dai  hi dong c dOng s 
01/2018/PJICO-NQ-DHDCD, tai  cuc h9p ngày 20 thang 4 nãm 2018. 
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Tong Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 77' sc 232i2012/I7'-BTC 
cho ky sáu tháng kt thóc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cãa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

43. Các cong cti tài chInh 

(a) Quán l rüi ro tài chInh 

(i) Tong quan 

Các loai i-ui ro ma Tng Cong ty phái di mt do vic sir ding các cong ci tài chInh cüa mInh bao gm: 

• rOi ro tin ding; 
• i-ui ro thanh khoãn; và 
• rüi ro thj trung. 

Thuyt minh nay cung cp thông tin v tirng loai rOi ro nêu trên ma T6ng Cong ty có th gp phái va mô 
tâ cac mic tiêu, chInh sách va cac quy trInh TOng Cong ty sir dvng  dé do luO'ng và quán li rüi ro. 

H0i dng Quãn trj cUa Tng Cong ty chju trách nhim kim tra xem Ban Tng Giám dc giám sat vic 
tuân thu chInh sách va thu Wc quãn l rüi ro cña Tong Cong ty nhu the nào, và soát xdt tInh thIch hqp 
ciia khung quán l rCti ro lien quan den nhUng rüi ro ma Tong Cong ty gp phãi. 

(ii) Khung quãn if Tül To 

Mic dIch chInh cüa khung quân 1 rCi ro va quãn l tài chInh là nhm báo v c dOng cOa T6ng Cong ty 
lir cac su kiên can tr Tong COng ty dat thwc cac muc tiêu tal chinh môt cach On dinh HOi dOng Quan 
trj và Ban Tong Giám doe nhn thây tam quan trpng cCa mOt  h thông quãn trj rüi ro hiu qua. 

Tng Cong ty dã thi& 1p mOt 1,0 phn quán 1i rüi ro vâi các diu khoân drnyc thng nhAt bri H0i  ding 
Quãn tn. BO phn nay duqc bO sung them vài mt co câu,tO chirc rO rang bang các van ban quy djnh 
trách nhim va quyên han  tir  H0i  dOng Quãn trj den Ban Tong Giám dOc va các lãnh dao  cap cao khac. 
MOt khung chInh sách dã thrc phát triên Va d%lng, trong do chi ra nhng rüi ro chO yêu cUa Tong 
Cong ty, các chuân mirc ye quân tn rüi ro, kiêm soát va to chine kinh doanh cho các hoat dng cCa Tong 
Cong ty. MOi chInh sách së thr?c mOt  thành viên,  trong Ban Tong Giám dOc chju trách nhim giám sat 
tinh tuãn thu dôi vini chInh sách nay trong toàn Tong COng ty. 

(b) Rüi ro tin dyng 

Rüi ro tin drng là rñi ro 1 tài chInh cCa Tng Cong ty nu mOt  khách hang hoc ben di tác cüa cong 
cii tài chInh khOng dáp 1mg di.rçmc các nghia vii theo hçmp dOng, và phát sinh chC yêu tin các khoán phái 
thu khách hang và các khoãn dâu tu vào chImg khoán no' vini mlrc dO rüi ro tin diing tOi da tai  ngày báo 
cáo nhu sau: 

Thuyet 
minh 

30/6/20 18 
VND 

31/12/2017 
VND 

Tin gin ngân hang và các khoán 
tuang duang tiên (i) 126.729.112.638 128.478.182.328 
Tiên gin có k' han (i)  2.336.045.521.766 2.370.350.521.766 
Phãi thu ngAn han  cüa khách hang (ii)  590.549.793.578 602.207.630.216 
Trâ truinc cho ngui ban ngän han (ii) 22.047.477.963 1.169.004.728 
Phãi thu ngãn han  khác (ii) 48.789.874.890 44.275.981.731 
Phãi thu dài han khác (ii) 11.346.334.539 11.757.340.639 
Các khoãn dan tu dài han khac (iii) 125.000.000.000 125,000,000.000 

3.260.508.115.374 3.283.238.661.408 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tai chInh riêng 
cho ky sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tiep theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TT s 232/2012117'-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cña Bô Tài chInh) 

(i) Tien gfri ngân hang và các khoán twozg drnmg lien 

Tin và các khoãn trnmg ducmg tin cüa Tng Cong ty chü yu dirçc gri tai  các t chIrc tài chInh danh 
tiêng. Ban Tong Giám dôc không nhn thây có rüi ro tIn diing trong yêu nào tir cac khoãn tiên gfri nay 
va không cho rang các to chirc tai chInh nay có the mat khã näng trâ nçi và gay ton that cho Tong Cong 
ty. 

(ii,) Các khoãn phãi thu khách hang, phái thu ngn và dài hqn khác 

Rüi ro tin ding cüa Tng Cong ty chju ãnh huâng chü yu bi dc dim cüa tirng khách hang. Di phó 
vOi nhüng rüi ro nay, Tong Cong ty dã thiêt 1p mt chInh sách tin ding ma theo do môi khách hang mài 
se drc dánh giá riêng bit ye d tin cy cüa khã nãng trã n tnràc khi Tong Cong ty dua ra cac diêu 
khoãn va diêu kin cung cap djch vi va thanh toán chuân cho khách hang dO. 

Các khoãn phái thu khách hang chju rüi ro tin ditng gm các khoân phâi thu v bão him, tái bão him, 
tam üng cho khách hang và cac khoân phãi thu khac. Tong Cong ty quân 1 rüi ro tin ding khách hang 
thông qua các chinh sách, thu tic và quy trInh kiêm soát cüa Tong Cong ty có lien quan den vic quân 
li rüi ro tin ding khách hang. 

Các khoãn phãi thu khách hang vàphâi thu khác chua qua han hay chua bj giâm gia chü yu tir các cong 
ty có ljch sir trâ ncr dáng tin cy dôi vài Tong Cong ty. Ban Tong Giám dôc tin rAng các khoán phãi thu 
nay có chat hrcrng tin diing cao. 

Tui nq cCa các khoAn phAi thu cCa khách hang dA bj giám giá tai  nhu sau: 

Di.r phbng ni 
Qua h3n và bi suy giãm giá trj phãi thu khó dbi 

Ngày 30 tháng 6 nAm 2018 

181 — 360 ngày 
VND 

Trên 360 ngày 
VND VND ii 

PhAi thu ngän han  cüa khách hang 8.593.485.216 78.946.291.840 (74.916.922.583) 

Ngày 30 tháng 6 nAm 2017 
Phãi thu ngAn han  cüakhách hang 10.263.161.676 74.136.891.193 (71.055.709.917) 

(iii) Các khoãn ithu tu' dài han khác 

Tng Cong ty giài han  rnIrc rüi ro tin diving bang cách chi dAu tu vao cac loai chfrng khoán d thanh khoAn 
va cCa các dOi tác có xêp hang tin nhim tung duang hoc cao hGn so vói Tong Cong ty. Vi mirc xêp 
hang tin nhim cao nói trên, Ban Tong Giám dôc cho rang së không có dOi tác nào mat khã nAng th%rc 
hin nghia vii. 

•1 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo Ti' s 232/2012/TT-BTC 
cho k)1 sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2018 ngày 2 8/1 2/2012 cia Bó Tài chInh) 

(tip theo) 

(c) Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoán là rüi ro trong do Tng Cong ty không th thanh toán cho các nghia viii tài chInh khi 
dn han.  Phi.rang thüc quãn 1 tài chInh cüa Tong Cong ty là dam bão 0 mirc cao nhât rang Tong Cong 
ty luôn có dü kha nàng thanh khoãn dê thanh toán các khoán no.  phãi trâ khi den han,  trong diêu kin 
bInh thirOTig cüng nhtr trong dieu kin cäng thang ye mat tài chInh, ma không lam phát sinh các mic ton 
that không the chap nhn di.rç'c hoac có nguy co gay ton hai  den danh tiêng cOa Tong Cong ty. 

Các khoân n phai trá tài chInh có khoán thanh toán CO djnh hoc có th xac djnh dUPC Co thi gian dáo 

han theo  hop  dông nhi.r sau: 

Tai ngày 30 tháng 6 11am 2018 DtrOi 1 näm Tir 1 dn 5 näm Tong cong 
VND VND VND 

Phái trá nguO'i ban ngàn han, 329.596.918.553 - 329.596.918.553 
NguOi mua trã tién tnrc ngän han 4.455.998.825 - 4.455.998.825 
Các khoán phãi trã, phãi np 
ngän han  khác 21.696.738.025 - 21.696.738.025 
Phái trã dài han  khác - 2.458.780.075 2.458.780.075 

355.749.655.403 2.458.780.075 358.208.435.478 

Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2017 Dtrói 1 näm Tu' 1 dn 5 nàm Tong cng 
VND VND VND 

Phài Ira ngui ban ngtn han, 274.337.390.779 - 274.337.390.779 
NguOi mua trá tiên tru'àc ngàn han 2.496.365.422 - 2.496.365.422 
CáC khoán phai trá, phái np 
nganhankhác 28.191.794.531 - 28.191.794.531 
Phái trã dài han  khác - 2.027.237.300 2.027.237.300 

305.025.550.732 2.027.237.300 307.052.788.032 

(d) Rüi ro thj trtràng 

Rüi ro thj tru'ong là rOi ro ma nh&ng bin dng v giá thj trung, nhi.r t' giá hi doái, lãi sut va giá 
chi.rng khoan së ãnh huàng dn kêt qua kinh doanh cüa Tong COng ty hoc giá trj cua các cOng cii tài 
chInh ma TOng Cong ty nãm giü. Miic dIch c0a vic quãn l rOi ro thj truOng là quãn l và kiêm soát các 
rOi ro thj trung trong gii han  có the chap nhn duGc, trong khi van tOi da hóa 10i nhun thu dUOC. 

(i,) Rüiro tjgiáh6idoái 

Rüi ro t' giá hi doái là rcii ro ma giá trj hop  l hoc các lung tin trong tuo11g lai cua mt cOng ci tài 
chInh së biên dng do thay dôi t giá hOi doái. 

TOng COng ty Co rt1i ro t' giá h6i doái tir các giao djch rnua, ban và di vay bang dan vj tin t khOng 
phãi là doii vj tien t k toán cüa Tong COng ty. Dan v tiên t cOa CáC giao dch nay chO yêu là USD. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo Tfsó' 232/2012/I7'-BTC 
cho k san tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cña Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Anh hiràng cüa rüi ro tJ' giá hi doái 

Tng Cong ty có các tài san tin t thun chju ánh hu'O'ng cOa rOi ro t' giá hi doái nhu sau: 

30/6/2018 31/12/2017 
USD Ngoi t khác USD Ngoi t khác 
VND VND VND VND 

Tài san tài chInh 
Tiên và các khoán 
tuolig thro'ng tiên 15.156.687.957 504.903.696 23.194.967.347 514.265.897 
Phái thu hoat dng 
nhân tái báo hiêm 19.640.179.460 21.008.034.018 10.738.442.647 10.253.818.745 
Phai thu ye nhuqng 
tái bão hiêm 103.94 1.7 12.779 149.453.265 109.8 10.289.743 131.218.060 

No' tài chInh 
Phái trá v hoat dtng 
nhân tái báo hiêm 3.803.289.879 15.564.124.783 787.037.273 1.143.061.757 
Phái trá ye hoat dng 
nhu'cing tái báo hiêm 130.807.426.839 490.563.641 103.458.166.083 

4.127.863.478 5.607.702.555 39.498.496.381 9.756.240.945 

Sau day là t' giá ngoi t duc Tng Cong ty áp diing: 

Ty giá tai ngày 

30/6/2018 31/12/2017 

USD/VND 22.920 22.670 

Dirói day là bang phân tIch các tác dng có th xáy ra di vó'i 1i nhun thun và vn chO sO hü'u cOa 
Tong Cong ty sau khi xem xét mrc hin tai  cña t' giá hôi doai và sr biên dng trong qua khi.r cUng nhu 
kS' v9ng cOathj tru'Ong. Phân tIch nay dra trên gia djnh là tat cá các biên so khác së không thay dôi, dc 
bit là lãi suât, và bO qua ánh huOiig cOa các dr báo ban hang và mua sam: 

Anh hiro'ng trên loi nhuãn thuân - 
tang/(giãm) 

30/6/2018 31/12/2017 
VND VND 

USD (manh them 1%) 33.022.908 3 15.987.971 

Biên dng ngc li cia ti giá USD có cOng mOc d tác dng nhung ngu'qc chiêu dôi vói lãi thuân cOa 
Tong Cong ty. 

55 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng (Ban hành theo 17' sá 232/2012/TT-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

(ii) Rüi ro lãi suit 

Rii ro lãi suât là ru ro ma giá trj h9p l hoc dOngtin trong tuang lai ciia các cong cu tài chInh ciia 
TOng Cong ty së biên dng do sr thay dOi ciia lãi suât thj tru'Ong. 

Tai ngày báo cáo, các cong ci tài chInh chju lãi suAt ciia Tng Cong ty nhii sau. 

Giá trj ghi s 
30/6/2018 31/12/2017 

VND VND 

Các cong cy tài chInh có lãi sudt c djnh 

Tin gri ngân hang và các khoân tuong dung tin 126.729.112.638 128.478.182.328 
Tiên giri Co kS' han 2.336.045.521.766 2.370.350.521.766 
Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 95.000.000.000 

2.557.774.634.404 2.593.828.704.094 

(iii,) Rüi ro vgiá côphiéu 

Rii ro giá c phiu phát sinh ttr chimg khoán vn sn sang d ban do Tng Cong ty n&m giU. Ban Tng 
Giám dOc ciia TOng Cong ty theo dOi các chiing khoán n và chiing khoán von trong danh miic dâu tu' 
da trên các chi sO thj tru'O'ng. Các khoán dâu tu' tr9ng yêu trong danh miic dâu tu' dixc quán I riêng rë 
và Ban quán l riii ro phê duyt tat cá các quyêt djnh mua và ban. 

Tai ngày 30 thang 6 nãm 2018, giá thl tru'ô'ng ciia các chirng khoan vn niêm yt ciia Tong Cong ty là 
252 t' VND. Nêu giáthj tru'O'ng ciia cac chii'ng khoán nay giám hoc tang 6,5% tai  ngày 30 thang 6 näm 
2018 vói tat cá các biên so khác không thay dOi, lçñ nhun sau thuê trong k' và von chii sO' hun ciia Cong 
ty së giám 4,06 t' VND hoc tang 4,42 t VND. 

44. Rüi ro bão hiêm 

Quãn 1 vn và yêu câu theo 1ut dnh 

Mi,ic tiêu dau tiên ciia Tong Cong ty trong vic quán l von là luOn luôn duy trI nguOn vOn dii manh  dé 
b tr cho sr phát triên trong kinh doanh và darn bão yeu câu ye vOn,pháp djnh. Tong Cong ty nhn thii'c 
du'c nhung tác dng dOi voi 19i nhun ciia cO dOng vói mii'c d vOn gop và tim cách duy trI mirc can 
bang than tr9ng. 

Yêu cu v vn pháp djnh phát sinh tir các hoat dng nghip vi ciia Tng Cong ty và yeu cu Tng Cong 
ty phái giÜ' nguOn vOn vira dii dê xir l nç và dáp 1rng các quy djnh ye biên kha näng thanh toán tai Viêt 
Nam. Các yêu câu ye dam báo khá nàng thanh toán áp diing cho TOng Cong ty du'çvc quy djnh trong 
Thông tu' 50. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInli riêng (Ban hành theo TI' sá 232/2012117'-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 náin 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tiep theo) 

Bang dixài day nêu len biên khã näng thanh toán t6i thiu va biên khã nãng thanh toán cüa Tng Cong 
ty. Nhüng ngix?ñ 1p chInh sách quan tam den vic bão v quyên lçn cüa ngu?n mua bâo hiêm va theo 
dOi lien tiic d dam bão cac cong ty bâo hiêm hoat dng hiu qua vi lçn Ich cüa ngui rnua hiêm. NhUng 
nguOi 1p chInh sách dOng thñ cUng quan tam den vic dam bão các cong ty báo hiêm có the duy trI 
duc trang thai thanh khoãn phü hçip, dê 1mg phó vài nhUng nghia vii báo hiém phát sinh ngoài di báo 
do suy giãm kinh té hoc thãm hQa tir nhiên. 

30/6/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

I. Biên khá nàng thanh toán (I = (1)-(2)-(3)-(4)) 910.898.382.770 1.135.891.084.417 
1. Chênh 1ch giüa giá tn tai san và các khoán nq phai 

trã 1.422.442.618.725 1.467.889.752.768 
2. Trr các tài san dirqc chap nhn toàn b gia trj 

hach toán 
3. Tth các tài san bj loai tnir toàn bgiá tn hch toán 304.139.156.862 110.533.131.745 
4. Trir các tài san bj loai tnir mt phân giá trj hch toán 207.405.079.093 221.465.536.606 

II. Biên khã näug thanh toán ti thiu 
[Giá trj kin hoii gifra (a) và (b)] 566.049.653.071 545.878.812.820 

(a) 25% Tong phi báo hiêrn gi&lai 
(b) 12,5% Tong phi bão hiêm gôc và phi nhn tái bão 

hiêm 

566.049.653.071 

361.567.908.352 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

III. So sánh (I) và (H) 
Theo so tuyt dôi 344.848.729.699 590.012.271.597 
Theo t) 1 phân tram 160,92% 208,08% 

Biên khã nãng thanh toán di.rçrc tInh toán tai  ngày 30 tháng 6 nãm 2018 theo huàng dn tai  Thông tu s 
50/2017rIT-BTC. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng 
cho k' sáu tháng két thtIc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tiêp theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo Ti' so' 232/20]2/17'-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

45. So lieu so sánh 

S 1iu so sánh tai  ngày I thang 1 näm 2018 dugc mang sang tr s 1iu trInh bay trong báo cáo tài chInh 
cOa Tong Cong ty tai  ngày va cho näm kêt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2017. 

Ngay 13 thang 8 nàm 2018 

K toán Tong hop K toán tnràng"l/ 

Chu Cong Nguyen Vu'ong Quc Hu'ng 

58 



TUQ. HO! BONG QUAN TRI 

BAN TGB 

LAM DO 

PG INSURANCE 4  

TONC2CY §P H PETROLIMEX 

IPCO-CV-TCKT 

CONG HOA XA HO! Cl-lU NGHIA VIT NAM 

D3c L(ip - Ty Do - Hynli P/uk 

Ha Ni. ngày 13 1/iáng 08 nOn, 20/8 

I'/v: Giái trinh báo cáo klein loOn 6 1/thug ncbn 2018 

KINH ciYi: UY BAN CHcJ'NG KHOAN NHA NU'OC 

S GIAO DCH CHUNG KHOAN TP HO CHI MINH 

Can cir Thông tr s6 155/2015/TT-BTC ngày 06 thãng 10 nArn 2015 cUa B Tài ChInh v vic htrâng dn cong bO 

thông tin trên thj tru'äng chO'ng khoán. 
Tng Cong ty c phAn bão him Petrotimex (PJICO) xin giài trInh vic thay di s 1iu mOt  S6 chi tiêu trên Báo cáo 

tài chinh COng ty m và Hçlp nht drçc ki6ii toán soát xt iilitr sau: 

CHI TIEU Báo cáo Tài chinh Báo cáo Kim toán Chnh Lêck 

Báo cáo Bang can th k toán Cong ty Mc 

1. Các khoãn phài trã, phái np khác 25,864,972,047 25,876,972,047 12,000,000 

2. Phãi trã dài hn nglr&i ban 12,000,000 -  (12.000.000) 

Báo cáo Bang can d6i k toán Hçp nhãt Báo cáo Tài chinh Báo cáo Kiém toáii CI,ê,iIi LcIi 

1. Các khoàn phài trã, phái np khác 25,872,397,136 25,884,397,136 12,000,000 

2. Phái trã dãi hn ngu'oi ban 12,000,000 -  ( 12,000,000) 

Phdn loçi! Igi fir Phái trd dài hçin ngLrãi ban sang Các klioân phái Ira, phái nç3p khác 

Nol nit fin  

- N/nt In,, 

• HI)1 ISA'S ill hdo CáCI 

- Lu,, Vi: K1 DT 
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