
CÔNG TY: TCT CP TÁI B�O HI�M QU�C GIA VN

��a ch�: 141 Lê Du�n, Hoàn Ki	m, Hà N
i

Ch� tiêu
Mã ch� 

tiêu
Thuy	t 
minh

T�i ngày 31/03/2012 T�i ngày 1/1/2012

TÀI S�N

A- TÀI S�N L�U �NG VÀ ��U T� NG�N H�N 100 3,112,668,064,736            2,927,747,269,115             

I. Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n 110 902,235,695,652               1,461,418,167,254             

1. Ti�n m�t t�i qu� 111 954,496,970                      548,329,589                        

2. Ti�n g�i ngân hàng 112 4,215,258,682                   7,120,797,263                     

3. Ti�n �ang chuy�n 113

4. Các kho	n t
�ng �
�ng ti�n 114 897,065,940,000               1,453,749,040,402             

II. Các kho�n ��u t� tài chính ng�n h�n 120 III.5 974,683,085,815               434,039,040,707                 

1. �u t
 ch�ng khoán ng�n h�n 121 97,679,961,028                 108,692,544,698                 

2. �u t
 ng�n h�n khác 128 894,045,507,508               345,300,000,000                 

3. D� phòng gi	m giá �u t
 ng�n h�n 129 (17,042,382,721)                (19,953,503,991)                 

III. Các kho�n ph�i thu 130 1,235,313,234,257            1,032,027,731,269             

1. Ph	i thu khách hàng 131 1,251,608,739,474            1,047,526,599,506             

2. Tr	 tr
�c cho ng
�i bán 132

3. Thu� giá tr� gia t�ng �
�c kh�u tr� 133 79,570,041                        67,713,718                          

4. Ph	i thu n�i b� 134 -                                     -                                       

    - V�n kinh doanh � các ��n v� tr�c thu�c 135 -                                     -                                       

    - Ph	i thu n�i b� khác 136 -                                     -                                       

5. Các kho	n ph	i thu khác 138 -                                     -                                       

6. D� phòng các kho	n ph	i thu khó �òi 139 (16,375,075,258)                (15,566,581,955)                 

IV. Hàng t�n kho 140 69,217,203                        69,217,203                          

1.Hàng mua �ang �i �
�ng 141 -                                     -                                       

2. Nguyên li�u, v�t li�u 142 69,217,203                        69,217,203                          

3. Công c�, d�ng c� 143 -                                     -                                       

4. Chi phí kinh doanh d� dang 144 -                                     -                                       

5. Hàng hóa 145 -                                     -                                       

6. Hàng g�i �i bán 146 -                                     -                                       

7. D� phòng gi	m giá hàng t�n kho 149 -                                     -                                       

V.Tài s�n ng�n h�n khác 150 366,831,809                      193,112,682                        

1. T�m �ng 151 366,831,809                      193,112,682                        

2. Chi phí tr	 tr
�c 152 -                                     -                                       

3. Tài s	n thi�u ch� x� lý 153 -                                     -                                       

4. Các kho	n cm c�, ký c
�c, ký qu� ng�n h�n 154 -                                     -                                       

5. Thu� và các kho	n khác ph	i thu Nhà n
�c 155 -                                     -                                       

6. Giao d�ch mua bán l�i trái phi�u chính ph 157

7. Tài s	n ng�n h�n khác 158

B. TÀI S�N C� ��NH VÀ ��U T� DÀI H�N 200 973,720,764,469               971,190,330,970                 

I. Các kho�n ph�i thu dài h�n 201 -                                     -                                       

1. Ph	i thu dài h�n c a khách hàng 202

2. V�n kinh doanh � ��n v� tr�c thu�c 203

3. Ph	i thu dài h�n n�i b� 204

4. Ph	i thu dài h�n khác 205

5. D� phòng ph	i thu dài h�n khó �òi 206

II.Tài s�n c� ��nh 210 28,890,224,015                 29,233,283,766                   

1. Tài s�n c� ��nh h�u hình 211 28,890,224,015                 29,233,283,766                   

    - Nguyên giá 212 54,430,792,588                 54,117,507,588                   

    - Giá tr� hao mòn l!y k� 213 (25,540,568,573)                (24,884,223,822)                 

2. Tài s�n c� ��nh thuê tài chính 214 -                                     -                                       

    - Nguyên giá 215 -                                     -                                       

    - Giá tr� hao mòn l!y k� 216 -                                     -                                       

3. Tài s�n c� ��nh vô hình 217 -                                     -                                       

    - Nguyên giá 218 -                                     -                                       

    - Giá tr� hao mòn l!y k� 219 -                                     -                                       

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quí 1 n�m tài chính 2012

Tel:0439422354       Fax: 0439422351

M�u s� ......

BH - B�NG CÂN ��I K� TOÁN- QUÝ



III. Các kho�n ��u t� tài chính dài h�n 220 III.6 911,506,751,814               909,672,633,775                 

1. �u t
 vào công ty con 223 60,000,000,000                 60,000,000,000                   

2. �u t
 ch�ng khoán dài h�n 221 638,643,184,384               638,643,184,384                 

3. �u t
 vào công ty liên k�t, liên doanh 222 150,046,999,999               150,046,999,999                 

4. �u t
 dài h�n khác 228 67,955,880,958                 67,955,880,958                   

5. D� phòng gi	m giá �u t
 dài h�n 229 (5,139,313,527)                  (6,973,431,566)                   

IV. Chi phí xây d�ng c� b�n d  dang 230 17,845,065,784                 16,059,270,965                   

V. Các kho�n ký qu!, ký c�"c dài h�n 240 15,478,722,856                 16,225,142,464                   

1. Ký qu� b	o hi�m 241 6,000,000,000                   6,000,000,000                     

2. Cm c�, ký qu�, ký c
�c dài h�n khác 242

3. Chi phí tr	 tr
�c dài h�n 243 9,478,722,856                   10,225,142,464                   

4. Tài s	n thu� thu nh�p hoãn l�i 244

5. Tài s	n dài h�n khác 248

VI. L"i th	 th��ng m�i 249

T#NG CNG TÀI S�N(250=100+200) 250 4,086,388,829,205            3,898,937,600,085             

NGU$N V�N

A. N% PH�I TR� 300 1,871,752,966,690            1,748,917,399,919             

I. N" ng�n h�n 310 1,141,060,042,100            1,041,428,335,470             

1. Vay ng�n h�n 311 -                                     -                                       

2. N� dài h�n ��n h�n tr	 312 -                                     -                                       

3. Ph	i tr	 cho ng
�i bán 313 1,111,252,888,405            904,348,100,875                 

4. Ng
�i mua tr	 ti�n tr
�c 314 160,189,176                      4,490,085,157                     

5. Thu� và các kho	n ph	i n�p Nhà n
�c 315 18,051,375,196                 18,219,979,172                   

6. Ph	i tr	 công nhân viên 316 4,867,713,592                   7,573,032,128                     

7. Ph	i tr	 cho các ��n v� n�i b� 317

8. Các kho	n ph	i tr	, ph	i n�p khác 318 1,737,797,704                   2,123,662,289                     

9. Qu� khen th
�ng, phúc l�i 319 4,990,078,027                   5,564,863,969                     

10. Giao d�ch mua bán l�i trái phi�u chính ph 319.1 -                                     99,108,611,880                   

11. D� phòng ph	i tr	 ng�n h�n 319.2

II. N" dài h�n 320 1,259,682,156                   1,241,678,540                     

1. Vay dài h�n 321 -                                     -                                       

2. N� dài h�n 322

3. Phát hành trái phi�u 323 -                                     -                                       

4. Ph	i tr	 dài h�n ng
�i bán 324

5. Ph	i tr	 dài h�n n�i b� 325

6. Thu� thu nh�p hoãn l�i ph	i tr	 326 192,273,604                      192,273,604                        

7. Ph	i tr	 dài h�n khác 327

8. D� phòng tr� c�p m�t vi�c làm 328 1,067,408,552                   1,049,404,936                     

9. D� phòng ph	i tr	 dài h�n 329

III. D� phòng nghi&p v' 330 III.7 714,098,744,834               690,779,786,751                 

1. D� phòng phí 331 247,147,065,750               222,837,562,427                 

2. D� phòng toán h"c 332

3. D� phòng b�i th
�ng 333 338,017,359,569               344,628,112,228                 

4. D� phòng dao ��ng l�n 334 128,934,319,515               123,314,112,096                 

5. D� phòng chia lãi 335

6. D� phòng b	o �	m cân ��i 336

IV. N" khác 340 15,334,497,600                 15,467,599,158                   

1. Chi phí ph	i tr	 ( DP Thu� nhà thu) 341 12,720,247,374                 12,720,247,374                   

2. Tài s	n th�a ch� x� lý 342

3. Nh�n ký qu�, ký c
�c dài h�n 343 2,614,250,226                   2,747,351,784                     

B.V�N CH( S) H*U 400 III.8 2,214,635,862,515            2,150,020,200,166             

I.Ngu�n v�n, qu! 410 2,214,635,862,515            2,150,020,200,166             

1. Ngu�n v�n kinh doanh 411 1,008,276,580,000            1,008,276,580,000             

2.Th�ng d
 v�n c# phn 411.1 768,023,850,642               768,023,850,642                 

3. C# phi�u qu� 411.2

4. Chênh l�ch �ánh giá l�i tài s	n 412

5. Chênh l�ch t$ giá 413 33,280,284,157                 32,370,699,318                   

6. V�n khác c a ch  s� h%u 411.3

7. Qu� �u t
 phát tri�n 414 20,534,096,901                 19,232,357,227                   



8. Qu� d� phòng tài chính 415 102,670,484,502               96,161,786,131                   

9. Qu� d� tr% b�t bu�c 416 51,335,242,252                 48,080,893,067                   

10. Qu� d� tr% t� nguy�n 417

11. Qu� khác thu�c v�n ch  s� h%u 411.4

12. L�i nhu�n ch
a phân ph�i 418 230,515,324,061               177,874,033,781                 

13. Ngu�n v�n �u t
 XDCB 419

II. Ngu�n kinh phí và qu! khác 420

1. Qu� d� phòng v� tr� c�p m�t vi�c làm 421

2. Qu� khen th
�ng, phúc l�i �
a �i �u t
 423 -                                     -                                       

3. Qu� qu	n lý c a c�p trên 424 -                                     -                                       

4. Ngu�n kinh phí s� nghi�p 425 -                                     -                                       

    - Ngu�n kinh phí s� nghi�p n�m tr
�c 426 -                                     -                                       

   - Ngu�n kinh phí s� nghi�p n�m nay 427 -                                     -                                       

5. Ngu�n kinh phí �ã hình thành TSC� 428 -                                     -                                       

C. L&I ÍCH C'A C( �ÔNG THI)U S* 429 -                                     -                                       

T#NG CNG NGU$N V�N(430=300+400) 430 4,086,388,829,205            3,898,937,600,085             

     Nguy+n Thành Công                                                  L�u Thi Vi&t Hoa Ph�m Công T,

Hà N�i, ngày 20 tháng 04 n�m 2012

        L-P BI�U                                                  K� TOÁN TR�)NG T#NG GIÁM ��C



CÔNG TY: TCT CP TÁI B�O HI�M QU�C GIA VN

M�u s� ......

Ch� tiêu
Mã ch� 

tiêu
Thuy	t 
minh

Quý 1 n�m 2012 Quý 1 n�m 2011

1. Thu phí b	o hi�m g�c 01 -                           -                                

2. Thu phí nh�n tái b	o hi�m 02 436,779,412,310      427,050,089,059          

3. Các kho�n gi�m tr. 03 249,439,165,027      277,739,548,899          

    Phí nh
�ng tái b	o hi�m 04 241,561,568,275      275,315,433,061          

    Gi	m phí b	o hi�m 05

    Hoàn phí b	o hi�m 06 7,877,596,752          2,424,115,838              

    Các kho	n gi	m tr� khác 07

4. T�ng (gi	m) d� phòng phí, d� phòng toán h"c 08 24,309,503,323        20,974,728,333            

5. Thu hoa h�ng nh
�ng tái báo hi�m 09 29,652,137,960        53,466,365,927            

6. Thu khác ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 10 15,104,365,106        9,861,748,868              

    Thu nh�n tái b	o hi�m 11 6,627,865,556          2,991,812,675              

    Thu nh
�ng tái b	o hi�m 12 8,476,499,550          6,869,936,193              

    Thu khác (Giám ��nh, ��i lý...) 13

7. Doanh thu thu�n ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 14 207,787,247,026      191,663,926,622          

8. Chi b�i th
�ng b	o hi�m g�c, tr	 ti�n b	o hi�m 15 -                           

9. Chi b�i th
�ng nh�n tái b	o hi�m, tr	 ti�n b	o hi�m 16 200,956,046,992      128,969,843,987          

10. Các kho�n gi�m tr. 17 104,255,605,438      89,805,113,341            

    Thu b�i th
�ng nh
�ng tái b	o hi�m 18 104,255,605,438      89,805,113,341            

    Thu �òi ng
�i th� ba b�i hoàn 19

    Thu hàng �ã x� lý b�i th
�ng 100% 20

11. B�i th�0ng thu
c ph�n trách nhi&m gi� l�i 21 96,700,441,554        39,164,730,646            

12. Chi b�i th
�ng t� d� phòng dao ��ng l�n 22

13. T�ng (gi	m) d� phòng b�i th
�ng 23 (6,610,752,659)        17,143,491,460            

14. S� trích d� phòng dao ��ng l�n trong n�m 24 5,620,207,419          4,479,316,204              

15. Chi khác ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 25 99,714,063,904        99,796,250,105            

      Chi khác ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m g�c 26 -                           -                                

      + Chi hoa h�ng 27 -                           -                                

      + Chi giám ��nh t#n th�t 28 -                           -                                

      + Chi �òi ng
�i th� 3 29 -                           -                                

      + Chi x� lý hàng b�i th
�ng 100% 30 -                           -                                

      + Chi �ánh giá r i ro c a ��i t
�ng b	o hi�m 31 -                           -                                

      + Chi �� phòng h�n ch� r i ro, t#n th�t 32 -                           -                                

      + Chi khác 33 -                           -                                

      Chi khác ho�t �
ng kinh doanh nh1n tái b�o hi/m 34 97,357,156,863        97,381,705,008            

      + Chi hoa h�ng 35 83,651,647,382        87,876,731,089            

      + Chi �ánh giá r i ro c a ��i t
�ng b	o hi�m 36

      + Chi khác 38 13,705,509,481        9,504,973,919              

      Chi ho�t �
ng nh�"ng tái b�o hi/m 39 2,356,907,041          2,414,545,097              

      Chi phí tr�c ti	p kinh doanh ho�t �
ng khác 40

16. T2ng chi tr�c ti	p ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 41 195,423,960,218      160,583,788,415          

17. L"i nhu1n g
p t. ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 42 12,363,286,808        31,080,138,207            

18. Chi phí bán hàng 43

19. Chi phí qu	n lý doanh nghi�p 44 11,581,348,535        11,336,024,385            

20. L"i nhu1n thu�n t. ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 45 781,938,273             19,744,113,822            

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
��a ch�: 141 Lê Du�n, Hoàn Ki	m, Hà N
i Quý 1  n�m tài chính 2012
Tel: 0439422354       Fax: 0439422351
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21. Doanh thu ho�t ��ng tài chính 46 76,663,921,867        57,112,105,418            

22. Chi phí ho�t �
ng tài chính 47 (3,147,983,133)        3,834,276,241              

- D� phòng toán h"c trích t� lãi �u t
 48

- D� phòng chia lãi 49

- Chi khác ho�t ��ng tài chính 50 (3,147,983,133)        3,834,276,241              

23. L"i nhu1n ho�t �
ng tài chính 51 79,811,905,000        53,277,829,177            

24. Thu ho�t ��ng khác 52 3,214,281,523          3,627,374,362              

25. Chi ho�t ��ng khác 53 1,043,203,361          873,115,291                 

26. L"i nhu1n ho�t �
ng khác 54 2,171,078,162          2,754,259,071              

27. T2ng l"i nhu1n k	 toán 55 82,764,921,435        75,776,202,070            

28. Các kho	n �i�u ch+nh t�ng (+) ho�c gi	m (-) l�i nhu�n �� xác 
��nh l�i nhu�n ch�u thu� TNDN 56 (12,053,170,527)      (1,211,327,501)             

29. T2ng l"i nhu1n tr�3c thu	 thu nh1p doanh nghi&p 57 70,711,750,908        74,564,874,569            

30. D� phòng �	m b	o cân ��i 58 -                           -                                

31. L"i nhu1n ch�u thu	 thu nh1p doanh nghi&p 59 70,711,750,908        74,564,874,569            

32. Thu� thu nh�p doanh nghi�p ph	i n�p 60 17,677,937,727        18,641,218,642            

32.1 Thu� thu nh�p hoãn l�i ph	i tr	 60.1

33. L"i nhu1n sau thu	 thu nh1p doanh nghi&p 61 65,086,983,708        57,134,983,428            

33.1 L�i nhu�n sau thu� c a c# �ông thi�u s� 61.1 -                           -                                

33.2 L�i nhu�n sau thu� c a c# �ông công ty m, 61.2 -                           -                                

34. Lãi trên c# phi�u 70 -                           -                                

Ghi chú: Chi qu�n lý b�o g�m d� phòng ph�i thu khó �òi là: 808.493.303 ��ng

Hà N�i, ngày 20 tháng 04 n�m 2012

     L-P BI�U                                K� TOÁN TR�)NG                                    T#NG GIÁM ��C



M�u s� ......

Ch� tiêu
Mã ch� 

tiêu
Quí I/2012 Quí I/2011

I. L�u chuy�n ti�n t� ho	t 
�ng kinh doanh

1. Ti�n t� thu phí và hoa h�ng 01 69,464,387,547           68,859,481,288            

2. Ti�n thu t� các kho�n n� phí và hoa h�ng 02 -                              -                                

3. Ti�n thu t� các kho�n thu ���c gi�m chi 03 9,725,330,587             8,467,203,495              

4. Ti�n thu t� các ho	t �
ng kinh doanh khác 04 402,526,333                4,078,626,500              

5. Tr� ti�n b�i th��ng b�o hi�m 05 (15,000,121,344)         (41,694,992,853)           

6. Tr� ti�n hoa h�ng và các kho�n n� khác ca kinh doanh b�o hi�m 06 (37,765,688,053)         (46,194,621,208)           

7. Tr� ti�n cho ng��i bán, ng��i cung c�p d�ch v� 07 (1,000,378,797)           (1,078,360,605)             

8. Tr� ti�n cho cán b
 công nhân viên 08 (10,174,265,277)         (8,263,187,422)             

9. Tr� ti�n n
p thu� và các kho�n n� nhà n��c 09 (19,281,407,477)         (35,152,754,794)           

10. Tr� ti�n cho các kho�n n� khác 10 (3,222,814,316)           (9,698,993,039)             

11. Ti�n t	m �ng cho cán b
 CNV và �ng tr��c cho ng��i bán 11 (340,659,001)              (312,613,948)                

L�u chuy�n ti�n thu�n t� ho	t 
�ng kinh doanh 20 (7,193,089,798)           (60,990,212,586)           

II. L�u chuy�n ti�n t� ho	t 
�ng 
�u t�
1.Ti�n thu t� kho�n ��u t� vào ��n v� khác 21 1,721,624,944,897      974,536,406,426          

2.Ti�n thu lãi ��u t� 22 77,683,401,667           38,729,518,255            

3.Ti�n thu do nh��ng bán, thanh lý TSC� và các tài s�n dài h	n khác 23 -                              -                                

4.Ti�n ��u t� góp v�n vào các ��n v� khác 24 (2,348,938,820,184)    (1,051,865,793,363)      

5.Ti�n chi mua s�m xây d�ng TSC� và các tài s�n dài h	n khác 25 (2,040,746,216)           (1,807,067,382)             

6. Ti�n chi cho vay, mua các công c� n� ca ��n v� khác 26

7. Ti�n thu h�i cho vay, bán l	i công c� n� ca ��n v� khác 27

L�u chuy�n ti�n thu�n t� ho	t 
�ng 
�u t� 30 (551,671,219,836)       (40,406,936,064)           

III. L�u chuy�n ti�n t� ho	t 
�ng tài chính

1.Ti�n thu do �i vay 31 -                              -                                

2.Ti�n thu do các ch s� h�u góp v�n 32 -                              -                                

3.Ti�n thu t� lãi ti�n g�i 33 -                              -                                

4.Ti�n �ã tr� n� vay 34 -                              -                                

5.Ti�n �ã hoàn v�n cho các ch s� h�u 35 -                              -                                

6. Ti�n lãi �ã tr� cho các nhà ��u t� vào doanh nghi�p 36 (318,435,000)              (1,314,230,000)             

L�u chuy�n ti�n thu�n t� ho	t 
�ng tài chính 40 (318,435,000)              (1,314,230,000)             

L�u chuy�n ti�n thu�n trong k (50 = 20+30+40) 50 (559,182,744,634)       (102,711,378,650)         

Ti�n và t��ng ���ng ti�n ��u k� 60 1,461,418,167,254      818,530,010,138          

�nh h��ng ca thay � i t! giá h�i �oái quy � i ngo	i t� 61 273,032                       880,668,761                 

Ti�n và t��ng 
��ng ti�n cu�i k (70 = 50+60+61) 70 902,235,695,652         716,699,300,249          

            L�P BI�U K� TOÁN TR��NG T�NG GIÁM ��C

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I n�m tài chính 2012

BH - BÁO CÁO L�U CHUY�N TI�N T� - QUÝ I N�M 2012 - PPTT

              Hà N�i, ngày 20 tháng 4 n�m 2012

CÔNG TY: T ng Công ty CP Tái b�o hi�m Qu�c Gia Vi�t Nam
��a ch�: 141 Lê Du�n, Hoàn Ki�m, Hà N�i
Tel: 39422354       Fax: 39422351



 
S�:          /VNR2012      
V/v: Gi�i trình báo cáo tài chính 
Quí 1 n�m 2012. 
 
        Hà N�i, ngày 25  tháng 04 n�m 2012 
 

Kính g�i:     - �Y BAN CH�NG KHOÁN NHÀ N� C 
    - S� GIAO D!CH CH�NG KHOÁN HÀ N"I 

 
 
 Th�c hi�n qui ��nh t	i thông t� s� 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 ca B
 Tài chính, h��ng 
d"n vi�c công b� thông tin trên th� tr��ng ch�ng khoán. T ng Công ty C  ph�n Tái b�o hi�m Qu�c gia 
Vi�t Nam(VINARE) xin ���c gi�i trình s� bi�n �
ng v� k�t qu� kinh doanh gi�a Q1/2011 và Q1/2012 
nh� sau:  
                 ��n v�: t� 	
ng 

Ch� tiêu Quí 1 n�m 2011 Quí 1 n�m 2012
Chênh l#ch 

t�ng(+), gi$m(-)
T% l# %

 - L�i nhu#n tr��c thu� 75.8                      82.7                       6.9                        9.1%

 - L�i nhu#n sau thu� 57.1                      65.0                       7.9                        13.8%
 

Nguyên nhân ch� y�u : 

 

1. L&i nhu'n thu�n ho	t 
�ng kinh doanh b$o hi�m gi$m: 18,9 t%. Nguyên nhân ch y�u là do 
trong quý 1 n$m 2012 T ng công ty ph�i gánh ch�u m
t s� t n th�t l�n. �%c bi�t trong l&nh v�c 
b�o hi�m Tài s�n. VD các v� cháy Nhà máy Huada Furnitrue, Nhà máy bao bì Phuc Hao, Công ty 
Thiên Phu Co, Ltd, Honda Industries.... 

2. Thu nh'p ho	t 
�ng 
�u t� t�ng : 26,5 t% 
(ng 

 - Doanh thu t� ho	t �
ng ��u t� tài chính Quí 1/2012 t$ng 19,5 t! ��ng so v�i cùng k� n$m tr��c. 
Nguyên nhân ch y�u: C  t�c ���c chia t� kho�n góp v�n vào doanh nghi�p khác ���c ghi nh#n 
trong quí 1/2012 t$ng so v�i Quí 1/2011 là 10,9 t! ��ng. Thu lãi ti�n g�i và ho	t �
ng khác t$ng 
so v�i cùng k� n$m tr��c là 8,6 t! ��ng. 

 - Chi phí ho	t �
ng ��u t� tài chính Quí 1/2012 gi�m 7 t! ��ng so v�i cùng k� n$m tr��c do hoàn 
nh#p các kho�n d� phòng ��u t� tài chính trong k�. 
 

 Trên �ây là m
t s� gi�i trình v� báo cáo tài chính Quí 1/2012 ca T ng Công ty C  ph�n Tái 
b�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam. 
 
 Trân tr'ng ./. 
                T�NG GIÁM ��C 
N�i nhn :   

- Nh� trên, 
- L�u : TCKT,TH. 

 
 
                        Ph	m Công T) 
         
 
 

 
 



 
B*N THUY�T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Quý I n�m 2012 
 

 I. �+c 
i�m ho	t 
�ng c,a Doanh nghi#p 
 
 1. Hình th)c s- h.u v�n: Công ty c  ph�n – SCIC: 40.36%, T#p �oàn Tái b�o hi�m Swiss Re: 25 %, các c  
 �ông khác : 34.64% 

 2. L/nh v0c kinh doanh: B�o hi�m 

 3. Ngành ngh� kinh doanh: Kinh doanh nh#n, nh��ng Tái b�o hi�m và ��u t� Tài chính 

  
 II. K k� toán, 
�n v� ti�n t# s1 d2ng trong k� toán 
  
 1. K k� toán n�m: B�t ��u t� ngày 01/01/2012 k�t thúc vào ngày 31/12/2012 
  
 2. ��n v� ti�n t# s1 d2ng trong k� toán: ��ng Vi�t Nam 
  
 III. Chu�n m0c và Ch� 
� k� toán áp d2ng 
 
 1. Ch� 
� k� toán áp d2ng: Ch� �
 k� toán Vi�t Nam áp d�ng cho các doanh nghi�p b�o hi�m. 
  
 2. Tuyên b� v� vi#c tuân th, Chu�n m0c k� toán và Ch� 
� k� toán:  

Ban �i�u hành T ng công ty ��m b�o r(ng Báo cáo tài chính tuân th các Chu)n m�c k� toán Vi�t nam, h� th�ng 
 ch� �
 k� toán Vi�t Nam áp d�ng cho các doanh nghi�p b�o hi�m và các qui ��nh hi�n hành khác v� k� toán t	i 
 Vi�t Nam. 
 
 3. Hình th)c k� toán áp d2ng: Ch�ng t� ghi s . 
  
 4. Các chính sách k� toán áp d2ng 

 Ban �i�u hành TCT ��m b�o r(ng vi�c l#p báo cáo tài chính gi�a niên �
 và báo cáo tài chính n$m g�n nh�t là 
 cùng áp d�ng các chính sách k� toán nh� nhau. 
 

�3c tính k� toán  
 
Vi�c l#p báo cáo tài chính tuân th theo các Chu)n m�c K� toán Vi�t Nam, H� th�ng K� toán Vi�t Nam áp d�ng 
cho các doanh nghi�p b�o hi�m và các quy ��nh hi�n hành khác v� k� toán t	i Vi�t Nam yêu c�u Ban T ng Giám 
��c ph�i có nh�ng ��c tính và gi� ��nh �nh h��ng ��n s� li�u báo cáo v� công n�, tài s�n và vi�c trình bày các 
kho�n công n� và tài s�n ti�m tàng t	i ngày l#p báo cáo tài chính c*ng nh� các s� li�u báo cáo v� doanh thu và chi 
phí trong k� ho	t �
ng. K�t qu� ho	t �
ng kinh doanh th�c t� có th� khác v�i các ��c tính, gi� ��nh �%t ra. 
 
Góp v�n liên doanh 
  
Kho�n góp v�n liên doanh là th+a thu#n trên c� s� ký k�t h�p ��ng mà theo �ó T ng Công ty và các bên tham gia 
th�c hi�n ho	t �
ng kinh t� trên c� s� ��ng ki�m soát. C� s� ��ng ki�m soát ���c hi�u là vi�c ��a ra các quy�t 
��nh mang tính chi�n l��c liên quan ��n các chính sách ho	t �
ng và tài chính ca ��n v� liên doanh ph�i có s� 
��ng thu#n ca các bên ��ng ki�m soát.  
 
Kho�n góp v�n liên doanh ���c ghi nh#n theo giá g�c và ���c ph�n ánh là m
t kho�n ��u t� vào công ty liên 
doanh trên báo cáo tài chính. 
 
Ti�n và các kho$n t��ng 
��ng ti�n  
 
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n bao g�m ti�n m%t t	i qu,, các kho�n ti�n g�i không k� h	n, các kho�n ��u t� 
có kh� n$ng thanh kho�n cao, d- dàng chuy�n � i thành ti�n m%t xác ��nh và ít ri ro liên quan ��n vi�c bi�n �
ng 
giá tr�. 
 
Các kho$n ph$i thu và d0 phòng n& khó 
òi 
 
D� phòng ph�i thu khó �òi ���c xem xét trích l#p cho nh�ng kho�n ph�i thu �ã quá h	n thanh toán t� 6 tháng tr� 
lên, ho%c các kho�n thu mà ng��i n� khó có kh� n$ng thanh toán do b� thanh lý, phá s�n hay các  khó kh$n t��ng 
t�.  
 
Do �%c thù kinh doanh TBH, vi�c thanh toán ch y�u là ��i tr� công n� gi�a công ty Nh#n và Công ty nh��ng. 
Theo thông l� v� thanh toán gi�a Công ty Nh#n và Công ty Nh��ng, các h�p ��ng TBH c� ��nh, sau khi k�t thúc 



quí (th��ng là sau kho�ng 1-2 tháng k� t� ngày k�t thúc Quí) , các công ty nh��ng m�i g�i b�n thanh toán thu, 
chi cho công ty nh#n . Th�i gian �� ��i chi�u, xác nh#n, th�ng nh�t ��i tr� trong thanh toán và th�c hi�n thanh 
toán th��ng t� 1/2 tháng ��n 2 tháng m�i ���c hoàn t�t. 
  
�� phù h�p v�i th�c t� �%c thù thanh toán TBH , T ng Công ty áp d�ng trích l#p d� phòng nh� sau : 
  
Các kho�n n� ph�i thu  k� t� ngày phát sinh ��n th�i �i�m báo cáo ch�a ���c thanh toán, có th�i h	n t� d��i  9 
tháng, công ty không l#p d� phòng ph�i thu khó �òi.  Th�i h	n t�  9 tháng ��n d��i 15 tháng, công ty trích l#p d� 
phòng ph�i thu khó �òi theo t! l� là 30%. Th�i h	n t� 15 tháng ��n d��i 27 tháng,  t! l� là 50%. Th�i h	n 
t� 27 tháng ��n  39 tháng, t! l� là 70%. Th�i h	n t� 39 tháng , công ty trích l#p d� t! l� là 100%.  
  
T ng Công ty tin t��ng r(ng, vi�c trích l#p d� phòng ph�i thu khó �òi nh� trên là phù h�p v�i t#p quán kinh 
doanh TBH và th�c ti-n ho	t �
ng ca doanh nghi�p. 
  
 
Tài s$n c� 
�nh h.u hình và kh4u hao  
 
Tài s�n c� ��nh h�u hình ���c trình bày theo nguyên giá tr�  giá tr� hao mòn lu, k�. Nguyên giá tài s�n c� ��nh 
h�u hình bao g�m giá mua và toàn b
 các chi phí liên quan khác liên quan tr�c ti�p ��n vi�c ��a tài s�n vào tr	ng 
thái s.n sàng s� d�ng.  
 
Tài s�n c� ��nh h�u hình ���c kh�u hao theo ph��ng pháp ���ng th/ng d�a trên th�i gian h�u d�ng ��c tính. 
Th�i gian kh�u hao c� th� nh� sau: 
 S� n�m 
  
Nhà x��ng và v#t ki�n trúc 25 
Ph��ng ti�n v#n t�i 6 
Thi�t b� v$n phòng 4 
Tài s�n khác 4 – 5 
 

  
 Các kho$n 
�u t� ch)ng khoán 

 
Các kho�n ��u t� ch�ng khoán ���c ghi nh#n b�t ��u t� ngày mua kho�n ch�ng khoán ��u t� và ���c xác ��nh 
giá tr� ban ��u theo nguyên giá và các chi phí liên quan ��n giao d�ch mua các kho�n ��u t� ch�ng khoán. 
 
T	i các k� k� toán ti�p theo, các kho�n ��u t� ch�ng khoán ���c xác ��nh theo nguyên giá tr� các kho�n gi�m giá 
��u t� ch�ng khoán. 
 
D� phòng gi�m giá ��u t� ch�ng khoán ���c trích l#p theo các quy ��nh v� k� toán hi�n hành. Theo �ó, T ng 
Công ty ���c phép trích l#p d� phòng cho các kho�n ��u t� ch�ng khoán t� do trao � i có giá tr� ghi s  cao h�n 
giá th� tr��ng t	i ngày k�t thúc k� k� toán. 
 
Ghi nh'n doanh thu 
 
Doanh thu ho	t �
ng kinh doanh nh#n tái b�o hi�m ���c ghi nh#n khi T ng Công ty ch�p nh#n các b�ng thanh 
toán v�i các nhà nh��ng tái cho T ng Công ty. ��i v�i nghi�p v� nh��ng tái, c� s� ghi nh#n là b�ng thanh toán 
do T ng Công ty l#p lên �� chuy�n �i cho các nhà nh#n tái ca T ng Công ty và �ã ���c các nhà nh#n tái xác 
nh#n. Vi�c ghi nh#n này là theo quy ��nh v� ch� �
 tài chính ��i v�i doanh nghi�p b�o hi�m.  
 
Thu nh#p t� ho	t �
ng ��u t� c  phi�u ���c ghi nh#n khi có thông báo chia lãi ca công ty nh#n ��u t�.  
 
Thu nh#p t� lãi ti�n g�i, lãi công trái, lãi trái phi�u ngân hàng, lãi trái phi�u Chính ph, lãi cho vay ���c ghi nh#n 
khi phát sinh.  
 
Thu nh#p t� ho	t �
ng cho thuê v$n phòng ���c ghi nh#n khi phát sinh. 
 
Ghi nh'n v�n ch, s- h.u 

 
 V�n ��u t� ca ch s� h�u: là v�n th�c góp ca các c  �ông, ���c theo dõi theo t�ng ��i t��ng góp v�n.  
 Th%ng d� v�n: là kho�n chênh l�ch gi�a s� ti�n thu ���c sau ��t phát hành c  phi�u t$ng v�n n$m 2007 v�i giá 
 tr� c  phi�u phát hành tính theo m�nh giá c
ng chi phí phát hành;                                                                                                 

 L�i nhu#n ch�a phân ph�i : Là l�i nhu#n còn l	i t� ho	t �
ng kinh doanh (sau khi 	ã phân ph�i vào các qu� và 
 chia c� t�c) . 
  



Ngo	i t# 
 
T ng Công ty áp d�ng t! giá h	ch toán trong k� là 20.800 VND/�ô la M, (USD). Các nghi�p v� phát sinh b(ng 
các lo	i ngo	i t� trong k� ban ��u ���c quy � i sang USD theo t! giá h	ch toán và sau �ó ���c chuy�n � i theo t! 
giá th�c t� t	i ngày phát sinh nghi�p v�. Chênh l�ch t! giá phát sinh t� các nghi�p v� này ���c h	ch toán vào báo 
cáo k�t qu� ho	t �
ng kinh doanh. 
 
S� d� các kho�n công n� ph�i thu, ph�i tr� liên quan ��n vi�c h	ch toán doanh thu, chi phí trong k� có g�c USD 
���c chuy�n � i theo t! giá bình quân liên ngân hàng ca Ngân hàng Nhà n��c 0	i 123y 31/03/2012 là 20.828 
VND/USD. ��i v�i các lo	i ngo	i t� khác USD ���c quy � i thành VND theo t! giá liên ngân hàng công b� t	i 
ngày 31/03/2012. Chênh l�ch t! giá phát sinh do �ánh giá l	i các tài kho�n này ���c h	ch toán vào báo cáo k�t 
qu� ho	t �
ng kinh doanh. Chênh l�ch 0!42564t� vi�c �ánh giá l	i các 789�n ti�n, ph�i thu, ph�i tr� :;4g�c 129	i t�4
không liên quan ��n 8	ch 096n doanh thu, chi <8=4t	i ngày k�t thúc k� k� toán ���c theo dõi trên tài kho�n chênh 
l�ch t! giá trên b�ng cân ��i k� toán. 
 
D0 phòng nghi#p v2 
 
Ngày 19/04/2012, B
 Tài chính �ã ban hành công v$n s� 5297/BTC-QLBH ch�p thu#n v� vi�c �$ng ký ph��ng 
pháp trích l#p d� phòng nghi�p v� b�o hi�m ca T ng Công ty k� t� n$m 2012. Theo �ó, vi�c trích l#p các qu, d� 
phòng nghi�p v� ca T ng Công ty ���c th�c hi�n nh� sau:  

 
D� phòng phí: M�c trích l#p qu, d� phòng phí ��i v�i các lo	i hình b�o hi�m v#n chuy�n hàng hoá (���ng b
, 
���ng bi�n, ���ng sông, ���ng s�t và ���ng không) ���c tính b(ng 25% phí gi� l	i và b(ng 50% phí gi� l	i 
trong k� ��i v�i các lo	i hình b�o hi�m khác.   
 
 
D� phòng b�i th��ng:  
 
• ��i v�i d� phòng b�i th��ng cho các t n th�t �ã thông báo ho%c �ã yêu c�u �òi b�i th��ng nh�ng ��n cu�i 

k� ho	t �
ng ch�a ���c gi�i quy�t, T ng Công ty trích l#p theo ph��ng pháp ��c tính s� ti�n b�i th��ng cho 
t�ng v� t n th�t thu
c trách nhi�m b�o hi�m, theo t�ng h� s�. 

 
�     ��i v�i d� phòng b�i th��ng cho các t n th�t �ã phát sinh nh�ng ch�a ���c thông báo (IBNR): M�c trích 
l#p b(ng 5% phí gi� l	i ca t�t c� các nghi�p v�.  

 
D� phòng dao ��ng l	n: ���c trích hàng n$m theo ph��ng pháp th�ng kê (t! l� 3% trên m�c phí gi� l	i ca t�t 
c� các nghi�p v�) cho ��n khi b(ng 100% phí b�o hi�m gi� l	i ca n$m theo h��ng d"n t	i Ngh� ��nh 
46/2007/N�-CP do Chính ph ban hành ngày 27/3/2007.  
 

 Thu� 
 

 Vi�c xác ��nh các ngh&a v� thu� ca T ng công ty d�a trên các qui ��nh hi�n hành v� thu�.  
  
 Theo quy ��nh t	i thông t� s� 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 ca B
 Tài chính h��ng d"n ngh&a v� thu� ��i 
 v�i các t  ch�c, cá nhân n��c ngoài kinh doanh t	i Vi�t Nam ho%c có thu nh#p t	i Vi�t Nam; phí tái b�o hi�m ra 
 n��c ngoài thu
c ��i t��ng ch�u thu� Nhà th�u ( thu� thu nh#p doanh nghi�p), t! l� 2%. Các doanh nghi�p B�o 
 hi�m �ã ti�n hành làm vi�c v�i B
 Tài chính và T ng C�c thu� �� làm rõ m
t s� v��ng m�c trong vi�c th�c hi�n 
 h��ng d"n t	i thông t� 134/2008/TT-BTC và v�n �� th�c thi các hi�p ��nh thu�. C$n c� công v$n s� 8667/BTC-
 TCT ngày 06/07/2010 ca B
 Tài chính h��ng d"n vi�c gi�i quy�t v�n �� thu� nhà th�u ��i v�i d�ch v� tái b�o 
 hi�m ra n��c ngoài, theo �ó các H�p ��ng tái b�o hi�m ký v�i doanh nghi�p b�o hi�m n��c ngoài là ��i t��ng c� 
 trú ca n��c ho%c vùng lãnh th  �ã ký k�t Hi�p ��nh tránh �ánh thu� hai l�n v�i Vi�t nam ���c mi-n thu� nhà 
 th�u cho giai �o	n 2005-2008 và trong th�i h	n hi�u l�c ca hi�p ��nh, trên c� s� hoàn thi�n ��y � các th t�c 
 qui ��nh t	i công v$n. Trong tháng 1 n$m 2011, T ng công ty �ã n
p b
 h� s� xin mi-n thu� nhà th�u theo  h��ng 
 d"n t	i công v$n s� 8667/BTC-TCT nói trên. Hi�n nay, T ng công ty �ang hoàn thi�n h� s� kê khai thu� nhà th�u 
 giai �o	n 2009 ��n nay. ��i v�i Thu� nhà th�u n$m 2011, T ng công ty �ã th�c hi�n kh�u tr� theo t�ng l�n phát 
 sinh thanh toán cho nhà nh#n Tái b�o hi�m n��c ngoài. 

 
Các lo	i thu� khác ���c áp d�ng theo các lu#t thu� hi�n hành t	i Vi�t Nam.  
 



 

5. Các kho$n 
�u t� Tài chính ng5n h	n 31/03/2012 31/12/2011
VND VND

Ti�n g�i ngân hàng có k� h	n d��i 1 n$m 894,045,507,508         345,300,000,000         

Trái phi�u ng�n h	n 66,967,231,507           76,967,231,507           

C  phi�u (S.n sàng �� bán) 30,712,729,521           31,725,313,191           

D� phòng gi�m giá ��u t� ng�n h	n (17,042,382,721)         (19,953,503,991)          
974,683,085,815         434,039,040,707         

  
              

 

6. Các kho$n 
�u t� Tài chính dài h	n 31/03/2012 31/12/2011
VND VND

��u t� vào công ty con (a) 60,000,000,000           60,000,000,000             

Góp v�n liên doanh ( b ) 150,046,999,999         150,046,999,999           

Các kho$n 
�u t� dài h	n khác 701,459,751,815         699,625,633,776           

 + Góp v�n c  ph�n ( c) 469,000,270,000         469,000,270,000           

 + Trái phi�u, ti�n g�i dài h	n 169,642,914,384         169,642,914,384           

 + Góp v�n h�p tác kinh doanh ( d ) 7,134,674,895             7,134,674,895               

 + ��u t� dài h	n khác (e) 60,821,206,063           60,821,206,063             

 + D� phòng gi�m giá ��u t� dài h	n (5,139,313,527)            (6,973,431,566)             
911,506,751,814         909,672,633,775           

   
  
 (a) 
�u t� vào công ty con: Là kho�n v�n góp vào Công ty con VinareInvest v�i s� ti�n g�c 60.000.000.000 
 ��ng chi�m 60% giá tr� ca Công ty con. 
  
 (b) Góp v�n liên doanh: Là kho�n v�n góp vào công ty b�o hi�m Samsung Vina v�i s� ti�n g�c 150.046.999.999 
 ��ng chi�m 50% giá tr� ca Công ty liên doanh mà trong �ó T ng công ty là m
t bên liên doanh. 
  

T% l# 31/03/2012 31/03/2012 31/12/2011
C6 ph�n VND VND

Cty CP b�o hi�m PJICO 8.76% 6,237,328             59,289,270,000            59,289,270,000         

Cty CP b�o hi�m PTI 7.06% 3,175,200             38,416,000,000            38,416,000,000         

KS Sài Gòn - H	 Long 6.00% 600,000                6,000,000,000              6,000,000,000           

B�o hi�m Toàn C�u 5.87% 1,760,000             17,600,000,000            17,600,000,000         

B�o hi�m Phú H�ng 2.67% 800,000                8,000,000,000              8,000,000,000           

B�o hi�m NHNN&PTNT VN 8.42% 3,200,000             32,000,000,000            32,000,000,000         

Cty Ch�ng khoán �	i Nam 3.59% 269,500                2,695,000,000              2,695,000,000           

B�o hi�m Hùng V��ng 10.00% 3,000,000             30,000,000,000            30,000,000,000         

Ngân hàng Tiên Phong 10.00% 30,000,000           275,000,000,000          275,000,000,000       
469,000,270,000       469,000,270,000     

(c) Góp v�n c6 ph�n

 
  
 Thông tin v� c6 phi�u th�-ng 
�n 31/03/2012 
 
 

 

STT Tên c6 phi�u Mã c6 phi�u S� l�&ng 
( c6 phi�u)

1 T ng công ty CP b�o hi�m PJICO PGI 353,056                  

2 Ngân hàng Tiên phong 2,500,000               

3 Ngân hàng CP Ngo	i th��ng VN VCB 11,806                    

4 Công ty CP Tài chính D�u Khí PVF 5,000                      

5 Công ty CP T#p �oàn Hà �ô HDG 30,500                     
 
 



 (d) Góp v�n hp tác kinh doanh: là kho�n góp v�n  h�p tác kinh doanh và phân chia s�n ph)m v�i ch ��u t� 
 th�c hi�n d� án. Trong �ó, T ng công ty m> và công ty con Vinare-Invest là các bên  tham gia d� án h�p tác kinh 
 doanh. 
 
 (e) 
�u t� dài h�n khác: là kho�n u! thác ��u t� qua công ty qu�n lý qu, và kho�n ��u t�  t�  ngu�n qu, phúc 
 l�i ca T ng công ty. 
  
 
 
 7. D0 phòng nghi#p v2      

 

S� 
�u k
S� trích b6 sung 

trong k
S1 d2ng 
trong k S� cu�i k

VND VND VND VND

D� phòng phí 222,837,562,427    24,309,503,323      247,147,065,750    

D� phòng b�i th��ng 344,628,112,228    (6,610,752,659)       338,017,359,569    

D� phòng giao �
ng l�n 123,314,112,096    5,620,207,419        128,934,319,515    

690,779,786,751    23,318,958,083      -           714,098,744,834    

 
  
 8. Thông tin b6 sung 
 
 Th�c hi�n Ngh� quy�t s� 04/NQ-�H�C� ngày 29/04/2011 ca �	i h
i ��ng c  �ông T ng công ty v� vi�c phát 
 hành c  phi�u th��ng cho c  �ông hi�n h�u �� t$ng v�n �i�u l� t� ngu�n th%ng d� v�n c  ph�n ca T ng công ty 
 t	i th�i �i�m 31/12/2010. T! l� nh#n c  phi�u th��ng 2:1 ( c� 	ông s� h�u 2 c� ph�n t�i ngày ch�t danh sách 
 th�c hi�n quy�n 	��c nhn 1 c� phi�u m�i). S� l��ng c  ph�n th�c t� t$ng thêm là 33.609.218 c  ph�n. V�n �i�u 
 l� sau khi phát hành c  phi�u th��ng là 1.008.276.580.000 VND. Ngày 11/08/2011 T ng công ty �ã th�c hi�n 
 ghi nh#n v�n �i�u l� m�i là 1.008.276.580.000 VND theo Gi�y phép �i�u ch?nh s� 28/GP�C3/KDBH ngày 
 11/08/2011 ca B
 Tài chính. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. Ngu(n v�n và các qu/

T	i ngày 01/01/2012 1,008,276,580,000  768,023,850,642   32,370,699,318   19,232,357,227      96,161,786,131      48,080,893,067     177,874,033,781     2,150,020,200,166    

L�i nhu#n trong k� 65,086,983,708       65,086,983,708         

Phân b  l�i nhu#n vào các qu& 1,301,739,674        6,508,698,371        3,254,349,185       (12,445,693,428)      (1,380,906,198)          

Chia c  t�c -                             

T$ng khác 909,584,839        909,584,839              

T	i ngày 31/03/2012 1,008,276,580,000  768,023,850,642   33,280,284,157   20,534,096,901      102,670,484,502    51,335,242,252     230,515,324,061     2,214,635,862,515    

Qu/ D0 phòng Tài 
chính

Qu7 D0 tr. b5t 
bu�c

L&i nhu'n ch�a 
phân ph�i T6ng c�ng

Ngu(n v�n kinh 
doanh

Th+ng d� v�n c6 
ph�n

Chênh l#ch t% giá 
h�i 
oái

Qu7 ��u t� phát 
tri�n



 
 10. Doanh thu và k�t qu$ kinh doanh b� ph'n theo l/nh v0c :                    

 

STT Ch� tiêu
Quí I n�m 2012

(VND)
Quí I n�m 2011

(VND)

1 Doanh thu t. ho�t �
ng kinh doanh b�o hi/m 457,226,412,053 469,403,475,521
2 Các kho	n gi	m tr� doanh thu 249,439,165,027 277,739,548,899
3 Doanh thu thu�n ho�t �
ng KD b�o hi/m( 3=1-2) 207,787,247,026 191,663,926,622
4 Chi phí tr�c ti�p ho�t ��ng KD b	o hi�m 195,423,960,218 160,583,788,415
5 L"i nhu1n g
p v� ho�t �
ng KD b�o hi/m( 5= 3-4) 12,363,286,808 31,080,138,207
6 Doanh thu ho�t �
ng ��u t� tài chính 76,663,921,867 57,112,105,418
7 Chi phí �u t
 tài chính (3,147,983,133) 3,834,276,241
8 Chi phí qu	n lý doanh nghi�p 11,581,348,535 11,336,024,385
9 L"i nhu1n thu�n t. ho�t �
ng kinh doanh(9=5+6-7-8) 80,593,843,273 73,021,942,999

10 Thu nh�p khác 3,214,281,523 3,627,374,362
11 Chi phí khác 1,043,203,361 873,115,291
12 L"i nhu1n khác (12=10-11) 2,171,078,162 2,754,259,071
13 T2ng l"i nhu1n k	 toán tr�3c thu	(13=9+12) 82,764,921,435 75,776,202,070
14 �i�u ch+nh t�ng, gi	m LN ch�u thu� (12,053,170,527) (1,211,327,501)
15 L"i nhu1n ch�u thu	 TNDN(15=13+14) 70,711,750,908 74,564,874,569
16 Thu� TNDN 17,677,937,727 18,641,218,642
17 Chi phí thu� TN hoãn l�i
18 L"i nhu1n sau thu	 TNDN(18=15-16-17) 65,086,983,708 57,134,983,428

                                    
                Lp, ngày 20  tháng 04  n�m 2012 

                     Ng�8i l'p bi�u                  K� toán tr�-ng                                       T6ng Giám 
�c 
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