
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE  

TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019) 

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

         Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife) là liên doanh giữa Công 

ty bảo hiểm American Life Insurance Company (Thuộc sở hữu của tập đoàn MetLife), Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

BIDV (BIC), được thành lập theo Giấy Chứng phép số 72GP/KDBH ngày 21 tháng 7 năm 2014 

do Bộ Tài Chính cấp. 

BIDV MetLife  mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính, bảo hiểm và phúc lợi toàn 

diện, tiên tiến nhất thông qua mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch của ngân hàng BIDV trên toàn 

quốc. Mối quan hệ hợp tác này kết hợp và phát huy thế mạnh của các bên – sự am hiểu thị trường 

nội địa của BIDV và sự vững chắc về tài chính cùng kinh nghiệm toàn cầu của MetLife - để BIDV 

MetLife trở thành đơn vị cung cấp bảo hiểm hiện đại và đáng tin cậy tại Việt Nam. 

Hiện tại, Công ty có Trụ sở chính tại tầng 10, tòa nhà Vincom City Towers, 191 phố Bà Triệu, 

phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; và 01 chi nhánh tại tầng 10, tòa nhà Green 

Power , 35 phố Tôn Đức Thắng , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

 

 

II. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm 2019, BIDV MetLife tiếp tục xây dựng các giá trị lâu dài cho khách hàng thông qua việc 

triển khai các sản phẩm liên kết chung dài hạn, tập trung vào sản phẩm Quà Tặng Hạnh Phúc. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh lĩnh vực sức khỏe với các giải pháp toàn diện như sản 

phẩm bổ trợ bệnh nan y, hỗ trợ viện phí & chi phí phẫu thuật. 

 

Năm 2019 BIDV MetLife tiếp tục đẩy mạnh mô hình bán hàng thông qua hệ thống của đối tác 

Ngân hàng BIDV, từ đó đẩy mạnh tăng trưởng số lượng hợp đồng (tăng 41% so với 2018), mở 

rộng đáng kể nền tảng khách hàng và duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. 

 

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm dẫn đầu về giải pháp kỹ thuật số, 

BIDV MetLife đã ra mắt sản phẩm “Vun Đầy Hạnh Phúc”, trở thành công ty đầu tiên trên thị 

trường cung cấp sản phẩm với trải nghiệm trực tuyến toàn diện cho khách hàng. Chúng tôi đã 

thành lập Kênh đại lý và đang trên đà phát triển tốt. 

 

BIDV MetLife cũng đã đạt nhiều thành tựu trong các hoạt động tập trung vào khách hàng, là 

một trong những công ty có tỷ lệ duy trì hợp đồng cao nhất trên thị trường (hơn 90%), và đây 

là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng vào thương hiệu và dịch vụ của chúng tôi. 

 

BIDV MetLife đã nhận giải thưởng Môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2019 do Tạp chí HR 

Asia bình chọn, khẳng đinh vị thế của công ty là nhà tuyển dụng luôn được người lao động lựa 

chọn.  

 

III. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019) 



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 

(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019) 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(Đơn vị: Đồng) 

 

 

 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.506.897.900.931    925.908.907.773            

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17.902.948.729          10.786.577.578              

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.262.455.369.026    763.780.826.429            

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 215.802.925.661       146.148.331.625            

IV. Hàng tổn kho 3.255.740.592            2.276.159.696                

V. Tài sản ngắn hạn khác 7.480.916.923            2.917.012.445                

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.434.972.067.931    1.214.111.839.763        

I. Các khoản phải thu dài hạn 12.958.400.513          12.958.400.513              

II. Tài sản cố định 79.511.188.678          81.691.151.747              

1. Tài sản cố định hữu hình 29.443.681.766          30.997.094.711              

2. Tài sản cố định vô hình 46.009.571.287          50.534.057.036              

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.057.935.625            160.000.000                    

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.335.268.056.690    1.111.824.381.118        

IV. Tài sản dài hạn khác 7.234.422.050            7.637.906.385                

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.941.869.968.862    2.140.020.747.536        

NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm

A. NỢ PHẢI TRẢ 2.341.593.713.358  1.617.758.989.893  

I. Nợ ngắn hạn 133.290.844.868      109.242.829.880      

II. Nợ dài hạn 2.208.302.868.490  1.508.516.160.013  

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 600.276.255.504      522.261.757.643      

1. Vốn chủ sở hữu 600.276.255.504      522.261.757.643      

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.941.869.968.862  2.140.020.747.536  



                                                                                                                                              Đơn vị : Đồng 

 

 

 

IV. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

 

 

 

CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước

1. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.003.965.151.866  851.075.118.422  

2. Doanh thu hoạt động tài chính 152.002.162.916      134.095.404.078  

3. Thu nhập khác 1.461.430.259          1.110.583.229      

4. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm 831.157.284.752      759.596.674.190  

5. Chi phí hoạt động tài chính 1.909.137.711          540.151.552          

6. Chi phí bán hàng 226.217.363.080      198.899.952.950  

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 114.032.818.661      107.661.946.215  

8. Chi phí khác 97.642.976                23.215.291            

9. Tổng (Lỗ) kế toán trước thuế (15.985.502.139)      (80.440.834.469)  

10. Chi phí thuế TNDN hiện hành -                                    -                                

10. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -                                    8.470.085.013      

10. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15.985.502.139)      (88.910.919.482)  




