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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 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Báo cáo cüa Ban Tong Giám doe 

Ban Tang Giám d6c Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex (" Tang Cong ty") trInh bay báo 
cáo nay và báo cáo tài chInh hçip nhât giüa niên dO dInh kern cüa Tong Cong ty và cong ty con (sau 
day gi chung là "PJICO") cho kS'  sau tháng két thic ngày 30 tháng 6 nAm 2018. 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty dc chju trách nhim 1p va trInh bay trung th%rc và hqp l báo 
cáo tài chInh hcp nhât giUa niên dO theo các Chuân mrc Kê toán Vit Nam, Ché dO Kê toán Doanh 
nghipVit Nam, Thông tr so 232/2012/TT—BTC ngày 28 tháng 12 nãm 2012 do BO Tài chInh ban 
hanh ye huâng dan kê man áp dijng dôi vOi doanh nghip báo hiêm phi nhân thp, doanh nghip tái 
báo hiêm và chi nhánh doanh nghip bâo hiêrn phi nhân th9 nithc ngoài và các quy djnh pháp l có 
lien quan áp ding cho báo cáo tài chInh gifla nien dO.  Theo kiên cüa Ban lông Giám dôc lông 
Cong ty: 

(a) báo cáo tài chInh hçp nh& gicra niên dO duqc trInh bay tfr trang 5 dn trang 58 dã phân ánh 
trung thlrc và hcip l tInh hInh tai chInh hcp nhât cüa PJICO t?i  ngày 30 tháng 6 näm 2018, két 
qua hot dng kinh doanh hçp nhât và luu chuyên tiên t hçip nhât cüa PJICO chok' sáu tháng 
kêt thüc cüng ngày, phit hqp vcri các Chuân mc Kê toán Vit Nam, Ché dO Kê toán Doanh 
nghip Viét Narn, Thông tu so 232/2012/TT'—BTC ngày 28 tháng 12 nãrn 2012 do Bô Tài chInh 
ban hành ye huâng dan kê toán áp ding dôi vài doanh nghip bão hiêm phi nhãn th9, doanh 
nghip tái báo hiêrn va chi nhánh doanh nghip bâo hiêm phi nhân th9 nuóc ngoài Va CáC quy 
djnh pháp 1 cO lien quan áp dijng cho báo cáo tài chInh giUa niên dO;  và 

(b) tai  ngày 1p báo cáo nay, không có 11  do gI d Ban lng 
the thanh toán các khoãn nq phái trã khi den han. 

Ti ngày 1p báo cáo nay, Ban 16ng Giám dc lang Cong ty 
chInh hcip nhât gitta niên dO dInh kern. 

Giám dc cho ring PJICO së không 

da phê duyt phát hành báo cáo tài 

 

HàNôi, ngày 13 thang 8 nãrn 2018 
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KPMG Limited 
46th Floor, Keangnam Landmark 72 

E6 Pham Hung Road, Me Tn Ward 
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 
+84 (24) 3946 1600 I kpmg.com.vn  

BAO CÁO SOÁT XET THÔNG TIN TAI CHINH GIU'A NIEN 00 

KInh gui các C6 dOng 
Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex 

Chüng tôi da soát xét báo cáo tài chInh hp nht giu'a niên dO dInh kèm cOa Tng 
Cong ty Co phân Bào him Petrolimex ("TOng Cong ty") và cong ty con, bao gOm 
bng can dOi kê toán ho'p nhttai ngày 30 tháng 6 nãm 2018, báo cáo kêt qua hoat 
dQng kinh doanh va báo cáo lu'u chuyn tiên t hQ'p nhât lien quan cho kS'  sáu tháng 
kt thüc cüng ngày va cac thuyt minh kern theo du'Q'c Ban TOng Giám dOc Tong 
Cong ty phê duyêt phát hành ngày 13 tháng 8 nàm 2018, du'çc trinh bay tü' trang 
5 dn trang 58. 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám d6c 

Ban TOng Giám 6c chiu trách nhiêm lap và trinh bay trung thci'c và hp'p l báo cáo 
tài chmnh hQ'p nhât giQ'a niên d nay theo các Chun mçj'c Ké toán Viêt Nam, Chê 
d Ké toán Doanh nghiep Viêt Nam, Thông tu' so 232/2012/TT—BTC ngày 28 tháng 
12 nàm 2012 do B Tài chInh ban hành v hu'O'ng dn k toán áp dung d6i v&i 
doanh nghiep báo him phi nhân tho, doanh nghiep tái bao him và chi nhánh 
doanh nghiêp báo him phi nhân thQ nu'Orc ngoài và các quy dinh phap lcO lien 
quan áp dung cho báo cáo tài chInh gici'a niên dQ, và chIu  trách nhim ye kiêm soát 
nQi bO ma Ban Tong Giám dOc xác djnh là can thiêt d dm bâo vic 1p báo cáo 
tài chInh hp'p nht giu'a nièn d không Co sai sOt trQng yu do gian ln hay nhm 
Ian. 

Trách nhiêm cüa ki6m toán viên 

Trách nhiêm cüa chüng tOi là du'a ra k4t luãn v báo cáo tài chInh hçp nht giCi'a 
niên do nay du'a trén kt qua soát xét cOa chtng tOi. ChUng tôi dã thU'c hiên cOng 
viec soát xét theo Chuân mu'c Viêt Nam ye hop dOng dlch  vu soát xét so 2410 - 

Soát xét thông tin tài chInh giO'a niên dO do kiêm toán viên c?Oc lap cOa db'n .4  thu'c 
hiën. 

Cong viêc soát xét thông tin tài chmnh giCi'a niên dO bao gOm vic thgi'c hin các 
CUOC phOng van, chO yêu là phOng van nhO'ng ngu'O chu trách nhim v các van 
de tài chInh ké toán, và thu'c hiên thu tuc phân tich và các thu tuc soát xét khác. 
Môt cuOc soát xét v co' ban cO pham vi hep ho'n môt cuOc kim toán du'o'c thu'c 
hiên theo cac Chun mu'c Kiêm toán Viêt Nam và do vãy không cho phép chüng 
tôi dat du'c su' dam bao rng chüng tôi sé nhän bit du'Q'c tat ca các van dê tr9ng 
yéu cO the iu'oc phát hiën trong môt cuOc  kiém toán. Theo dO, chung tOi khOng 
du'a ra kiên kim toán. 

KPMG Limited, a Vietnamese one member limited liability compasy and 
a member firm ot the KPMG network of independent member ltrrns 
affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG lntemational), 
a Swiss entity. 
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Cong t TNHH KPMG 
Vi 

Kt Iuán cüa kiêm toán viên 

Can cU' trên kt qu soát xét cüa chüng tôi, chUng tôi khOng thy cO vn dè gl khin chtThg 
tôi cho rang báo cáo tài chInh hQ'p nht giu'a niên d dInh kern dã khOng phn ánh trung 
thci'c vá hp I, trén cac khIa cnh trong yêu, tinh hInh tài chInh hQ'p nhát cia Tong Cong 
ty C6 phan Baa hirn Petrolimex ti ngày 30 tháng 6 närn 2018, két qua hot dng kinh 
doanh Va Iu'u chuyên tiên té hçp nhãt cho kS'  sau tháng kêt thtic cüng ngày, phii hop vài 
các Chuán rnu'c Kê toán Viêt Narn, Ché do Ké toán Doanh nghip Vit Nam, Thông tu' so 
232/2012/TT—BTC ngày 28 thang 12 näm 2012 do BO Tái chmnh ban hánh ye hu'O'ng dan 
k& toán áp dung doi vO'i doanh nghiép bao hiêm phi nhän thp, doanh nghiêp tái bao hiêm 
và chi nhánh doanh nghip bao him phi nhân tho nu'o'c ngoài va các quy dnh pháp I' 
CO lien quan áp dung cho báo cáo tái chInh giO'a niên do. 

Wang is TranDinhVinh 
Giay chü'ng nhân fang k' Hành nghê Giáy chü'ng nhn Dãng k' Hành nghê 
Kiêrn toán sO 0557-2018-007-1 Kiêm toán sO 0339-2018-007-1 
PhO Tong Giám dôc 

Ha NOi, ngày 13 thang 8 nám 2018 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu BOla - DNPNT 
Bang can dôi ké toán h9'p nhât tai ngày 30 tháng 6 näm 2018 (Ban hành theo 17's 232/2012/1T-BTC 

ngay 28/12/2012 cja Bô Tài chmnh) 

A TA! SAN NGAN H4N 
(100=110+120+130+140+150+190) 

Ma Thuyt 
so minh 

100 

30/6/2018 
VND 

4.515.817.703.865 

31/12/2017 
VND 

4.317.003.704.932 

Tiên và các khoãn tuo'ng throng tiên 110 8 138.300.441.249 142.200.474.608 
I Tiên 111 134.810.441.249 113.450.474.608 
2 Các khoán tuang dixoiig tiên 112 3.490.000.000 28.750.000.000 

Các khoãn dâu tu' tài chInh ngãn hn 120 9 2.421.966.820.212 2.483.515.965.616 
I Dautiinganhan 121 2.442.236.127.569 2.497.569.554.173 
2 Dr phông giãm giá dâu tu ngän han 129 (20.269.307.357) (14.053.588.557) 

II! Các khoãn phãi thu ngän han 130 588.021.756.041 576.069.750.394 
1 Phái thu ngan han  cñakhach hang 131 591. 140.618.629 602.999.840.909 
1.1 Phái thu ye hcip dóng báo hiêm 131.1 10 491.177.941.839 524.609.045.465 
1.2 Phái thu khác cia khách hang 131.2 99.962.676.790 78.390.795.444 
2 Trá truàc cho ngLrài ban ngãn han 132 22.601.431.463 1.843.878.228 
4 Các khoân phãi thu ngän han  khác 135 11 49.365.312.890 44.311.981.731 
5 Dir phOng phâi thu ngãn han  khó dôi 139 12 (75.085.606.941) (73.085.950.474) 

!V Hàngtônkho 140 6.763.836.962 6.594.529.739 
1 Hang ton kho 141 14 6.763.836.962 6.594.529.739 

V Tài san ngãn hn khác 150 206.796.130.617 113.344.298.841 
I Chi phi trá truóc ngãn han 151 205.847.194.615 111.553.996.510 

1.1 Chi phi hoa hông chita phân ho 151.1 15 103.337.753.487 86.163.618.483 
1.2 Chi phi trá trithc ngàn hqn khác 151.2 16 102.509.441.128 25.390.378.027 
2 Thuê GTGT dinTc khâu trir 152 948.936.002 922.758.876 

5 Tài san ngän han  khác 158 867.543.455 

V!I! Tài san tái bão him 190 1.153.968.718.784 995.278.685.734 
1 Dir phông phI nhu'çing tái bão hiêm 191 29 296.830.540.781 283.937.070.686 
2 Dir phông bôi thuèng nhucmg tái 

bão hiêm 192 29 857.138.178.003 711.341.615.048 

Cdc thuyt minh dinh kern là bç5 phan hcrp thành cüa báo cáo tài chinh hçip nhàt gi(ia niên do nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu BOla - DNPNT 
Bang can dôi kê toán h9'p nhât ti ngày 30 tháng 6 näm 2018 (Ban hành theo IT so 232/2012/1T-BTC 

(tip theo) ngày 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

B TA! SAN DAt H4N 

Ma Thuyt 
so minh 

200 

30/6/2018 
VND 

745.183.805.470 

31/12/2017 
VND 

702.467.945.557 
(200 = 210 ~ 220 + 240 + 250 + 260) 

I Các khoãn phãi thu dài han 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 K5qu9báohiém 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 

II Tài san c thnh 220 417.932.557.375 412.566.943.661 
1 Tài san cô dinh h&u hInh 221 18 236.981.028.520 242.252.236.814 

- Nguyen giá 222 409.54 7.400. 753 402.719.120.847 
- Giá tn hao mon lujY kê 223 (172 .566.3 72 .233) (160.466.884.033) 

3 Tài san cô djnh vô hInh 227 19 158.555.955.000 147. 120.7 15 .288 
- Nguyen giá 228 191.062.627.157 177.703.033.520 
- Giá tn hao mOn lu ké 229 (32.506.672.157) (30.582.318.232) 

4 Chi phi xây dijng co ban do' dang 230 20 22.395.573.855 23. 193.991.559 

III Bat dng san dâu tir 240 21 83.097.881.337 84.149.763.555 
- Nguyen giá 241 96.057.873.261 96.057.873.261 

- Giá tn hao mOn lüy kê 242 (12.959.991.924) (11.908.109.706) 

IV Các khoãn dâu tu tài chInh dài han 250 222.979.484.989 186.034.744.989 
2 Dâu Us vào cong ty lien két 252 22 1.350.000.000 1.350.000.000 

3 
4 

Dâu tu' dài han khác 
Dr phOng giám giá dâu tu tài chInh 

258 23 235.923.904.989 191.774.744.989 1'
, 

 

dài han 259 24 (14.294.420.000) (7.090.000.000) 

V Tài san dài han khác 260 9.827.547.230 7.959.152.713 
1 Chi phi trá trixc dài han 261 9.827.547.230 7.959.152.713 ,/ 

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

270 5.261.001.509.335 5.019.471.650.489 

Các thuyt minh dInh kern là b5 phn hcrp thành cña báo cáo tài chInh hçjp nhôt giii'a niên d nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu BOla — DNPNT 
Bang can dôi kê toán h9'p nhât ti ngày 30 tháng 6 nám 2018 (Ban hành theo TTsô'232/20121TT-BTC 
(tp theo) ngày 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

A NQ PHAI TRA 
(300 = 310 + 330) 

Ma 
so 

300 

Thuyt 
minh 

30/6/2018 
VND 

3.838.558.890.610 

31/12/2017 
VND 

3.551.581.897.722 

I Nngnhn 310 3.806.191.870.394 3.532.307.514.841 
2 Phái trã ngthi ban ngãn han 312 329.684.036.408 274.084.643.990 
2.1 Phái trá ye hç"p dóng báo hiém 312.1 25 298.422.895.860 257.744.946.924 
2.2 Phái trá khác cho ngu'&i ban 312.2 31.261.140.548 16.339.697.066 
3 Ngi.thi mua trá tiên truàc ngn han 313 4.523.658.417 2.564.714.552 
4 Thuê và các khoán phãi np 

Nhà nu'oc 314 26 26.836.073.017 27.085.489.853 
5 Phãi trâ ngu'i lao dng 315 141.725.356.337 165.874.385.909 
8 Các khoãn phái trà, phái np 

ngãn han  khác 319 27 25.884.397.136 31.705.598.771 
9 Doanh thu hoa hông chtxa 

ckroc hi.ràng 319.1 28 75.321.296.516 63.197.055.574 
11 Qu5' khen thisng, phüc lçi 323 46.914.022.372 40.334.768.172 
13 Dir phông nghip viii 329 3.155.303.030.191 2.927.460.858.020 
13.1 DrphôngphIbáo hiêm góc và 

nhán tái bâohiém 329.1 29 1.443.866.274.316 1.365.865.699.064 
13.2 Dy'phông bói thirông báo hiêm góc 

và nhán tái báo hiêm 329.2 29 1.438.943.320.672 1 .300.086.510.404 
13.3 Drphông dao dç3ng 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 chu'a thirc hiên 338 12.441.249.755 2.600.177.336 

9 Qu phát triên khoa h9c và 
cong ngh 339 17.466.990.386 14.646.968.245 

B VON CHUSOH1Jt 
(400 = 410) 

400 1.422.442.618.725 1.467.889.752.767 

Von chü s& hüu 410 30 1.422.442.618.725 1.467.889.752.767 
1 Vôncôphân 411 887.177.730.000 887.177.730.000 

Cóphiêuphó thông có quyên 
biêu quyêt 411a 887.177.730.000 887.177.730.000 

2 Thng du von cO phân 412 359.463.149.516 359.463.149.516 

7 Qu5 dâu tu phát triên 417 51.427.349.931 50.153.748.628 

9 Qu5 du trtr bat buôc 419 50.100.773.484 50.100.773.484 

11 Lçi nhuân sau thuê chua phân phôi 421 74.273.615.794 120.994.351.139 

TONG CONG NGUON VON 440 5.261.001.509.335 5.019.471.650.489 
(440 = 300 + 400) 

Các thuyt minh dInh kern là bç3 phn hçxp thành cüa báo cáo tài chInh hcxp nhát gita niên dç5 nay 
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Chu Cong Nguyen Vixong Quc Hung 

Tang Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Bang can dôi kê toán hqp nhât ti ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tip theo) 

Mu BOla — DNPNT 
(Ban hành thea IT s 232/2012iTI'-BTC 

ngay 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

Doiivi 30/6/2018 31/12/2017 

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

3 NkhódOidAxtrI VND 20.383.365.966 20.172.693.966 
4 Hçp dông báo hiêm chua phát sinh trách nhim VND 450.322.632.852 386.597.820.965 
5 Ngoi t các loai (Nguyen t) 

-Dô1aM(USD) USD 661.286,56 1.023.382,63 
- Do la Uc (AUD) AUD 400,00 400,00 
- Euro (EUR) EUR 18.541,29 18.540,52 
- Bang Anh (GBP) GBP 150,00 150,00 

Ha N,i, ngày 13 thang 8 näm 2018 

Ké toán Tong hcip K toán trIt&ng/ Tong Giám dc Th"— 

Các thuyét minh dInh kern là bç5 phn hçrp thành cua báo cáo tài chInh hctp nhdt giüa niên dç5 nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
- 

Báo cáo kêt qua hot dông kinh doanh h9'p nhât cho 
k sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nám 2018 

Mh B02a - DNPNT 
(Ban hành theo TI' sá 232/2012/17'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

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

Ma 
so 

GiaiEtoan 
tn 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giaidoan 
tir 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

1 Doanh thu thuAn hoat dngkinh doanh báo 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 dngtài chInh 12 51.927.263.127 106.963.158.127 

4 Thu nhp khác 13 3.508.335.928 5.815.509.427 

5 Tong chi phi hot dngkinh doanh bão 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 30.222.640.298 11.362.011.084 

8 Chi phI quân 1 doanh nghip 23 169.897.957.021 158.056.115.669 
9 Chi phi khác 24 4.234.752.4 19 6.394.827.227 

10 Tong io'i nhuân k toán triroc 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 
Lçi nhuân sau thuê thu nhp doanh nghip 
(60 =50-51) 

60 74.271.388.430 79.458.948.030 

14 Lãi trên cô phiêu ( I  

Laicobántrêncphiu 70 837 1.127 
Lãi suy giám trên cô phiOu 71 1.045 

Các thuyét minh dInh kern là b5 phmn hcrp thành cüa báo cáo tài chInh hç'p nht giü'a niên d5 nay 
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1.033.371.559.901 1.004.129.117.372 

01.3 29 78.000.575.252 

02 32 302.669.727.061 

02.1 3 15 .563.197. 156 

02.2 29 12.893.470.095 

03 

10.017.213.256 

295.336.793.752 

291.687.820.328 

(3.648.973.424) 

04 139.936.904.970 
04.1 33 80.419.127.639 

04.2 59.517.777.331 

79.760.242.729 
79.760.242.729 

Tong Cong ty Co phân Rim hiêm Petrolimex Mu B02a - DNPNT 
Báo cáo kêt qua ho3t dông kinh doanh hqp nhât cho (Ban hành theo 77' so' 232/20]21fl'-BTC 
k)' sáu tháng kêt thiic ngày 30 tháng 6 näm 2018 (tiêp theo) ngày 28/12/2012 cüa B3 Tài chInh) 

PHAN II- BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH THEO HOZT BONG 

Ma Thuyt Giai (loan Giai (loan 
so minh tir 1/112018 tu' 1/112017 

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

Doanh thu phi bão hiêm 
(01 = 01.1 + 01.2 - 01.3) 
- PhI báo him gc 01.1 
- PhI nhân tái bão hiêm 01.2 
- Tang dij phOng phI bão hiêm gôc 

và nhân tái bâo hiêm 
PhI nhtrong tái bão hiêm 
(02 = 02.1 - 02.2) 
- Tong phi nhu9'ng tái báo him 
- Tãng/(giám) dij phông phi 

nhugng tái báo hiêm 
Doanh thu phi bão hiêm thuân 
(03=01-02) 

4 Hoa hng nhucvng tái báo hiêm và 
doanh thu khác hot dng kinh doanh 
báohiêrn(04=04.1-i-04.2) 
- Hoa hông nhurmg tái báo hiêm 
- Doanh thu khác hogt dc5ng 

kinh doanh báo hié,n 

Doanh thu thuân hoat dông 
kinh doanh bão hiêm (10=03 + 04) 

6 Chiboithu'àng(11=11.1-11.2) 11 
- Tóngchibôithir&ng 11.1 
- Các khoán giám tnt (Thu dài 

nglr&i thO 3 bói hoàn, thu hang da 
xt'l5bóithitâng]00%) 11.2 

7 Thu bôi thu'èng nhircmg tái báo hiém 12 

8 Tãng/(giám) dir phông bi thtthng 
báo him gc và nhn tái báo hiêm 13 29 

9 Tang/(giám) dr phOng bôi thu'ô'ng 
nhu'çng tái báo him 14 29 

10 Tong chi bi thirông bão hiêm
15 34 

(15=11-12+13-14) 
11 Tangdrphengdaodng1on 16 29 
12 Chi phi khác hoat dng kinh doanh 

báohiêm(17=17.1+17.2) 17 36 
- Chi hoa hông báo hiém 17.1 
- Chi phi khác hoit dting  kinh doanh 

báohiém 17.2 

13 Tong chi phi hoat dông kinh doanh 
bãohiêm(18=15~16~17) 

14 Loi nhuân gp hoat dông kinh 
doanhbãohiêm(19=10-18) 

Các thuyt minh dinh kern là b$ phan hcxp thành càa báo cáo tài chInh hcrp nhdt giü'a niên d5 nay 

1 

2 

3 

01 31 1.336.041.286.962 1.299.465.911.124 

1.352. 108 .023.304 1.210.184.867.952 
61.933.838.910 99.298.256.428 

10 1.173.308.464.871 

655.417.267.217 
656.661.057.619 

1.243.790.402 
85.283.676.511 

138.856.810.268 

145.796.562.955 

18 

19 

7 

10 

1.083.889.360.101 

703.625.285.280 
704.579.128.131 

953.842.851 
177.357.090.803 

(29.993.021.648) 

(90.112.845.316) 

563.193.838.019 586.388.018.145 

10.984.786.651 20.355.906.081 

361.429.245.390 319.013.369.956 
93.617.893.610 82.136.701.972 

267.811.351.780 236.876.667.984 

935.607.870.060 925.757.294.182 

237.700.594.811 158.132.065.919 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B02a — DNPNT 
Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh h9'p nhât cho (Ban hành theo TT so' 232/201211T-BTC 
ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 thang 6 näm 2018 (tiep theo) ngày 28/12/2012 cua B5 Tài chInh) 

PHAN II— BAO CÁO KET QUA bAT BONG KINH DOANH THEO HOJT BONG (TIP THEO) 

15 Doanh thu kinh doanh bt dng san 

Ma 
so 

Thuyt 
minh 

Giai don 
tir 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/112017 

den 30/6/2017 
VND 

dâutu 20 5.365.154.026 5.121.035.101 
16 Giá vn bt dng san du tu' 21 2.965.282.270 2.994.798.077 

17 Lo'i nhuân tir hoat dng dâu tir 
bat dông san (22 = 20 - 21) 22 2.399.871.756 2.126.237.024 

18 DoanhthuhotdngtaichInh 23 37 51.927.263.127 106.963.158.127 
19 Chi phi hoat dng tài chInh 24 38 30.222.640.298 11.362.011.084 

20 Loi nhuân gp boat dông tài chInh 
(25 = 23 - 24) 

25 21.704.622.829 95.601.147.043 

21 ChiphIquân1doanhnghip 26 39 169.897.957.021 158.056.115.669 

22 Lm nbuân thun tir hoit dông 
kinh doanh (30 = 19 + 22 + 25 - 26) 30 91.907.132.375 97.803.334.317 

23 Thunhpkhác 31 3.508.335.928 5.815.509.427 
24 Chi phIkhác 32 4.234.752.419 6.394.827.227 

25 Lo'i nhuãn khác (40 = 31 - 32) 40 (726.416.491) (579.317.800) 

26 Tong 19i nhuân k toán triroc thuê 
(50 = 30 + 40) 

50 91.180.715.884 97.224.016.517 C 

27 Chi phi thu TNDN hin hành 51 40 16.909.327.454 17.765.068.487 

29 Lo nhuân sau thu thu nbâp 
doanh nghip (60 50 - 51 - 52) 

60 74.271.388.430 79.458.948.030 N 

30 Lãi trên ci phiêu 41 

Lãi co' ban trên CO phiu 70 837 1.127 
Lãi suy giãm trên cô phiu 71 - 1.045 

Ha Ni, ngày 13 tháng 8 näm 2018 

Kê toán Tong hop K toán trithng°,/ 

Vuo'ng Quôc Hu'ng Chu Cong Nguyen 

Các thuye't rninh dInh kern là b5 phcn hop thành cia báo cáo tài chInh hop nhOt giü'a niên d(3 nay 
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Tong Cong ty Co phãn Bão hiêm Petrolimex Mu B03a — DNPNT 
Báo cáo luii chuyên tiên t hqp nhât cho ky sáu tháng (Ban hành theo TI' sc 232/2012/7T-BTC 
kt thuic ngày 30 tháng 6 nãm 2018 (Phuo'ng pháp true tiêp) ngày 28/12/2012 cña Bô Tài chInh) 

Ma Giai doan Giai doan 
so tir 1/1/2018 ttT 1/1/2017 

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

I 

1.  

LUU CHUYEN TIEN Ti'S bAT BONG KINH DOANH 

Tin thu ban hang, cung cp djch vii 
vàdoanh thu khác 01 1.437.719.266.594 1.227.718.988.534 

2.  Tiên chi trã cho ngu'ôi cung cap hang hóa 
vàdichvu 02 (956.778.139.901) (892.111.955.480) 

3.  Tinchi trá cho ngirè'i lao dng 03 (199.391.697.350) (182.8 17.258.029) 
4.  Thuê thu nhp doanh nghip dã nôp 05 (19.800.363.896) (13.668.205.782) 
5.  Tiên thu khac tr hoat dtng kinh doanh 06 158.434.877.333 246.594.292.870 
6.  Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (393.394.781.343) (443.934.518.886) 

Liru chuyn tin thun tu' hoat dông 20 
kinh doanh 

26.789.161.437 (58.218.656.773) 

II LISU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU TIX 

1.  Tin chi d mua sam, xây drng tài san c djnh 
vàcác tài san dài han khác 21 (33.466.134.555) (14.052.436.235) 

2.  Tiên thu t1r thanh I, nhirqng 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 cii n 
cñacácckmvjkhác 23 (416.190.600.000) (365.101.844.500) 31 

4.  Tiên thu hôi cho vay, ban lai các cong cu nq NI 

cüado'nvjkhác 24 427.374.866.604 400.281.215.000 
6. Tién thu lãi cho vay, cô tl:rc và loi nhun 

duoc chia 27 94.924.064.013 100.746.068.838 

Luu chuyn tiên thuân tir hoat dông du tu' 30 72.649.103.335 121.883.803.969 

Các thuyt minh dInh kern là bç5 phn hcip thành cüa báo cáo tài chInh hap nht giia niên do nay 
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K toán Tong hop 

HàNôi, ngày 13 tháng 8 näm 2018 

K toán trttóng1I/ 

/ 
Chu Cong Nguyen Vuang Quc Hung 

1hrn 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Báo cáo Iu'u chuyên tiên t hçrp nhât cho k' sáu tháng - 
kêt thüc ngày 30 thang 6 näm 2018 (Phiro'ng pháp true tiep) 
(tiêp theo) 

Mu B03a — DNPNT 
(Ban hành theo TI' só 232/2012,TT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa B5 Tài chInh) 

Ma Giai doan Giai doan 
so tw 1/1/2018 tir 1/1/2017 

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

III LIIU CHUYEN TIEN T1Y HOAT BONG TAI CHINH 

2. Ci tá'c, lçi nhuân dã trá cho chü so hü'u 36 (103.484.309.860) (72.304.340.215) 

Liru chuyn tiên thuân tir ho3t dông 
tài chInh 40 (103.484.309.860) (72.304.340.215) 

Liru chuyn tin thuân trong ky 50 (4.046.045.088) (8.639.193.0 19) 

Tiên và ttrong duong tiên dan ki 60 142.200.474.608 142.517.888.593 

Anh huàng ci1a thay dôi t giá hi doái quy di 
ngoai t 

61 146.011.729 (80.219.092) 

Tiên và tirong throng tin cuôi k3' 70 138.300.441.249 133.798.476.482 
(Thuyêt minh 8) 

Các thuyt rninh dInh kè,n là b5 phan  hcrp thành caa báo cáo tài chInh hop nhát giia niên d5 nay 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9'p nhât (Ban hành theo TI' s 232/2012/TT-BTC 
cho k)' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Các thuyt minh nay là b phân hqp thành va cn drqrc d9c dng thO'i vài báo cáo tài chInh hop nht giüa 
niên do dInh kern. 

1. Don vj báo cáo 

(a) HInh thu'c s& hfru vn 

Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex ("Tong Cong ty") là mt cong ty cô phân thr?c thanh 1p tai 
Viêt Nam theo Giây phep Thanh lap va Hoat dong so i 873/GP-UB ngay 8 thang 6 näm 1995 do Chu tich 
Uy ban Nhân dan Thành phô Ha Ni cap lan dâu và Giây phdp diêu chinh gân nhât là 67/GPDC8/KDBH 
ngày 27 thang 11 näm 2017. 

Tng Cong ty có Tru sO' chfnh ti tang 21, TOa nba MIPEC, s 229 Tây So'n, Ngã Tu SO', Dng Da, Ha 
Ni. 

(b) Hoit dng chInh 

Các hot dOng chInh cña T6ng Cong ty bao gm: 

- Kinh doanh báo him phi nhân tho, tái báo him; 
- Giám dinh ton that, giái quyêt bôi thu'ng, yêu câu ngtxO'i thr ba bOi hoàn; và 
- Hoat dng dAu tu' và các hoat dng khác theo quy djnh cña pháp lust. 

(c) Chu kS'  hot dng kinh doanh thông thirông 

Chu k' hoat dng kinh doanh thông thuO'ng cOa Tng Cong ty nm trong pham vi 12 tháng. 

(d) Can triic Tong Cong ty 

Tai ngày 30 thang 6 nãm 2018, Tong Cong ty cO 59 doi vi thành viên trrc thuc, rntcOng ty con là 
Cong ty TNHH MTV cfru h PJICO Hái PhOng và mt cOng ty lien kêt là Cong ty CO phân Thiro'ng mai 
và Dich vu Sfra chO'a 0 to Petrolimex (31/12/2017: 59 dan vi thành viên tru'c thuc, mt cong ty con và 
mt cOng ty lien két). T 1 sO' hO'u cüa Tong Cong ty tai  Cong ty TNHH MTV cü'u h PJICO Hâi PhOng 
là 100%. Linh virc kinh doanh cCa Cong ty TNHH MTV cüu ho PJICO Hái PhOng là kinh doanh vn tái 
và phu'ang tiên van tái, dai  l mOi giài báo hiêm và các hot dng khác theo quy djnh cOa pháp luêtt. 

Báo cáo tài chInh h9p nht cüa Tng Cong ty tai  ngày 30 thang 6 nàm 2018 và cho kS'  sau thang kt thüc 
cüng ngày bao gOm báo cáo tài chInh cOa Tong COng ty và cOng ty con (sau day gi chung là "PJICO"). 

Tai ngày 30 thang 6 nãm 2018, PJICO có 1.620 nhân viên (3 1/12/2017: 1.624 nhân viên). 

2. Co s& 1p  báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên bô v tuân thu 

Báo cáo tài chInh hcrp nhAt giU'a niên dO dtroc 1p theo các Chun mirc K toán Vit Nam, Ch d K toán 
Doanh nghip Vit Nam, ThOng ti.r sO 232/2012/TT—BTC ngày 28 thang 12 nàm 2012 do Bô Tài chInh 
ban hành ye hu'O'ng dan ké toán áp ding dOi vO'i doanh nghip báo hiêm phi nhân th9, doanh nghip tái 
báo him và chi nhánh doanh nghip báo hiêm phi nhân tho nithc ngoài và các quy djnh pháp l có lien 
quan áp dung cho báo cáo tài chInh giüa niên do. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hiyp nhât (Ban hành theo TT s 232/201211T-BTC 
cho k)' san tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Các chun mrc va quy djnh pháp i nay có th khác bit trên mt s khIa cnh tr9ng yêu so vOi các 
nguyen tãc và chuân mrc kê toán du'?c thira nhn rng rãi a các quôc gia khác. Do do, bao cáo tài chInh 
giCa niên d dInh kern không nhäm miic dIch phán ánh tInh hInh tài chInh hqp nhât, kêt qua hoat dtng 
kinh doanh h9p nhât, các luông luii chuyên tiên t h9p nhât theo các nguyen täc, thông 1 kê toán duçyc 
thira nhân rng rãi 0,  các nwfcc và các quyên tài phán khac ngoài phm vi Vit Nam. Han nira, vic scr 
ding báo cáo tài chInh hçip nhât giü'a niên d nay không nhäm dành cho nhung dôi tu'crng sir dicing không 
du'çc biêt ye các nguyen täc, thO Wc và thông l kê toán Vit Nam áp ding cho doanh nghip bâo hiêm 
phi nhân th9, doanh nghip tái báo him và chi nhánh doanh nghip bâo him phi nhân th9 rn.râc ngoài. 

(b) Co' sO' do hrong 

Báo cáo tài chInh hçrp nht, trir báo cáo liru chuyn tin t h9p nht, du'çc 1p trên Co.  SO don tIch theo 
nguyen täc giá gôc. Báo cáo luii chuyên tiên t h?p  nhât du'c 1p theo phu'ang pháp trirc tiêp. 

(c) Ky kê toán nám 

KS' k toán nãm cOa Tng Cong ty là tirngày 1 thang 1 dn ngày 31 thang 12. K5' k toán giia niên do 
cOa Tong Cong ty là tir ngày I tháng I den ngày 30 thang 6. 

(d) Don vj tin t k toán 

Don vi tin t k toán cCa Tng Cong ty là Dng Vit Nam ("VND"), cüng là dan vj tin t dupc sir diing 
cho mic dich 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hcp nhât giü'a niên do. 

3. Tom tat nhü'ng chInh sách kê toán chü yu 

Sau day là nh&ng chInh sách k toán chü yu thrçrc Tng Cong ty áp ding trong vic 1p báo cáo tài chInh 
hçip nhât giUa niên d nay. 

Nhu'ng chInh sách k toán chü yu du'çrc TOng Cong ty áp ding trong vic 1p báo cáo tài chInh hcrp nht 
giü'a niên d nay nhât quán vài các chfnh sách ké toán chit yêu áp ding trong vic 1p báo cáo tài chInh 
hop nhât nãm gân nhât. 

(a) Co sO' hop nhât 

(i) Côngty con 

COng ty con là các dan vj chju sij kim soát cita TOng Cong ty. Báo cáo tài chInh cita Cong ty con du'ac 
bao gôrn trong báo cáo tài chInh h9'p nhât kê tir ngày kiêrn soát bat dâu có hiu lc cho tO'i ngày quyên 
kiêrn soát châm dirt. 

(ii) Cong ty lien th 
COng ty lien kêt là nhung cOng ty ma TOng Cong ty có ánh huang dáng k, nhirng khOng kim soát, các 
chInh sách tài chInh và hoat dng cita cOng ty. Cong ty lien két du'crc hch toán theo phi.ro'ng pháp vOn 
chii sO' hü'u. Báo cáo tài chInh hçp nhât bao gôm phân ma Tong Cong ty du'qc hisó'ng trong thu nhap và 
chi phi cita cOng ty lien két, sau khi diêu chinh theo chInh sach ké toán cita Tong Cong ty, tir ngày bat 
dâu cho tó'i ngày chârn diti sij ánh hu'àng dáng kê hoc quyên dong kiêm soát dOi viti cac dan vj nay. Khi 
phân 10 cita dan v nhtn dâu tu' ma Tong Cong ty phãi chia sé vuçrt qua 19i ich cita Tong Cong ty trong 
cong ty lien kêt, giá trj ghi sO cita khoitn dâu tu' (bao gôrn các khoán dan tu' dài h?n,  néu cO) së du'gc ghi 
giãrn tó'i bang không và dung vic ghi nhn các khoãn lô phát sinh trong tuang lai trir các khoán lô thuc 
phm vi ma Tong Cong ty cO nghia vii phái trá hoc dã trá thay cho dan vj nhn dâu tir. 
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Tng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chftih hçvp nhât (Ban hành theo 77' scf 232/2012,TJ'-BTC 
cho ky sáu tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 nám 2018 ngày 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

(iii,) Các gwo djch dwc logi trfr khi hip nhit 

Các s du trong ni b PJICO va cac khoãn thu nhp và chi phi chua thrc hin tfr các giao djch nOi  b 
thrçyc 1oi tth khi 1p báo cáo tài chinh hqp nhât gifla niend. Khoàn lãi va lô chua th?c hin phát sinh 
tü cac giao djch vài cong ty lien kêt duçjrc trir vào khoãn dâu tu trong pham vi lçn Ich cüa Tong Cong ty. 

(b) Các giao djch bang ngoi t 

Các giao djch bng cac dan v: tin khác VND trong k' duqc quy di sang VND theo t) gia thrc té tai 
ngày giao djch. 

Các khoan mic tài san va nq phái trã có gc b&ng don vj tin t khác VND duqc quy di sang VND theo 
t) gia mua chuyên khoãn/t gia ban chuyên khoán cüa ngân hang thuong mai  nai Tong Cong ty hoc 
Cong ty con thurng xuyên có giao djch t?i  ngày két thUc kS'  ké toán. 

Tt cã các khoán chênh lch t) giá hi doái duçxc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hcrp 
nhât giUa niên d. 

(c) Tin và các khoãn trong throng tiên 

Tin bao gm tin mt và tin giri ngan hàngkhong k5' han. Các khoãn tucrng duong tin là cac khoán 
dâu tirngAn hn cO tinh thanh khoãn cao, có the dê dàng chuyên dôi thành mt luvng tiên xác djnh, không 
Co nhiêu rüi ro ye thay doi giá trj va duqc sü ding cho mic dich dáp frng các cam két chi tiên ngän han 
han là cho muc dich dau UI hay là các mic dich khác. 

(d) Các khoãn du tir 

(i) háng khoán kinh doanh 

Chfrng khoán kinh doanh là các loi churng khoán duvc PJICO nm gift vi miic dich kinh doanh, tCrc là 
mua vào ban ra dê thu lçii nhun trong thri gian ngãn. ChIrng khoan kinh doanh ducrc ghi nh.n ban dâu 
theo giá gôc bao gôm giá mua cong  các chi phi mua. Sau ghi nhn ban dâu, chüng khoán kinh doanh 
throc xac djnh theo gia gôc trir di dr phOng giam giá chmg khoán kinh doanh. Dir phOng giãm giá chCrng 
khoán kinh doanh duçrc 1p khi giá thj tnthng cOa chfrng khoán giâm xuông thâp hon giá tn ghi so cüa 
chiing. Sau khi khoán dir phOng duvc 1p, nêu gia thj trurng cüa chüng khoán tAng len thI khoán dr phOng 
së duçyc hoAn nhp. Khoán d%r phOng chi duçirc hoan nhp trong phm vi sao cho giá tn ghi so cOa chüng 
khoán kinh doanh không vuçrt qua giá trj ghi so cüa các chüng khoan nay khi giá djnh không có khoân 
dis phOng nào dã dixqc ghi nhn. 

PJICO xác djnh giá tn thj tru&ng cüa chirng khoán và tInh toán s lieu dir phOng cn phãi trich 1p cho 
trng chimg khoan theo quy djnh ye 1p dr phOng giãm giá chtng khoán quy djnh tai  Thông flx so 
228/2009/TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 7 tháng 12 näm 2009 ("Thông UI 228") và Thông tu 
so 89/2013/'TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 näm 2013 sCra dôi, hO sung Thông tu 228. Trong trumg 
hçrp gia trj thj tnIng cüa chirng khoán khOng có hoc khOng the xác djnh duqc mt cách dáng tin cay, 
các chmg khoán nay duqc ghi nhân theo gia gOc. 

(ii) Dâu tw nm giü' dIn ngày dáo hgn 

Du Ui nm gift dn ngày dáo hn là cac khoãn du UI ma PJICO dir djnh và cO khà nang nm gift dn 
ngày dáo han. Dâu UI nAm gift dOn ngày dáo han  gôm trái phiOu nãm gift den ngày dáo han.  Các khoãn 
dâu UI nay duqc ghi nhn theo giá gôc trir di dij phOng cho các khoãn phài thu khO dôi tuong tr nhu chinh 
sách kO toán duçirc trInh bay tai  Thuyêt minh 3(e). 
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Tong Cong ty Co phn Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9'p nhât (Ban hành theo IT s 232/201211T-BTC 

cho k)' sáu tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

(iii) Du twgóp von vào các don vj khác 

Du tu vào các cong ci vn chU so' hü'u cüa các dcm v khac du'cic ghi nhn ban du theo giá gc bao gm 
giá mua và các chi phi mua có lien quan trijc tiêp. Sau ghi nhân ban dâu, các khoân dâu tu nay du'ic xác 
dnh theo giá gôc trir di du phOng giám giá khoãn dâu tu'. Du phOng giãm giá dâu tu' du'çic 1p khi dan vj 
nhn dau tu phát sinh lô, ngoai trir trirO'ng h9p khoán 1 do dà nàm trong d? kiên cüa PJICO khi quyêt 
dnh dâu tu. Du phong giám giá dâu tu duçc hoàn nhâp khi dan vi nhn dâu tu sau do tao  ra lçñ nhun dê 
bü trir cho các khoán lô cia du'qc 1p dir phOng triró'c kia. Khoãn dr phOng chi duçvc hoàn nhp trong pham 
vi sao cho giá trj ghi so cüa khoân dâu tu không vuclt qua giá tr: ghi so khi giá djnh không có khoán dr 
phang nào da ducc ghi nhn. 

(e) Các khoãn phãi thu 

Các khoán phãi thu khách hang và các khoán phài thu khac du'c phán ánh theo nguyen giá trir di dr 
phOng phãi thu khó dOi. 

Các khoãn phái thu di.rac xem xét trIch 1p dir phOng rüi ro theo tui n9' qua han  cüa khoân n hoac theo 
dr kiên ton that có the xãy ra trong truO'ng hp khoãn n chi.ra den han  thanh toán nhung to chirc kinh té 
lam vào tInh trng phá san hoc dang lam thu tiic giái the; nguii ng mat tich, bO trôn, dang bj các ca quan 
pháp lutt truy to, xét xir hotc dang thi hành an hoc dã chat. 

Di vo'i cac khoán phái thu qua han thanh toán, PJICO ap ding mirc trich Ip d? phOng theo huirng dan 
cüa Thông tu' 228 nhu' saur 

Th&i gian qua  hgn Miic trIch dy'phOng 

Không qua han  hoc qua han  duói sáu (06) thang 0% 
Tir sáu (06) thang den duâi mt (01) näm 30% 
Tir môt (01) näm den duài hai (02) näm 50% 
Tir hai (02) näm den du'ói ha (03) näm 70% 
Trên ha (03) nãm 100% 

(1) Chi phi hoa hông chira phân ho 

Clii phi hoa hng cho hoat dng kinh doanh hào him gc vànhn tái bão him du'qc ghi nhn và phân 
bô tu'oiig irng vói phuang pháp trIch 1p dir phOng phi báo hiêm chu'a du'crc hu'irng du'cic trInh bay trong 
Thuyêt minh 3(m)(i). So du' cüa chi phi hoa hông chixa phan ho tai  ngày báo cáo phán ánh chi phi hoa 
hông tu'o'ng irng vri doanh thu phi báo hiêm chu'a dupc hu&ng. 

(g) Tài san c djnh huii hInh 

(i) Nguyen giá 

Tai san c djnh hU'u hInh du'gc th hin theo nguyen giá trir di giá tr hao mOn 1u k. Nguyen giá tài san 
cO djnh hiru hInh bao gOm giá mua, thuê nhp khau, các loai thuê mua hang không hoàn 'a  và chi phi 
lien quan trijc tiêp dé dixa tài san den vj tn và trang thai hoat dng cho miic dIch sir ding dã dr kiên. Các 
chi phi phát sinh sau khi tài san cô dnh hiru hInh dã dua vao hoat dng nhu' chi phi sira chü'a, báo di.rong 
va dai  tu dugc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât giü'a nien do trong kS'  ma chi 
phi phát sinh. Trong các truing hçp cO the chirng minh môt cách rO rang rang các khoán chi phi nay lam 
tang 1i Ich kinh té trong tu'ang lai dr tInh thu duçc tir vic sU ding tài san c cmli hü'u hInh vu'çit trên 
mirc hoat dng tieu chuân theo nhu dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay du'c von hoá nhu' mt khoãn 
nguyen giá tang them cOa tài san cO djnh hiru hInh. 
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Tong Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chinh hç'p nhât (Ban hành theo TI' so' 232/2012177-BTC 
cho k' sáu tháng két thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tiep theo) 

(ii) Khu hao 

Khu hao dircic tInh theo phucmg pháp di.thng thng d%ra trên thai gian hüu diing uâc tInh cüa tài san cô 
djnh hihi hInh. Thai gian hUu dicing uâc tInh nhu sau: 

Nhà cüa, vt kin tric 20-50nãm 
PhucYng tin vn tãi 6- 10 nãm 
Thit bj, diing c van phông 3 - 8 nàm 
Tà.i san c djnh khác 3 - 5 näm 

(h) Tài san c d1nh vô hInh 

(i) Quyên sü dyng dEt 

Quyn sü dicing dt bao gm quyn sü dtng dt có thai han  và quyn sü diing dt vô thai han.  Quyn si'x 
diing dat có thai han  ducic trIch khâu hao theo phuang pháp du&ng thãng dira trên thai han  si'r ding lô 
dat. Quyen sfr diing dat vo thai han  duqc the hin theo nguyen giá. Nguyen giá ban dâu cüa quyên sr 
diing dat bao gôm giá tn cüa quyên sir diing dat duçrc ghi nhn trong Giay phép Dâu tu và các chi phi lien 
quan trrc tiêp tói vic có duçrc quyên sir ding dat. Quyên sir ding dat vô thai han  không duqc trIch khâu 
hao. 

(ii) Phn mtm may vi tInh 

Giá mua phn mm may vi tInh mài ma phn mm nay không phài là mt b phn gn kt vài phn cIrng 
có lien quan thI duqc von hoá va hachtoán  nhu tài san cô djnh vô hInh. Phân mêm may vi tInh dtrqc tInh 
khâu hao theo phuong pháp dung thàng trong vOng 3 nãm. 

(1) Xây dtrng co ban do' dang 

Xây drng co bàn dir dang phãn ánh cac khoân chi phi xây dirng chua duçrc hoàn thành. Khu hao không 
duqc tInh cho xây drng cc bàn dir dang trong qua trInh xay drng. 

(j) Bat dng san du tir 

(i) Nguyen giá 

Mt dng san du tLr cho thuê ducrc th hin theo nguyen giá trir di giá tn hao mon lüy kL Nguyen giá ban 
dâu cCa bat dng san dâu ti.r cho thuê bao gôm giá mua, chi phi quyên sir diing dat và các chi phi lien 
quan trirc tiêp den vic &ra tài san den diêu kin can thiét dê tài san Co the hoat dng theo cách thirc dã 
du kiên bin ban quãn 1. Các chi phi phát sinh sau khi bat dng san dau fl.r cho thuê dã dirçrc dua vao hot 
dng nhu chi phi sira chira va bão trI dxcic ghi nhn vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hçip nhât 
giira niên d trong k' ma các chi phi nay phát sinh. Trong cac tnrrng hcrp có the chirng minh mOt  cách 
rO rang rang các khoân chi phi nay lam tang lçri ich kinh tê trong tucYng lai dr tinh thu duçrc tir bat dng 
san dâu tu cho thuê vu'cn trên mirc hoat dng tiêu chuân theo nhu dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay 
duçic von hóa nhu mt khoân nguyen giá tang them cüa bat dng san dâu tu cho thuê. 

(ii) Khu hao 

KMuhao duqc tinh theo phucYng pháp duing thAng dra trên thai gian hü'u diing u'oc tInh cua bt dng 
san dâu tu. Thai gian hüu ding uirc tInh nhu sau: 

Nhà cira, vt kin trác 6 - 35 näm 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hp nhât (Ban hành theo TT so' 232/2OI2i7T-BTC 
cho k sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cña Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

(k) Các khoãn phái trá bão hiêm và các khoãn phãi trã khác 

Các khoàn phái trã bão him va cac khoán phái trá khác th hin theo nguyen giá. 

(1) Dir phông 

Mt khoân dij phông dLrac ghi nhân nu, do kt qua cüa mt sir kién trong qua khü, PJICO có nghia vi 
pháp 1 hin tai  hoc lien dói có the u,àc tInh mt cách dang tin cay, và chäc chän së lam giám silt các Ipi 
Ich kinh t trong urong lai d thanh toán cac khoán no.  phái trá do nghia vi do. Khoãn dr phông dirçrc xác 
djnh bang cách chiêt khâu dông tiên dir kiên phái trá trong tuong lai vOi t' 1 chiêt khâu tnró'c thuê phàn 
ánh dánh gil cüa thj trung a thai diem hin t?i  ye giá trj thai gian cüa tiên và rüi ro ci1 the cüa khoãn no 
do. 

(m) Dir phóng nghip viii 

Tr,thc ngày 1 tháng 7 nám 2017 

Dv phông nghip vii duçcc 1p theo cac quy dinh và huang dn trong Thông fli s 125/2012/TT-BTC do 
Bô Tài chInh ban hành ngày 30 thang 7 näm 2012 huO'ng dan ché do tài chInh áp dung vai các doanh 
nghip báo hiêm, doanh nghip tái bão hiêm, doanh nghip môi giói bâo hiêm và chi nhlnh doanh nghip 
blo hiém phi nhân th nuóc ngoài ("Thông tu 125") và Cong van phê duyt so 17755/BTC-QLBH ngày 
24 thang 12 näm 2012 cOa Bô Tài chInh ("Cong van 17755"). Phirong pháp 1p  dir phong và các giá djnh 
dung khi tInh dr phông nghip viii ciia mOi loai sIn phâm dã di.rgc B Tài chInh phê duyt khi sIn phâm 
duqc phát hành. 

Kêtfrngày 1 thang 7nàm 2017 

Dv phang nghip viii duc Ip  theo cac quy djnh va huàng dn trong Thông fli si 50/2017/TT-BTC ngày 
15 tháng 5 näm 2017 ("Thông tir 50") ban hành bi Bô Tài chInh ye hirong dan thi hành Nghj djnh sO 
73/2016/ND-CP ngày 1 tháng 7 nam 2016 ("Nghj dinh 73") cña ChInh phü quy dlnh  chi tiêt thi hành Luât 
Kinh doanh bIo hiêm va Luât sira di, bi sung mt so diéu cUa Luât Kinh doanh bIo hiém và Cong van 
phê duyt sO 172/BTC-QLBH ngày 8 thang I näm 2018 cüa Bô Tài chInh ("Cong van 172"). Phuong 
pháp 1tp dr phOng và các gil dinh ding khi tInh dr phOng nghip vi cCa mOi loai sIn phâm dã dtrc B 
Tài chInh phê duyt khi sIn phâm duc phát hành. 

Dx phOng nghip vi ca PJICO bao gm: 

(i) DrphôngphIchwa dwrc hwó7ig 

Dir phông phi chira dixac huàng là kholn dir phông cho phn phi bIo him Wang Ong vài phAn rCii ro ma 
PJICO phIi gánh chju sau ngIy báo cáo va duc hach  toán là mt khoIn no phli trI trong bang can dOi 
kê toán hap nhât. 

Di voi cac hop  dng bIo him, tái bIo him cO thôi han tir I nãm trO xung, dir phông phi chira duc 
hiróng dupc tInh theo phirang pháp trich 1p theo t' l phIn tram cña tong phi blo hiêm. Mac trich 1p 
dir phông phi dOi vói các loai hInh blo hiem vn chuyen hang boa dtrqc tinh bang 25% müc phi giu iai 
trong vông 12 thIng và bang 50% rnüc phi gi lai  trong vông 12 thang dOi vai các loai hInh blo hiêm 
khac. DOi vói các hop  dông blo hiêm, tái blo hiêm có thôi han  trên I nam, di,r phOng phi chira duqc 
huông duc trIch 1p tinh theo phirang phlp theo tirng ngày. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9'p nhât (Ban hành theo 17' so' 232/2012,7T-BTC 
cho k3i sáu tháng kêt thtic ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 2 8/12/2012 cla Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

(ii) Drphông bôi thwàng 

Dr phOng bi thro'ng bao gm dr phong bi thirô'ng cho cac yêu câu dôi bi thumg chua du'gc giâi quyt 
và cho các ton that dã phát sinh thuc trách nhim bào hiêm nhtrng chua thông báo. 

Các yêu cu dOi bi thrô'ng chixa durc giái quyt là khoãn tin duçrc trfch 1p d thanh toán chi phi uàc 
tInh cuoi cüng cho cac yêu câu dOi bôi thu'ng dã phát sinh và dii9c thông báo thuc phân trách nhirn 
den ngày báo cáo, tnt di khoán tiên dã thanh toán chocác yêu câu dôi bôi thu'àiig nay. Dir phông bôi 
thtring chu'a duc giái quyêt diiçic trich 1p theo trng ho sa yêu câu dOi bôi thng. 

Các yêu cu dOi bi thuông cho "cac tn tht dã phát sinh thuc trách nhim báo him nhu'ng chiia thông 
báo" ("IBNR") là các yêu câu dôi bôi thuO'ng dã phát sinh trong kS'  kê toán hin tai  hoc cac kS' ké toán 
tnrâc, nhung chi.ra d.rc thông báo cho cong ty báo hiêrn hoc cong ty tái báo hiém tai  thai diem kêt thdc 

kSi kê toán. Dr phOng cho IBNR duc tInh bang 3% tong so phi báo hiêm giU lai  trong  kS' thuc trách 
nhim cüa PJICO theo Cong van 172. 

(iii) Dy'phông dao d3ng 1ó7z 

PJICO trIch 1p  du phOng dao dong ló'n theo huong dn tai Nghj dinh s 46/2007/ND-CP do Chinh phü 
ban hành ngày 27 thang 3 nam 2007 ("Nghj djnh 46"), Thông tu 50 và Cong van 172. Du phOng dao 
dng Ion duçc 1p 0 mirc I % trên mrc phi báo hiêm giU lai cUa tat Ca CC nghip vv (kS' sáu thang két 
thiic ngày 30 thang 6 näm 2017: 2%). 

(iv) Drphông nghip v d6i vói bão hkm sá'c khöe 

Dy'phôngphIchtra dc hu&ng 

Ap dung cho cac h9p dng báo him có thOi han  tir 01 näm trà xung: phuong pháp trich 1p theo t I 
phân tram cOa tong phi báo hiêm (trên co sO phi bào hiêm gop). 

Du' phbng toán hQc M 

Ap dung cho các hqp dng bâo him có thOi han  trên 01 näm (tth các hqp dng bào him 511C khóe trin 
khai, chi bào hiêm cho truO'ng hop chet, thu'o'ng tt toàn b vinh viên): phu'ang pháp trich 1p theo tmg 
ngày (trên CO SO phi bào him gop)  áp diing cho toàn b các hqp dông bào hiêm sirc khOe có thai han  trên 

1 näm. 

Trong tnr0ng hp kêt qua trIch 1p du phông cho các h9p dông báo hiêm sirc khOe cO thOi han trên I näm 
theo phuong pháp trIch Ip tirng ngày thâp han kêt qua trIch ltp theo phuang pháp h so thai han  1/8, 
PJICO së tnich 1p b sung phân chênh lch nay. 

DyphOng bci thufing 

Du phOng bi thuOng cho CáC ton that dã phát sinh thuc trách nhim bão him nhung dn cuôi k' chua 
dircic giãi quyêt: trich theo phuang pháp trng hO so vó'i mu'c trIch 1p dric tinh trên CO sO' thông kê so 
tiên báo hiêm có the phái trá cho tirng ho so dã thông báo hoc dã yeu câu dOi bôi thu'O'ng nhung den cuôi 
kS' chua dixçrc giái quyêt. 

Dirphông dam báo cOn di 

PJICO trich 1p theo t' lé 1% phi bâo him giU' lai. 

20 



Tang Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât 
cho k' sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tiep theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo lTscf 232i2012117'-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 

(n) Phân chia loi nhun 

Lm nhun sau thus thu nhp doanh nghip cüa PJICO duqc si'r dung d trIch 1p các qu và chia cô t(i'c 
cho các cô dong sau khi duvc Dai  hi dông cô clông phê duyt. 

(i) Qu9 d(r trfr b& bu5c 

Theo Nghj djnh 73, sau khi nOp thus thu nhp doanh nghip theo lut djnh, trIch 1p qu dr trü bt buc, 
doanh nghip bâo hiêm, doanh nghip môi giài bão hiêm, chi nhánh ni.râc ngoài duçic phân phôi lçTi nhun 
con lai  theo quy djnh cña pháp lut. Qu5 dr trü bat buc ducic trIch 1p hang nAm tü lçn nhun sau thus 
thu nhp doanh nghip cUa PJICO theo t 1 là 5% cho tài khi bang 10% mirc von diêu l cUa PJICO. 

(ii) Các qu9 khác 

Các qu9 khac thuOc  ngun vn chü sâ hthi &rçic phân b tü 1ç nhun sau thu. Vic phân b tfr lçn nhun 
sau thué và sr ding các qu khác phài duqc Dai  Hi dông Co dông phê duyt. 

(o) Ky qu5 bão hiêm 

Theo quy djnh trong Nghj djnh 73, PJICO phãi k qu bão him bang 2% vn pháp djnh. Khoân k)i qu 
nay duc hu&ng lãi theo thOa thun vó'i ngân hang ma tài khoàn k qu dt t?i  do và duqc thu hôi khi 

châm düt hoat dng. Tiên k)i qu chi duc si difling dê dáp üng các cam kêt dôi vO'i ben mua bão hiêm 
khi khã nãng thanh toán bi thiêu hi,it va phãi duqc Bô Tài chInh chap th4n bang vAn ban. 

(p) Thuê 

Thu thu nhp doanh nghiep tInh trên Içn nhun cüa kS'  bao gm thus thu nhp hin hành và thu thu nhp 
hoAn li. Thuê thu nhp doanh nghip duçc ghi nhn trong báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hç'p 
nhât giura nien d ngoai trir tru?xng hçp có các khoãn thuê thu nhp lien quan den các khoân miic duqc 
ghi nh.n thang vào von chü sâ hUu, thI khi dO các thuê thu nhp nay cUng di19c ghi nhn thang vào von 
chüsOhihi. 

Thug thu nhp hin hành là khoãn thu dr kin phãi np dra trên thu nhp chju thu trong kS',  sir ding 

các murc thuê suât cO hiu 1irc tai  ngày kêt thüc k' kê toán, va các khoãn diêu chinh thuê phãi np lien 
quan den nhtng k' tnràc. 

Thus thu nhp hoAn lai  duçc tInh theo phuong pháp bang can di k toán cho cac chênh lch tam  thii 

giira gia tn ghi so cho mic dIch báo cáo tài chInh va giá trj sir ding cho mvc  dIch tInh thuê cCa các khoãn 
muc tai san va no phai tra Gia tn cua thuê thu nhâp hoãn lai dtrcvc ghi nhân dim trên cach thinc du kién 
thu hôi hoc thanh toán giá trj ghi so cUa các khoán mic tai san và nq phái trâ sfr diing các mfrc thuê suât 

có hiu 1rc hoc cci ban cO hiu lrc tai  ngày kêt thüc k5' kê toán. 

Tài san thu thu nhp hoAn lai  chi duqc ghi nhn trong pham vi chic chân cO dü lçn nhun tInh thus trong 
tucmg lai dé tài san thuê thu nhp nay có the sr ding duçic. Tài san thuê thu nhâp hoãn lai  duçcc ghi giam 
trong pham vi không cOn chac chan là các lçn Ich ye thuê lien quan nay s sir di,zng duçic. 
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(q) 

Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât (Ban hành theo TI' s 23212012/1T-BTC 
cho k3r sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 •ngày 2 8/12/2012 cña Bó Tài chmnh) 
(tip theo) 

Phân ho tài san, ngun vn, doanh thu, chi phi chung 

Các nguyen tAc phn b tai san, ngun vn, doanh thu, chi phi chung lien quan dn qu chü sr hitu và 
qu chü hcp dông thrçic PJICO ap dung theo nguyen tãc phân bô trong dmi de nghj d trInh B Tài chInh 
ngày 27 tháng 12 nàm 2017 và nguyen täc phân bô nay dã thrqc B Tài chInh phê duyt theo Cong van 
so 1924/BTC-QLBH ngày 13 tháng 2 näm 2018 man thu Thông tir 50. Theo do, PJICO áp ding phi hôi 
to cho các báo cáo tài chinh tir báo cáo tài chInh cho nãm kêt thi.ic ngày 31 tháng 12 näm 2017 theo 
nguyen tAc phân bô nhu sau: 

• Tài san du tu tir ngun vn chü s& hihi va tai san du tir tir ngun v6n nhàn ri t1r dr phOng nghip 
vii duçrc ghi nhn va theo dOi nêng bit, dOng thñ, doanh thu và chi phi hoat dng dâu tix ducrc hach 
toán và theo dOi chi tiêt theo trng tài san dâu tu và nguôn hInh thành nên tài san dâu tir; 

• Di vài các,tài san du tu duqc hInh thành tir nhiu ngun vn khac nhau (cã ngun vn chü s& hihi 
va nguôn vOn nhan rOi tu du phong nghiep vu va cac nguôn von khac) së thi.rc hên phân bô doanh 
thu và chi phi theo t' tr9ng so tiên dau ti.r tir timg nguôn von dâu tir trong tong các nguôn von dâu tu; 

• Di vOi ngun thu du tu thu duçc tir vic scr d%lng ngun vn dir phông nghip vii duqc phãn b tth 
li cho các nghip vii báo hiêm theo t trong d? phông cüa tirng nghip viii bão hiêm; 

• Các khoân chi phI chung cho hot dng du tu dtrcrc phãn b theo t' trng doanh thu hoat dng dâu 
tu cüa tirng nguôn von dâu tu trong tOng doanh thu hoat dng dâu tu; 

• Các khoãn chi phi trirc tip hoat dng kinh doanh bâo him g6c chung cho nhiu nghip vi1 không 
th theo dOi hach  toán nêng cho timg nghip vi bão hiêm, PJICO thrc hin phân bô theo t trong 
djnh müc chi phi kinh doanh báo hiêm gôc cho tirng nghip vii bão hiêm trong tong djnh mirc chi phi 
kinh doanh bão hiêm gOc; 

• Các khoãn chi phi quán 1 chi lien quan dn hoat dng kinh doanh báo him va nhiu nghip vii bão 
him dixcic phân bô theo t)' trong doanh thu phi báo hiêm gôc cüa timg nghiêp viii bão hiêm trong tong 
doanh thu phi báo hiêm gôc; 

Các khoãn chi phi quân 1i lien quan den nhiêu hoat dng nhu hoat dong kinh doanh bâo hiêm, hoat 
dOng tài chInh va hot dng khác ducic phân bô theo t) tr9ng doanh thu tirng hot dng trong tong 
doanh thu cüa PJICO 

J 
• Doanh thu và chi phi hoat dng du tu tài chInh hInh thành tir chênh 1ch t giá d119c ghi nh.n theo 

quy dinh pháp lut hin hành. 

Trong kS'  sáu thang k& thiIc ngày 30 tháng 6 näm 2018, ngun thu du tu thu duqc tir vic sir djng ngun 
vOn di,r phông nghip vij duqc Tong Cong ty phân bô trâ lai  cho các nghip v bão hiêm theo t' trong dij 
phông cüa tirng nghip vi bao hiêm là 59,3 t VND và các khoãn chi phi chung cho hot dOng dâu Ur 
duqc Tong Cong ty phân bO theo t trng doanh thu hot dng dâu tu cña tirng nguOn von dâu tu trong 
tOng doanh thu hoat dng dâu tu là 4,1 t VND. 

Do hiu 1rc cüa Thông tu 50 bat dau tir ngày 1 thang 7näm 2017 nen PJICO không thirc hin nguyen tAc 
phân bO neu trên cho sO 1iu báo cáo tài chinh hçrp nhat cho k5' sáu tháng kêt thtic ngày 30 tháng 6 näm 
2017 và các khoan mJ1c: "Doanh thu khac hoat dOng kinh doanh báo hiêm", "Chi phi khác hot dng kinh 
doanh báo hiêm", "Doanh thu hoat dng tài chinh", "Chi phi hot dng tài chinh" trên Báo cáo kêt qua 
hot dng kinh doanh hçrp nhât có the không so sánh duçrc vói sO lieu cüa k5' sáu thang két thuc ngày 30 
tháng 6 nàm 2017. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât (Ban hành theo TT so' 232/2012i77'-BTC 
cho k' sáu tháng kêt thIic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

(r) Ghi nhân doanh thu 

(i) Doanh thu phi báo hiêm gtc 

Trtthc ngày 1 tháng 7 nám 2017 

Doanh thu phi bão him duc ghi nhn theo các quy djnh trong Thông ti.r 125 và Thông tu s 
194/2014/TT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 17 tháng 12 näm 2014 sira dôi, bô sung mt so diêu 
cüa Thông tu 125 ("Thông tu 194"). Doanh thu phi bão hiém thrc ghi nhn d?a  trên tInh hiu 1rc cüa 
cac hp dông báo hiêm (khi rüi ro duc báo hiêm) hockhi nhn thrc bàn thanh toán ye tái bâo hiém tir 
cac cong ty nhuang tái báo hiém. Doanh thu phI bão hiêm bao gôm phi báo hiêm dã den han  np nhtmg 
chi.ra thu &rçrc và không bao gOm phi báo hiêm trá tnràc. 

Trong trti6ng hqp rüi ro da thrc hUy bó Va hoàn trã phi báo hirn là cAn thit, doanh thu phi bâo him dã 
ghi nhn ducic diêu chinh bang cách trir so tiên hoàn phi bão hiêm phát sinh mt cách phIi hop. 

Kêtirngày 1 tháng 7nàm 2017 

Doanh thu phi bão him gc du?c ghi nhn theo quy djnh tai  Thông tu' 50. 

Theo do, doanh thu phi bão him gc du''c ghi nhn khi phát sinh trách nhim bão him di vO'i ben mua 
bão hiêm, ci the nhi.r sau: 

• hop dng dã duvc giao k& giu'a doanh nghip kinh doanh báo him và ben mua báo him dã dong dü 
phi báo hiêm; 

• có bAng chirng v vic hop dng báo him dã dirçic giao k& và ben mua báo hiém dã dóng dii phi báo 
hiêm; và 

• hop dông báo hiêm duc giao kêt và doanh nghip kinh doanh báo him có thOa thun cho ben mua 
báo hirn nq phi báo hiêm thI doanh nghip kinh doanh bào hiêm van phài hach  toán vào thu nhp 
khoàn tiên cho ben mua báo hiêm na mc dii ben mua bào hiém chira dóng phi báo hiêm. 

Trong tru'?rng hop ru ro dã duoc hiiy bó va hoàn trá phi báo hirn là cAn thit, doanh thu phi báo him da 
ghi nhn drcc diêu chinh bang cách trir so tiên hoàn phi báo hiêm phát sinh mt cách phii hop. 

(ii) Doanh thu nghip vi tái báo hkm 

Nhwqng tái báo hiém 

PhI nhircrng tái bào him theo cac hop dng tái bào him c djnh và tai bão him tam  thai duqc ghi nhn 
khi doanh thu phi bão hiêm gôc nam trong pham vi thOa thun hop dOng nhu'cmg tái bào hiêm dugc ghi 
nhân. 

Khoan thu hi tir nhucrng tái báo him du'cic ghi nhn khi có bAng chfrng hin hthi v vic phát sinh trách 
nhiém ciia ben nhân tái báo hiêm. 

Doanh thu hoa hng nhu'çrng tái bão him du'cc ghi nhân trong báo cáo kt qua kinh doanh hop nhAt guu'a 
niên do tuolig irng vài phtroiig pháp trIch 1p dir phOng phi chi.ra du'qc huàng duçic trInh bay tai  Thuyêt 
minh 3(m)(i). So du' hoa hông nhupng tái bão hiêm chu'a du'qc hu'&ig tai  ngày báo cáo phán ánh doanh 
thu hoa hông tuong irng vài phân phi chua duçc huO'ng. 

Hoa hng theo Içri nhutn nhu'çrng tái báo him du'çc tInh toán và ghi nhn theo các cong thirc và các diu 
khoãn du'gc xác djnh truàc trong các hop dOng tái báo hiêm cO djnh và tái báo hiêrn tmthri. Khoàn hoa 
hng theo lçri nhun nay khOng du'gc ghi nhn néu nhu có nhung yêu to khOng chãc chãn trong yen lien 
quan tói khá näng thu hôi các khoán phái thu. 
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Tng Cong ty C phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chinh h9p n1it (Ban hành theo Tfs23212O12/Ff-BTC 
cho k' sáu tháng kt thiic ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 28/12/2012 cãa Bó Tài chInh) 
(tiep theo) 

Nhn tái báo hiém 

Doanh thu và chi phI ngoi tth chi phi hoa hang lien quan dn nhn tái bão him duqc ghi nhn khi nhn 
dçic bàn thanh toán ye tái bão hiêm tir ben nlurçmg tái bão hiêm. Tai  ngày 1p báo,cáo, các khoãn doanh 
thu và chi phi lien quan den cac khoan nhn tái bão hiérn ma ben nhucmg tái báo hiêm chua gfri bàn thanh 
toán ye tái bão hiêm ducvc uâc tinh d%ra trên so 1iu thông kê và so 1iu uàc tInh cüa ben nhircmg tái báo 
hiêm. 

Chi phi hoa hng nhn tái bão him drçrc ghi nhn theo chInh sách k toán duçc trInh bay tai  Thuyt 
minh 3(f). 

(iii) Tin lãi 

Doanh thu tr tiên lãi duçic ghi nhn theo t' 1 tuang irng voi thô gian dira trên s du gc va Iãi sut ap 
dung. 

(iv) Co tá'c 

Doanh thu duçc ghi nhn khi quyn duqc nhn c t(rc cüa PJICO diiçrc xac lap. C tl:rc bang c phiu va 
cac cô phiêu thrning nhân duac không duac ghi nhân la thu nhâp cua PJICO ma chi dixac cap nhât so 
lucing cO phiêu trên danh miic dâu ti.r cüa PJICO. Co tüc nhn duqc lien quan den giai doan tnrâc khi mua 
khoãn dâu tu duçic ghi giám vào giá trj ghi sO cüa khoán dâu tu. 

(s) Chi phi bi thirông bão him 

Chi phi bi thu6ng duqc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dOng  kinh doanh hqp nht giüa niên dO khi 
cac sr kin dtrqc bão hiêm xay ra. Chi phi bôi thurng/chi phi giám djnh ton that duqc ghi nhn trong kS' 
d?a trên so tiên bôi thuing uàc tInh cuôi cüng và các chi phi giám djnh ton that có lien quan. 

PJICO thu&ng xuyên rà soat lai  cac uâc tinh chi phi bi thuOng va chênh lch giüa cac uàc tinh v s 
tiên bôi thuing phãi trã và sO tiên thirc phâi thanh toán bôi thuOng bão hiêm duçrc ghi nhn trong báo cáo 
kêt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhât giva niên dO trong kS'  ma các rnc tinh do bj thay dôi hay các 
khoãn thanh toán do ducic thrc hin. 

Do do, các khoãn chi phI bi thung trong kS'  k toán bao gm các khoàn dã thanh toán trong k' k toán 
lien quan den các yêu câu dOi bôi thung phát sinh trong kS'  do, các khoán dr phông cho yêu cau dôi bôi 
thithng chua duvc giãi quyêt hoac phát sinh nhung chua duac thông báo (IBNR) tai  thôi diem két thi.Ic 
k' ke toán va cac dieu chinh trong k' hin tai  dOi vài các khoân dir phông cho các yêu câu dôi bôi ththng 
phát sinh trong các k' kê toán tnrâc mang sang. 

Các khoán thu hi uâc tinh tir tài san tn tht dã dirqc bi thung hoc tfr thu dôi ngw&i thfr ba bi hoàn, 
dixqc dánh giá theo giá trj uâc tinh CO the thijc hin duqc và dixqc ghi giãm cho các khoãn n phâi trâ cho 
cac yêu câu dOi bôi thung chua giai quyet. 

(t) Chi phi khai thác 

Toàn bO chi phi khai thác báo him ngoai trir chi phi hoa hng tr vic phát hanh mài hoc gia han  h9p 
dong bâo hiem duqc ghi nhn vao báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh hqp nhât khi phát sinh. 
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Tang Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât (Ban hành theo 77 s 232,2012,TT-BTC 
cho ky sáu tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tiép theo) 

(u) Các khoãn thanh toán thuê ho3t dông 

Các khoán thanh toán thuê hoat dOng  duc ghi nhn trong báo cáo k& qua hot dtng kinh doanh hqp nht 
glira nien dO theo phi.ning pháp duông thang dira vào th&i hn cia hçp dông thuê. Các khoán hoa hông di 
thuê duçc ghi nhn trong báo cáo két qua hot dng kinh doanh hçp nhât giia niên dO nhu là mOt bO 
phn hqp thành cüa tong chi phi thuê. 

(v) Lãi trên c phiu 

PJICO trInh bay lãi co ban trên c6 phiu cho CáC cô phiu ph thong. Lãi cc bàn trên c phiu duçic tinh 
bang cách lay lai hoc lô thuOc  ye cô dông phô thông cüa PJICO chia cho so luqng cô phiêu phô thông 
bInh quân gia quyên liru hành trong kS'.  Trong k' PJICO không có cO phiêu phô thông tiêm näng, do do 
yêu câu trInh bay lãi suy giám trên cô phiêu không áp ding. 

(w) Các ben lien quan 

CáC ben duçrc coi là ben lien quan cüa PJICO nu mOt  ben có khã näng, tWc  tip hoc gián tiêp, kiêm 
soát ben kia hoc gay ãnh hi.ràng dang ké toi ben kia trong vic ra các quyét djnh tài chInh va hoat dOng, 
hoc khi PJICO và ben ida cüng chu sij hem soát chung hoc ánh hu&ng dáng kê chung. Các ben lien 
quan cO the là các cOng ty hoc CáC Ca nhân, bao gôm Ca CC thành viên gia dInh than cn cüa cac Ca nhân 
ducrC CO1 là lien quan. 

Các COng ty lien quan d cp tai cáC Co dOng lan (sa h&u trên 5% vn c phAn), các cong ty con va cOng 
ty lien két cüa các cô dong lan nay. 

(x) Báo cáo bô phân 

MOt bO phn là mOt  hçp phn có th xác djnh riêng bit cüa PJICO tham gia vào vic cung cp các san 
phâm hoc djch vi lien quan (bO phn chia theo hoat dOng  kinh doanh), hoac cung cap san phâm hoc 
djch v trong mOt  mOi tnthng kinh tê ct the (bo phn chia theo vüng dja 1)1), môi bO phn nay chju rUi ro 
và thu ducrc lçn ich khác bit vài các bO phn khác. Mâu báo cáo bO phn chInh yêu cüa PJICO là dira 
theo bO phn chia theo khu virc dja l. Mâu báo cáo bO ph.n thfr yêu cüa PJICO là dira theo bO phn chia 
theo linh VirC kinh doanh. Hin t?i,  PJICO hot dOng trên mOt bO phn là hot dOng kinh doanh bão hiêm 
và hot dng trên mOt  khu virc dja li là Vit Nam. 

4. Các yu to mang tmnh thô'i vy và chu k' 

Kt qua hoat dOng kinh doanh cüa PJICO chju ãnh huong bâi cac yu t thi vii hay chu kS'  sau: 

(a) Tin thirô'ng nhân viên 

PJICO không trIch truâc các khoán tin thixâng cho nhân viên trong kS'  sáu thang kt thüc ngày 30 tháng 
6 näm 2018. Thuâng cho nhân viên së dirqc xác dinh t?i  then diem Cuôi nãm. 

(b) Thuê 

Theo lut thug hin hành, thud thu nhp doanh nghip du9rc tfnh và quyt toán vào th&i dim cuOi näm. 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip giUa niên dO cho kS'  sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 
duvc tinh toán dra trên thu nhp trirac thuê cüa k' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât 
cho k sáu tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tiêp theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo 17' s 232/201211T-BTC 

ngày 2 8/1 2/2012 cia Bó Tài chmnh) 

(c) Qu dir trir 

PJICO trIch 1p qu du trü bt buc hang näm. Trong kS'  sáu thang kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018, 

PJICO dang tam chua trIch qu dr trfr bat buc dira trên 1çi nhun trong kS'.  Qu d? trü bat buc nay Se 

duçc 1p dty dü vào cuôi nám. 

(d) Phân phôi lol nhun 

Ti ngày 30 tháng 6 nãm 2018, PJICO không có tuyen b phân phi lcñ nhun nào. K hoach phân phi 

loi nhuân, néu có, së duçc cong bô trong các qu cuôi näm. 

5. Các thay diii trong tr&c tInh k toán 
KhOng có sr thay dôi tr9ng yu nào trong các uóc tInh k toán cOa PJICO khi ltp và trInh bay báo cáo 

tài chInh gitta niên do nay so vó'i báo cáo tài chInh näm gân nhât. 

6. Các khoãn mic bat thtrô'ng 

Không có khoãn miic bt thRmg nào trong kS'  k toán giU'a niên d nay. 

7. Các thay dii trong co câu cüa doii v 

Không có khoán mi,ic thay di nào trong kS'  k toán giu'a niên do nay. 

8. Tiên và các khoãn ttro'ng thro'ng tiên 
30/6/2018 31/12/2017 

VND VND 

Tiên mat tai  qu 
Tiên g(ri ngân hang 
Tin dang chuyn 
Các khoán wang throng tiên 

7.961.275.849 9.790.671.468 
125.999.176.400 103.346.344.240 

849.989.000 313.458.900 
3.490.000.000 28.750.000.000 

138.300.441.249 142.200.474.608 
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Tong Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât cho k)' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 (tiêp theo) 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TT s 232/201211T-BTC 

ngày 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 

9. Dâu tir tài chInh ngAn hn 
30/6/2018 31/12/2017 

Giá gc 
VND 

Giá tn hçrp I 
VND 

Du phbng (i) 
VND 

Giá gôc 
VND 

Giá tn hqp I 
VND 

Dir phOng (i) 
VND 

(a) Chfrng khoan kinh doanh 
Tong giá trj cô phiêu 

104.205.605.803 
104.205.605.803 

105.527.114.350 
105.527.114.350 

(20.269.307.357) 
(20.269.307.357) 

125.234.032.407 
125.234.032.407 

162.590.257.550 
162.590.257.550 

(14.053.588.557) 
(14.053.588.557) 

Cong ty Co phOn Van  tái XOng dáu VIPCO 32.305.029.907 25.119.030.550 (7.185.999.357) 32.305.029.907 29.456.129.350 (2.848.900.557) 

NgOn hang TMCP Quân &5i 5.986.466.730 7.860.078.600 15.000.000.000 19.093.256.200 

Tong Cong ty PhOn bón và Hóa chOt DOu 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 iv Co PhOn Ccr Din lanh 9.603.574.500 10.211.445.200 9.603.574.500 13.284.482.000 

Cong ty CO Phdn Xây lOp I 9.500.320.000 23.001.320.000 

Cong tv CO phdii PhOn bOn Blnh 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 phOn COng HOi PhOn.g 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 phOn Tap doàn HOa PhOt 1.866.666.666 5.376.000.000 6.888.000.000 17.287.650.000 

Cong ty  CO phOn Nu&c giOi khOt yen sào 
KhOnh HOa - Diên KhOnh 5.950.000.000 5.225.000.000 (725.000.000) 5.950.000.000 6.625.000.000 

Côngty CO phOn Dau Tu Va Dich Vi 
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 thur Thic 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 MTV - TOng Cong ty 
Diên lwc DOu khI Viêt Nain 6.855.600.000 6.550.000.000 (305.600.000) 
Các cO phiêu 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 tir nm gift dn ngày dáo han 2.338.030.521.766 2.372.335.521.766 
Tiên gui có k' han  ngän  han  (ii) 2.338.030.521.766 (*) 2.372.335.521.766 (*) 

Tong du tir tài chInh ngn hn 2.442.236.127.569 (20.269.307.357) 2.497.569.554.173 (14.053.588.557) 

(*) PJICO chu'a xác djnh giá trj hctp 1 cüa các cong cu tài chInh nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh hctp nht gia niên do bii vi khong Co giá niêm y& trên thj 

trung cho các cOng ciii tài chInh nay và Chuân mirc Ké toán Vit Nam, Chê do Ké toán Vit Nam hin không có hu'ó'ng dan ye cách tInh giá trj hçip 1 sir dung các k 
thut djnh giá. Giá trj hçvp 1 cüa các cOng cu tài chmnh nay có the khác vOi giá trj ghi sO. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hQ'p nhât (Ban hành theo 77 sc 232/2012/TT-BTC 
cho k' sáu thang kêt thuc ngày 30 thang 6 näni 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

(i) Bin dng du phOng giám giá chirng khoán kinh doanh trong 

SdudAuk' 
Trich 1p/(hoàn nhp) du phong trong k3' (Thuyêt minh 38)  

kS' nhu sau: 

Giai doan 
tir 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

14.053.588.557 
6.215.718.800 

Giai doan 
tif 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

17.437.904.107 
(5 .7 11.40 1.650) 

Sdrcuik' 20.269.307.357 11.726.502.457 

(ii) Bao gm các khoán tiên g1ri ngân hang có kS'  hn cOn 1i tr 3 dn 12 thang bAng VND và huô'ng lãi suit 
tir 5,2 - 7,4%/nãm (3 1/12/2017: 5,2 - 7,2%/näm). 

10. Phãi thu v hçrp dông bão him 

Phái thu phi bâo him gc 

Trong do 

30/6/2018 
VND 

236. 136.374.912 

31/12/2017 
VND 

301.017.323.436 

• PhOi thu cua hen mua bOo hiém 198.344.057.405 182.045.097.947 
• PhOi thu tir NgOn sách Nhà nrràc dOi v&i hQp dOng bOo V 

hiém tàu Ca thea Nghj djnh sO 67/20]4/ND-CP 12.087.454.395 80.396.074.214 
• PhOi thu cOa cOc doanh nghip tham gia dOng 

bOo hiêm 25.542.613.112 38.413.901.2 75 
• PhOi thu k/uk lien quan den bOo hiém gOc 162.250.000 162.250.000 
Phài thu phi nhn tái bâo hiêm 57.757.809.409 31.554.396.525 
Phái thu bôi thurng nhrçrng tái bão hiêm 197.283.757.518 192.037.325.504 5%  

i
. 
 

5% 

491.177.941.839 524.609.045.465 

Các khoán phãi thu khách hang có s du chim tir 10% tr len trên tng phái thu khách hang: 

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

Tp doàn AON 75.722.596.049 8 1.041.604.367 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât 
cho k sáu tháng kêt thtIc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 
(tiêp theo) 

Phái thu cüa khách hang là các ben lien quan: 

Tap doàn Xang dAu Vit Nam 
(Co dông iOn) 
Phái thu phi báo hiém gôc 

Các cong ty thành viên cüa Ttp doàn Xang du Vit Nam 
(Cong ly lien quan khác) 
Phái thu phi báo hiêm gôc 

TOng cOng ty cô phân tái báo hiêm quôc gia Vit Nam 
(CO dOng l&n) 
Các khoãn phái thu 

11. Phãi thu ngän hin khác 

Tam i'mg bi thLrOng cho ngu'Oi throc bão him 
Tam üng cho can b cOng nhân viên 
Cam cô, k qu, k1 cu cc ngtn han 
Phãi thu khác 

12. Dir phbng phãi thu ngãn hin khó dbi 

Chi tit du phOng phái thu ngAn han  khó dOi nhu sau:  

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo 7Tsc232/20121IT-BTC 

ngOy 28/12/2012 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 

72.915.155.531 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 

22.740.992.981 25 .075 .798.888 

49.365.312.890 44.311.981.731 

(*) 

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

Dur phOng phái thu khó dOi (*) 73.345.381.544 71.345.725.077 
Du phOng phái thu tir hoat dng dâu Ui 1.740.225.397 1.740.225.397 

75.085.606.941 73.085.950.474 

Bin dng dur phOng phái thu ng&n han  khó dOi trong k' nhu sau: 

Giai doan Giai doan 
tii 1/1/2018 Ui 1/1/2017 

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

S dii dâu k' 71.345.725.077 63.962467.671 
Dv phOng trich 1p  trong  kS' 1.999.656.467 5.521.701.207 

Sôducuôi k' 73.345.381.544 69.484.168.878 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mh B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçp nhât cho k)' sáu tháng kêt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2018 (tiêp theo) (Ban hành theo TI' s 232/2012/TT-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cza Bó Tài chInh) 

13. Nçrxu 

Tng giá trl các khoán phái thu, cho vay qua han thanh toán hoc chua qua han nhu'ng khó có khá nãng thu hi tai  ngày 30 tháng 6 närn 2018 và 31 tháng 12 näm 2017: 

30/6/2018 
VND 

Giá gc Qua han 
6 tháng - 1 nãm 

Qua han 
1 - 2 nám 

Qua han 
2- 3 nàm 

Qua han 
trên 3 näm 

Dir phong Giá tr có the 
thu hôi 

+ Phái thu bão hiêrn gôc 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 
+ Phái thu tái báo hiêm 20.963.880.589 - 20.963.880.589 20.963.880.589 
+ Tam áng can bô cong nhân viên 2.633.387.09 1 141.463.686 2.491.923.405 2.590.947.985 42.439.106 
+ Phái thu t(i. hoat dng dâu tu' 1.740.225.397 - 1.740.225.397 1.740.225.397 
+ Phái thu khác 13.919.583.289 708.540.023 2.117.909.983 723.406.203 10.369.727.080 12.147.628.421 1.771.954.868 

87.708.461.414 8.593.485.216 9.272.735.980 6.570.156.109 63.272.084.109 75.085.606.941 12.622.854.473 

30/6/2017 
VND 

Giá gc Qua han 
6 tháng - 1 nám 

Qua han 
1 - 2 nám 

Qua han 
2 - 3 nám 

Qua han 
trên 3 näm 

Dir phbng Giá tr có th 
thu hôi 

+ Phãi thu bão him gc 46.814.550.447 8.450.069.075 7.683.915.745 4.605.316.479 26.075.249.148 35.675.949.292 11.138.601.155 
+ Phái thu tái bão hiêrn 19.956.680.291 - 19.956.680.291 19.956.680.291 
+ Tarn (mg can b cong nhân viên 2.763.889.762 57 .575 .000 60.7 10. 120 492.109.883 2.153.494.759 2.545.599.237 218.290.525 
+ Phái thu t(i' hoat dng dâu tu' 1.740.225.397 1.740.225.397 1.740.225.397 
+ Phái thu khác 13.293.391.330 1.755.517.601 705.168.556 1.353.348.912 9.479.356.261 11.305.940.058 1.987.451.272 

84.568.737.227 10.263.161.676 8.449.794.421 6.450.775.274 59.405.005.856 71.224.394.275 13.344.342.952 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hQ'p nhât (Ban hành theo TT so 232/20121TT-BTC 
cho k sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cua Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

14. Hang ton kho 

Hang thn kho chü yu là giá trj cüa n chi, vt phm cp cho các dn vj thành viên d phic vii hot dng 
san xut kinh doanh, giá tn cüa cong cii, dung cii chu'a xuât dung trong kS'. 

15. Chi phi hoa hông chira phân bô 
Giai doan Giai doan 

tir 1/1/2018 tu' 1/112017 
dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 

VND VND 

Sôdu'dâukS' 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 36) (93.6 17.893.610) (82.136.701.972) 

Sdiicu6ikS' 103.337.753.487 80.209.223.347 

16. Chi phi trã trtrcrc ngãn hin khác 

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

Chi phi cOng cii, dung ciii 
Chi phi kinh doanh chua phân bô (*) 
Chi phi trá trithc khac 

 

13.095.354.908 13.466.972.834 
76.354.938.144 - 
13.059.148.076 11.923.405.193 

C 

'1 

SducuikS' 

 

102.509.441.128 25.390.378.027 

 

    

(*) Day là khoãn chi phi kinh doanh phát sinh tir nghip v Báo him sinh mng vay tin chap qua t chirc tin 
ding chu'a phân bô trong kS'.  Các hçp dông báo hiêm nay du'çic trIch 1p dirphOng phi chua duçrc huàng 
theo phuung pháp timg ngày.,  Tong Cong ty áp diing phuang pháp phân bô chi phi kinh doanh (trír hoa 
hng)theo nguyen täc phân bô nhu nguyen täc phân bô chi phi hoa hng theo quy djnh tai  Thông tu 232. 
Cu the, chi phi kinh doanh du9c ghi nhn và phân bô nxong irng vii phuang pháp tnIch 1p  du phOng phi 
bào hiêm chu'a duçrc hiring du9c trInh bay trong Thuyêt minh 3(1)(i). So dir cüa chi phi kinh doanh chira 
phân bô tr nghip viii nay tai  ngày báo cáo phán ánh chi phi kinh doanh thong irng vói doanh thu phi báo 
hiêm chira dirge hiring 

17. K qu bão hiêm 

Khoán ki  qu báo him du'gc dt tai  Ngân hang Thi.rang mai  Co phn Xang Dâu Petrolimex bang VND 
và hringläi suât nãrn là 7,1% (3 1/12/2017: 7%). Khoán k qu nay theo quy djnh không du'cic phép giái 
ngân cho den khi châm dirt hoat dng kinh doanh hotc khi có sir chap thun true cüa B Tài chinh. Tuy 
nhiên, PJICO van durc hiring lãi trên khoán k qu5 và tiên lãi có the ducrc rut bat cir hic nào. 
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Tong Cong ty C6  phn Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât cho kr sáu tháng kt thüc ngày 30 thang 6 nãm 2018 (tip theo) (Ban hành theo TI' sc 232/201211T-BTC 

ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 

18. Tài san c dinh hfru hInh 

Bien dçing cua tài san c dinh hihi hInh cho kj) sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2018 

Nhà cfra, Phtroiig tiên vn tãi Thiêt b, 
vat kin trüc ding cu van phông 

VND VND VND 

Nguyen giá 

Tài san 
c dinh khác 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdudâuk' 264.273.075.825 90.206.225.121 44.751.800. 179 3.488.019.722 402.719.120.847 
Tang trong kS' 3.207.883.106 3.697.184.472 6.905.067.578 
Dâu tu' xây dijng ca bàn 
hoàn thành (Thuyét minh 20) 34.545.455 - - 34.545.455 
Thanh1,nhu'qngbán - - (111.333.127) - (111.333.127) 

Sé du'cui kS' 267.5 15.504.386 90.206.225.121 48.337.651.524 3.488.019.722 409.547.400.753 

Giá tn hao mon luy k 
Sôdu'dâuk 60.452.965.237 63.236.902.010 34.270.484.766 2.506.532.020 160.466.884.033 
Khâu hao trong kS' 4.538.730.076 3.991.847.399 3.407.408.2 12 307.721.660 12.245.707.347 
Thanh 1, nhu'cing ban - - (111.333.127) (111.333.127) 
Biên dông khác - - (34.886.020) (34.886.020) 

S du cui k' 64.991.695.313 67.228.749.409 37.531.673.831 2.814.253.680 172.566.372.233 

Giá tn cOn lai 
Sodu'dâuk3' 203.820.110.588 26.969.323.111 10.481.315.413 981.487.702 242.252.236.814 
Sôdircuôik' 202.523.809.073 22.977.475.712 10.805.977.693 673.766.042 236.981.028.520 

Nguyen giá các tài san cô djnh hth.i hInh dã ht khu hao nhung van con sü' dung tai  ngày 30 thang 6 näm 2018 là 71,8 t' VND (3 1/12/2017: 49 t' VND). 

'  A,. - i 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9'p nhât cho ky sáu tháng kêt thiic ngày 30 tháng 6 näm 2018 (tiép theo) (Ban hành theo TI' so 232/2012/TT-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Bkn d5ng cua tài san có cl/nh hihi hlnh cho k,) sáu tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nárn 2017 

Nguyen giá 

Nhà cua, 
vat kiên true 

VND 

Phirong tin vn tãi 

VND 

Thit bi, 
dung cu van phbng 

VND 

Tài san 
cô dinh khác 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdu'dâuk' 246.373.797.187 82.890.831.216 42.545.095.504 2.380.934.587 374.190.658.494 
Tang trong kSi 6.787.664.464 1.160.638.677 7.948.303. 14 1 
Dâu tu' xây dijng co' bàn 
hoàn thành (Thuyêt minh 20) 905.272.727 905.272.727 
Thanh1,nhu'ongbán (1.609.108.246) (1.609.108.246) 
Biên dng khác (21.208.499) (21.208.499) 

So du cuOi k' 246.373.797.187 88.069.387.434 43.684.525.682 3.286.207.314 38 1.413.917.617 

Giá tn hao men lily k 
Sôdu'dâuk 52.241.330.012 57.357.085.433 27.379.355.124 1.481.629.053 138.459.399.622 
Khâu hao trong k' 4.163.947.280 5 .2 15 .833. 174 3.648.448.709 575.484.919 13.603.714.082 
Thanh 1, nhu'ang ban (1.636.543.075) (1.636.543.075) 
Biên dng khác (246.666.287) (9.804.944) (256.471.231) 

Sdu'cuôik 56.405.277.292 60.936.375.532 30.781.137.546 2.047.309.028 150. 170.099.398 

Giá tn cèn lai 
Sôdu'dâuk' 194. 132.467. 175 25.533.745.783 15. 165.740.380 899.305.534 235.731.258.872 
Sôdu'cuôik' 189.968.519.895 27.133.011.902 12.903.388.136 1.238.898.286 23 1.243 .8 18.219 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h'p nhât (Ban hành theo TTsó' 232/2012117'-BTC 
cho ki sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näin 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

19. Tài san c djnh vô hInh 

Bién d5ng cüa tài san c djnh vô hlnh cho k sáu tháng ket thác ngày 30 tháng 6 nãm 2018 

Nguyen giá 

Quyn 
sir dung dat 
có thôi han 

VND 

Quyn 
sü dung dat 

không thôi hn 
VND 

Phân mêm 
may vi tinh 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdudâuk' 5.923.720.173 138.432.481.620 33.346.831.727 177.703.033.520 
Mua sam mói 5.38 1.775.456 5.381.775.456 
Dâu Ui xây thing Co.  

ban hoàn thành 
(Thuyêt minh 20) 7.977.818.181 7.977.818.181 

So dir CUÔ1 k' 5.923.720.173 146.4 10.299.801 38.728.607.183 191.062.627.157 

Giá tn hao mon lüy k 
Sôdudâuk' 1.270.937.523 29.311.380.709 30.582.318.232 
Khâu hao trong k' 76.504.398 1.847.849.527 1.924.353.925 

SduCuik' 1.347.441.921 31.159.230.236 32.506.672.157 

Giá tr  cOn lai 
SOdirdâuk 4.652.782.650 138.432.481.620 4.035.451.018 147.120.715.288 
SOdlrCuôikS' 4.576.278.252 146.410.299.801 7.569.376.947 158.555.955.000 

Nguyen giá CáC tài san CO djnh vô hInh dã hét khâu hao nhirng van COn sir diing t?i  ngày 30 thang 6 nàm 
2018 là 25,9 t VND (3 1/12/2017: 25,5 t VND) 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9p nhât (Ban hành theo TI' s 232/2012,TI'-BTC 
cho ky san tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Bin d5ng cia tài san cd ti/nh vô hInh cho kj) sdu tháng ket thác ngày 30 tháng 6 nàm 2017 

Nguyen giá 

Quyên 
sfr diing itât 
có thôi han 

VND 

Quyên 
sir dung tlât 

không thôi han 
VND 

Phân mm 
máyvitInh 

VND 

Tong cong 

VND 

Sôdudâuk' 10.514.230.173 92.676.775.511 30.147.081.727 133.338.087.411 
Mua sam mói 542.500.000 542.500.000 

S du cuôi kS' 10.514.230.173 92.676.775.511 30.689.581.727 133.880.587.411 

Giá tn hao mon lüy k 
Sôchrdâuk' 1.969.063.755 - 19.606.961.596 21.576.025 .35 1 
Khâu hao trong kS' 113.571. 174 - 4.737.157.480 4.850.728.654 

SducuikS' 2.082.634.929 - 24.344.119.076 26.426.754.005 

Giá trl con Ii 
SodudâukS' 8.545.166.418 92.676.775.511 10.540.120.131 111.762.062.060 
SoducuoikS' 8.43 1.595.244 92.676.775.511 6.345.462.65 1 107.453.833.406 

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

Giai doan 
tii 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

S,dirdAuk' 23.193.991.559 12.650.598.705 
Tang trong kS' 7.267.177.507 10.225.088.362 
Chuyên sang tài san cô djnh htru 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) 
Giam khác (53.231.575) (966.840.861) 

Sdrcuik' 22.395.573.855 21.003.573.479 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât (Ban hành theo TI' s 232/2012117-BTC 

cho sáu tháng kêt thüc ngày 30 thang 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Chi phi xay dirng cci bàn dO dang bao gm giá trj du ti.r h thng cong ñgh thông tin v quàn I nghip 
vi bào hiêm tai  Van phOng Tong Cong ty và xây dung tri sâ lam vic tai  các dan vj thành viên, chi tiêt 
nhu sau: 

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

Van phOng Tng Cong ty 
Dan vi thành viên t?i  Hái Duang 
Dan vi thành viên tai Trà Vinh 
Dan vi thành viên tai Lao Cai 
Dan vi thành viên tai Ha Tinh 
Dan vj thành viên tai  Quáng Nam 
Dan vi thành viên khác  

7.656.629.288 

6.388.070.897 
3.135.144.964 
2.501.074.005 
1.100.452.110 
1.614.202.591  

5.071.237.107 
6.234.068.181 
6.388.070.897 
3. 135. 144.964 

16 1.008.182 
1.100.452.110 
1.104.010.118 

22.395.573.855 23.193.991.559 

21. Bâtdngsãndâut.r 
Nhà và quyên sir dung dat Giai doan Giai doan 

tir 1/1/2018 tir 1/112017 
dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 

VND VND 

Nguyen giá 31 

S dir dtu k' và cui kS' 96.057.873.261 96.057.873.261 

N 
Giá tn hao mon lily k K' 
SôdudâukS' 11.908.109.706 9.804.345.270 
Tang trongk' 1.05 1.882.218 1.051.882.218 

Si du'cui kS' 12.959.991.924 10.856.227.488 

Giá tn cOn lai 

So dir dâu k' 84.149.763.555 86.253.527.991 
S dir cuOi kS' 83.097.881.337 85.201.645.773 

Bt dông san dan tur là giá trj quyn sirdung va nhà gAn lin vâi dt ctia Tng Cong ty tai  s 186 Din 
Biên Phü, Phi.rOng 6, Quân 3, Thành phô HO Chi Minh, duoc Tong Cong ty dâu tu xây drng vi miuc dich 
cho thuê. 

Theoquy djnh tai  Chun mirc K toán Vit Nam s 5 — Bt dng san dAu tu, giá trj hp I cOa bt dng 
san dâu tu tai  ngày 30 thang 6 nãm 2018 can dirc trInh bay. Tuy nhiên, Tong Cong ty hiên chira xác djnh 
duvc giá tn hqp i nay nên giá irj hçvp 1 cña bat dng san dâu tu tai  ngày 30 tháng 6 näm 2018 chira dugc 
trInh bay trên Thuyêt minh báo cáo tài chInh hcip nhât gi&a niên d. Dé xác djnh giá tn hçp 1 nay, Tong 
Cong ty sê phài thuê mit cong ty tu van dc lap dánh giá giá tr: hqp 1 cüa bat dng san dâu tu. Hiên ti, 
TOng Cong ty churn tim du'qc cong ty tu van phil hcip dé thrc hiên cong vic nay. 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât (Ban hành theo TI' s 232/201211T-BTC 
cho k sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 11am 2018 ngay 2 8/] 2/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

22. Dâu tir vào cong ty lien kt 

30/6/2018 
Giá gc 

VND 

:r: 1 
nám gifr 

% 

3 1/12/20 17 
Giá gc Ty 1 

näm gifr 
VND % 

Cong ty Co phAn Thuang mai va 
Dich vu Sra chüa 0 to Petrolimex 1.350.000.000 30% 1.350.000.000 30% 

Nganh ngh kinh doanh chInh cüa Cong ty C phn Thuang mai  và Dch vii Sira cha O to Petrolimex 
("Cong ty lien két") là dch vu si:ra chOa ô to, cho thuê Xe, kinh doanh o to, thiêt bi ô to và kinh doanh 
xãng dâu. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât cho k sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 (tiêp theo) (Ban hành theo ITs232/2012/T1'-BTC 

ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

23. lJâu tir dài han 

30/6/20 18 31/12/2017 

Giá gc 
VND 

Giá trl ho'p I 
VND 

Dir phông 
VND 

Giá gc 
VND 

Giá tn hqp 1 
VND 

Dir phbng 
VND 

a) Dâu tLr gop von vào don vi khác 110.923.904.989 (14.294.420.000) 66.774.744.989 (7.090.000.000) 
- Dâu tu' vào dan vj khác 66.774.744.989 (7.090.000.000) 

Cong ty Lien doanh TNHH Kho xäng ngoai quan 
Van Phong 33.054.525.000 (*) (2.745.000.000) 33.054.525.000 (*) (7.090.000.000) 
Tong Cong ty Cóphdn Tái báo hiérn Quôc gia Vit Narn 16.807.000.000 74.723.922.000 16.807.000.000 74.723.922.000 
Tong COng ty DOu Vit Nam - Cong ty TNHH MTV 23.800.000.000 16.500.000.000 (7.300.000.000) 
COng ty CO phdn XOy lOp 1 9.500.320.000 19.551.122.000 
TOp doàn Cong nghiép Cao su Vit Nain 6.500.000.000 4.450.000.000 (2.050.000.000) 
TOng Cong ty Liro'ng thyc thuc phOm Foodinco 4.348.840.000 2.149.420.000 (2.199.420.000) 
TOng COng ty May d'Ong lu'c và May hOng nghiép 
VietNam 11.432.000.000 (*) 11.432.000.000 (*) 

DOu tu' vào dmz vi khOc 5.481.219.989 (*) 5.481.219.989 (*) 

b) Dâu tix nãm gi& dn ngày dáo hn 95.000.000.000 95.000.000.000 
- Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 (*) 95.000.000.000 (*) 

c) Uy thác dãu tir 30.000.000.000 30.000.000.000 
Uy thác dâu tu' 30.000.000.000 (*) 30.000.000.000 (*) 

Tong du tir dài hn khác 235.923.904.989 (14.294.420.000) 191.774.744.989 (7.090.000.000) 

(*) PJICO chua xác djnh giá trj hap 1 cüa các cong c1 1 tài chfnh nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh bi vi khong có giá niêm yt trên thj tru'ng cho các cong cu 
tai chinh nay va Chuân muc Ke toan Viêt Nam Chê do Kê toan Viêt Nam hien khong co huang dan ye cach tinh gia tn hop ly su dung cac k thuât dinh gia Gia tn 
hcp 1 cOa CáC cOng c tài chInh nay co the kháC vi giá trj ghi so. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât 
cho k3' san tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
(tiêp theo) 

24. Dir phbng giãm giá dâu tir tài chInh dài hin 

Bién dong dr phOng dãu Ur tài chInh dài han  trong  kS'  nhix sau: 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TI' sá 232/2012117'-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

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

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

SdudukS' 7.090.000.000 18.534.000.000 
TrIch 1p/(hoàn nhp) thr phông trong k' 
(Thuyêt minh 38) 7.204.420.000 (7.000.000.000) 

SiducuéikS' 14.294.420.000 11.534.000.000 

25. Phái trã v hyp dông bão him 
30/6/2018 

VND 
31/12/2017 

VND 

Phái trã phi nhucrng tái bào him 224.318.849.989 174.306.557.287 
Phãi trâ doanh nghip tharn gia dong bão hiêm 15.736.981.989 42.868.084.465 
Phài trã bôi thuOiig báo hiêm 28.604.405.4 16 16.002.143.028 

Phái trã hoa hông bào hiêm 15.443.899.068 11.322.077.687 

Phãi trá khác 14.3 18.759.398 13.246.084.457 

298.422.895.860 257.744.946.924 

Các khoãn phài Ira khách hang có s du chim tir 10% tth len trên tng phái trã khách hang: 

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

Tap doàn AON 

Phài trá cüa khách hang là cac ben lien quan:  

63.895.920.676 59.791.446.371 

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

Tong Cong ty Co phân Tái bão hiêm Quôc gia Vit Nam 
(Co dông lan) 
Các khoán phái trá 94.041.321.393 76.338.873.557 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât 
cho k sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 
(tiêp theo) 

26. Thuê và các khoãn phãi np Nhà rnro'c 

Kj) sáu tháng ket thác ngày 30 tháng 6 nám 2018 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo TI' s 232/20]2117'-BTC 

ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

Thuê giá tr: gia tang 
Thuê thu nhâp doanh nghip 
Thuê nhà dat 
Thuê thu nhp cá nhân 
Thuê nhà thâu 
Thuê khác 

S dir tai 
1/1/20 17 

VND 

14.560.368.674 
11.225.909.637 

44.389.000 
1.144.375.549 

56.545.757 
53.901.236 

S phát sinh 
trong k 

VND 

58.610.332.08 1 
16.909.327.454 

581.437.470 
7.280.146.880 

154.89 1.527 
127.455.240  

S da nôp Sdwti 
trong k' 30/6/2017 

VND VND 

(55.615.549.664) 17.555.151.091 
(19.800.363.896) 8.334.873.195 

(625.826.470) 
(7.600.788.98 1) 823.733.448 

(143.262.678) 68.174.606 
(127.2 15.799) 54. 140.677 

27.085.489.853 83.663.590.652 (83.913.007.488) 26.836.073.017 

K3) SU thang kt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2017 

S dir tai S phát sinh Sdänp Sdirti 
1/1/2017 trong k)T trong ky 30/6/2017 

VND VND VND VND 

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

12.399.030.553 
5.674.046.3 18 

2.306.330.480 
63.260.074 
54.447.725  

61.229.514.013 
17.992.267.037 

388.787.609 
4.618.970.841 

170.475.819 
373.334.390  

(58.184.814.211) 
(13.668.205.782) 

(338.787.609) 
(6.121.768.276) 

(166.979.86 1) 
(373.180. 179)  

15.443.730.355 
9.998.107.573 

50.000.000 
803.533.045 
66.756.032 
54.601.936 

20.497.115.150 84.773.349.709 (78.853.735.918) 26.416.728.941 

27. Các khoán phãi trã, phãi np ngän hin khác 

30/6/2018 3 1/12/20 17 
VND VND 

Kinh phi cong doàn 
Bão him xã hoi 
Bãohiêmytê 
Bào hiêm that nghip 
Co tirc phái trá cho cô dông 
Thu nhà thâu giti lai (*) 
Phãi trá khác 

3.699.322.755 
327.537.639 
124.279.041 
29.094.587 

6.276.244.753 
11.839.872.559 
3.588.045.802 

3. 137.297.501 
179.92 1.233 
130.573.388 
42.243.296 

5.038.032.792 
11.839.872.559 
11.337.658.002 

25.884.397.136 31.705.598.771 

(*) Day là thu nhà thu lien quan dn các hcip dng nhucrng tái báo him ra nu&c ngoai phát sinh tr närn 
2009 den tháng hai nàm 2012 dirc PJICO giü 1a  do dang lam thu tVc  mien giám thué vói co quan thuê. 
Den thai diem phát hanh bao cáo tài chInh hop nhât nay, PJICO van chua nhn dtrnc quyêt djnh chInh 
thi.rc tfr co quan thuê ye van dé nay. 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât 
cho sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 
(tiêp theo) 

28. Doanh thu hoa hông chira thrçrc htróng 

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

ngày 2 8/1 2/2012 cia B5 Tài chInh) 

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

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

Sdi.rduk' 63.197.055.574 69.500.371.541 
Doanh thu hoa hông phát sinh trong ki 92.543.368.581 77.067.760.189 
Doanhthu hoa hông dã phân bô vào thu nhp trong kS' 
(Thuyêt minh 33) (80.419.127.639) (79.760.242.729) 

S6ducuôikS' 75.321.296.5 16 66.807.889.001 

29. Dir phông nghip vi. 

Dir phbng bM thirong và di phbng phi chira thrçrc hirO'ng 

Dir phOng Dir phOng Di.r phèng boi 
bão hiêm gc nhiro'ng tái thtrO'ng bão hiêm 
và nhân tái báo hiêm gôc và nhân tái 
bão hiêm bão hiêm thuân 

VND VND VND 
Tgi ngày 30 tháng 6 nám 2018 
Du phông phi chu'a du'Qc ht.ró'ng 1.443.866.274.316 296.830.540.781 1.147.035.733.535 

Dr phOng bôi thuông 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 

Tqi ngày 31 tháng 12 nàrn 2017 
Du phông phI chua ducrc hu'óng 1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 

Du phOng bôi thuà'ng 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 dir phông phi chira thrç'c hirO'ng 

K5' sáu tháng ko't thác ngày 30 tháng 6 nàrn 2018 
Dir phOng phi 

chtra dirçc hirOng 
bão hiêm gôc và 

nhân tái 
bão hiêm 

VND 

Dir phOng phi 
chira thrçc htrOng 

nhirong tái bão 
hiêm 

VND 

Dir phOng phi 
chira thrçrc hirong 
bão hiêm gôc và 

nhân tái bao 
hiêm thuân 

VND 

S du du kS' 1.365.865.699.064 283.937.070.686 1.081.928.628.378 
Tang dir phông trong k' 78.000.575.252 12.893.470.095 65.107.105.157 

S du cui kS' 1.443.866.274.316 296.830.540.781 1.147.035.733.535 
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Dir phèng phi 
chua throc 

hirông nhiro'ng 
tái bão hiêm 

VND 

Dir phbng phi 
chira thrrrc hirong 
bão hiêm gôc và 

nhân tái bao 
hiêm thuân 

VND 

Dir phông bôi 
thirang nhiro'ng 

tái bão hiêm 

VND 

711.341.615.048 

Dir phbng bôi 
thuà'ng bão hiêm 
gôc và nhân tái 
bão hiêm thuân 

VND 

588.744.895.356 

Mu B09a — DNPNT 
(Ban hành theo iT s 232/2012/7T-BTC 

ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât 
cho k sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 
(tiêp theo) 

K sáu tháng kèt thác ngày 30 thang 6 nãm 2017 

Dir phông phi 
chira thrrc hiro'ng 
bão hiêm gôc và 

nhân tái 
bão hiêm 

VND 

Si dir dâu kS' 1.272.615.605.501 299.882.544.212 972.733.061.289 
Tang/(giãm) dir phOng trong kS' 10.017.213.256 (3.648.973.424) 13.666.186.680 

Sodu'cuoikS' 

Biên dng thy phông bi thu'ông 

Kj' sáu thdng két thik ngày 30 tháng 6 ndm 2018 

thy phbng bôi 
thtro'ng báo hiêm 
gôc và nhân tái 

bão hiêm 
VND 

S,dirdtukS' 1.300.086.510.404 
Tang/(giám) dtr  phOng trong kS' 
(Thuyêt minh 34) 138.856.810.268 145.796.562.955 

1.282.632.818.757 296.233.570.788 986.399.247.969 

(6.939.752.687) 

Sducuik' 1.438.943.320.672 857.138.178.003 58 1.805.142.669 

RAI 

7 )  

K) sáu tháng ket thác ngày 30 tháng 6 nàm 2017 

Dir phèng bôi 
thirô'ng bão hiêm 
gôc và nhn tái 

bão hiêm 
VND 

SodudâukS' 1.299.397.541.919 
Giâm dir phông trong 
(Thuyêt minh 34) (29.993.021.648) 

Dir phông bôi 
thirô'ng nhiro'ng 

tái bão hiêm 

VND 

793.054.979.324 

(90.112.845.316) 

Dir phèng bôi 
thirmg bão hiêm 
gôc và nhân tái 
bão hiêm thuân 

VND 

506.342.562.595 

60.119.823.668 

Sducuik' 1.269.404.520.271 702.942.134.008 566.462.386.263 

Biên dng dir phóng dao dng ion 

 

Giai doan 
ttr 1/1/2018 

den 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tIr 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

248.182.170.464 
20.355.906.081 

S6dudâuk' 
TrIch 1p trong kS' 

Sducuik' 

261.508.648.552 
10.984.786.651 

272.493.435.203 268.538.076.545 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçrp nht cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 (tiêp theo) (Ban hành theo TI' s 232/2012/1T-BTC 

ngày 28/12/2012 cia Bó Tài chInh) 

30. Von chü s& hihi 

Thay dôi vn chü s& hü'u 

Vôncôphn 

VND 

Thäng dir vn 
cô phân 

VND 

Qu dãuttr 
phát triên 

VND 

Qu dir trU Lyinhuãn 
bat buc san thu chira 

phân phôi 
VND VND 

Tong 

VND 

Sôdtrti 
ngày 1 tháng 1 nãm 2018 

887.177.730.000 359.463.149.516 50.153.748.628 50.100.773.484 120.994.351.139 .467.889.752.767 

Lcii nhuân sau thuê - - 74.271.388.430 74.271.388.430 
Phân bô 1çi nhun vào các qu - 1.273.601.303 - (1.273.601.303) 
TrIch qu khen thisâng, phiic lqi - - (13.257.194.872) (13.257.194.872) 
Chia cô t1rc cho cô dong (Thuyêt minh 43) - - (106.461.327.600) (106.461.327.600) 

S dir ti 
ngày 30 tháng 6 nám 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,dtrti 
ngày 1 tháng 1 näm 2017 

709.742.180.000 13.252.855.866 47.094.617.942 43.732.766.970 100.439.357.160 914.261.777.938 

Lii nhuãn sau thuê - 79.458.948.030 79.458.948.030 
Phân ho igi nhun vào các qu5 3.059.130.686 - (3.059.130.686) 
TrIch qu khen thuâng, pht1c igi - (19.339.356.406) (19.339.356.406) 
Chia cô tüc cho cô dong (Thuyêt minh 43) - (78.071.639.800) (78.071.639.800) 
Tang khác 32.997.096 32.997.096 

S,dixti 
ngày 30 tháng 6 näm 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 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât (Ban hành theo TT sá 232/2012/TT-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/1 2/2012 cua Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Chi tit các c dông cüa PJICO: 

30/6/2018 3 1/12/20 17 
S c phiêu T 1 S cô phiu T l 

Tap doàn Xang du 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% 
Ngân hang TMCP Ngoai thuang Vit Nam 7.123.200 8,03% 7.123.200 8,03% 
Tong Cong ty Tái Bâo hiêm 
Quoc Gia Viêt Nam 6.387.752 7,20% 6.387.752 7,20% 
Các c dong khác 21.134.946 23,82% 21.134.946 23,82% 

S cô phiéu dang 1uu hành 88.7 17.773 100,00% 88.717.773 100,00% 

Vn c phn duçic duyt và dã phát hành cüa PJICO là: 

30/6/2018 
S c phiêu VND 

31/12/2017 
S c phiu VND 

Von cô phn du9c duyt 88.7 17.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 

Vn c phân dä phát hành 88.7 17.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 
So có phi éu phO thông 88.717.773 887.177.730.000 88.717.773 887.177.730.000 

So c phiu dang luu hành 88.717.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 
S có phiecu  phó thông 88.717.773 887.177.730.000 88.7 17.773 887.177.730.000 
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1.359.329.094.999 
270.625.564.471 
130.737.641.392 
153.3 71 .987.443 
513.019.107.92 7 
121.9 79.601.866 
133.797.138.300 

10.037.471.236 
25.760.582.364 
(7.221.071.695) 
67.88 1.481.822 
10.492.070.746 
38.2 75.157.640 
8.708.021.412 

534.135.995 
728.818.427 

1.160.647.062 
6.827.584.468 
1.155.046.072 

1.214.768.323.567 
138.711.921.419 
119.035.871.349 
124.4 78.323.984 
559.140.425.576 
96.643.259.027 

147.485.226.763 
4.438.705.505 

24.834.589.944 
(4.583.455.615) 

102.029.378.848 
32.074.765.794 
40.990.464.173 

8.512.959.803 
2 .356.452.021 

674.430.647 
1.037.731.027 

12.076.029.509 
4.306.545.8 74 

(5.947.642.912) (2.731.122.420) 

(78.000.575.252) (10.017.213.256) 

1.336.041.286.962 1.299.465.911.124 

I 
HI 

Tng Cong ty C phân Bäo him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hyp nhât (Ban hành theo iT s 232/201211T-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cOa Bó Tài chinh) 
(tiep theo) 

31. Doanh thu phi bão hiêm 
Giai doan 
tir 1/1/2018 

t1n 30/6/2018 
VND 

Giai doan 
tñ' 1/1/2017 

den 30/6/2017 
VND 

PhI bão him gc 
Báo hiêm s&c khóe và tai nan 
Báo hiém tài san và thiêt hai 
Báo hiém hang hoá van  chuyên 
Báo hiêm xe cci giái 
Báo hiêrn cháy no 
Báo hiêm than tàu và trách nhiém dan sit chz tàu 
Báo hiêm tin dung và i-ui ro tài chInh 
BOo hiêm trách nhiêm chung và phi nhOn thQ khác 

Các khoán giãm trr phi bão hiêm gôc 
PhI nhãn tái bâo hiêm 

Báo hiêm si'c khOe và tai nan 
Báo hiém tài sOn và thiêt hgi 
BOo hiém hang hoá van  chuyên 
BOo hiêm hOng không 
BOo hiêm xe cci giái 
BOo hiêm cháy nO 
Báo hiêm than tàu và trách nhiém dOn sir chO tàu 
BOo hiêm trách nhim chung và phi nhân thQ khác 

Các khoãn giãm trir phi nhn tái báo him 

Tang dij phOng phi báo him gc va 
nhn tái bão hiêm (Thuyêt minh 29) 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât (Ban hành theo TT so' 232/2012/TT-BTC 
cho ky sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngày 2 8/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

Doanh thu phi báo him gc vói các ben lien quan: 
Giai ttoan Giai doan 

ttr 1/1/2018 tir 1/1/2017 
dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 

VND VND 

Tp doàn Xang du Vit Nam 
(Co dông ion) 
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 bâo hiêm gc 

121.533.792.001 104.108.728.360 

118.443.041.834 102.376.071.179 

  

32. PhI nhtrqng tái bão hiêm 
Giai doan Giai doan 
tii 1/1/2018 tir 1/1/2017 

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

Tng phI nhung tái bào hiêm 315.563.197.156 291.687.820.328 

Báo hiém s&c khOe và tai nan 27.941.128.881 3.639.231.978 
Báo hiém tài sOn và thiét hai 129.631.188.980 107.940.234.977 
BOo hiém hang hoá vn chuyén 39.011.345.190 36.877.702.976 
BOo hiém xe ccl giOi 388.762.299 1.316.132.498 
BOo hiém cháy nO 29.156.649.696 42.066.353.010 
BOo hiém than tàu và trdch nhiém dOn sr chu tàu 72.061.166.018 82.908.423.332 
BOo hiém tin dyng và rOi ro tài chInh 5.123.280.022 3.638.941.361 
BOo hiêm trách nhim chung và phi nhOn thQ khOc 12.249.676.070 13.300.800.196 

Giam/(tang) dir phOng phi nhiiçmg tái bão him 
(Thuyêt minh 29) (12.893.470.095) 3.648.973.424 

302.669.727.061 295.336.793.752 

33. ba hông nhtrçrng tái bão hiêm 
Giai doan Giai doan 

tir 1/1/2018 tir 1/1/2017 
dn 30/6/2018 dn 30/6/2017 

VND VND 

Hoa hng nhirçng tái báo him (Thuyt minh 28) 80.419.127.639 79.760.242.729 
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Tong Cong ty C phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9'p nhât (Ban hành theo 77' sc 232/201211T-BTC 
cho k sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cia Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

34. Tong chi bôi thirong bão hiêm 
Giai doan 

tLr 1/1/2018 
dn 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

Tng chi bi thuèng 656.661.057.619 704.579.128.131 
Báo hiém stc khóe và tai nan 106.145.919.310 103.216.492.172 
Báo hiêm tài san và thiét hai 99.8 76.393. 713 62.982.626.585 
Báo hiém hung hoá v2n chuyén 11.075.793.445 26.225.539.706 
Báo hiêm hang khong 210.282.546 443.467.726 
Báo hiém xe ca giái 343.857.563.980 311.841.558.504 
Báo hiém cháy no 18.555.526.680 113.812.278.969 
Báo hiém than thu và trách nhiêm dan sir chü thu 74.808.312.405 84.212.631.649 
BOo hiém trách nhim chung và phi nhOn thQ khOc 2.131.265.540 1.844.532.820 

Các khoân giãm trfr (1.243.790.402) (953.842.851) 
Thu bôi thtràng nhucng tái báo hiém (85.283.676.511) (177.357.090.803) 
(Giám)/tang dij phOng bôi thu&ng báo hiêm gôc và 
nhân tái bâo him (Thuyêt minh 29) 138.856.810.268 (29.993.021.648) 
Giãm dtr phông bôi thuOiig nhucrng tái báo hiêm 
(Thuyêt minh 29) (145.796.562.955) 90.112.845.316 

563.193.838.019 586.388.018.145 

35. Tong chi bli thurô'ng bão hiêm gôc vói các ben lien quan 

Giai doan Giai doan 
tir 1/112018 tu' 1/1/2017 

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

Tap doàn Xang du Vit Nam 
(Co dông IOu) 
Chi bôi thuOng báo hiêm gôc 

Các cong ty thành viên cña Tp doàn Xang du Vit Nam 
(Cong ty lien quan khác) 
Chi bôi thuOng báo hiêm gôc 

127.441.029 113.288.050 

11.392.566.260 11.728.603.033 
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Tong Cong ty Co phân Báo hiêm Petrolimex Mh B09a — DNPNT 
Thuyt minh báo cáo tài chInh hçp nhât (Ban hành theo TI' s 232/201211T-BTC 
cho k)' sáu tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/] 2/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

36. Chi phi khác hoit dng kinh doanh bão him 
Giai doan 

tii 1/1/2018 
den 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
tw 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

Chi phi hoa hng báo him dã phân b (Thuyt minh 15) 93.617.893.610 82.136.701.972 
Chi dánh giá rüi ro dôi tu9ng duçc báo hiêm 4.709.311.898 1.590.916.054 

Chi quân 1 dai  1 bão hiêm 650.892.048 876.473.859 

Chi dé phOng, han  chê ton that 4.852.454.469 974.562.946 

Chi khac 257.598.693.365 233.434.715.125 

361.429.245.390 319.013.369.956 

37. Doanh thu hot dng tài chInh 
Giai doan 

tw 1/1/2018 
dn 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

Thu lãi dtu tu c phiu, trái phiu 21.15 1.586.285 30.534.121. 167 
Doanh thu tir cô tirc (Thuyêt minh 40(b)) 7.455.552.800 9.789.646.047 
Lãi tiên gin ngân hang, läi üy thác du to' 21.117 .644. 191 60.583.111.827 
Doanh thu hoat dng tài chInh khác 2.202.479.851 6.056.279.086 

51.927.263.127 106.963. 158. 127 

38. Chi phi hoit ding tài chInh 
Giai doan Giai doan 

tir 1/1/2018 tu' 1/112017 
dn 30/6/2018 den 30/6/2017 

VND VND 

TrIch 1p/(hoàn nhp) do' phOng giám giá 
các khoán dâu ti.r ngán hn (Thuyêt minh 9(i)) 6.215.718.800 (5.711.401.650) 
TrIch 1p/(hoàn nhp) dr phOng giãm giá 
các khoán dAu tu' dài han  (Thuyt minh 24) 7.204.420.000 (7.000.000.000) 
Chi phi tài chInh khác 16.802.501.498 24.073.412.734 

30.222.640.298 11.362.011.084 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hyp nhât (Ban hành theo 1Ts 232/2012/TT-BTC 
cho k3' sáu tháng kêt thuic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cia Bó Tài chInh) 

(tip theo) 

39. Chi phi quãn 15 doanh nghip 
Giai doan 

tn 1/1/2018 
dn 30/6/2018 

VND 

Giai doan 
tif 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

Chi phi nhân viên 90.823.957.130 85.926.775.701 
Chi phi vt 1iu quán I 4.096.442.646 3.838.129.625 
Chi phi do dung van phOng 6.124.726.794 5.844.269. 141 
Chi phi khâu hao tài san cô djnh 14.170.061.272 18.454.442.736 
Chi phi thuê và các khoán 1 phi 6.938.089.536 4.629.314.908 
Chi phi djch v muangoài 27.337.242.890 27.077.503.9 10 
Chi phi khác bang tiên 20.407.436.753 12.285.679.648 

169.897.957.021 158.056.115.669 

40. Thuê thu nhp doanh nghip 

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

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

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

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

(b) Dôi chiu thu sut thtrc t 

La nhuân k toán truóc thug 

Giai doan 
tn 1/1/2018 

dn 30/6/2018 
VND 

91.180.715.884 

Giai doan 
tir 1/1/2017 

dn 30/6/2017 
VND 

97.224.016.517 

Thug tInh theo thug suit cüa Cong ty 18.236. 143. 177 19.444.803.303 
Chi phi không ducic khau trr thuê 193 .497. 183 278.194.393 
Thu nhâp không bj tInh thuê (*) (1.520.312.906) (1.957.929.209) 

16.909.327.454 17.765.068.487 

(*) Bao gm trong do là các khoãn c u1c và lçri nhuân dirçc chia vói tng giá trj 7.455.552.800 VND theo 
Luât thu thu nhp doanh nghip (giai doan tir 1/1/2017 den 30/6/2017: 9.789.646.047 VND) (Thuyêt 
minh 37). 
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837 1.127 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a - DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât (Ban hành theo TI' sá 232/20]2/rr-BTC 
cho k' sau tháng két thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

(c) Thuê suât áp ding 

Thu suAt k' sau tháng kt thiIc ngay 30 thang 6 näm 2018 cüa PJICO là 20% (kS' 6 tháng kt thdc ngày 
30/6/2017: 20%). Vic tInh thuê thu nhâp doanh nghip phii thuc vào sr kim tra và phê duyt cüa cG 

quan thuê. 

41. Lãi trên ci phiu 

(a) Lãi co' bàn trên ci phiéu 

(i) L9i nhumn thuin thu3c vv c6 dôngphi thông 

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

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

Loi nhuân thun thuc v c dông phô thông (*) 74.271.388.430 79.458.948.030 

(*) Tai ngày báo cáo, PJICO chua i.roc tmnh thrcc mt cách dang tin cy I9i nhuân có th thrçvc phân bô vào 
qu khen thu'&ng, phiIc 19i cho k' kê toán báo cáo do Di hi dông Co dông chisa quyét djnh t l trIch 
vào qu nay cho kS'  tiêp theo. Nêu PJICO trIch qu5 khen thi.rOng, phdc 19i, Içi nhun thuân huc ye cô 
dông phô thông së giám di. 

'ii) S6 cEi phiu ph thông blnh quân gia quyên 

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

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

S luqng bInh quân gia quyn cüa c phiu ph thông cho kS' 
kt thdc ngày 30 tháng 6 

(iii) Liii cvi bàn trên cJphilu 

Lãi co ban trên c phiu  

88.717.773 70.512.656 

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

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

(b) Lãi suy giãm trên c1 phiêu 

Trong k' sáu tháng kt thiIc ngày 30 tháng6 narn 2018, PJICO không có c phiu ph thông tim näng, 
do do yeu câu trInh bay Iãi suy giám trën cô phiêu không áp dung. 

Vic tInh toán lãi suy giãrn trên c phiéu cho k' sáu tháng kt thUc ngày 30 thang6 näm 2017 duc dua 
trênsô 19i nhun phân bô cho cô dông phô thông là 79.458.948.030 VND và so hrçrng bInh quân gia 
quyên cOa cO phiêu phô thông dang Iuu hành sau khi diêu chinh cho ánh hr&ng cOa các cô phiêu phô 
thông tiêm näng là 75.178.807 cO phiêu. 
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Tong Cong ty Co phãn Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât (Ban hành theo 77' so 232/2012,TT-BTC 
cho k' sau tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

42. Mt s chi tiêu dánh giá khái quát tInh liInh tài chInh 

Chi tiêu Don vi 30/6/20 18 31/12/2017 

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

- Tài san dài hanlTông tài san % 14,16 13,99 
- Tai san ngan hnrFông tài san % 85,84 86,0 1 

1.2 BOtrIco'câunguônvôn 
- Nç phâi trãlTông nguôn vOn % 72,96 70,76 

- Ngun vn chO sO hUu/Tng nguOn vn % 27,04 29,24 

2. Khã näng thanh toán 
2.1 Kha näng thanh toán hin hành Ian 1,37 1,41 

2.2 Khá näng thanh toán ng ngän han 'n 1,19 1,22 

2.3 Khá nãng thanh toán nhanh lan 0,67 0,74 

Dtm vi Giai d03n Giai doan - 

tir 1/1/2018 tir 1/1/2017 
den 30/6/2018 dn 30/6/2017 

VND VND K 
3. Ty suit sinh lo'i 
3.1 T' suât lçñ nhuân trên doanh thu 

- Ty' suât loi nhuân truóc thuê/Doanh thu % 7,39 8,09 
- T' suât loi nhuân sau thuê/Doanh thu % 6,02 6,61 

3.2 T' suât Ii nhun trên tong tài san 
- TS'  suât lçñ nhun truóc thuê/Tong tài san % 1,77 2,28 
- T suât lçci nhun sau thuê/TOng tài san % 1,44 1,86 

3.3 T suât lçii nhun sau thuê/ Nguon von 
chO sO hUu % 5,14 8,86 

43. Phân chia lo'i nhun 

Can dr Nghj quy& Di hi dng c dông s 01/20181PJ1C0-NQ-DHDCD, tai  cuc hp ngày 20 tháng 4 

näm 2018, Dai hi dông cO dong cüa Tong Cong ty dã quyêt djnh phân phôi khoân cô tic 106.461.327.600 
VND (urang áng vài 12.000 VND trên mt cô phiêu) (cuc hop  ngày 26 thang 4 näm 2017: phân phôi 

khoán cô tlrc 78.071.639.800 VND (tilolig irng vói 11.000 VND trên mt cô phiêu)). 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hp nhât (Ban hành theo TI s 232/2012/IT-BTC 
cho k' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2018 ngay 28/12/2012 cza Bó Tài chInh) 
(tip theo) 

44. Giao dich và s dir vó'i các ben lien quan 

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

Ngân hang TMCP Ngoi thirong Vit Nam 
(Co dông lOu) 
Tiên giri có kS' han 347.500.000.000 290.305.000.000 
Phái thu Iãi tiên giri 9.429.688.735 7.591.213.264 

Ngân hang Thtro'ng mai Co phân Xang dâu Petrolimex 
(Cong ty lien két cüa CO dông lou) 
Tiên giri có k3' han 233.000.000.000 238.000.000.000 
Phái thu läi tién gri 10.127.475.801 8.424.888.889 

Giao d!ch Giai doan Giai doan 
tir 1/1/2018 tu 1/1/2017 

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

Ngân hang TMCP Ngoi thiro'ng Vit Nam 
(CO dOng Ian) 
Doanh thu lãi tiên g1ri có kS' han 8.237.619.102 10.830.520.548 

Ngân hang Thtroiig mai CO phân Xáng dâu Petrolimex 
(Cong ty lien kêt cua Cong ly  mc) 
Doanh thu lãi tiên giri có kS' han 7.648.170.558 6.478.264.643 

Hôi dong Quan trl,  Ban Kiêm soát 
và Ban Tong Giám doe 
Lu'oiig, thirang và thu lao (*) 3.758.449.000 2.700.162.500 

(*) Luang, thtrOng va thu lao cüa kS' sáu thang kt thi.lc ngày 30 tháng 6 näm 2018 bao gm 805.149.000 
VND là khoán khen thirông hoàn thành vu91 mirc kê hoach 19i nhun cho Hi dong Quán trj và Ban diêu 
hành phân phôi tir loi nhuân thrc hin näm 2017 theo Nghj quyêt Dai  hi dông cô dong so 
01/20181PJ1C0-NQ-DHDCD, tai  cuc h9p ngày 20 thang 4 nãm 2018. 
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Tng Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh h9'p nht (Ban hành theo IT s 232/20121TT-BTC 
cho ky sáu tháng kt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bô Tài chInh) 
(tip theo) 

45. Các cong cu tài chInh 

(a) Quãn 1 rüi ro tài chInh 

(i) Tang quan 

Các 1oi i-ui ro ma ico phãi di mt do vic sü ding các Cong ciii tài chInh cüa mInh bao gm: 

• rüi ro tin ding; 
• rüi ro thanh khoãn; va 
• rüirothjtnrmg. 

Thuy& minh nay cung cp thông tin v timg loai rüi ronêu trên ma ico có th gp phái và mô tá cac 
mic tiêu, chinh sách và các quy trInh PJICO sCr dpng dê do lu&ng và quán rüi ro. 

HOi dng Quân trj cüa PJICO chju trách nhim kim tra xem Ban Tang Giám dc giám sat vic tuân thu 
chInh sách va thu ttc quán l i-ui ro cüa PJICO nhix the nào, và soát xét tinh thich hqp cña khung quân 1 
rüi ro lien quan den nh0ng rüi ro ma PJICO gp phái. 

(ii,) Khung quãn if rüi ro 

Mic dIch chinh cüa khung quãn li i-ui ro va quán 1)1 tài chinh là nhm bâo v c dông cüa Tang Cong ty 
tir cac su kiên can tr PJICO dat dircic cac muc tiêu tal chinh môt cach on dinh Hôi dông Quan tn va 
Ban Tong Giám dôc nhn thây tam quan tr9ng cCa mt h thông quãn tn rüi ro hiéu qua. 

PJICO dã thi& 1p mOt  b phn quãn li  rüi ro vói các diu khoãn duqc thng nht b&i HOi  dng Quán 
tn. Bô phn nay duqc bô sung them vói mt cci câu to chic rO rang bAng các vAn bàn quy djnh trách 
nhim va quyên han  tIr Hi dong Quãn tn den Ban Tong Giám dOc và các lAnh dao  cap cao khác. MOt 
khung chInh sách dA duqc phát triên va ap ding, trong do chi ra nhUng rüi ro chü yêu cña PJICO, các 
chuân mrc ye quán tn rüi ro, kiém soát va to chOt kinh doanh cho các hoat dOng cüa PJICO. Môi chinh 
sách së duvc mt thành viên trong Ban Tong Giám dôc chju trách nhim giám sat tInh tuân thu dOi vth 
chinh sách nay trong toàn PJICO. 

Ban Kim soát cüa PJICO di.rçic bO phn Kim toán ni bO h trq trong cOng vic giám sat. Bô phn 
Kiêm toán ni b thijc hin rà soát tlnr?ing xuyên và dt xuât các biên pháp kiêm soát va thu Wc quân 13 
i-ui ro và báo cáo két qua len Ban Kiém soát. 

(b) Rüi ro tin dyng 

Rüi ro tin ding là rOi ro 1 tài chinh cOa PJICO nu mt khách hang hoc ben di tác cüa cong ci tài 
chInh khOng dáp frng dirqc các nghia vi theo hqp dông, và phát sinh chü yêu tfr các khoán phãi thu khách 
hang và các khoán dâu tu vao chirng khoán nq vói müc d 
sau: 

Thuyt 
minh 

nh no tin d%lng tôi da tai  ngày báo cáo nhi.r 

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

N 

H 
Tin gCni ngân hang và các khoân 31 
tmYng ducing tiên (i) 130.339.165.400 132.409.803.140 
Tiên gfri có kS' han (i)  2.338.030.521.766 2.372.335.521.766 
Phâi thu ngAn h?n  cOa khách hang (ii)  591.140.618.629 602.999.840.909 
Trã truOc cho ngtri ban ngAn han (ii) 22.601.431.463 1.843.878.228 
Phâi thu ngAn han  khAc (ii) 49.365.312.890 44.311.981.73 1 
Phãi thu dài han  khác (ii) 11.346.334.539 11.757.340.639 
Các khoãn dâu tu dài hn khác (iii) 125.000.000.000 125.000.000.000 

3.267.823.384.687 3.290.658.366.413 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hç'p nhât (Ban hành theo TI" so' 232/2012117'-BTC 
cho k' san tháng kêt thñc ngày 30 thang 6 Ham 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tip theo) 

(i) Tiên gái ngân hang và các khoán twong throng tiên 

Tin và các khoân Urong dircing tién cOa PJICO chO yu duçrc gin tai  cac t chirc tài chInh danh tiéng. 
Ban Tong Giárn dôc không nhân thây Co rOi ro tin dung trçng yêu nào tin cac khoán tiên gin nay và không 
cho rang các to chirc tài chInh nay có the mat khá näng trá nç và gay ton that cho PJICO. 

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

ROi ro tin diing cOa PJICO chju ánh huOng chii yu bOi dc dim cña tirng khách hang. Di phó vói nhung 
rüi ro nay, PJICO dã thiêt 1p mt chInh sách tin ding ma theo do môi khách hang mó'i Se di.rc dánh gia 
riêng bit ye d tin cy cOa khá näng trã n tnróc khi PJICO thra ra các diéu khoán và diêu kin cung cap 
djch vii va thanh toán chuân cho khách hang do. 

Các khoãn phái thu khách hang chju rOi ro tin dung gm các khoán phâi thu v báo him, tái báo him, 
tam 1mg cho khách hang và các khoãn phãi thu khác. PJICO quán 1 rOi ro tin dting  khách hang thông 
qua các chInh sách, thO flic và quy trInh kiêm soát cOa PJICO có lien quan den vic quán l nh ro tin dicing 
khách hang. 
Các khoán phái thu khách hang và phái thu khac chua qua han  hay china bj giám gia chO yêu tin các cOng 
ty có ljch sir trá n dang tin cy dôi vói PJICO. Ban Tong Giám dOc tin rang các khoán phái thu nay có 
chat lirong tin diing cao. 

Tui n cOa các khoán phãi thu cOa khách hang dã bj giám gia nhrr sau: 

Qua han  và b suy giãm giá trj Dr phOng n phái 
thu khó dOi  

181 —360 ngày Trên 360 ngày 
VND VND VND 

Ngày 30 tháng 6 näm 2018 
Phái thu ngän han  cila khách hang 8.593.485.216 79.114.976.198 (75.085.606.941) 

Ngày 31 tháng 12 nám 2017 
Phái thu ngän han  cOa khách hang 6.433.547.480 77.743.190.857 (73.085.950.474) 

(iii,) Các khoãn ithu twdài han khác 

PJICO giói han  mlrc rihi ro tin ding bang cách chi du tu vao cac loai chinng khoán d thanh khoán va 
cCa các di tác có xêp hang  tin nhimttrong thnang hoc cao hon so vói PJICO. Vii mirc xêp hang tin 
nhim cao nói trên, Ban Tong Giám dôc cho rang së không cO dôi tác nao mat khâ nãng th?c hin nghia 
v11. 

54 



Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhât (Ban hành theo 7Ts232/20121I7'-BTC 
cho k sáu tháng kêt thñc ngày 30 thang 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

(c) Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoán là rüi ro trong do PJICO không th thanh toán chocác nghia vi tài chInh khi dn han. 
Phuong thüc quan l tài chInh cña PJICO là dam báo a mirc cao nhât rang PJICO luôn CO dü kha näng 
thanh khoán dé thanh toán cac khoán n9 phái trá khi den han, trong diêu kin bInh thuang cüng nhu trong 
diêu kin cãng thang ye mt tài chInh, ma khong lam phát sinh các mrc ton that không the chap nhn 
du9c hoc cO nguy cor gay ton hai  den danh tiêng cña PJICO. 

Các khoán nor phái ha tài chInh cO khoân thanh toán c djnh hoac có th xác djnh thrqc cO thèi gian dáo 
han theo hqp dông nhu sau: 

T3i ngày 30 tháng 6 nãm 2018 DirOi 1 nãin Tir 1 dn 5 nám Tong cong 
VND VND VND 

Phái trá nguOi ban ngtn han, 329.684.036.408 - 329.684.036.408 
Ngui mua trá tiên tnró'c ngän han 4.523.658.417 - 4.523.658.417 
Các khoán phái trá, phâi nôp 
ngan han  khác 21.704.163.114 - 21.704.163.114 
Phái trã dài han  khác 2.458.780.075 2.458.780.075 

355.911.857.939 2.458.780.075 358.370.638.0 14 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2017 

Phái trá nguôi ban ngn han, 
Ngithi mua trã tiên truac ngän han 
Các khoán phâi trá, phái np 
ngn han  khác 
Phãi trã dài han khác 

Dirói 1 nãm Tir 1 dn 5 näm Tong cong 
VND VND VND 

274.084.643.990 - 274.084.643.990 
2.564.714.552 - 2.564.714.552 

25.576.190.097 - 25.576.190.097 
- 2.027.237.300 2.027.237.300 

302.225.548.639 2.027.237.300 304.252.785.939 

(d) Rüi ro thi trirmg 

Rüi ro thj truang là rüi ro ma nhung bin dng v giá thj truOng, nhu t giá hi doái, Iãi suit và giá chirng 
khoán së ãnh huOng den kêt qua kinh doanh cña PJICO hotc giá trj cüa các cong ciii tài chInh ma ico 

näm giü. Miic dIch cüa vic quán 1i  rüi ro thj tnrOng là quan l và kiêm soát các rüi ro thj trlr?Yng trong 
giOi han  có the chap nhn duc, trong khi van tôi da hóa 19i nhun thu duc. 

(i) Rüiro tjgiáhôidoái 

Rüi ro t giá hi doái là rñi ro ma giá trj hp l hoàc các lung tin trong tuang lai cüa mt cong cii tài 
chInh së biên dng do thay dôi t giá hôi doái. 

PJICO có rüi ro t' giá hi doái tr các giao djch mua, ban và di vay bang don vi tién tê không phái là don 
vj tiên t kê toán cüa PJICO. Don vj tiên t ci1a các giao djch nay chü yu là USD. 
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Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât (Ban hành theo Ti' so' 232/2012/17'-BTC 
cho k3' sáu tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Anh htró'ng cia rii ro tj) giá hi doái 

PJICO có cac tài san tin t thutn chju ánh huâng cüa rüi ro t giá hi doái nhii 

Tài san tài chInh 
Tiên và các khoan 

30/6/2018 
USD Ngoi t khác 
VND VND 

31/12/2017 
USD Ngoi t khác 
VND VND 

tuolig dung tiên 15.156.687.957 504.903.696 23.194.967.347 514.265.897 
Phãi thu hoat dng 
nhân tái báo hiêm 19.640.179.460 21.008.034.018 10.738.442.647 10.253.818.745 
Phái thu ye nhucrng 
tái báo hiêm 103.941.712.779 149.453.265 109.810.289.743 131.218.060 

Nr tài chInh 
Phái trá ye hoat dng 
nhân tái bão hiêm 3.803.289.879 15.564.124.783 787.037.273 1.143.061.757 
Phái trá ye hoat dng 
nhucmg tái bao 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 ngoai té duçrc PJICO ap diing: 

Ty giá ti ngày 

30/6/2018 31/12/2017 

USD/VND 22.920 22.670 

Duói day là bang phân tIch các tác dng có th xáy ra di vài loi nhutn thun và vn chü sâ hfru cüa 
PJICO sau khi xem xOt mrc hin tai  cña t giá hôi doái va sir biên dng trong qua khIr cUng nhu kS'  vpng 
cUa thi truông tai  ngày 30 thang 6 ham 2018. Phân tIch nay dira trên giã dnh là tat cá các biên so khác 
së không thay dôi, dtc bit là lãi suât, và bO qua ánh huóng cüa các dir báo ban hang và mua sam: 

Anh huông trên loi nhuân thuân - 
tang/(giãm) 

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

USD (manh them 1%) 33.022.908 3 15.987.971 

Biên dng nguvc lai cüa ti giá USD có cüng mi.rc do tác dng nhu'ng ngirçYc chiêu dôi vói lãi thuân cüa 
PJIco. 
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Tong Cong ty Co phân Bão him Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hyp nhât (Ban hành theo Ti' só 232/2012117'-BTC 

cho k' sáu tháng kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 28/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 

(tiêp theo) 

(ii) Rüi ro liii suit 

Rüi ro lãi sut là rñi ro ma giá tn hçp 1 hoc dOng tin trong rno'ng lai cüa các cong cu tài chInh cüa 
PJICO se biên dong do si.r thay dôi cüa lai suât thj truOng. 

Tai ngày báo cáo, các cong cu tài chInh chju lãi sut cüa Tng Cong ty nhu sau. 

Các cong cy tài chInh có lãi sut cd djnh 

Giá trj ghi s 
30/6/2018 31/12/2017 

VND VND 

Tin gri ngân hang va các khoãn tu'ang throng tin 130.339.165.400 132.409.803.140 
Tiên gri Co k' han 2.338.030.521.766 2.372.335.521.766 
Trái phiêu doanh nghip 95.000.000.000 95.000.000.000 

2.563.369.687.166 2.599.745.324.906 

(111,) Rüi ro Vê giá ciphi1u 

Rüi ro giác phiu phát sinh tir chg khoán vn sn sang d ban do PJICO nm giU. Ban Tng Giám 
dôc cña TOng Cong ty theo dOi các chng khoan n và chng khoán von trong danh miic dâu tu dira trên 
các chi so thj tnrOng. Các khoàn dâu tLr trpng yell trong danh mic dâu lii duc quán 1i riêng rë và Ban 
quán 1 nh ro phê duyt tat cã các quyet djnh mua và ban. 

Tai ngày 30 thang 6 näm 2018, giá thj tru'Ong cüa các chirng khoán vn niêm yt cüa Tng Cong ty là 
252 t' VND. Nêu giathj tnthng ciha các chUng khoán nay giãm hoc tang 6,5% tai  ngày 30 tháng 6 näm 
2018 vói tat cã các biên so khác không thay dOi, li nhuân sau thuê trong kS'  và von chü só hthi ciha Cong 
ty se giám 4,06 t' VND hoc tang 4,42 t' VND. 

46. Rüi ro bão hiêm 

Quãn i von và yêu câu theo 1ut djnh 

Miic tiêu dtu tiên cüa PJICO trong vic quán l vn là luOn luôn duy trI ngun vn dü manh  d b trg 
cho sir phát triên trong kinh doanh và dam bào yeu câu ye von pháp djnh. PJICO nhn thüt thr?c nhUng 
tác dng dOi vi l?i  nhun cüa cO dOng vói mñc d vOn gop và tim cách duy trI mtic can bang thin tr9ng. 

Yêu cu v vn pháp dnh phát sinh tr các hoat dong nghip vi cüa PJICO và yêu cu PJICO phái gii 
nguOn vOn vra dü de xir l na và dáp üng các quy djnh ye biên khã näng thanh toán tai  Viêt Nam. Các 
yêu câu ye dam báo khá nàng thanh toán áp dung cho PJICO du9c quy dnh trong Thông ti.r 50. 
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Vtrnng Quôc Hu'ng Chu Cong Nguyen 

Tong Cong ty Co phân Bão hiêm Petrolimex Mu B09a — DNPNT 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh hçrp nhât (Ban hành theo 77' so' 232/20121 T-B TC 
cho k' san thang kêt thuic ngày 30 tháng 6 näm 2018 ngày 2 8/12/2012 cüa Bó Tài chInh) 
(tiêp theo) 

Bang duri day nêu len biên khá näng thanh toán t6i thiu và biên khâ näng thanh toán cña PJICO. NhUng 
nguai l.p  chInh sách quan tam den vic báo v quyên Rn cüa ngthi mua bão hiêm Va theo döi lien tiic 
dê dam báo các cong ty báo hiêm hoat dng hiêu qua vi 1çi Ich cCa nguôi rnua bâo hiêm. Nhung ngLri 
1p chInh sách dông thai cüng quan tam den vic dam báo các cong ty bão hiêm có the duy UI thrçc trang 
thai thanh khoãn phü h?p,  dê irng phó vói nhirng nghia viii báo hiêm phát sinh ngoài dir báo do suy giám 
kinh te hoäc thãm hoa tu nhiên. 

30/6/2018 
VND 

3 1/12/20 17 
VND 

I. Biên khã náng thanh toán (I = (1)-(2)-(3)-(4)) 910.898.382.770 1.135.891.084.417 
1. Chênh 1ch giUa giá trj tài san va cac khoán 

nçphaitrá 1.422.442.618.725 1.467.889.752.768 
2. Trii. các tài san du'çic chap nhn toàn b giá trj hch 

toán 
3. Trir cac tài san bi loai trir toàn bgiá tn hach  toán 304.139.156.862 110.533.131.745 
4. Tth các tài san bj Ioai trir mt phân giá trj hach  toán 207.405.079.093 221.465.536.606 

II. Biên khã näng thanh toán tôi thiu 
[Giá trl 1ó'n hon gifi'a (a) và (b)] 566.049.653.071 545.878.812.820 

(a) 25% Tong phi báo hiêrn giü1i 
(b) 12,5% Tong phi báo hiêm gOc và phi nhn tái 

báo hiêm 

566.049.653.071 

361.567.908.352 

545.878.812.820 

348.498.066.123 

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

Biên kM näng thanh toán du9'c tInh toán tai  ngày 30 tháng 6 nãm 2018 theo hrng din tai  Thông tu so 
5 0/20 17/TT'-BTC. 

47. S 1iu so sánh 
S 1iu so sánh tai  ngày 1 tháng lnäm 2018 duçrc mang sang tir s lieu trInh bay trong báo cáo tài chInh 
cila PJICO tai  ngày và cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017. 

Ha Nôi, ngày 13 thang 8 nãm 2018 

K toán Tong hcrp K toán trw&ng 't/ Tong Giám dc  Tk-- 
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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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