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THƯƠNG HIỆU UY TÍN HƠN 110 NĂM TẠI NHẬT BẢN
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CHỈ TIÊU

TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư ngắn hạn

Các khoản phải thu

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Các khoản phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Nguyên giá

Giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế

Xây dựng cơ bản dở dang

Các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Tổng tài sản

NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ đã góp

Quỹ dự trữ bắt buộc

Lợi nhuận lũy kế

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

       Số cuối năm

 

3.376.245.317.294

1.809.662.029.574

931.238.302.153

627.820.780.675

7.524.204.892

7.436.601.017.914

33.810.318.182

47.455.835.058

175.521.549.593

(128.065.714.535)

4.062.960.000

7.056.309.065.341

294.962.839.333

10.812.846.335.208

7.879.777.696.389

1.049.558.192.034

6.830.219.504.355

2.933.068.638.819

2.153.185.287.380

50.097.491.073

729.785.860.366

10.812.846.335.208

            Số đầu năm

      2.248.124.058.087

1.029.428.348.756

707.321.096.179

505.798.423.041

5.576.190.111

5.404.636.053.863

21.575.712.475

44.938.830.627

151.436.251.763

(106.497.421.136)

4.708.299.080

5.137.213.160.827

196.200.050.854

7.652.760.111.950

5.493.641.640.356

622.543.135.607

4.871.098.504.749

2.159.118.471.594

1.477.650.287.380

44.276.987.016

637.191.197.198

7.652.760.111.950

STT.

 1

2

3

4

5

6

CHỈ TIÊU

Tổng doanh thu

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh  bảo hiểm

Doanh thu hoạt động tài chính

Thu nhập 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

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

       Năm nay 

5.866.431.424.010

5.150.573.560.144

710.919.556.969

4.938.306.897

(5.730.936.822.724)

(4.268.412.548.755)

(12.117.032.205)

(1.115.040.268.058)

(334.797.758.135)

(569.215.571)

135.494.601.286

(42.107.856.977)

15.028.422.916

108.415.167.225

           Năm trước  

4.066.027.253.010

3.471.611.069.483

589.772.214.208

4.643.969.319

(3.933.877.179.721)

(2.923.089.666.435)

(16.120.917.119)

(706.778.569.636)

(287.310.571.094)

(577.455.437)

132.150.073.289

(32.320.153.322)

3.075.273.270

102.905.193.237

Đơn vị tính

%

%

%

%

Lần

Lần

%
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CHỈ TIÊU

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nợ phải trả và vốn 

chủ sở hữu

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán hiện hành

Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Năm nay

31,22

68,78

72,87

27,13

3,21

3,22

1,25

1,85

3,70

Năm trước

29,38

70,62

71,79

28,21

3,60

3,61

1,73

2,53

4,77

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT
ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TÓM TẮT

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY

(đơn vị tính: VNĐ)

(đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU

Cam kết thuê hoạt động

Ngoại tệ (Đô la Mỹ)

Số đầu năm

55.185.533.773

18.402.505

Số cuối năm

44.518.526.741

17.111.419

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
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Trần Đình Quân
Tổng Giám đốc
Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam

Vốn điều lệ 117 triệu đô-la Mỹ.
5.300 tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.
711 tỷ đồng tổng thu nhập từ hoạt động tài chính.
108,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Thị phần hơn 10,5%.
Nguồn nhân lực lớn mạnh với hơn 900 nhân viên và 60.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
Hân hạnh phục vụ gần 1,6 triệu khách hàng với sứ mệnh mang đến cuộc sống bình an và tương lai vững chắc cho người dân Việt.
Giữ vững vị thế là  một  trong 4 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam về tổng doanh thu phí bảo hiểm.
Tiếp tục đứng thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với gần 200 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc. 
Đạt Giải thưởng Rồng Vàng 9 năm liên tiếp với danh hiệu “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất”.

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM

Trực thuộc Dai-ichi Life Holdings Inc. và là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 
(“Dai-ichi Life Việt Nam”) được thành lập vào tháng 1/2007. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Dai-ichi Life Holdings có công ty 
bảo hiểm nhân thọ sở hữu 100% vốn. 

Với kết quả kinh doanh xuất sắc, chất lượng phục vụ khách hàng vượt trội, danh mục sản phẩm đa dạng, cùng sự tiên phong 
trong các hoạt động xã hội cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa cam kết “Gắn bó dài lâu” nhằm đóng 
góp tích cực cho sự tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ, cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đất nước và 
người dân Việt Nam. 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Kết thúc năm kinh doanh thứ 10 tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn năm trên 5.300 tỷ đồng, 
tăng trưởng 50% so với năm 2015 và tăng gấp 14,4 lần so với thời điểm mới thành lập công ty vào năm 2007. Trong đó, doanh thu phí 
bảo hiểm khai thác mới tăng trưởng 66% và doanh thu phí bảo hiểm tái tục tăng trưởng 39% so với năm 2015. Với thị phần hơn 10,5% 
vào cuối năm 2016, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là một trong 4 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường.

Ngày 18/1/2017, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp Giấy phép chấp thuận việc tăng vốn 
điều lệ từ 100 triệu đô-la Mỹ lên thành 117 triệu đô-la Mỹ, trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hoá lớn 
nhất thị trường, minh chứng tiềm lực tài chính mạnh mẽ cũng như cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với mong muốn triển khai các chương trình từ thiện xã hội mang tính thường kỳ và lâu dài, vào ngày 20/9/2016, Dai-ichi Life Việt Nam 
đã công bố Quỹ Trách nhiệm Xã hội “Vì cuộc sống tươi đẹp” nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. 

Phát huy những thành quả đáng tự hào trong một thập niên qua, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả kinh doanh 
vượt trội trong năm 2017 thông qua bốn mảng ghép chiến lược: “Tăng trưởng bền vững”, “Dịch vụ khách hàng hoàn hảo”, “Hoạt động hiệu 
quả” và “Gắn bó dài lâu”, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất, và là thương hiệu uy tín hàng đầu 
của khách hàng Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

• Về quy mô mạng lưới kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam đã khai trương gần 30 văn phòng Tổng Đại lý mới trong năm 2016, tiếp tục 
giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ thống gần 200 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc (tính đến ngày 
31/12/2016).

• Nhằm đẩy mạnh chiến lược phát triển các kênh phân phối mới, trong năm 2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã liên minh cùng nhiều đối 
tác uy tín; trong đó, công ty đã ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền thời hạn 15 năm với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN 
Post), ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm độc quyền với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong thời hạn 5 năm, cũng như chính 
thức hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Bắc Á trong việc phân phối các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, góp phần tạo thêm cơ hội cho người 
dân Việt Nam được tiếp cận với các sản phẩm bảo vệ tài chính ưu việt thông qua mạng lưới giao dịch của các đối tác này trên cả nước. 

• Ngày càng khẳng định năng lực sáng tạo và đa dạng hóa danh mục 
sản phẩm, vào ngày 10/8/2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức 
ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện, bảo 
vệ tối ưu cho khách hàng trước 88 bệnh hiểm nghèo thường gặp.

• Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự được xếp hạng 3 trong Top 5 công ty 
bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2016 do Công ty cổ phần Báo cáo 
đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) khảo sát và công bố vào đầu 
tháng 7/2016. Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự đạt giải 
“Top 100 Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2015”, giải “Thương hiệu uy 
tín - Trusted Brand” trong 4 năm liên tiếp (2013, 2014, 2015 và 2016), 
danh hiệu “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2014”, Giải 
thưởng Rồng Vàng với danh hiệu “Doanh nghiệp BHNT tốt nhất” 
trong 9 năm liên tiếp (2008-2016), góp phần ghi nhận những thành 
tích xuất sắc của Dai-ichi Life Việt Nam tại thị trường bảo hiểm trong 
nước, cũng như những đóng góp thiết thực của Công ty vào sự tăng 
trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


