
SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên 
thuộc Prudential plc, tập đoàn tài chính toàn cầu có hoạt động tập trung tại các 
thị trường tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Á.

Thành lập vào năm 1999, Prudential Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính. Hơn 2 thập kỉ qua, Prudential đã nỗ 
lực không ngừng mở rộng thị trường và thay đổi nhận thức của người dân về bảo 
hiểm, hiện cung cấp các giải pháp tài chính Bảo vệ, Tích lũy và Đầu tư.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
Năm 2020, Prudential Việt Nam khẳng định một năm tăng trưởng bền vững, kinh 
doanh hiệu quả, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, mà vẫn ưu 
tiên hành động vì sức khỏe và thịnh vượng của khách hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh
• Tổng doanh thu đạt 33.973 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động 

kinh doanh bảo hiểm đạt 24.711 tỷ đồng, tăng 12.6% so với 2019.
• Doanh thu phí mới quy năm đạt 5.479 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2019. 
• Lợi nhuận trước thuế đạt 2.798 tỷ đồng.
• Tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 112.208 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2019.

Thực thi sứ mệnh bảo vệ tài chính cho hàng triệu khách hàng

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Tuân thủ các nguyên tắc về quản trị doanh nghiệp, 
Prudential duy trì bộ phận Kiểm toán nội bộ độc lập 
với Ban Giám đốc công ty. Bộ phận này hoạt động 
theo đúng điều lệ hoạt động và các chuẩn mực của 
kiểm toán nội bộ Tập đoàn Prudential. Trong năm 
2020, bộ phận Kiểm toán nội bộ đã tiến hành kiểm 
toán nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm đánh giá hiệu 
quả hoạt động kiểm soát của Prudential và báo cáo 
kết quả cho Ủy ban kiểm toán của Prudential. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT

Đầu tư cho sự phát triển bền vững của cộng đồng
Prudential tiếp tục đầu tư cho các hoạt động thiết thực và ý nghĩa vì sự phát 
triển bền vững của cộng đồng ở cả 3 trọng tâm: Giáo dục, Sống khỏe và An toàn.
Tổng ngân sách đầu tư chỉ riêng trong giai đoạn 2011-2020 lên tới hơn 205 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng năm 2020, Prudential đã đóng góp hơn 14 tỷ đồng. Tiêu biểu là 
các hoạt động:

Giáo Dục
Dự án “Giáo dục tài chính Cha-Ching” truyền tải các kiến thức quản lí tài 
chính cho học sinh tại 72 trường Tiểu học.
Sống Khỏe
• Trang bị thiết bị y tế, khẩu trang và nước rửa tay cho 14 bệnh viện 

tuyến đầu chống dịch.
• Hỗ trợ hơn 11.000 hộ gia đình trong hành trình “ATM Gạo – Trao gửi 

yêu thương”.
An Toàn
Dự án “Đến trường an toàn” trang bị kiến thức ATGT và tặng 2.100 mũ bảo 
hiểm cho học sinh.

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (đơn vị tính: triệu đồng)
Nội dung  31/12/2019  31/12/2020 
TÀI SẢN

I Tài sản ngắn hạn  19.986.019  29.040.403 
1 Tiền và các khoản tương đương tiền  2.729.450  8.559.229 
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  11.617.527  13.700.815 
3 Các khoản phải thu ngắn hạn  5.590.637  6.724.623 
4 Tài sản ngắn hạn khác  48.405  55.736 
II Tài sản dài hạn  83.832.984  95.240.116 
1 Tài sản cố định  201.868  144.542 

Nguyên giá  628.899  526.797 
Giá trị hao mòn lũy kế -451.556 -417.532
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 24.525 35.277

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  81.478.678  92.102.929 
3 Ký quỹ bảo hiểm  20.000  20.000 
4 Tài sản dài hạn khác  2.132.438  2.972.645 

TỔNG TÀI SẢN 103.819.003 124.280.519 

NGUỒN VỐN
III Nợ phải trả  93.082.649 110.467.945 
1 Nợ ngắn hạn  6.352.642  8.257.828 
2 Nợ dài hạn  25.689  26.811 
3 Dự phòng nghiệp vụ  86.704.318  102.183.306 

IV Vốn chủ sở hữu  10.736.354  13.812.574 
1 Vốn góp  4.124.920  4.949.695 
2 Quỹ dự trữ bắt buộc  277.079  389.651 
3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  6.334.355  8.473.228 

TỔNG NGUỒN VỐN 103.819.003 124.280.519 
 -    -   

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (đơn vị tính: triệu đồng)
Nội dung  Năm 2019  Năm 2020 

1 Tổng doanh thu  27.537.537  33.973.184 
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm  21.951.989  24.711.773 

Doanh thu hoạt động tài chính  5.574.899  9.161.243 
Thu nhập khác  10.649  100.168 

2 Tổng chi phí -24.849.108 -31.175.239
Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm -19.076.696 -24.320.803
Chi phí hoạt động tài chính -340.131 -378.844
Chi phí bán hàng -4.028.130 -4.480.567
Chi phí quản lý doanh nghiệp -1.404.060 -1.911.778
Chi phí khác -91 -83.247

3 Lợi nhuận kế toán trước thuế  2.688.429  2.797.945 
4 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -525.409 -546.500
5 Lợi nhuận sau thuế  2.163.020  2.251.445 

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Nội dung                                             Đơn vị tính  31/12/2019  31/12/2020 

1 Cơ cấu tài sản
Tài sản cố định/Tổng tài sản %  0,19  0,12 
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  19,25  23,37 

2 Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %  89,66  88,89 
Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn  10,34  11,11 

3 Khả năng thanh toán
    Khả năng thanh toán nhanh

Lần
Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ 
ngắn hạn 0,43 1,04

    Khả năng thanh toán hiện hành
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 3,15 3,52

Đơn vị tính 2019 2020
4 Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

%

 2,59  2,25 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 9,85 9,11 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu  20,15  16,30 


