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BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
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Tổng doanh thu
Doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm
Doanh thu về hoạt động tài chính
Doanh thu khác
Tổng chi phí
Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Chi phí hoạt động tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí khác
Lỗ trước thuế
Thuế thu nhập phải nộp
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại
Lỗ sau thuế

STT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
1 Cơ cấu tài sản   
 - Tài sản cố định/Tổng tài sản 0,4% 0,6%
 - Tài sản lưu động/Tổng tài sản 66,3% 60,3%
2 Cơ cấu nguồn vốn   
 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 26,1% 48,4%
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 73,9% 51,6%
3 Khả năng thanh toán   
 - Khả năng thanh toán nhanh 1.892,6% 1.630,6%
 - Khả năng thanh toán hiện hành 1.895,3% 1.636,7%
4 Tỷ suất lợi nhuận   
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản -4,2% -4,3%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -49,3% -31,2%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu -5,1% -7,7%

Tài sản Số đầu nămSTT

 
 
 

TÀI SẢN
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu
Tài sản lưu động khác
Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản cố định
   - Nguyên giá
   - Khấu hao lũy kế
   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Ký quỹ
Tài sản khác
Tài sản riêng của chủ hợp đồng bảo hiểm
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              1.903.588
              1.700.989
              1.117.716
                  17.808

          3.124.952 
                 49.389
              213.152

             (177.245)
                 13.482
           2.949.952
                27.374
              98.237

          -

 
Tổng tài sản
CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Công nợ
Nợ ngắn hạn
Nợ khác
Dự phòng nghiệp vụ
Công nợ riêng của chủ hợp đồng bảo hiểm

Số cuối năm
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Nguồn vốn chủ sở hữu
Nguồn vốn kinh doanh
Các quỹ
Lỗ lũy kế
Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu
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II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH TÓM TẮT 

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT 

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

  GIỚI THIỆU VỀ SUN LIFE VIỆT NAM

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam ("Sun Life Việt Nam") 
có Giấy phép thành lập và hoạt động số 68GP/KDBH ngày 24/01/2013 đã được 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bằng Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC12/KDBH 
ngày 29/12/2020 cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam 
tăng vốn điều lệ từ 5.070.000.000.000 đồng lên 14.380.000.000.000 đồng.

  BÁO CÁO CỦA HỘI ÐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN ÐIỀU HÀNH
Sun Life Việt Nam là thành viên của Sun Life (trụ sở chính tại Canada) - một tổ 
chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu với lịch sử hơn 156 năm hoạt động, 
cung cấp các giải pháp bảo hiểm, quản lý tài sản cho Khách hàng cá nhân và 
doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến 1.247 tỷ đô la Canada (tính 
đến ngày 31/12/2020). Riêng Sun Life Việt Nam tính đến cuối năm 2020, tổng tài 
sản đạt 17.202.601.893.080 đồng.

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ƯU VIỆT, KÊNH PHÂN PHỐI ÐA DẠNG
Năm 2020, Sun Life Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực kênh phân phối, bao 
gồm hợp tác độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong vòng 
15 năm với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Mở rộng văn phòng kinh 
doanh và tăng cường hợp tác với các đối tác, giúp Sun Life Việt Nam trở thành 
một trong những doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ đa dạng nhất về kênh phối tại 
Việt Nam. Đồng thời, tập trung xây dựng những trải nghiệm kỹ thuật số, cung 
cấp các sản phẩm, giải pháp tài chính và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
cho Khách hàng.

UY TÍN CỦA SUN LIFE VIỆT NAM TIẾP TỤC ÐƯỢC GHI NHẬN
Năm 2020, Sun Life Việt Nam được xếp hạng “Danh hiệu Top 10 Thương hiệu 
hàng đầu Việt Nam năm 2020” do Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp 
Châu Á tổ chức trao tặng; “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ được Khách hàng hài 
lòng nhất” do IDG Việt Nam công bố; “Công ty có giải pháp bảo hiểm nhân thọ 
tốt nhất Việt Nam" do Công ty Tài chính Quốc tế của Vương Quốc Anh bình chọn; 
Chỉ số về nhận biết thương hiệu của Khách hàng tăng từ 9% lên 17% so với năm 
2019; Nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng như: Hỗ trợ 2.000 hộ gia đình bị tác 
động của dịch bênh Covid-19; Hỗ trợ 1.300 hộ gia đình ảnh hưởng lũ lụt ở Miền 
Trung; Trao tặng 102 trụ bóng rổ tại 51 trường học trên cả nước… Đây là sự ghi 
nhận cho những nỗ lực của mỗi thành viên Sun Life Việt Nam trong quá trình 
xây dựng, duy trì và phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết với Khách hàng.

MÔ HÌNH HOẠT ÐỘNG HIỆU QUẢ
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Sun Life Việt Nam có 01 Trụ sở chính, 02 chi 
nhánh, 30 địa điểm kinh doanh và 34 văn phòng tổng đại lý Năm 2020. Với các 
sáng kiến được thực thi, Sun Life Việt Nam tiếp tục vận hành Công ty một cách 
hiệu quả như: Hợp lý hóa cấu trúc tổ chức; cải tiến các quy trình; mở rộng mạng 
lưới kinh doanh; đầu tư công nghệ và xây dựng các dự án nền tảng dữ liệu số. 
Sun Life Việt Nam luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc với sự gắn kết 
của toàn bộ đội ngũ nhân viên, tư vấn tài chính và đối tác với mục đích giúp 
Khách hàng đạt được sự an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe 
mạnh hơn.

Cho năm tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020


