
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Cho năm tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ
 TÀI SẢN   
I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn              425.441              738.863 
1 Tiền                 33.001               331.423 
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn               227.000               235.216 
3 Các khoản phải thu               157.204               164.658 
4 Tài sản lưu động khác                   8.236                   7.566 
II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn           2.523.511           2.954.426 
1 Tài sản cố định                 38.178                   7.698 
    - Nguyên giá               151.945               158.893 
    - Khấu hao luỹ kế              (113.767)              (151.556)
    - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                       -                       361 
2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn            2.393.073            2.844.581 
3 Ký quỹ                 18.649                 34.549 
4 Tài sản khác                 73.612                 67.598 
III Tổng tài sản           2.948.952           3.693.289 
 CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU   
IV Công nợ           1.909.301           2.612.874 
1 Nợ ngắn hạn                 51.132                 78.137 
2 Nợ dài hạn                       -                         -   
3 Nợ khác                       -                         -   
4 Dự phòng nghiệp vụ            1.858.169            2.534.737 
V Nguồn vốn chủ sở hữu           1.039.651           1.080.415 
1 Nguồn vốn kinh doanh            1.200.000            1.350.000 
2 Các quỹ                   1.827                   1.827 
3 Lợi nhuận chưa phân phối              (162.176)              (271.412)
4 Nguồn vốn khác                       -                         -   
VI Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu           2.948.952           3.693.289 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
(đơn vị tính: triệu đồng)

STT Chỉ tiêu Kỳ trước Kỳ báo cáo
1 Tổng doanh thu     971.845 1.080.849 
 Doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm     809.350        840.620 
 Doanh thu về hoạt động tài chính     162.188        238.704 
 Doanh thu khác            307           1.525 
2 Tổng chi phí  1.050.311    1.190.085 
 Chi phí từ hoạt động bảo hiểm     733.366        789.275 
 Chi phí hoạt động tài chính      120               355 
 Chi phí bán hàng     123.013        196.135 
 Chi phí quản lý doanh nghiệp     193.715        203.028 
 Chi phí khác             97            1.292 
3 Lợi nhuận trước thuế    (78.466)      (109.236)
4 Thuế thu nhập phải nộp                 -                      -   
5 Lợi nhuận sau thuế    (78.466)      (109.236)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN   
(đơn vị tính: triệu đồng)

STT Chỉ tiêu Kỳ trước Kỳ báo cáo
1 Cơ cấu tài sản   
 - Tài sản cố định/Tổng tài sản 1,3% 0,2%
 - Tài sản lưu động/Tổng tài sản 14,4% 20,0%
2 Cơ cấu nguồn vốn   
 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 64,7% 70,7%
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 35,3% 29,3%
3 Khả năng thanh toán   
 - Khả năng thanh toán nhanh 8,2 Lần 9,4 Lần
 - Khả năng thanh toán hiện hành 8,3 Lần 9,5 Lần
4 Tỷ suất lợi nhuận   
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản -2,66% -2,96%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -9,69% -12,99%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu -7,55% -10,11%

GIỚI THIỆU VỀ SUN LIFE VIỆT NAM
Vào tháng 1/2013, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ 
PVI Sun Life (“PVI Sun Life”) được thành lập bởi Công ty Cổ phần PVI 
(“PVI”) và Công ty Sun Life Assurance Company of Canada (“Sun Life”). 
Đến ngày 31/12/2015, Sun Life đã gia tăng tỉ lệ nắm giữ vốn điều lệ lên 
75%, và ngày 7/11/2016, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Sun Life 
đã mua tiếp 25% phần vốn góp còn lại từ PVI và trở thành công ty bảo 
hiểm nhân thọ 100% vốn Canada hoạt động tại Việt Nam với tên thương 
hiệu mới là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Sun 
Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”).
Chiến lược của Sun Life Việt Nam đặt khách hàng làm trọng tâm 
trong các hoạt động kinh doanh. Sứ mệnh của công ty hướng đến việc 
cam kết giúp các khách hàng Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính 
trọn đời với các sản phẩm bảo vệ và tiết kiệm đa dạng. Đến nay,  
Sun Life Việt Nam đã trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân 
thọ hàng đầu trên thị trường và là công ty tiên phong trong lĩnh vực bảo 
hiểm hưu trí phục vụ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2016, doanh thu 
phí hợp đồng mới kênh Tư 
vấn tài chính tăng trưởng hơn 
70% so với 2015.
Bên cạnh đó, Sun Life Việt 
Nam đã được Bộ Tài chính 
phê duyệt việc thay đổi quyền 
sở hữu và đổi tên thương 
hiệu thành Sun Life Việt Nam.
Kế hoạch sắp tới, Sun Life 
Việt Nam sẽ mở rộng hệ 
thống các văn phòng kinh 
doanh trên toàn quốc và tiếp 
tục đa dạng hóa các kênh 
phân phối. 
Sun Life Việt Nam cam kết 
sẽ không ngừng hoàn thiện 
quy trình, hệ thống phân phối, 
dịch vụ và sản phẩm, hướng 
đến mục tiêu trở thành một 
trong những công ty bảo hiểm 
tốt nhất tại Việt Nam.
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(đơn vị tính: triệu đồng)
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