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Tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động PVI thân mến!

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công thương, tôi xin gửi đến tập thể cán bộ, nhân 
viên và người lao động PVI lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của 
PVI trong những năm qua.

Trải qua chặng đường 21 năm hình thành và phát triển, từ một công ty bảo hiểm nội ngành, PVI 
đã vươn lên mạnh mẽ trở thành định chế Tài chính - Bảo hiểm vị thế hàng đầu Việt Nam, có thương 
hiệu quốc tế. Hằng năm, PVI luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, đạt hiệu quả cao trong hoạt 
động kinh doanh, đầu tư tài chính; giữ vững vị trí số một thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; hoàn 
thành tốt nghĩa vụ thuế và đóng góp cho ngân sách nhà nước; chú trọng xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo phát triển bền vững; góp phần 
vào thành công chung của ngành công thương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Với những thành tích đó, PVI đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế ghi 
nhận: Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động 
hạng Nhất; xếp hạng tín nhiệm B++ (tốt) của tổ chức xếp hạng quốc tế A.M.Best; là 1 trong 50 
công ty được Brand Finance và Forbes Việt Nam bình chọn có thương hiệu tốt nhất Việt Nam, 
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong giai đoạn mới, khi nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội mới. Tôi tin tưởng với truyền 
thống tốt đẹp của đơn vị Anh hùng Lao động, toàn thể người lao động PVI sẽ tiếp tục phát huy 
bản lĩnh, sáng tạo, đoàn kết, nắm bắt thời cơ để vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành 
công và vươn xa hơn nữa./.          
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Năm 2016 nền kinh tế Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, 
tăng trưởng với mức 6,21% (thấp hơn so với dự kiến là 6,7%). 
Toàn thị trường nói chung và lĩnh vực bảo hiểm - tài chính nói 
riêng bị ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu giảm sâu kéo dài (quanh 
mức 40$/thùng) và các biến động chính trị mang tính toàn cầu. 
Ngoài ra, lãi suất huy động duy trì ở mức thấp 5,8-6% trong năm 
2016 đã ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài 
chính của PVI. 

Tuy nhiên, nhờ chiến lược tái cấu trúc, phát triển theo mô 
hình Tài chính - Bảo hiểm, với sự cố gắng, nỗ lực, cùng tinh thần 
đoàn kết, đồng lòng chung sức, toàn hệ thống PVI đã vượt qua 
khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ 
đông giao: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn 
thành 108% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng, 
hoàn thành 140% kế hoạch; Lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 637 tỷ 
đồng, hoàn thành 209% kế hoạch; Mức chi trả cổ tức dự kiến ở 
mức 20%.Năm 2016, lĩnh vực kinh doanh lõi của PVI tiếp tục ghi 
nhiều dấu ấn:

Trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Mặc dù chịu ảnh 
hưởng nặng nề của giá dầu, doanh thu của lĩnh vực truyền 
thống giảm trên 50%, Bảo hiểm PVI vẫn tiếp tục khẳng định là 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 thị trường Việt Nam 
(giữ 18,65% thị phần), lãi nghiệp vụ luôn cao nhất trong nhóm 5 
công ty bảo hiểm dẫn đầu thị trường. Tổng doanh thu đạt 7.912 
tỷ đồng, hoàn thành 102% KH. Mức xếp hạng tín nhiệm được 
AM Best tiếp tục duy trì ở mức B++.

Trên lĩnh vực tái bảo hiểm: Công tác đánh giá rủi ro được 
thị trường đánh giá cao, tạo nên sự khác biệt và gia tăng giá trị 
của Tái bảo hiểm PVI, thực hiện thu xếp an toàn các chương 
trình lớn của khách hàng và đảm bảo hiệu quả cho PVI. Tổng 
doanh thu đạt 1.708 tỷ đồng, hoàn thành 102% KH; Lợi nhuận 
trước thuế đạt 138 tỷ đồng, hoàn thành 102% KH; đảm bảo mức 
chia cổ tức 14%. Mức xếp hạng tín nhiệm được AM Best tiếp tục 
duy trì ở mức B+.

Trên lĩnh vực đầu tư, quản lý tài sản: Với mô hình Tài chính 
- Bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính năm 2016 đã mang lại 
nguồn lợi nhuận chính cho PVI. Hoạt động đầu tư tại PVI được 
thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn cho khối tài sản, 
dòng tiền của PVI.

Vượt qua năm 2016 với những dấu ấn vượt trội về các chỉ số 
kinh doanh, thương hiệu của PVI tiếp tục được các tổ chức trong 
và ngoài nước đánh giá cao: Tạp chí uy tín Forbes Việt Nam bình 
chọn PVI là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất trên sàn chứng 
khoán Việt Nam (2014, 2016) và là 1 trong 40 công ty có thương 
hiệu giá trị nhất Việt Nam (2016); năm thứ 2 liên tiếp là 1 trong 
top 30 doanh nghiệp Việt Nam có giá trị nhất do tổ chức Brand 
Finance xếp hạng; 4 năm liên tiếp  HNX bình chọn PVI là 1 trong 
30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX. 

 Bước sang năm 2017, PVI xác định sẽ phải tiếp tục đối mặt 
với khó khăn chung của toàn ngành dầu khí khi thị trường dầu 
mỏ tuy đã có những dấu hiệu khả quan nhưng vẫn tồn tại nhiều 
bất ổn. Việc triển khai, thực hiện các hiệp định quốc tế và hội 
nhập sâu rộng sẽ là thách thức lớn cho PVI trong năm 2017 khi 

phải không ngừng nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh 
tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với định hướng 
chiến lược xây dựng PVI thành định chế Tài chính Bảo hiểm tầm 
cỡ khu vực, năm 2017 PVI đặt trọng tâm triển khai cụ thể hóa 
các mục tiêu, giải pháp chính sau đây:

- Nâng cao năng lực quản trị: Tiếp tục nâng cao năng lực 
trong công tác quản trị, điều hành hệ thống, đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp. Với chủ 
trương nới room lên mức 100% cho nhà đầu tư nước ngoài, các 
nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ tham gia trực tiếp và cùng 
PVI nâng cao năng lực quản trị của công ty.

- Nâng cao năng lực tài chính: Hoàn thiện mô hình tái cơ 
cấu theo hướng chiều sâu và hiệu quả, tăng vốn điều lệ, tìm 
kiếm cổ đông chiến lược cho Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI. 

- Gia tăng hiệu quả kinh doanh: Tập trung nâng cao chất 
lượng dịch vụ tư vấn và dịch vụ sau bán hàng, đẩy mạnh phát 
triển bảo hiểm cho dự án ngoài lĩnh vực truyền thống và hệ thống 
bán lẻ theo nguyên tắc tăng trưởng gắn với hiệu quả. PVI AM 
và VAD phát huy vai trò đầu tư tài chính và phát triển tài sản, tận 
dụng lợi thế và cơ hội đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận cho toàn 
hệ thống PVI. 

- Tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự: Triển khai chiến 
lược Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống PVI 
giai đoạn 2016-2020, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhân sự 
cho giai đoạn phát triển mới.

- Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin: Tổ chức hoạt 
động công nghệ thông tin theo mô hình quản lý tập trung để 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát 
triển, quản trị hệ thống của PVI theo mô hình mới; nâng cấp, đổi 
mới và phát triển hạ tầng, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản 
lý, phần mềm kinh doanh trong toàn hệ thống PVI.

Thay mặt Ban lãnh đạo PVI, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp 
nhất và lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan quản lý Nhà nước, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quý khách hàng, các đối tác trong 
và ngoài nước, tập thể cán bộ, nhân viên PVI cùng các cổ đông 
và các nhà đầu tư vì sự tin tưởng hợp tác và gắn bó với chúng tôi 
trong suốt chặng đường phát triển của PVI, để “ngọn lửa niềm 
tin” mãi rực cháy và trong một tương lai không xa, PVI sẽ có tên 
trong bản đồ các định chế Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu khu 
vực và thế giới./.

THƯ NGỎ
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Vạn Thuận
Tổng Giám đốc PVI

Năm 2016, PVI tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu hợp 
nhất đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch; Lợi nhuận 
trước thuế đạt 714 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch, đặc 
biệt tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt, gấp 1,7 lần 
chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Tổng công ty Bảo hiểm 
PVI tiếp tục khẳng định vị trí là nhà bảo hiểm số 1 Việt Nam. 
Thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn Ban điều hành về sự 
năng động, sáng tạo trong điều hành kinh doanh; cảm ơn sự 
ủng hộ và chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 
cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, đối tác và khách hàng 
đối với thương hiệu PVI. Tôi đặc biệt cảm ơn nỗ lực cống hiến 
hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên PVI để có được thành 
công những năm qua. 

Thưa các Quý vị,
Thành công của năm 2016 có ý nghĩa quan trọng bởi đây 

là năm kỷ niệm 20 năm ngày ra đời của Công ty Bảo hiểm Dầu 
khí (23/01/1996 - 23/01/2016), đặc biệt là dấu ấn 5 năm tái cấu 
trúc PVI theo mô hình của một định chế Tài chính - Bảo hiểm. 
Từ một công ty bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực dầu khí, PVI đã phát triển trở thành một định chế Tài 
chính - Bảo hiểm bao gồm Công ty Mẹ PVI Holdings, có các cổ 
đông chiến lược mạnh gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm HDI Global của Đức, Quỹ đầu 
tư của Chính phủ Oman (OIF) với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư 
nước ngoài lên đến 49% và các công ty con như Tổng công ty 
Bảo hiểm PVI (PVI Insurance), Tổng công ty CP Tái bảo hiểm 
PVI (PVI Re), Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVI AM) và Công 
ty CP Phát triển tài sản Việt Nam (VAD). Thành công của việc 
tái cấu trúc thể hiện chính ở sự tăng trưởng bền vững của PVI. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,06%/năm, các 
chỉ số tài chính đã có sự cải thiện căn bản, đặc biệt trong giai 
đoạn 2014-2016 theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 
tế IFRS. 

PVI đã hoàn thành vượt mức kết quả kinh doanh giai đoạn 
2012-2016. Tổng tài sản của PVI tăng bình quân 11,49%/năm 
từ 10.771 tỷ đồng (2012) lên 16.643 tỷ đồng (2016), vốn chủ 
sở hữu tăng bình quân 4,10%/ năm từ 5.772 tỷ đồng (2012) 
lên 6.778 tỷ đồng (2016), tổng doanh thu giai đoạn 2012-
2016 đạt 41.185 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch, tổng lợi 
nhuận sau thuế giai đoạn 2012-2016 đạt 2.140 tỷ đồng, bằng 
144% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt trung bình hằng năm 
là 18,43% trên vốn điều lệ. Chi trả cổ tức trung bình 14,80%/
năm, cao hơn mức ĐHĐCĐ phê duyệt hằng năm.

Với những thành tựu đạt được giai đoạn 5 năm qua, thương 
hiệu PVI đã trở thành thương hiệu uy tín, đạt được nhiều danh 
hiệu cao quý của Chính phủ Việt Nam cũng như các tổ chức 
danh tiếng nước ngoài, trong đó nổi bật nhất là: Danh hiệu 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2011); Huân chương Độc 
lập hạng Ba (2013); Liên tục 4 năm (2013-2016) là 1 trong 
30 doanh nghiệp minh bạch nhất được Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội vinh danh; Xếp hạng tín nhiệm B++ (tốt) đối với 
PVI Insurance và xếp hạng tín nhiệm B+ (tốt) đối với PVI Re 

của AM Best (2014-2016); Là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt 
nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam được tạp chí Forbes Việt 
Nam bình chọn (2014-2016); Brand Finance và Mibrand vinh 
danh top 30 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016.

Thành công của PVI năm 2016 và 5 năm qua đã khẳng 
định chiến lược đúng đắn của HĐQT trong việc tái cấu trúc 
PVI. Thế và lực của PVI ngày hôm nay đã mạnh hơn rất nhiều, 
là điểm tựa vững chắc tạo nên động lực phát triển, mở rộng 
không gian đầu tư và thị trường, phát huy hiệu quả chuỗi giá 
trị của hệ thống các công ty, đảm bảo khả năng phát triển bền 
vững cho toàn hệ thống PVI.

Giai đoạn 2017-2022 chắc chắn PVI sẽ tiếp tục phải đối 
mặt với nhiều thách thức nhưng cũng sẽ đón nhận nhiều cơ hội 
để tạo ra những bước phát triển đột phá. Hiện nay cơ hội để 
PVI tạo ra những bước phát triển đột phá là rất lớn khi thị trường 
bảo hiểm Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ổn định 15%/
năm, trong hoạt động đầu tư, Chính phủ Việt Nam đang thúc 
đẩy quá trình tư nhân hóa nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực hạ 
tầng và năng lượng là những lĩnh vực PVI có nhiều lợi thế cạnh 
tranh. PVI kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành 
một định chế Tài chính - Bảo hiểm chuyên nghiệp, thương hiệu 
quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ hiện 
đại, theo nguyên tắc quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, 
phát triển bền vững.

Năm 2017, cùng với việc phải tiếp tục củng cố xây dựng hệ 
thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nới room cho các cổ 
đông nước ngoài, tạo thêm động lực phát triển mới cho toàn hệ 
thống, vấn đề rất quan trọng là phải tiếp tục phát huy thế mạnh 
của các cổ đông chiến lược và sự hợp tác giữa các cổ đông, 
đặc biệt là xây dựng lòng tin chiến lược giữa các cổ đông lớn để 
đưa PVI trở thành định chế Tài chính - Bảo hiểm số 1 Việt Nam.

Tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp của 20 năm qua, 
kiên trì với phương châm chiến lược: quản trị minh bạch, kinh 
doanh hiệu quả, phát triển bền vững, dựa trên nền tảng văn 
hóa: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể cống 
hiến, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, PVI sẽ tiếp tục đạt được 
nhiều thành công vượt bậc trong năm 2017 và giai đoạn 5 năm 
tới, xứng đáng là đơn vị “Anh hùng”, là định chế Tài chính - Bảo 
hiểm hàng đầu Việt Nam./.

Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT PVI

THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
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SỰ KIỆN VÀ DANH HIỆU NỔI BẬT

Ngày 27/5/2011 PVI được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Tháng 8/2011 PVI tái cấu trúc hoạt động theo mô hình Công ty mẹ (Công ty Cổ phần PVI) - Công 
ty con với 2 công ty trực thuộc hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (Tổng Công ty Bảo 
hiểm PVI) và tái bảo hiểm (Công ty Tái bảo hiểm PVI).Tháng 11/2011, Tập đoàn Talanx (CHLB 
Đức) trở thành đối tác chiến lược của PVI.

Ngày 15/01/2014 PVI vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: 
Huân chương Độc lập hạng Ba. Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba được tổ chức 
long trọng tại tòa nhà PVI.

Sau hơn 3 năm thi công, với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất, ngày 10/01/2014 Công 
ty Cổ phần PVI đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Tòa nhà PVI tại 168 Trần Thái 
Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới của 
PVI, tương xứng với tầm vóc của một định chế Bảo hiểm - Tài chính hàng đầu Việt Nam. 

Ngày 23/4/2016, PVI tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận các danh hiệu 
cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, từ 
một công ty bảo hiểm nội ngành, PVI đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành định chế Tài chính 
- Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, có thương hiệu quốc tế.

8 9BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 || PVI - Đơn vị Anh hùng Lao động và được xếp hạng Quốc tế



LĨNH VỰC KINH DOANH

CÁC CÔNG TY CON  

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PVI 

TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM PVI

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÀI SẢN VIỆT NAM

* Công ty CP Phát triển tài sản Việt Nam do PVI  và các 
công ty con của PVI đầu tư góp vốn thông qua Quỹ 
đầu tư cơ hội PVI (POF).

(POF)

KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ TÁI BẢO HIỂM

QUẢN LÝ VỐN - ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY MẸ  

ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO  

BAN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

BAN CHIẾN LƯỢC - TUÂN THỦ

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỦY BAN ĐẦU TƯ 

ỦY BAN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN  

ỦY BAN THÙ LAO VÀ BỔ NHIỆM   

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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Ông BÙI VẠN THUẬN
Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc

Ông TUNG SING LAU
Thành viên HĐQT

Ông TÔN THIỆN VIỆT
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông HUSSAIN MOHAMED REDHA ALI
Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch HĐQT

Ông ULRICH HEINZ  WOLLSCHLÄGER
Thành viên HĐQT

Ông DƯƠNG THANH DANH FRANÇOIS
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN KHUYẾN NGUỒN
Thành viên HĐQT

QUẢN TRỊ MINH BẠCH - KINH DOANH   HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Ông VŨ VĂN THẮNG
Phó Tổng Giám đốc

Ông TRẦN DUY CƯƠNG
Kế toán trưởng

Ông PHÙNG TUẤN KIÊN
Phó Tổng Giám đốc

Ông PHẠM KHẮC DŨNG 
Phó Tổng Giám đốc

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông BÙI VẠN THUẬN
Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN NGỌC MINH
Phó Tổng Giám đốc

Ông PHẠM ANH ĐỨC
Phó Tổng Giám đốc

Ông TRƯƠNG QUỐC LÂM
Phó Tổng Giám đốc

 CÁ NHÂN TRÁCH NHIỆM - HỆ THỐNG   KỶ CƯƠNG - TẬP THỂ CỐNG HIẾN
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Bà HÀ LAN
Trưởng ban Kiểm soát

Ông OLIVER MASSMANN
Thành viên Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Bà TRẦN THU HÀ
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông JENS HOLGER WOHLTHAT
Phó Trưởng ban Kiểm soát
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THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

CỔ PHẦN

Nội dung Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (đồng) 2.342.418.670.000

Tổng số cổ phiếu 234.241.867

Số lượng cổ phiếu quỹ 11.754.600

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 222.487.267

Số lượng cổ phiếu ưu đãi/khác (nếu có) 0

CHỜ ẢNH

Tên cổ đông Địa chỉ Ngành nghề
 hoạt động

Số lượng
CP hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
CP hiện tại

Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam 
(PVN)

18 Láng Hạ,
Hà Nội

Dầu khí, 
Đầu tư 81.978.740 35%

HDI-Global (Talanx) CHLB Đức Bảo hiểm,
Tài chính 83.711.071 35,74%

Funderburk Light-
house Ltd (OIF) Oman Quỹ Đầu tư 27.117.895 11,58%

Ngân hàng TMCP 
Đại chúng Việt Nam 
(PVcomBank)

22 Ngô Quyền, 
Hà Nội

Ngân hàng,
Tài chính 14.593.243 6,23%

Khác 26.840.918 11,45%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG PVI (TẠI NGÀY 31/12/2016)

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Là doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội (HNX) với hơn 6.000 cổ đông, PVI luôn 
xác định việc đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp 
pháp của các cổ đông, nhà đầu tư là một trong những 
vấn đề quan trọng trong quản trị doanh nghiệp.

Tuân thủ quy định của pháp luật là điều kiện tiên 
quyết trong việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà 
đầu tư. PVI đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu công bố 
thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
pháp luật có liên quan, quy định của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam: phát hành định kỳ Báo cáo thường 
niên; Báo cáo quản trị doanh nghiệp; Báo cáo tài 
chính và công bố những thông tin khác liên quan 
đến hoạt động kinh doanh, quản trị công ty, giúp các 
nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về doanh 
nghiệp. PVI cũng thường xuyên cập nhật những 
thay đổi trong quy định pháp luật về quản trị doanh 
nghiệp, công bố thông tin như Luật Doanh nghiệp 
2014, các quy chế của HNX, đồng thời tiến hành sửa 
đổi Điều lệ PVI cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 
mới. Bộ phận Quan hệ cổ đông cũng tích cực hỗ trợ 
các doanh nghiệp, cá nhân giải đáp thông tin và thực 
hiện các thủ tục liên quan đến quyền lợi cổ đông.

Bên cạnh đó, việc chủ động công khai minh bạch 
thông tin cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm 
bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông và là yếu tố 

hàng đầu để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong 
mắt cổ đông, nhà đầu tư. Bộ phận Quan hệ cổ đông 
của PVI trong năm 2016 đã làm tốt chức năng là cầu 
nối thông tin gắn kết cổ đông, nhà đầu tư và doanh 
nghiệp. PVI luôn chủ động công bố kịp thời các thông 
tin về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính, quản trị 
và các thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà 
đầu tư trên website chính thức của công ty (www.pvi.
com.vn) cũng như trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để cổ đông có thể nắm bắt kịp thời, chính xác 
các thông tin liên quan đến hoạt động của PVI. 

Ghi nhận những kết quả của PVI trong hoạt động 
quan hệ cổ đông và minh bạch thông tin tới nhà 
đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên tục 4 
năm (2013-2016) vinh danh PVI là 1 trong 30 doanh 
nghiệp minh bạch nhất.

Với mục tiêu duy trì quan hệ lâu dài và giữ vững 
niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, trong năm 2017, 
PVI tiếp tục các hoạt động nhằm nâng cao chất 
lượng quan hệ cổ đông, nhà đầu tư như sau: 

•  Tăng cường minh bạch hóa thông tin nhằm xây 
dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn 
quốc tế.  

•  Hợp tác với cơ quan truyền thông, các kênh 
thông tin chuyên ngành kinh tế, bảo hiểm, tài chính, 
chứng khoán nhằm cung cấp thông tin rộng rãi đến 
các nhà đầu tư. 
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CÁC CÔNG TY CON

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) là công ty con của Công ty cổ phần PVI, được thành lập và hoạt 
động theo Giấy phép kinh doanh số 63GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/06/2011, vốn điều lệ 2.600 tỷ 
đồng, tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần PVI là 100%. 

Ngành nghề kinh doanh chính của Bảo hiểm PVI: Kinh doanh dịch vụ Bảo hiểm gốc, kinh doanh tái bảo 
hiểm, giám định tổn thất, quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm PVI hiện đang có 32 đơn vị thành viên, 108 Phòng kinh doanh khu vực, 2.500 đại lý trên Toàn quốc 
với các dịch vụ tiện ích đầy đủ, chuyên nghiệp: Bảo hiểm trực tuyến, Trung tâm chăm sóc Khách hàng, Giám 
định trực tuyến, Hotline 24/7. 

Với nền tảng vững mạnh, đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng động và đoàn kết Bảo hiểm PVI luôn hướng 
tới đích trở thành nhà bảo hiểm có sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thị trường Bảo hiểm Việt Nam và có thương hiệu 
quốc tế. 

Năm 2016, Bảo hiểm PVI tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 7.912 
tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch). Bảo hiểm PVI tiếp 
tục duy trì xếp hạng tín nhiệm năng lực tài chính “B++” (Tốt) từ A.M.Best; được tôn vinh trong danh sách Top 50 
Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam; năm 2016 cũng là năm thứ ba liên tiếp Bảo hiểm PVI dẫn đầu thị trường, 
khẳng định niềm tin của Khách hàng vào sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào công 
cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI (BẢO HIỂM PVI)

II. NGUỒN NHÂN LỰC

PVI ban hành Chiến lược Quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2021 và bắt đầu triển 
khai thực hiện với mục đích tạo ra một lực lượng lao động chất lượng cao, xây dựng nguồn nhân lực kế cận đủ 
năng lực cho giai đoạn phát triển mới.

PVI khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi cán bộ, nhân viên phát triển toàn diện về cả năng lực 
chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua đào tạo, tự đào tạo và trao đổi kiến 
thức. Năm 2016, toàn PVI đã tổ chức 82 khóa học với sự tham gia của 2.397 lượt CBNV. Tỷ lệ đào tạo/số nhân 
sự trung bình: 99,7%. Số khóa đào tạo tự tổ chức chiếm gần 50% tổng số khóa đào tạo tại PVI trong năm 2016.

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động toàn PVI là 2.371 người.

•  BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ CỦA PVI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2016: 
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HỆ THỐNG QUẢN TRỊ 
VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

I. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị doanh nghiệp của PVI được chia thành hai cấp, trong đó:

Trong năm 2016, PVI tiếp tục chủ động hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc doanh 
nghiệp, cụ thể như sau: 

1. CÔNG TY MẸ

•  Thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp, 
đóng vai trò kiến tạo, điều hành, quản lý và giám 
sát theo định hướng chiến lược phát triển toàn bộ 
hệ thống PVI.

•  Trong năm 2016, Công ty Mẹ tiếp tục thực 
hiện tái cấu trúc theo chiều sâu theo các chuẩn 
mực quốc tế với mô hình kiểm soát tập trung và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015.

2. CÁC CÔNG TY CON

•  Tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh lõi gồm 
bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, quản lý quỹ và 
phát triển tài sản.
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Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) là công ty con của Công ty cổ phần PVI (sở hữu 68,86% 
vốn), được thành lập theo Giấy phép số 66GP/KDBH ngày 20/07/2011 và được cổ phần hóa theo Giấy phép số 
86GP/KDBH ngày 01/10/2013 của Bộ Tài chính.

Là một trong hai công ty hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm tại Việt Nam, PVIRe phấn đấu trở thành nhà 
tái bảo hiểm hàng đầu khu vực, duy trì sự phát triển nhanh và bền vững. PVIRe đã tận dụng lợi thế là các nguồn 
lực sẵn có được kế thừa từ truyền thống 20 năm liên tục phát triển của hệ thống PVI để cung cấp dịch vụ chuyên 
nghiệp cho khách hàng; Liên tục cải thiện quy trình kinh doanh bằng cách tận dụng lợi thế của tiến bộ về công 
nghệ thông tin; Động viên nhân viên thông qua đào tạo, trao quyền và hỗ trợ môi trường làm việc; Tăng cường 
năng lực tài chính của công ty thông qua các hoạt động nghiệp vụ nhằm đem lại lợi ích của các bên liên quan.

Qua năm năm hoạt động, công ty vươn mình phát triển và đã liên tiếp đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, 
hiệu quả hoạt động kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, giữ vững xếp hạng tín nhiệm quốc tế B+ (Tốt) và 
triển vọng nâng hạng của tổ chức A.M. Best, cổ tức hằng năm đạt 14%.

Năm 2016, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tập thể lãnh đạo và sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán 
bộ nhân viên, PVIRe đã thực hiện nghiêm chỉnh các định hướng chiến lược đã vạch ra và tiếp tục hoàn thành 
vượt mức kế hoạch kinh doanh: tổng doanh thu đạt 1.708 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 
138 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch).

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI (PVIRE) 

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) là công ty con của Công ty cổ phần PVI, được thành lập theo 
Giấy phép số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. PVI AM có đội ngũ nhân sự 
giàu kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết nghề nghiệp, có hệ thống mô hình đầu tư và tổ chức bộ máy đáp 
ứng được đầy đủ các điều kiện khắt khe về năng lực để cung cấp cả 3 dịch vụ: Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh 
mục đầu tư và tư vấn đầu tư. Với mục tiêu phấn đấu trở thành công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp hàng đầu 
Việt Nam, có chất lượng dịch vụ tốt, sản phẩm đa dạng, năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, hoạt động quản trị minh 
bạch hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế, PVI AM đã tận dụng lợi thế là các nguồn lực sẵn có được kế thừa 
từ truyền thống 20 năm liên tục phát triển của hệ thống PVI để thiết kế các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của khách hàng, luôn lấy khách hàng làm trung tâm và lấy mục tiêu gia tăng giá trị tài sản cho khách 
hàng làm động lực phát triển. 

PVI AM hiện đang quản lý danh mục và tư vấn đầu tư với tổng giá trị tài sản gần 10.000 tỷ đồng, quản lý quỹ 
đầu tư với quy mô vốn 1.000 tỷ đồng và là đơn vị tư vấn đầu tư cho nhiều khách hàng lớn. Ngay từ khi thành lập, 
PVI AM luôn xác định mục tiêu hoạt động hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho các cổ đông không thấp hơn 
8%/năm và tăng trưởng NAV của các quỹ đầu tư do PVI AM quản lý. Năm 2016, Quỹ Đầu tư cơ hội PVI do PVI 
AM quản lý đã đạt được mức tăng trưởng NAV đáng kể 15,67%.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI (PVI AM)

22 23BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 || PVI - Đơn vị Anh hùng Lao động và được xếp hạng Quốc tế



Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) là công ty con của Công ty cổ phần PVI, được thành 
lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0106877873 đăng ký lần đầu ngày 
12/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2016, với vốn điều lệ 500,1 tỷ đồng. 

Tiền thân là Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam Xanh (VNX) được thành lập vào tháng 6/2015; đến ngày 
13/12/2016, Công ty đã đăng ký đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD). VAD tập 
trung vào hoạt động đầu tư dự án bất động sản, hạ tầng, năng lượng, triển khai dự án và hoạt động quản lý, khai 
thác bất động sản, dự án sau đầu tư.

Hiện tại, VAD đang triển khai:
•  Đầu tư dự án phát triển khu biệt thự và nhà phố tại Khu đô thị Tây Hồ Tây.
•  Kinh doanh và Quản lý tài sản như Tòa nhà PVI Tower tại Cầu Giấy, Hà Nội (tỷ lệ lấp đầy trên 90%); Tòa 

nhà 154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội và hệ thống căn hộ tại dự án The Costa tại Nha Trang
•  Tìm kiếm, đầu tư các dự án hạ tầng, năng lượng trong ngành dầu khí
•  Tư vấn đầu tư cho các khách hàng trong và ngoài nước như Daewoo E&C, Samsung đầu tư vào các dự án 

hạ tầng, năng lượng trong nước
•  Tư vấn quản lý tài sản cho các khách hàng trong ngành dầu khí 

VAD từng bước trở thành một trong những trụ cột chính của hệ thống PVI, đảm nhận chức năng quản lý và 
phát triển tài sản của toàn hệ thống an toàn và hiệu quả, đầu tư hiệu quả từ dòng tiền của PVI và Bảo hiểm PVI.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN VIỆT NAM (VAD)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVI đã 
thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành 
thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các 
báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình 
hình tài chính của Ban Tổng giám đốc.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban 
Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định 
của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Một số công việc 
cụ thể như sau:

•  Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2016 vào ngày 20/4/2016 và 4 phiên họp HĐQT 
định kỳ vào ngày 16/3, 31/5, 29/8 và 2/12/2016. Trong 
năm 2016, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết HĐQT, 
trong đó có 6 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng 
văn bản để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các 
hoạt động của công ty.

•  Chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh 
doanh chính như doanh thu, lợi nhuận.

•  Tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm PVI từ 2.100 tỷ 
lên 2.600 tỷ đồng và thông qua chủ trương góp thêm 
vốn vào PVI Re để đảm bảo quy mô, năng lực tài 
chính cho hoạt động kinh doanh lõi và bảo vệ xếp 
hạng tín nhiệm A.M.Best của các công ty con.

•  Chỉ đạo hoàn thành việc thoái vốn tại các công ty 
liên kết theo đúng định hướng chiến lược.

 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:
Ban Kiểm soát (BKS) định kỳ tiến hành giám sát 

và đánh giá hoạt động của PVI qua các báo cáo từ các 
ban nghiệp vụ, người đại diện của PVI tại các công ty 
con, công ty liên kết và trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ 
tài liệu liên quan; đồng thời phối hợp với Ban Chiến lược 
và Tuân thủ, Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán xây 
dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và thực hiện kiểm tra 
giám sát. 

Nội dung kiểm tra giám sát trong năm 2016 bao 
gồm: 

•  Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều 
hành của HĐQT, Ban TGĐ. 

•  Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết 
ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và thẩm định báo cáo 
hoạt động của HĐQT; Giám sát các hoạt động đầu 
tư của PVI.

•  Thẩm định Báo cáo Tài chính; Đánh giá, phân 
tích các chỉ tiêu tài chính hằng quý trong năm 2016;

•  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh 
doanh hằng quý và năm của PVI.

•  Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các quy 
chế, quy định nội bộ của PVI. 

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau 
mỗi quý, BKS đều có các ý kiến đánh giá, phân tích 
và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành 
kinh doanh và quản lý của PVI nhằm khắc phục các 
tồn tại, đảm bảo công tác kinh doanh của PVI đạt 
hiệu quả cao nhất. Các hoạt động của BKS được 
thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức hoạt 
động của BKS PVI, quy định pháp luật của Nhà 
nước, Điều lệ PVI, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS VÀ 
BAN TGĐ

HĐQT PVI đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban 
TGĐ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và 
Điều lệ của PVI. Bên cạnh đó, HĐQT cũng phối hợp 
tích cực với BKS tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho 
hoạt động của công ty. 

Ban TGĐ đã điều hành các hoạt động kinh doanh 
và các lĩnh vực khác của PVI theo sát những quyết 
sách của HĐQT, đảm bảo sự phối hợp hoạt động 
quản trị của PVI được hiệu quả.

BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và 
Ban TGĐ. Ban TGĐ và các ban chức năng đã tạo 
điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ 
thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám 
sát của BKS. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra định 
kỳ, BKS duy trì sự độc lập trong mọi hoạt động của 
mình, nâng cao chất lượng công việc.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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10 THÀNH TỰU NỔI BẬT NĂM 2016

01
Toàn hệ thống PVI hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 do 

ĐHĐCĐ giao. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 20%, cao 
hơn nhiều so với kế hoạch 12%.

02
Trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ - duy trì 
vị trí dẫn đầu thị trường: Năm 2016 là năm thứ 

3 liên tiếp Bảo hiểm PVI giữ vị trí dẫn đầu thị trường cả 
về doanh thu, thị phần (gần 19%) và hiệu quả.

04
Hoạt động đầu tư: Hoạt động đầu tư tài chính hiện là hoạt 
động mang lại nguồn lợi nhuận chính cho PVI. Năm 2016, 

PVI đã thực hiện thành công giao dịch thoái vốn khỏi PVI Sun Life. 
Hoạt động cho thuê văn phòng đạt tỷ lệ lấp đầy là 95%.

05
Trong lĩnh vực tái bảo hiểm: Tiếp tục phát triển đúng 

định hướng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và 
thực hiện thu xếp hiệu quả các chương trình tái bảo hiểm cho 
thị trường Bảo hiểm Việt Nam.

03
Bảo hiểm PVI tiếp tục thực hiện đẩy mạnh 
hệ thống bán lẻ, đồng thời thực hiện các biện 

pháp tăng cường kiểm soát rủi ro. Tăng trưởng khối 
bán lẻ năm 2016 tiếp tục cao hơn tốc độ tăng trưởng 
của thị trường (19%). 

06
Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị minh 
bạch, tăng cường kiểm tra tuân thủ, quản 
trị rủi ro trong toàn hệ thống: Hoàn tất việc xây 
dựng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001-2015.

07
Tiếp tục triển khai mạnh mẽ tái cấu trúc 
doanh nghiệp: Hoàn tất việc thoái vốn đầu 
tư tại các công ty liên kết theo đúng định hướng phát 
triển. Tập trung vào 3 lĩnh vực lõi: Bảo hiểm phi nhân 
thọ, Tái bảo hiểm, Đầu tư tài chính và quản lý tài sản.

Thương hiệu của PVI tiếp tục được khẳng định và 
được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao: 
Là 1 trong top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 
2015-2016; Là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt 
Nam và 1 trong 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Forbes Việt 
Nam bình chọn; trong Top 30 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 
2016 do Brand Finance bình chọn (Năm 2016, thương hiệu PVI 
được định giá 45 triệu USD (~ 1.000 tỷ đồng), xếp hạng A, xếp vị trí 
29, vượt lên 4 bậc so với năm 2015).

09

Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều 
hành trong việc định hướng, chỉ đạo sát sao hoạt 
động kinh doanh của toàn hệ thống, đảm bảo dẫn 
dắt toàn hệ thống PVI hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại 
hội đồng cổ đông giao.  

10

Ban hành Chiến lược quản lý, phát triển và 
đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống 
PVI và thực hiện sắp xếp, luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo tại Công ty Mẹ, Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI.

08
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•  Ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bệnh xá Đặng Thùy Trâm; tài trợ phẫu 
thuật, ủng hộ chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhi, người nghèo 
và các đối tượng chính sách.

•  Ủng hộ nhân dân tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, nhân dân Nhật Bản gặp nạn 
sóng thần.

•  Đóng góp cho các Quỹ Tương trợ Dầu khí, Quỹ Vì thế hệ trẻ, Quỹ Nghĩa tình đồng đội và 
các Quỹ do Tập đoàn Dầu khí phát động

 
Đó là những nghĩa cử đẹp thể hiện sự quan tâm, tình cảm nhân ái, sự sẻ chia cảm thông của 

PVI tới xã hội cộng đồng. Truyền thống ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy bởi những người 
lao động PVI trên con đường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện Ban lãnh đạo, Công đoàn và 
Đoàn Thanh niên PVI thăm hỏi và tặng 
quà cho các thương binh tại Trung tâm 
Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, 
Bắc Ninh

Đại diện Công đoàn Công ty Mẹ - Công ty 
Cổ phần PVI trao tặng quà ủng hộ cho đại 
diện Trung tâm Nuôi dưỡng người già và 

trẻ em tàn tật Thụy An, Ba Vì, Sơn Tây
Đại diện Lãnh đạo PVI trao tặng quà Tết 
cho đồng bào dân tộc tại các tỉnh phía Bắc

Đại diện Ban lãnh đạo PVI trao tặng nhà 
tình nghĩa cho những người nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đã có từ nhiều năm qua, PVI thường xuyên 
phát động các phong trào thiện nguyện quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, 
nhiều địa phương gặp hoạn nạn qua công tác an sinh xã hội của mình. Truyền thống “tương thân 
tương ái” và trách nhiệm với xã hội cộng đồng vẫn luôn được duy trì qua nhiều thế hệ của PVI. 
Hằng năm, PVI đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và có thể kể đến một 
số hoạt động trong những năm qua như sau:

•  Ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 
tại các tỉnh Điện Biên, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bến Tre, Cà Mau...

•  Hỗ trợ xây dựng trường học tại các tỉnh Bắc Cạn, Hà Nam, Long An... đóng góp cho các quỹ 
khuyến học cho các học sinh nghèo vượt khó; tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, 
thanh niên xung phong nghèo; hỗ trợ ủng hộ cho hội cựu chiến binh, phụng dưỡng các mẹ Việt 
Nam Anh hùng.

•  Ủng hộ quân dân đảo Trường Sa, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư, lực lượng công an 
và người dân nghèo thuộc tỉnh miền núi phía Bắc; hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm thân thể và bảo 
hiểm tàu cá.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PVI (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài 
chính riêng tóm tắt của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và 
đến ngày lập báo cáo tài chính riêng đầy đủ gồm: 
 

Hội đồng Quản trị  

  
Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch  
Ông Tôn Thiện Việt Phó Chủ tịch  
Ông Bùi Vạn Thuận Ủy viên  
Ông Nguyễn Khuyến Nguồn Ủy viên 
Ông Thanh Danh François Dương 
Ông Ulrich Heinz Wollschlager 
Ông Tung Sing Lau 

Ủy viên  
  Ủy viên   

Ủy viên  
Ông Hussain Mohamed Redha Ali Ủy viên  

 
Ban Tông Giám đốc 

 

  

Ông Bùi Vạn Thuận Tổng Giám đốc 
Ông Phạm Khắc Dũng  
Ông Phùng Tuấn Kiên 

Phó Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc 

Ông Vũ Văn Thắng 
Ông Nguyễn Ngọc Minh 

Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc  

Ông Trương Quốc Lâm Phó Tổng Giám đốc  
Ông Phạm Anh Đức Phó Tổng Giám đốc 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng tóm tắt từ báo cáo tài chính riêng 
đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán. Ban Tổng 
Giám đốc xác nhận báo cáo tài riêng chính tóm tắt đã phản ánh nhất quán, trên các khía cạnh trọng yếu, 
với báo cáo tài chính riêng đầy đủ đã được kiểm toán của Công ty. 

 
Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Bùi Vạn Thuận   
Tổng Giám đốc     

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 
Số:            /VN1A-HN-BC 

 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT 
 
Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần PVI 
 
Báo cáo tài chính riêng tóm tắt kèm theo, được lập ngày 10 tháng 5 năm 2017, từ trang 3 đến trang 6, bao 

gồm Bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh riêng tóm tắt, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 

thuyết minh báo cáo tài chính riêng tóm tắt, được trích từ báo cáo tài chính riêng đầy đủ cho năm tài chính 

kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần PVI (gọi tắt là “Công ty”) đã được kiểm toán. 

Chúng tôi đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính riêng đầy đủ này tại Báo cáo 

kiểm toán lập ngày 14 tháng 02 năm 2017. Báo cáo tài chính riêng này và báo cáo tài chính riêng tóm tắt 

không phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo kiểm toán nói trên. 

 

Báo cáo tài chính riêng tóm tắt không bao gồm tất cả các thuyết minh cần phải công bố theo khuôn khổ 

về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính riêng đầy đủ của Công ty 

Cổ phần PVI. Do đó, báo cáo tài chính riêng tóm tắt cần phải được đọc đồng thời với báo cáo tài chính 

riêng đầy đủ của Công ty Cổ phần PVI. 

  
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc  
 
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng tóm tắt theo 

tiêu thức được mô tả tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính riêng tóm tắt. 

 
Trách nhiệm của Kiểm toán viên 
 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng tóm tắt dựa trên các thủ tục mà 

chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 810 - “Dịch vụ 

báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt”. 

 
Ý kiến của Kiểm toán viên 

 
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng tóm tắt - được trích từ báo cáo tài chính riêng đầy đủ 

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán - đã phản ánh nhất 

quán, trên các khía cạnh trọng yếu, với báo cáo tài chính riêng đầy đủ đã được kiểm toán, phù hợp với tiêu 

thức được mô tả tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính riêng tóm tắt. 

 
 
 
 
 

   

Phạm Hoài Nam  
Phó Tổng Giám đốc    
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 

toán số 0042-2013-001-1 

 
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam 

  

 Phạm Ngọc Hải 
Kiểm toán viên 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 

2452-2013-001-1 

30 31BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 || PVI - Đơn vị Anh hùng Lao động và được xếp hạng Quốc tế



 oo 
 o 
 
 

ooooeo
ooo
oooo





 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TÓM TẮT 

 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 
Đơn vị: VND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lâm Thị Lan Phương 
Người lập biểu 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 Trần Duy Cương 
Kế toán trưởng 

 

 Bùi Vạn Thuận 
Tổng Giám đốc 
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 o 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG TÓM TẮT 

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

 
Đơn vị: VND 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Lan Phương 
Người lập biểu 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 Trần Duy Cương 
Kế toán trưởng 

 

 Bùi Vạn Thuận 
Tổng Giám đốc 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG TÓM TẮT 

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

 

Đơn vị: VND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lâm Thị Lan Phương 
Người lập biểu 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 Trần Duy Cương 
Kế toán trưởng 

 

 Bùi Vạn Thuận 
Tổng Giám đốc 
 

 
 
 
 
 

 oo 
 o 
 

 

OO
 

ooooeo
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oooo





1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty Cổ phần PVI (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt 
Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 42 GP/KDBH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của 
Bộ Tài chính.  

 
Từ ngày 10 tháng 8 năm 2007, cổ phiếu của Công ty Cổ phần PVI được niêm yết trên Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). 

 
Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép kinh doanh số 0100151161 sửa đổi, bổ sung lần 
thứ 12, đổi tên thành Công ty Cổ phần PVI, sửa đổi va bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.  

 
Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con theo Giấy phép kinh 
doanh mới từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. 
 
Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 45 người (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2015: 43 người). 

  
Lĩnh vực kinh doanh  
 
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty gồm kinh doanh dịch vụ tài chính và kinh doanh bất động sản. 
 
Ngành nghề kinh doanh 
 
- Hoạt động nắm giữ tài sản; 

 - Hoạt động dịch vụ tài chính; 
 - Kinh doanh bất động sản. 

Chu kỳ kinh doanh thông thường 
 

Chu kỳ kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng. 
 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT  
 
Cơ sở lập báo cáo tài chính riêng tóm tắt 
 
Báo cáo tài chính riêng tóm tắt kèm theo được trích từ báo cáo tài chính riêng đầy đủ cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính riêng 
đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 được Công ty công bố theo các quy 
định hiện hành. 
 
Báo cáo tài chính riêng tóm tắt kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp 
nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT



 

 
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Ban Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần PVI (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài 
chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016. 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và 
đến ngày lập báo cáo này gồm: 
 

Hội đồng Quản trị  

  
Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch  
Ông Tôn Thiện Việt Phó Chủ tịch  
Ông Bùi Vạn Thuận Ủy viên  
Ông Nguyễn Khuyến Nguồn Ủy viên 
Ông Thanh Danh François Dương Ủy viên  
Ông Ulrich Heinz Wollschlager Ủy viên   
Ông Tung Sing Lau Ủy viên 
Ông Hussain Mohamed Redha Ali Ủy viên  

 
Ban Tổng giám đốc 

 

  
Ông Bùi Vạn Thuận Tổng Giám đốc 
Ông Phạm Khắc Dũng Phó Tổng Giám đốc  
Ông Phùng Tuấn Kiên Phó Tổng Giám đốc 
Ông Vũ Văn Thắng Phó Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Ngọc Minh Phó Tổng Giám đốc 
Ông Trương Quốc Lâm Phó Tổng Giám đốc  
Ông Phạm Anh Đức Phó Tổng Giám đốc 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TÔ NG GIÁM ĐỐC 
 
Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt từ báo cáo tài chính 
hợp nhất đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán. 
Ban Tổng Giám đốc xác nhận báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt đã phản ánh nhất quán, trên các khía 
cạnh trọng yếu, với báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được kiểm toán của Công ty. 

 
Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Bùi Vạn Thuận   
Tổng Giám đốc     
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 
 

 
Số:            /VN1A-HN-BC 

 
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT 
 
Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần PVI 
 
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt kèm theo, được lập ngày 10 tháng 5 năm 2017, từ trang 3 đến trang 

7, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất tóm tắt, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tóm tắt cho năm tài chính 

kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt, được trích từ báo cáo tài 

chính hợp nhất đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần PVI 

(gọi tắt là “Công ty”) đã được kiểm toán. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo 

cáo tài chính hợp nhất đầy đủ này tại Báo cáo kiểm toán lập ngày 14 tháng 02 năm 2017. Báo cáo tài 

chính hợp nhất này và báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất không phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện 

phát sinh sau ngày lập Báo cáo kiểm toán nói trên. 

 
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt không bao gồm tất cả các thuyết minh cần phải công bố theo 

khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất 

đầy đủ của Công ty Cổ phần PVI. Do đó, báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt cần phải được đọc đồng 

thời với báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ của Công ty Cổ phần PVI. 

 
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc  
 
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tài chính tóm tắt theo 

tiêu thức được mô tả tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt.. 

 
Trách nhiệm của Kiểm toán viên 
 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt dựa trên các thủ tục 

mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 810 - 

“Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt”. 

 
Ý kiến của Kiểm toán viên 

 
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tóm tắt - được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ 

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán - đã phản ánh 

nhất quán, trên các khía cạnh trọng yếu, với báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được kiểm toán, phù 

hợp với tiêu thức được mô tả tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất tóm 

tắt. 

 
 

 

 

 

  

Phạm Hoài Nam  
Phó Tổng Giám đốc    
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 

toán số 0042-2013-001-1 

 
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam 

  

 Phạm Ngọc Hải 
Kiểm toán viên 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 

2452-2013-001-1 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

Đơn vị: VND 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Lâm Thị Lan Phương 
Người lập biểu 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 Trần Duy Cương 
Kế toán trưởng 

 

 Bùi Vạn Thuận 
Tổng Giám đốc 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TÓM TẮT 
 

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

Đơn vị: VND 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lâm Thị Lan Phương 
Người lập biểu 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 Trần Duy Cương 
Kế toán trưởng 

 

 Bùi Vạn Thuận 
Tổng Giám đốc 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT TÓM TẮT 

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

 

Đơn vị: VND 

 

 
 
 
 
 
 

 
Lâm Thị Lan Phương 
Người lập biểu 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 

 Trần Duy Cương 
Kế toán trưởng 

 

 Bùi Vạn Thuận 
Tổng Giám đốc 
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 
Hình thức sở hữu vốn 

 

Công ty Cổ phần PVI (gọi tă t la  “Công ty”) tiền thân là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt 

Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 42 GP/KDBH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của 
Bộ Tài chính.  
 
 Từ ngày 10 tháng 8 năm 2007, cổ phiếu của Công ty Cổ phần PVI được niêm yết trên Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). 
 
Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép kinh doanh số 0100151161 sửa đổi bổ sung lần 

thứ 12, đổi tên thành Công ty Cổ phần PVI, sư ̉a đổi va  bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.  
 
Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con theo Giấy phép kinh 
doanh mới từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. 
 
Tổng số nhân viên của Công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 2.384 người 
(tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: 2.201 người). 

  
Lĩnh vực kinh doanh 
 
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty gồm kinh doanh dịch vụ tài chính và kinh doanh bất động sản. 
 
Ngành nghề kinh doanh 
 
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty và các công ty con như sau: 
 
- Hoạt động nắm giữ tài sản; 

- Kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm; 

 - Hoạt động dịch vụ tài chính; 

 - Kinh doanh bất động sản. 

 
Chu kỳ kinh doanh thông thường 

 
Chu kỳ kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng. 
 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT  
 
Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt 
 
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt kèm theo được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính 
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hợp nhất đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 được Công ty công bố theo 

các quy định hiện hành. 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt 

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp 

nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 

 

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính  

 

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của các 

công ty do Công ty kiểm soát và Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (“POF”) (gọi chung là các “công ty con”) 

được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016. Việc kiểm soát này đạt được khi 

Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư 

nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.  

 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình 

bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán 

khoản đầu tư ở công ty con đó. 

 

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính 

sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau. 

 

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất báo 

cáo tài chính. 

 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại 

ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến 

động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ phát sinh tại công ty 

con phải được phân bổ tương ứng với phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát, kể cả trường 

hợp số lỗ đó lớn hơn phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty 

con. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Mã chứng khoán: PVI, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Trụ sở: 1 Phạm Văn Bạch - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: +84-4 3734 2299 / Fax: +84-4 3734 2929

Email: contact@ pvi.com.vn / Website: www.pvi.com.vn
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