
TỐNG CÔNG TY BẢO HIẺM EIDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
---- ----------------------- —-------  Đôc ỉâp - Tư do - Hạnh phúc

/CV-TCKT

V/v:Giải trình giám lợi nhuận sou thuế
Hà Nội, ngầyM tháng 01 năm 2013

Kmh ủ y  baĩỊ Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HỒ Chí Minh

Tnực hiện quy định tại Thông tư 52/20Ỉ2/TT- BTC ngày 05/04/2012 cuạ Bộ 
Tà’ chỉnh hướnơ dẫn về việc công bố thông tin ưên thị trường chứng Iđioán đối với 
Công ty niêm yết, Tổng Công ty Bảo hiểm BĨDV (BIC) xin gửi Quý Cơ quan BáoCông ty niêm yêt, Tông Công ty Bảo hiê 
cáo tài chính cửa BỈC Quý IV nãĩii 2012.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế Q u f IV nãĩĩi 
2012 của BIC đạt 16.034tr.đ, giảm 7.831ír.đ (tương đương giảm 33%) so với cùng 
kỳ năm 2011. BIC xin giải ưình nguyên nliân như sau:

Nguyên nhân giảm lợi nhuận sau thuế chủ yếu là do yiệc trích lập dự phòng 
tãng. Kết thúc năm tài chính 2012, giá cổ phiếu của một sô danh mục đâu tư củạ 
ÌbIC g iín  so với thời điểm kết thúc năm 2011, bên đó ỉãi suất đầu tư tiền gửị 
ừên ửiị trường tiền tệ giảm, do vậy làm ảnh hưởng đên lợi nhuận từ hoạt động tài 
chính quý IV/2012.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011, 
nhưng lợi nhuận sau thuế củạ BIC năm 2012 so với năm 2011 tăng 5.471 ừiẹụ 
đồng tương đương 7%. Với kết quả nàỵ, BIC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi 
nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông.

Trân trọng báo cáo./.
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