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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

Kính gửi các Quý cổ đông, 

Năm 2017 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam về nhiều mặt, trong đó nổi bật là tốc 

độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, cao hơn mục tiêu 6,7% và là mức tăng trưởng cao nhất trong 

vòng 10 năm trở lại đây. 

Sự tăng trưởng ngoạn mục này có đóng góp không nhỏ của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo 

với mức tăng trưởng 14,5%. Bên cạnh đó, khu vực nông-lâm-thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể 

với mức tăng 2,9% so với 1,36% của năm trước. Năm 2017 cũng là năm của nhiều kỷ lục kinh tế: 

vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 36 tỷ USD, vốn giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu chạm ngưỡng 400 tỷ USD. Số lượng doanh nghiệp mới thành lập 

cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. 

Thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao 25% so với năm 

2016. Phần lớn sự tăng trưởng này xuất phát từ khu vực Nhân thọ với tốc độ tăng trưởng đạt 31%, 

khu vực Phi nhân thọ chỉ tăng trưởng 12% trong đó nhóm các sản phẩm Phi nhân thọ cá nhân 

(bảo hiểm sức khỏe, con người, xe cơ giới) tăng trưởng với tốc độ 18 – 19%. Nhóm các nghiệp 

vụ có nhu cầu tái bảo hiểm chỉ tăng trưởng ở mức rất thấp 3 – 4%, trong khi tình hình cạnh tranh 

rất gay gắt và diễn biến tổn thất rất đáng quan ngại. Đặc biệt, cơn bão Damrey (bão số 12) đã gây 

tổn thất nặng nề cho ngành bảo hiểm và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của nhiều 

doanh nghiệp bảo hiểm. 

Trước tình hình thị trường các nghiệp vụ có tái bảo hiểm tăng trưởng không như kỳ vọng và các 

quan ngại về xu hướng tổn thất, với mục tiêu tăng cường kiểm soát rủi ro đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh nghiệp vụ, Hội đồng quản trị đã chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 theo đề xuất của Ban Giám đốc, trong đó doanh thu phí 

nhận giảm 7,6% và doanh thu phí giữ lại giảm 9,8% so với kế hoạch đầu năm. Mặc dù vậy, điểm 

tích cực trong kế hoạch điều chỉnh là chỉ tiêu lợi tức trước thuế tăng 2,5% so với kế hoạch ban 

đầu và tăng 5,3% so với năm 2016. 

Kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của VINARE đạt 1.651,5 tỷ 

VND, đạt 101% kế hoạch điều chỉnh, trong khi doanh thu phí giữ lại đạt 586,9 tỷ VND, vượt 

10,3% so với kế hoạch điều chỉnh và tăng 4,5% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của Tổng 

công ty đạt 285,3 tỷ VND, tăng 5,4% so với năm 2016. 

Về tình hình bồi thường, tính đến hết quý 3, tỷ lệ bồi thường chung của các nghiệp vụ vẫn nằm 

trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, chỉ tính riêng các tổn thất do bão Damrey trong quý 4, chỉ tiêu bồi 

thường thuộc trách nhiệm giữ lại đã bị ảnh hưởng 43,1 tỷ VND. Vì vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh tái bảo hiểm chỉ đạt 55,8 tỷ VND, bằng 93% so với kế hoạch điều chỉnh.   

Mặc dù tình hình kinh doanh tái bảo hiểm không có nhiều thuận lợi song hoạt động đầu tư tài 

chính của Tổng công ty trong năm 2017 đạt kết quả tương đối khả quan. Thu nhập từ hoạt động 

đầu tư tài chính và hoạt động khác tăng 9,2% so với năm 2016 và vượt 3,6% so với kế hoạch đã 

điều chỉnh.  

Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông được đảm bảo ở mức 12% như dự kiến đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

Thưa các Quý vị, 

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, trong năm 2017, 

Tổng  công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) tiếp tục cung cấp chuỗi giá trị 

gia tăng cho khách hàng và đối tác, hướng tới thúc đẩy việc tăng cường quản trị rủi ro trong khai 

thác bảo hiểm, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp chuyển giao rủi ro mới. Đặc biệt Hội nghị 

Tái bảo hiểm lần thứ 7 tổ chức tại Phú Quốc đã thu hút sự tham gia của các đại biểu là các lãnh 

đạo và các chuyên gia đến từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp tái bảo hiểm/ bảo 

hiểm phi nhân thọ hoạt động tại thị trường Việt Nam và các công ty tái bảo hiểm quốc tế như 
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Swiss Re, Munich Re, Asia Capital Re. Hội nghị cũng đưa ra sáng kiến mới phù hợp với bối cảnh 

và điều kiện của Việt Nam và tạo thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hợp tác, tương trợ 

lẫn nhau giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế vì một thị trường 

bảo hiểm Việt Nam phát triển bền vững. 

VINARE cũng đã tích cực phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính để chuẩn 

bị triển khai tiếp bảo hiểm Nông nghiệp trên cơ sở mở rộng đối tượng, địa bàn được bảo hiểm, 

nghiên cứu triển khai các chương trình bảo hiểm mới như bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản 

công, bảo hiểm trách nhiệm thiệt hại môi trường và tiếp tục thực hiện Chương trình bảo hiểm tàu 

cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Năm 2017, VINARE nằm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất và xếp thứ 5/14 

doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất theo báo cáo Chương trình xếp hạng Profit 

500 của tổ chức Vietnam Report.  

VINARE cũng được vinh danh là Doanh nghiệp đạt chỉ số Tài chính tốt nhất năm 2017 và Doanh 

nghiệp đạt chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Bảo hiểm theo kết quả của chương trình Đánh giá năng 

lực doanh nghiệp do Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán 

Việt Nam và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp thực hiện. 

Tạp chí Global Brands có trụ sở tại Anh đã lựa chọn VINARE là “Thương hiệu Tái bảo hiểm tốt 

nhất Việt Nam năm 2017”. 

Thưa các Quý vị,  

Để đảm bảo phát triển bền vững, góp phần vào việc tuân thủ các chính sách, kỷ luật khai thác của 

thị trường, trong bối cảnh cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ của thị trường rất thấp, 

VINARE vẫn trung thành với quan điểm coi trọng hàng đầu về hiệu quả, không chạy theo doanh 

số và thị phần. VINARE tập trung phát triển chuỗi giá trị gia tăng cho thị trường thông qua việc 

cung cấp sản phẩm mới và các giải pháp phát triển bền vững, tạo lập một vị thế vững chắc cũng 

như việc kỳ vọng bước đột phá từ việc cung cấp các sản phẩm mới, tham gia vào chia sẻ dịch vụ 

từ các sản phẩm bảo hiểm thương mại cũng như các sản phẩm bảo hiểm theo các chương trình 

của Chính phủ. 

Đối với thị trường bảo hiểm – tái bảo hiểm quốc tế, VINARE tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác và 

trao đổi dịch vụ trên cơ sở đánh giá rủi ro một cách cẩn trọng và tiếp tục hướng tới mục tiêu là 

nhà tái bảo hiểm hàng đầu trong khu vực. 

Kế hoạch kinh doanh 2018 Tổng công ty dự kiến doanh thu phí nhận đạt 1.770 tỷ VND, tăng 

7,2% so với năm 2017 và lợi tức trước thuế dự kiến đạt 308 tỷ VND, tăng 7,4% so với năm 2017. 

Tổng công ty phấn đấu đảm bảo chi trả cổ tức ở mức ổn định cho cổ đông qua các năm và chú 

trọng tăng cường khả năng tích lũy vốn. 

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sự hợp tác quí báu của các đối tác 

và các cổ đông, sự hỗ trợ tối đa từ chính sách của Chính phủ trong lĩnh vực bảo hiểm, tôi tin 

tưởng rằng VINARE sẽ sẵn sàng vượt qua các thử thách và sớm hiện thực hóa các mục tiêu chiến 

lược đã đề ra. Thay mặt Hội đồng quản trị và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn sự 

quan tâm giúp đỡ của các cơ quan liên quan, sự hợp tác của các quý cổ đông, đối tác của 

VINARE và đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà các cán bộ nhân viên của 

VINARE đã đạt được trong năm 2017. Với sự chung sức đồng lòng của Ban lãnh đạo và toàn thể 

cán bộ nhân viên, VINARE sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong quá trình phát triển, 

đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường bảo 

hiểm Việt Nam. 

Chúc Quí vị hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt./.  

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                    Lê Song Lai 
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THÔNG TIN CHUNG 

 Thông tin khái quát 

 Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Mô hình quản trị và Cơ cấu tổ chức bộ máy 

 Các công ty trực thuộc 

 Ban lãnh đạo 

 Định hướng phát triển 

 Các rủi ro 
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Thông tin khái quát: 

 Tên giao dịch: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 

 Giấy phép kinh doanh: 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ Tài chính 

 Vốn điều lệ: 1.310.759.370.000 VND 

 Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 Điện thoại: 3.9422354 

 Fax: 3.9422351 

 Website: www.vinare.com.vn 

 Mã cổ phiếu: VNR 

 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:  

 Ngành nghề kinh doanh của VINARE: 

- Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi 

nhân thọ và nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh 

nghiệp, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, kinh doanh bất động sản và các hoạt 

động đầu tư khác theo luật định. 

 

 Địa bàn kinh doanh: Tổng Công ty có trụ sở chính tại 141, Lê Duẩn, Hà Nội và Chi 

nhánh tại 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh. 

  

http://www.vinare.com.vn/
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Quá trình hình thành và phát triển 

 

1994 

 

• VINARE chính thức được thành lập và là công ty tái bảo hiểm trong nước đầu 

tiên với số vốn ban đầu là 40 tỷ  đồng 

• Qui chế tái bảo hiểm bắt buộc (kết thúc năm 2005) 

1999 
 

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba nhân kỷ niệm 5 

năm ngày thành lập 

2001 • Khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở chính tại 141 Lê Duẩn, Hà Nội  

2004 

2005 

 

• Thực hiện cổ phần hóa thành công và Tổng Công ty chính thức đi vào hoạt động 

dưới hình thức công ty cổ phầnvới vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, vốn điều lệ thực 

góp là 343 tỷ đồng 

• 13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ trở thành cổ đông của VINARE với các cam 

kết về trao đổi dịch vụ  

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì nhân kỷ niệm 10 

năm ngày thành lập 

2006 

 

• Doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bảo hiểm và thứ 10 được niêm yết tại Trung 

tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

2007 

2008 

• Tăng vốn điều lệ thực góp lên đến 672 tỉ đồng 

• Swiss Re trở thành đối tác chiến lược (25% cổ phần) 

2009 

 

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất nhân kỷ niệm 15 

năm ngày thành lập 

2011 

 

• Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ thực góp lên 1.008 tỉ đồng 

2012 

2013 

 

• Tái cấu trúc bộ máy  

• Hệ thống IT mới (WebXL) được đưa vào vận hành 

• Được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng 

của tổ chức phát hành mức “bbb" 

2014 

 

• Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 1.310 tỉ đồng  

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba nhân kỷ niệm 20 

năm ngày thành lập 

• Duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B++ và năng lực phát hành tín dụng 

"bbb" 

2015 

2016 

• Chiến lược phát triển 2015 – 2020: hoạch định chiến lược phát triển nâng tầm 

hoạt động của VINARE 

• Duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B++ và năng lực phát hành tín dụng 

“bbb” 
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2017 • Lần thứ tư liên tiếp nằm trong số 30 doanh nghiệp minh bạch nhất năm 2016 – 

2017 theo Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh 

nghiệp niêm yết trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

• Duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B++ và mức xếp hạng năng lực phát 

hành tín dụng “bbb+” 

• Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 (Thời báo Kinh tế Việt Nam) 

• Thương hiệu Tái bảo hiểm tốt nhất Việt Nam 2017 (Tạp chí Global Brands) 
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Một số chỉ tiêu kinh doanh chính giai đoạn 2013 – 2017 

 Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:  

Đơn vị: tỷ VND 

 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 

Doanh thu phí nhận 1.425 1.512 1.617 1.656 1.651 

Doanh thu phí giữ lại 500 558 613 562 587 

Doanh thu đầu tư và khác 245 329 230 231 297 

Kết dư dự phòng nghiệp vụ (net) 689 777 818 839 910 

Vốn điều lệ 1.008 1.310 1.310 1.310 1.310 

Tổng tài sản 6.363 6.035 6.465 6.350 6.449 

Lợi tức trước thuế 368 416 290 287 311 

Lợi nhuận sau thuế 298 335 241 240 259 

ROA (%) 6,38 5,54 3,73 3,78 4,02 

ROE (%) 12,32 12,64 9,19 8,81 9,64 

EPS (VNĐ) 2.981 2.974 1.802 1.777 1.918 

* Ghi chú: Vốn điều lệ 2014 tăng do đợt phát hành cổ phiếu thưởng 

 

 Số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán: 

Đơn vị: tỷ VND 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 

Doanh thu phí nhận 1.425 1.512 1.617 1.656 1.651 

Doanh thu phí giữ lại 500 558 613 562 587 

Doanh thu đầu tư và khác 326 388 243 239 304 

Kết dư dự phòng nghiệp vụ (net) 689 777 818 839 910 

Vốn điều lệ 1.008 1.310 1.310 1.310 1.310 

Tổng tài sản 4.454 5.960 6.372 6.239 6.314 

Lợi tức trước thuế 379 446 275 271 285 

Lợi nhuận sau thuế 310 365 225 224 234 

ROA (%) 6,96 6,12 3,53 3,58 3,70 

ROE (%) 13,20 14,00 8,79 8,44 9,05 

EPS (VNĐ) 2.981 2.487 1.802 1.777 1.918 
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Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý 
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Các công ty con, công ty liên kết: 

 Công ty Đầu tư Vinare Invest 

- Giấy phép kinh doanh: 0103034106 cấp ngày 25/12/2008 

- Địa chỉ: Tầng 6, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Vốn điều lệ: 100 tỷ VND 

- Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2017: 93.919.000.000 VND 

- Lĩnh vực hoạt động: 

 + Kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản 

 + Kinh doanh các dịch vụ tài chính 

 + Các ngành nghề, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm và HĐQT thấy có lợi 

nhất cho Công ty 

- Tỷ lệ góp vốn của Vinare: số tiền góp 60.000.000.000 VND, tương đương 63,8% 

vốn điều lệ.  

- Các cổ đông chính: Vinare (63,8%), Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát (10%), 

Sudico (10%), Công ty CP BĐS Phú Lộc (10%), các cổ đông khác (6,2%). 

 

 Công ty liên kết Bảo hiểm Samsung - Vina:  

- Giấy phép đầu tư: số 20/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/08/2002 

- Địa chỉ: Tầng 45, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Đường Hải Triều, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh  

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VND 

- Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2017: 500.000.000.000 VND 

- Lĩnh vực hoạt động: cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (bao gồm cả tái 

bảo hiểm) và đầu tư tài chính theo luật định. 

- Tỷ lệ góp vốn của Vinare: 25% vốn điều lệ, tương đương  125.000.000.000 đồng 

- Đối tác liên kết: Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng hải Sam Sung, Hàn Quốc. 
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Hội đồng quản trị: 

Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Chức vụ đang đảm 

nhiệm 
Chức vụ công tác đã qua 

Quốc 

tịch 

Ông Lê 

Song Lai  

Chủ tịch  

- Thạc sỹ Luật - Đại học 

Tổng hợp Cambridge 

- Cử nhân Luật – Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

- Phó Tổng Giám 

đốc SCIC - Bộ Tài 

chính 

- Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Bảo 

Minh 

- Thành viên HĐQT 

Công ty CP Viễn 

thông CMC 

- Chủ tịch, TGĐ 

Jetstar Pacific 

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ 

Tài chính 

Việt 

Nam 

Ông 

Martyn 

Parker 

Phó Chủ 

tịch  

Bằng FCII, Chartered 

Insurer, Học viện Bảo 

hiểm hoàng gia Anh 

Chủ tịch Ủy ban 

Hợp tác toàn cầu 

Swiss Re 

- Trưởng phòng Khai thác và Bồi 

thường Nhân thọ của Mercantile 

and General Re 

- Trưởng Bộ phận kinh doanh quốc 

tế của Mercantile and General Re  

- Giám đốc toàn cầu mảng nhân thọ 

và sức khỏe và Thành viên Ban 

Điều hành tập đoàn Swiss Re 

- Thành viên HĐQT tập đoàn và 

Giám đốc bộ phận Thị trường 

khách hàng châu A - Swiss Re 

Anh 

Ông 

Phan 

Kim 

Bằng 

Phó Chủ 

tịch  

Cử nhân kinh tế - Đại 

học Tài chính kế toán 

Hà Nội 

- Thành viên HĐQT 

Tập đoàn Bảo 

Việt;  

- Chủ tịch HĐTV 

kiêm Tổng Giám 

đốc Tổng công ty 

Bảo hiểm Bảo Việt 

- Trưởng phòng Kế toán Công ty 

bảo hiểm Hà Nội 

- Phó Trưởng phòng BH Con 

người; Trưởng phòng Quản lý đại 

lý 

- Trưởng Ban kiểm toán hoạt động 

bảo hiểm phi nhân thọ, Phó Giám 

đốc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn, 

Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn 

Bảo Việt 

Việt 

Nam 

Ông 

Trần 

Vĩnh 

Đức 

Thành viên  

- Tiến sỹ kinh tế chuyên 

ngành Tài chính - Bảo 

hiểm, Đại học Tổng 

hợp Humbold, Đức  

- Kỹ sư Kinh tế chuyên 

ngành Tài chính - Bảo 

hiểm – Đại học Tổng 

hợp Humbold, Đức 

Chủ tịch HĐQT 

Tổng Công ty cổ 

phần Bảo Minh 

- Trưởng phòng TCTy Bảo hiểm 

Việt Nam 

- Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng 

Giám đốc TCTy Bảo hiểm Việt 

Nam; 

 

Việt 

Nam 

Ông Đào 

Nam Hải 

Thành viên 

độc lập  

- Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh – Đại học quốc 

gia Hà Nội & Đại học 

Irvine Hoa Kỳ  

- Thạc sỹ Luật kinh tế, 

Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty cổ 

phần bảo hiểm 

Petrolimex (PJICO) 

- Trưởng phòng Tổng hợp kiêm 

Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty 

PJICO 

- Trưởng phòng Thị trường kiêm 

Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám 

Việt 

Nam 
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Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Chức vụ đang đảm 

nhiệm 
Chức vụ công tác đã qua 

Quốc 

tịch 
Viện Nhà nước và 

Pháp luật 

- Cử nhân Tài chính 

doanh nghiệp – Đại 

học Kinh tế quốc dân 

đốc Chi nhánh PJICO Lạng Sơn  

- Phó Tổng Giám đốc Công ty 

PJICO 

Ông 

Phạm Sỹ 

Danh 

Thành viên 

độc lập 

- Sau Đại học, CHLB 

Đức 

- Cử nhân kinh tế, 

CHLB Đức 

 - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính 

Việt 

Nam 

Ông 

Phạm 

Công Tứ 

Thành viên  

- Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh - Học viện Quản 

trị kinh doanh Vương 

quốc Bỉ  

- Cử nhân Tài chính - 

Đại học Tài chính - Kế 

toán 

 

Tổng Giám đốc 

VINARE 

- Kế toán trưởng VINARE 

- Phó Tổng Giám đốc VINARE 

Việt 

Nam 

Ông Mai 

Xuân 

Dũng 

Thành viên  

- Thạc sĩ Kinh tế và Tài 

chính quốc tế, Đại học 

Queensland, New 

Zealand 

- Chứng chỉ Đại học bảo 

hiểm, Học viện Bảo 

hiểm - Tài chính Úc - 

New Zealand 

- Cử nhân Kinh tế bảo 

hiểm, Đại học Kinh tế 

quốc dân 

Phó Tổng giám đốc 

VINARE 

- Phó Trưởng phòng Tái bảo hiểm 

Hàng hải VINARE 

- Giám đốc Ban Hàng hải VINARE 

 

Việt 

Nam 

Ông 

Nguyễn 

Đình An 

Thành viên 

- Thạc sỹ Kinh tế - Tài 

chính, Đại học 

Staffordshire, Anh 

Quốc 

- Cử nhân Kinh tế, Đại 

học Kinh tế quốc dân 

Quyền Tổng giám 

đốc Công ty TNHH 

Quản lý Quỹ Bảo 

Việt 

- Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp 

Tập đoàn Bảo Việt 

- Thành viên Hội đồng thành viên 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo 

Việt 

 

Việt 

Nam 

Ông Beat 

Schnegg 

Thành viên  

 - Trưởng bộ phận 

Quản lý nghiệp vụ 

Phi nhân thọ châu 

Á của Swiss Re. 

- Thành viên của Ủy 

ban Quản lý 

nghiệp vụ ET và 

Ban điều hành 

Swiss Re châu Á 

- Trưởng nhóm chuyên trách về thị 

trường Bỉ và Hà Lan, Swiss Re 

- Trưởng bộ phận Tất toán trách 

nhiệm hợp đồng (Run-off) của 

Swiss Re Zurich và chấu Á, Phi, 

Mỹ La tinh 

- Trưởng Nhóm Bồi thường Tài sản 

& Trách nhiệm châu Á (P&C) 

Swiss Re Singapore 

Thụy 

Sỹ 
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Ban kiểm soát: 

 

Họ và tên Trình độ chuyên môn 
Chức vụ đang 

đảm nhiệm 
Chức vụ công tác đã qua 

Quốc 

tịch 

Ông Trần 

Trung Tính 

Trưởng Ban  

- Thạc sỹ Tài chính - 

Ngân hàng, Đại học 

Kinh tế quốc dân  

- Cử nhân Toán kinh tế 

& Bảo hiểm – Đại học 

Kinh tế quốc dân  

- Cử nhân Anh văn – Đại 

học Sư phạm Ngoại 

ngữ Hà Nội   

Phó Tổng Giám đốc 

Công ty bảo hiểm 

Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt 

Nam (BI) 

- Trưởng phòng Bảo hiểm Tài 

sản Kỹ thuật Công ty Bảo 

Minh Hà Nội  

- Phó Giám đốc Công ty Bảo 

Minh Hà Nội  

- Trưởng phòng Phát triển 

kinh doanh BIC 

Việt 

Nam 

Ông Trần 

Phan Việt 

Hải 

Thành viên  

Cử nhân Bảo hiểm – Đại 

học Tài chính Kế toán 

Hà Nội 

Phó Tổng Giám đốc 

Công ty bảo hiểm 

Samsung - Vina 

(SVI) 

Trưởng phòng, Phó Tổng 

Giám đốc Tổng công ty cổ 

phần Tái bảo hiểm quốc gia 

Việt Nam 

 

Việt 

Nam 

Ông Đỗ 

Quang 

Khánh 

Thành viên 

(Miễn nhiệm từ 

ngày 11/4/2017)  

Cử nhân Bảo hiểm – Đại 

học Tài chính Kế toán 

Hà Nội 

Phó Tổng Giám đốc 

Tổng công ty cổ 

phần bảo hiểm Bưu 

điện (PTI) 

Kế toán trưởng Tổng công ty 

cổ phần bảo hiểm Bưu điện 

(PTI) 

Việt 

Nam 

Bà Lê Thị 

Thanh Hiền 

Thành viên  

- Thạc sĩ Tài chính, Đại 

học Sydney 

- Cử nhân Kế toán, Đại 

học Kinh tế quốc dân 

Phó Phòng Tài chính 

Tổng công ty đầu tư 

và kinh doanh vốn 

nhà nước (SCIC) 

Kiểm toán viên cao cấp Công 

ty TNHH Kiểm toán 

PricewaterhouseCoopers 

Việt 

Nam 

Ông Vũ 

Ngọc Vượng 

Thành viên 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh, Đại học 

Frederick Taylor 

- Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng, Học viện 

Tài chính 

Chuyên viên Ban 

Đầu tư Tập đoàn 

Bảo Việt 

 Việt 

Nam 

Ông Deepak 

Mohan 

Thành viên  

- Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh, Đại học St. 

Gallen, Thụy Sỹ 

- Cử nhân kinh tế Đại 

học Georgia, Hoa Kỳ 

- Chứng chỉ về Bảo hiểm 

Phi nhân thọ (Chartered 

Property Casualty 

Underwriter) và Quản 

trị rủi ro (Associate in 

Risk Management) 

Giám đốc Ban Phát 

triển Thị trường, 

Swiss Re châu Á 

- Thành viên tham gia vào 

nhiều dự án Chiến lược và 

Phát triển của Tập đoàn 

Swiss Re 

- Ban Đầu tư chiến lược 

Swiss Re tại Hong Kong, 

tập trung vào các hoạt động 

đầu tư trực tiếp và phát triển 

doanh nghiệp tại Đông Nam 

Á 

Mỹ 
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Ban Tổng Giám đốc: 

 

Họ và tên Trình độ chuyên môn 
Chức vụ đang 

đảm nhiệm 

Chức vụ công tác đã 

qua 

Quốc 

tịch 

Ông Phạm 

Công Tứ 

Tổng Giám đốc 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh - Học viện Quản 

trị kinh doanh Vương 

quốc Bỉ  

- Cử nhân Tài chính - Đại 

học Tài chính - Kế toán 

Thành viên Hội 

đồng quản trị 

VINARE 

 

- Kế toán trưởng VINARE 

- Phó Tổng Giám đốc 

VINARE 

Việt 

Nam 

Ông Mai 

Xuân Dũng 

Phó Tổng giám 

đốc 

- Thạc sĩ Kinh tế và Tài 

chính quốc tế, Đại học 

Queensland, New 

Zealand 

- Chứng chỉ Đại học bảo 

hiểm, Học viện Bảo 

hiểm - Tài chính Úc - 

New Zealand 

- Cử nhân Kinh tế bảo 

hiểm, Đại học Kinh tế 

quốc dân 

Thành viên Hội 

đồng quản trị 

VINARE 

- Phó Trưởng phòng Tái 

bảo hiểm Hàng hải 

VINARE 

- Giám đốc Ban Hàng hải 

VINARE 

 

Việt 

Nam 

Ông Yves-

Daniel 

Cochand 

Phó Tổng giám 

đốc 

- Thạc sỹ Luật, Thụy Sỹ 

- Cử nhân Đại học 

 - Thành viên Ban Lãnh đạo 

Bộ phận khai thác BH 

Trách nhiệm châu Âu, 

Swiss Re Zurich 

- Thành viên Ban Lãnh đạo 

Swiss Re Pháp 

- Giám đốc, Bộ phận các 

dịch vụ Tạm thời tại 

Swiss Re New York 

- Giám đốc, Trưởng Bộ 

phận khai thác hợp đồng 

cố định BH Phi nhân thọ 

Swiss Re Toronto 

- Trưởng bộ phận khai thác 

BH Trách nhiệm châu Á 

tại Hong Kong 

Thụy 

Sỹ 

Ông Nguyễn 

Mạnh Linh 

Phó Tổng giám 

đốc 

 

- Thạc sỹ Kinh doanh 

quốc tế (MSC) 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh (MBA) 

- Kỹ sư Tin học 

 - Phó Trưởng phòng Nhân 

sự-Tổng hợp VINARE, 

Trợ lý Tổng Giám đốc 

- Giám đốc Ban Quản lý 

Rủi ro 

Việt 

Nam 
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Định hướng phát triển:  

  Tầm nhìn chiến lược: 

TRỞ THÀNH NHÀ TÁI BẢO HIỂM CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM: 

- Cung cấp các giải pháp dài hạn và các dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong 

nước và khu vực 

- Hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả 

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp 

- Thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và góp 

phần nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của Việt Nam 

 

 Các giá trị cam kết:  

- Lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư, 

- Nâng cao hiệu quả và tính sinh lợi của thị trường bảo hiểm: 

+ Quản lý rủi ro và nguồn vốn 

+ Đào tạo và chuyển giao kiến thức công nghệ 

+ Trung tâm thông tin thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm 

- Phát triển bền vững thị trường bảo hiểm: 

+ Cung cấp năng lực tái bảo hiểm 

+ Hỗ trợ phát triển sản phẩm bảo hiểm mới 

- Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam 

 

  Mục tiêu tăng trưởng và phát triển giai đoạn 2016 - 2020: theo Chiến lược phát triển giai 

đoạn 2016 – 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê chuẩn 

 Tăng trưởng:  

- Doanh thu Phí nhận Tái bảo hiểm: tăng trưởng bình quân 12%/năm 

- Doanh thu Phí giữ lại: tăng trưởng bình quân 16%/năm 

- Tỷ lệ Combined Ratio: bình quân 93%  

 

 Phát triển bền vững: 

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc 

nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ phát 

triển các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư 

- Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam 

   



 

16 

 

Những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty: 

TOÀN CẢNH RỦI RO CỦA VINARE 

Với đặc thù của ngành bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, việc xây dựng quy trình đánh giá và nhận rủi 

ro một cách chặt chẽ, có kiểm soát là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn vốn, gia tăng giá trị đầu 

tư cho cổ đông. VINARE luôn cố gắng nhận diện mọi rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, từ 

đó đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả, đặc biệt là đối với những rủi ro cốt lõi.  

 

 

  

NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO CỦA VINARE 

Danh mục từ viết tắt 

BH Bảo hiểm HĐ Hoạt động 

TT Thị trường TC Tài chính 

TD Tín dụng NS Nhân sự 

ĐT Đầu tư PL Pháp lý 

CL Chiến lược DT Danh tiếng 

IT Hệ thống IT DP Dự phòng 

 

Chú thích về tình trạng 

 

 
 

Rủi ro có thể ảnh hưởng nhỏ đến hoạt động, cũng như kết quả kinh doanh của 

VINARE, xu hướng giảm, tốc độ ảnh hưởng chậm và đang được xử lý 1 cách có 

hiệu quả hoặc có thể xử lý sau. 

 

 
 

Rủi ro có thể ảnh hưởng trung bình đến hoạt động, cũng như kết quả kinh doanh 

của VINARE, chưa rõ về xu hướng, tốc độ ảnh hưởng từ 6-12 tháng và cần rà soát 

lại các giải pháp đang có và theo dõi tính hiệu quả của giải pháp. 

 

 

Rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động, cũng như kết quả kinh doanh của 

VINARE, xu hướng tăng, tác động nhanh, chưa được xử lý 1 cách có hiệu quả hoặc 

chưa có giải pháp, cần ưu tiên tìm giải pháp ngay lập tức. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Toàn cảnh rủi ro của VINARE 

Rủi ro cốt lõi Rủi ro hoạt động 

Rủi ro bảo hiểm 

 Nghiệp vụ 

 Thiên tai 

 Dự phòng 
 … 

Các rủi ro khác 

Thanh khoản 

Quy trình Chiến lược 

Rủi ro tài chính/thị trường 

 Lãi suất 

 Tỉ giá 

 Thị trường đầu tư 

Hệ thống Pháp lý 

Sự kiện bên ngoài 

Rủi ro tín dụng 

 Mất khả năng thanh toán 

 Thay đổi xếp hạng … 

Danh tiếng 

Con người 
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1. Rủi ro cốt lõi 

1.1. Rủi ro bảo hiểm: Các rủi ro bảo hiểm chung đối với tất cả các nghiệp vụ: 

 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

BH1 

Khác nhau về điều kiện, điều khoản 

giữa hợp đồng nhận tái bảo hiểm và 

hợp đồng nhượng tái bảo hiểm có 

thể khiến VINARE phải tự chịu tổn 

thất do không được chia sẻ/bảo vệ 

trong các hợp đồng nhượng tái của 

VINARE. 

 

- Đối với hợp đồng Treaty: Các Ban nghiệp 

vụ chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo điều 

kiện, điều khoản của hợp đồng đầu ra 

luôn bao trùm được điều kiện và điều 

khoản của hợp đồng đầu vào. 

- Đối với dịch vụ tạm thời: kiểm soát chặt 

điều kiện điều khoản để có thể đưa vào 

hợp đồng nhượng tái. 

 

BH3 

Sự kiện thiên tai lớn bất thường làm 

ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh 

doanh chung của cả Tổng Công ty 

(có thể phải chịu toàn bộ mức tự 

chịu 5 triệu USD hoặc cao hơn). 

 

- Áp dụng event limit cho hợp đồng nhận 

nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật. 

- Áp dụng sub-limit cho rủi ro thiên tai cho 

các dịch vụ tạm thời. 

- Mua hợp đồng bảo vệ Cat XL. 

- Tận dụng sự hỗ trợ của đối tác trong việc 

đánh giá rủi ro thiên tai. 

 

BH4 

Tích tụ rủi ro hơn mức giữ lại thông 

thường do sai sót thông tin, thiếu 

thông tin đồng bảo hiểm, hợp đồng 

không có bordereaux, khách hàng tự 

phân chia rủi ro… 

 

- Điều tra kỹ thông tin, đối chiếu thông tin 

bordereaux của hợp đồng cố định, kiểm 

soát đồng bảo hiểm trong hợp đồng nhận 

cố định. 

- Đánh giá/phân tích mức giữ lại lớn nhất 

có thể và đưa giải pháp thích hợp từng 

tình huống. 

 

BH5 

Chưa có công cụ định phí hiệu quả 

áp dụng được cho thực tế thị trường 

Việt Nam. 

 

- Phân tích bảo vệ phương án tái tục hợp 

đồng hàng năm trước Ban điều hành trên 

cơ sở đánh giá số liệu lịch sử, xu hướng 

tổn thất đồng thời xem xét mối quan hệ 

lâu dài với từng khách hàng để quyết định 

mức phí phù hợp. 

- Sử dụng các công cụ định phí của nhà tái 

bảo hiểm làm cơ sở tham khảo. 

 

BH7 

Trích lập dự phòng nghiệp vụ không 

đầy đủ. 

 

- Tuân thủ hướng dẫn lập dự phòng nghiệp 

vụ do luật pháp quy định 

- Đối chiếu với phương pháp trích lập dự 

phòng theo chuẩn mực quốc tế khác để 

tham khảo. 

 

BH6 

Thay đổi mức trích lập dự phòng 

nghiệp vụ do phải đăng ký lại các 

phương pháp trích lập theo quy định 

của Thông tư 50. 

 

- Theo phương án đang trình Bộ Tài chính 

phê duyệt, các thay đổi về phương pháp 

trích lập sẽ không ảnh hưởng trọng yếu 

đến mức trích lập dự phòng nghiệp vụ 

hiện nay của VINARE. 
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1.2.  Rủi ro đầu tư 

 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

ĐT3 

Tích tụ đầu tư do tập trung vốn/ tài 

sản đầu tư vào một hoặc một nhóm 

đối tác có liên quan với nhau dẫn 

đến kết quả đầu tư có thể bị ảnh 

hưởng lớn nếu đối tác có kết quả 

kinh doanh không thuận lợi. 

 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình hình 

hoạt động kinh doanh của đối tác. Thực 

hiện giới hạn phân bổ đầu tư theo Quy 

chế Đầu tư.  

 

1.3.  Rủi ro thị trường bảo hiểm/thị trường tài chính: 

   Rủi ro thị trường bảo hiểm: 

 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

TT.BH1 

Tỷ lệ phí giảm do cạnh tranh phi kỹ 

thuật từ thị trường bảo hiểm gốc làm 

ảnh hưởng đến doanh thu phí của 

VINARE, làm mất cân bằng giữa 

mức phí nhận và trách nhiệm nhận; 

đồng thời gây khó khăn cho 

VINARE trong việc thu xếp hợp 

đồng tái bảo hiểm. 

- Đối với hợp đồng treaty: xem xét từng 

hợp đồng, cân nhắc kỹ lưỡng khi ký 

kết đảm bảo hiệu quả. 

- Đối với hợp đồng facultative: tuân thủ 

quy trình khai thác, xem xét đánh giá 

cẩn thận đối với từng dịch vụ để quyết 

định đảm bảo hiệu quả. 

 

TT.BH2 

Thị trường TBH nước ngoài HARD 

gây khó khăn cho việc thu xếp tái 

bảo hiểm (làm tăng chi phí thu xếp, 

bị thắt chặt điều kiện điều khoản). 

 

- Đàm phán với đối tác chiến lược/ đối 

tác lâu dài của VINARE để tiếp tục hỗ 

trợ trong việc thu xếp tái bảo hiểm cho 

VINARE, hạn chế việc phải thu xếp tái 

bảo hiểm với các thị trường có rating 

thấp. 

 

TC.BH1 

Chênh lệch tỷ giá dẫn gây ra bất lợi 

cho VINARE khi thanh toán do: 

- Điều kiện điều khoản hợp đồng về 

thanh toán tiền USD và quy định 

về ngoại hối. Công ty gốc vẫn 

thanh toán cho VINARE bằng tiền 

VNĐ trong khi VINARE phải 

thanh toán với nhà tái bằng tiền 

USD. 

- Tỷ giá biến động nhiều dẫn đến 

VINARE phải chi trả tổn thất với 

tỷ giá cao. 

 

- Quản trị chặt chẽ kế hoạch sử dụng 

ngoại tệ và các giải pháp nhằm giảm 

thiểu rủi ro chênh lệch tỷ giá trong 

thanh toán tái bảo hiểm 
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        Rủi ro thị trường tài chính: 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

TC.ĐT

1 

Biến động lãi suất do tác động của 

chính sách kinh tế vĩ mô làm ảnh 

hưởng lớn đến thu nhập từ nguồn tiền 

gửi và trái phiếu trong danh mục đầu 

tư. 

 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình 

hình hoạt động kinh doanh của các 

ngân hàng và các tổ chức phát hành. 

Hợp đồng tiền gửi có điều khoản rút 

trước hạn. Đa dạng các kỳ hạn của các 

hợp đồng tiền gửi và ưu tiên hợp đồng 

mua trái phiếu đàm phán kèm theo 

điều khoản mua lại. 

 

TT.ĐT

2 

Biến động giá trên thị trường chứng 

khoán ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu 

tư từ nguồn đầu tư cổ phiếu và từ 

danh mục ủy thác đầu tư. 

 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình 

hình kinh doanh của các doanh nghiệp 

VINARE nắm giữ cổ phiếu, đồng thời 

bám sát kế hoạch quản lý tài sản của 

đơn vị nhận ủy thác. 

 

TT.ĐT

3 

Tính thanh khoản không đảm bảo do 

danh mục đầu tư gặp khó khăn trong 

việc thực hiện đầu tư hoặc chuyển 

đổi tài sản đầu tư thành tiền hoặc giá 

trị thanh khoản không đạt kỳ vọng. 

 

- Duy trì tỷ trọng lớn tiền gửi trong tổng 

danh mục đầu tư.  

- Ưu tiên trái phiếu niêm yết có điều 

khoản thu xếp chuyển nhượng trước 

hạn. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp góp 

vốn niêm yết. 

- Lựa chọn đầu tư cổ phiếu có tính 

thanh khoản cao. 

- Xây dựng những tiêu chí về thanh 

khoản trong hợp đồng ủy thác đầu tư. 

- Lựa chọn những dự án bất động sản có 

tính thanh khoản cao. 

 

 

1.4.  Rủi ro tín dụng: 

 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

TD.BH1 

Không thu đòi được bồi thường tái 

bảo hiểm dịch vụ tạm thời đối với 

các nhà nhận tái bảo hiểm ngoài 

nước do đối tác mất khả năng thanh 

toán hoặc chậm trễ/không hợp tác 

trong việc trả bồi thường. 

- Đảm bảo thanh toán phí cho các nhà 

nhận tái đúng thời hạn. 

- Thu xếp tái bảo hiểm theo đúng hướng 

dẫn khai thác (ưu tiên các nhà nhận tái 

bảo hiểm có xếp hạng tín nhiệm cao và 

các đối tác truyền thống). 

 

TD.BH2 

Thanh toán và thu đòi công nợ 

không tuân thủ đúng theo tiến độ 

thanh toán quy định trong hợp đồng 

TBH phát sinh do: 

- Việc phát sinh chứng từ muộn ảnh 

- Lên kế hoạch thu đòi công nợ định kỳ 

và có hệ thống. 

- Gặp gỡ khách hàng nhằm trao đổi giải 

quyết vướng mắc. 

- Báo cáo xin hỗ trợ từ ban lãnh đạo đối 
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hưởng đến hạn thanh toán theo hợp 

đồng. 

- Khách hàng cố tình kéo dài thời 

gian không hợp tác trong việc 

thanh toán công nợ. 

- Không thu đòi được do không thỏa 

mãn các yêu cầu về tài liệu hỗ trợ 

của khách hàng yêu cầu. 

- Việc chậm thanh toán phí có thể 

dẫn tới khách hàng từ chối thanh 

toán tổn thất. 

 

với các trường hợp tồn đọng quá lâu 

không có hướng giải quyết. 

- Phân công nhân sự chuyên trách theo 

dõi thu đòi đối trừ. 

TD.BH3 

 

Không đảm bảo biên khả năng thanh 

toán theo quy định của Pháp luật. 

 

Hiện nay tỷ lệ BKNTT của doanh 

nghiệp / BKNTT tối thiểu của VINARE 

ở mức cao nhất trong thị trường bảo 

hiểm Việt Nam. Tỷ lệ này có thể giảm 1 

chút trong tương lai khi đặt kế hoạch 

kinh doanh có tăng trưởng về doanh thu 

phí nhận, tuy nhiên vẫn luôn duy trì ở 

mức cao đảm bảo không vi phạm quy 

định của Pháp luật. 

 

TD.BH4 

Không giữ được xếp hạng tín nhiệm 

hiện tại do: 

- Tổ chức xếp hạng thay đổi phương 

pháp đánh giá, yêu cầu chặt chẽ 

cao hơn. 

- Kết quả kinh doanh không tốt và kế 

hoạch kinh doanh của VINARE 

không đảm bảo sự tăng trưởng 

cũng như hiệu quả làm suy giảm 

sức mạnh của bảng cân đối. 

 

- Nắm bắt kịp thời những thay đổi trong 

phương pháp đánh giá của A.M. Best 

để có những thay đổi thích hợp đáp 

ứng nhu cầu mới trong đánh giá. 

- Tiếp tục nỗ lực cải thiện kết quả kinh 

doanh và xây dựng chiến lược tăng 

trưởng phù hợp đảm bảo mục tiêu phát 

triển bền vững. 

 

TD.ĐT1 

Ngân hàng, tổ chức mất khả năng 

thanh toán hoặc thanh toán không 

đúng cam kết, thanh toán không 

đúng hạn và/hoặc Giảm giá trị đầu tư 

do biến động kết quả kinh doanh của 

đối tác. 

 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình 

hình hoạt động kinh doanh của các 

ngân hàng và các tổ chức phát hành.  

- Hợp đồng tiền gửi có điều khoản rút 

trước hạn. Đa dạng các kỳ hạn của các 

hợp đồng tiền gửi. 

- Ưu tiên hợp đồng mua trái phiếu kèm 

theo điều khoản mua lại. 

- Thường xuyên đánh giá và cập nhật 

tình hình từng danh mục tài sản đầu tư 

để có giải pháp kịp thời 
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2. Rủi ro hoạt động 

2.1. Rủi ro con người  

 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

HĐ.NS1 

- Cán bộ chưa hiểu rõ hướng dẫn khai 

thác, hướng dẫn bồi thường, không 

tuân thủ đúng các hướng dẫn (ví dụ: 

chấp nhận rủi ro bị loại trừ, nhận cao 

hơn mức được phép hoặc xử lý bồi 

thường không chính xác). 

- Thực hiện không đúng phân cấp khai 

thác. 

- Định kỳ, phổ biến nội dung mới thay 

đổi trong các hướng dẫn nghiệp vụ 

của VINARE đến từng cán bộ thực 

hiện. 

- Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kiểm 

tra chéo (lãnh đạo Ban kiểm soát). 

 

HĐ.NS2 

Đánh giá/nhận định sai chất lượng rủi 

ro do thiếu thông tin từ khách hàng 

hoặc do năng lực của cán bộ khai thác, 

cán bộ đánh giá hoặc do sơ suất cá 

nhân. 

 

- Cán bộ khai thác, cán bộ đánh giá 

xem xét kĩ các thông tin được cung 

cấp, chủ động yêu cầu khách hàng 

cung cấp đủ thông tin nếu thiếu hoặc 

làm rõ thông tin. 

- Đảm bảo tuân thủ quy trình khai 

thác/đánh giá và nguyên tắc kiểm tra 

chéo. 

- Tổ chức đào tạo, trao đổi nội bộ. 

 

HĐ.NS3 

Mất nhân sự chủ chốt ở cấp lãnh đạo 

Ban có thể gây ảnh hưởng đến hoạt 

động của VINARE trong thời gian 

trung hạn. 

- Thúc đẩy việc thực hiện các chính 

sách đãi ngộ, chính sách phân phối, 

đào tạo. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

 

HĐ.NS4 
Nhân lực không đầy đủ, năng lực cán 

bộ không đáp ứng được yêu cầu công 

việc. 

Điều động tạm thời hoặc bổ sung thêm 

nhân lực phù hợp với yêu cầu công 

tác. 
 

HĐ.NS5 

Rủi ro đạo đức và hành vi lệch chuẩn 

của người lao động có thể ảnh hưởng 

đến danh tiếng/uy tín của công ty hoặc 

gây bất lợi cho Tổng Công ty. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và 

các giải pháp liên quan đến sinh hoạt 

cộng đồng, tuyên truyền giáo dục ... 

- Giám sát và đánh giá chặt chẽ tính 

tuân thủ các quy định của pháp luật, 

của Tổng công ty trong quá trình 

thực hiện và có chính sách thưởng 

phạt rõ ràng, minh bạch 

 

 

 

2.2.  Rủi ro hệ thống 

 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

HĐ.IT1 

Hệ thống IT, email trục trặc; nhiều lỗi 

chương trình muốn sửa phải thụ thuộc 

vào nhà cung cấp; Tốc độ xử lý của hệ 

- Thường xuyên yêu cầu IT bổ sung rà 

soát hệ thống biểu báo. 

- Có biện pháp phân tán khối lượng dữ 
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thống IT chậm không đáp ứng được 

yêu cầu làm cho việc phát sinh và 

thống kê số liệu không thể thực hiện 

được. 

- Ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện báo 

cáo tài chính quý hoặc. 

- Có thể đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy 

ra gián đoạn hoạt động vào thời điểm 

tái tục, cần xác nhận hợp đồng. 

 

liệu để giảm tải hệ thống cải thiện 

tốc độ chạy của hệ thống IT. 

- Chuẩn bị phương án khôi phục hoạt 

động của hệ thống trong trường hợp 

xảy ra gián đoạn toàn bộ. 

HĐ.IT2 

An toàn bảo mật thông tin chưa chặt 

chẽ, có thể lộ thông tin về dữ liệu 

nghiệp vụ.  

 

- Phân cấp truy cập, sao chép dữ liệu 

đến từng Ban, từng cán bộ. 

- Sử dụng biện pháp ngăn chặn người 

dùng có thể copy dữ liệu bằng USB. 

 

 

3. Rủi ro khác 

3.1. Rủi ro chiến lược 

 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

CL1 

Thị phần và vị trí thị trường nghiệp vụ 

sụt giảm do: 

- Nhu cầu tái bảo hiểm giảm do năng 

lực của các Công ty gốc gia tăng. 

- Cạnh tranh trực tiếp với các Công ty 

trong và ngoài nước. 

 

- Tăng cường mở rộng thị trường một 

cách thận trọng: 

 Các nước trong khu vực; 

 Trao đổi dịch vụ với các National 

Re khác. 

- Phát triển khai thác sản phẩm mới và 

tăng cường nhận dịch vụ trong các 

lĩnh vực như: 

 BH Nông nghiệp; 

 BH cho người vay tín dụng; 

 BH Nat Cat; 

 BH tài sản khu vực công. 

- Nghiên cứu hoàn thiện báo cáo thị 

trường và khách hàng. 

 

 

3.2. Rủi ro pháp lý 

 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

PL1 

Rủi ro này có thể phát sinh trong quá 

trình hoạt động kinh doanh khi: 

- Xảy ra tranh chấp với khách hàng 

nhận/nhượng tái của VINARE. 

- Ban Pháp chế bán chuyên trách, Hội 

đồng Nghiệp vụ, Hội đồng Đầu tư 

chịu trách nhiệm tư vấn cho lãnh 

đạo Tổng Công ty. 
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- Không đáp ứng được hoặc không nắm 

bắt kịp thời những thay đổi, bổ sung, 

quy định của luật pháp trong kinh 

doanh tái bảo hiểm. 

 

- Thuê chuyên gia, tư vấn trong 

trường hợp cần thiết. 

 

 

3.3. Rủi ro danh tiếng 

 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình 

trạng 

DT1 

Xảy ra tranh chấp, khiếu kiện với khách 

hàng gốc, người được bảo hiểm làm ảnh 

hưởng đến uy tín của VINARE trong thị 

trường. 

 

- Chủ động giải quyết mọi tranh chấp 

trên cơ sở đàm phán. Ban 

Marketing chịu trách nhiệm chăm 

sóc khách hàng để tìm hiểu nhu cầu 

và vướng mắc có thể phát sinh từ 

phía khách hàng. 

- Thuê tư vấn trong trường hợp cần 

thiết. 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2017 

 Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Phát triển bền vững 

 Chính sách liên quan đến người lao động  
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Tình hình hoạt động kinh doanh 2017:   

 Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán: 

                 Đơn vị: Triệu VND 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2017 

Thực hiện 

2016 

% so với 

KH đầu 

năm 

% so với 

KH điều 

chỉnh 

% so với 

2016 

Doanh thu phí tái 

bảo hiểm 

1.651.472 1.655.558 93,3% 101,0% 99,8% 

Phí nhượng tái bảo 

hiểm 

(1.064.579) (1.094.034)   97,3% 

Doanh thu phí bảo 

hiểm thuần 

569.524 569.344      

100,0% 

Doanh thu thuần 

hoạt động KDBH 

981.229 964.478   101,7% 

Tổng chi phí hoạt 

động KDBH 

859.621 818.357   105,0% 

Lợi nhuận gộp 

KDBH 

121.608 146.121   83,2% 

Lợi nhuận gộp hoạt 

động tài chính  

211.582 190.430   111,1% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

65.772 88.812   74,1% 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh 

doanh 

267.418 247.738   107,9% 

Lợi nhuận khác 11.310 11.977   94,4% 

Phần lợi nhuận 

thuần từ công ty liên 

kết 

35.531 27.502   129,2% 

Lợi nhuận trước 

thuế 

310.670 287.170   108,2% 

Lợi nhuận sau thuế 259.233 239.985   108,0% 
 

 

 Số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ: 

                      Đơn vị: Triệu VND 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2017 

Thực hiện 

2016 

% so với 

KH 

% so với 

KH điều 

chỉnh 

% so với 

2016 

Doanh thu phí tái 

bảo hiểm 

1.651.472 1.655.558 93,3% 101,0% 99,8% 

Phí nhượng tái bảo 

hiểm 

(1.064.579) (1.094.034)   97,3% 
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2017 

Thực hiện 

2016 

% so với 

KH 

% so với 

KH điều 

chỉnh 

% so với 

2016 

Doanh thu phí bảo 

hiểm thuần 

569.524 569.343      

100,0% 

Doanh thu thuần 

hoạt động KDBH 

981.229 964.478   101,7% 

Tổng chi phí hoạt 

động KDBH 

859.621 818.357   105,0% 

Lợi nhuận gộp 

KDBH 

121.608 146.121   83,2% 

Lợi nhuận gộp hoạt 

động tài chính  

221.374 201.136   110,1% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

65.772 88.812   74,1% 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh 

doanh 

277.210 258.445   107,3% 

Lợi nhuận khác 11.668 12.328   94,6% 

Lợi nhuận trước 

thuế 

285.290 270.726 102,6% 100,1% 105,4% 

Lợi nhuận sau thuế 233.853 223.541   104,6% 
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 Tổ chức và nhân sự: 
 

 Danh sách Ban điều hành: 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần 

1 Phạm Công Tứ Tổng Giám đốc 0,21% 

2 Mai Xuân Dũng Phó Tổng giám đốc 0,03% 

3 Nguyễn Mạnh Linh  Phó Tổng giám đốc 0,01% 

4 Yves-Daniel Cochand Phó Tổng giám đốc  0,00% 

5 Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng  0,12% 

 

 Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc: Không 

 
 Số lượng cán bộ, nhân viên:  

- Tổng số nhân viên của Tổng công ty tại ngày 31/12/2017 là 101 người (tại ngày 

31/12/2016 là 100 người) 

 

 Chính sách đối với người lao động: 

 Chính sách tuyển dụng và đào tạo: 

- Chính sách tuyển dụng tại VINARE được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình 

và tiêu chuẩn quy định để đảm bảo tuyển dụng được những cán bộ có năng lực, trình độ, 

đáp ứng các yêu cầu về quản lý và hoạt động kinh doanh. 

- Việc tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc được thực hiện đảm bảo phù hợp năng lực, 

phẩm chất của người lao động, phát huy năng lực, đóng góp của người lao động cho 

doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động có sự thăng tiến trong nghề nghiệp. 

- Người lao động được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên 

thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, các khóa đào tạo về Bảo hiểm – Tái bảo hiểm 

trong nước và nước ngoài. 

- Trong năm 2017, đã có 18 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, hội thảo, hội nghị trong nước 

và nước ngoài. 

 Chính sách trả lương, khen thưởng, phúc lợi: 

- VINARE chủ trương xây dựng chính sách đãi ngộ mang tính dài hạn, đảm bảo dân chủ, 

công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài, có trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều vào kết quả hoạt động của VINARE. Tạo 

đòn bẩy khuyến khích lợi ích vật chất nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo, nâng cao hiệu 

quả, năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh. 

- Triển khai hệ thống quản lý hiệu quả làm việc bao gồm: xây dựng bản mô tả công việc 

của từng vị trí, cá nhân người lao động lập bảng kế hoạch mục tiêu cá nhân hàng năm, 

đánh giá hiệu quả làm việc giữa kỳ và cuối kỳ dựa trên kế hoạch mục tiêu cá nhân đã 

được phê duyệt. 

 

 Những thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Không 
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Tình hình hoạt động đầu tư 2017: 

Danh mục đầu tư tại 31/12/2017:  

            Đơn vị: triệu VND 

STT Danh mục đầu tư 2017 2016 +/-  
Tỷ 

trọng 

1 Tiền gửi  2.180.000     2.225.822 -45.822 62,8% 

2 Trái phiếu, công trái  270.000 170.010 +99.990 7,8% 

3 Góp vốn DN khác  655.445 658.140 -2.695 18,9% 

4 

Đầu tư chứng khoán, 

Chứng chỉ quĩ, Ủy thác 

đầu tư  

275.500 245.093 +30.407  7,8% 

5 Văn phòng cho thuê  10.983 12.400 -1.417  0,3% 

7 Đầu tư BĐS  13.304 13.269 +35  0,4% 

8 Tiền gửi không kỳ hạn  65.003 55.662 +9.341  1,9% 

 Tổng cộng  3.470.235 3.380.397 +89.838 100% 

 

Tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết: 

 Tình hình hoạt động kinh doanh: 

         Đơn vị: triệu  VND 

Công ty 
Doanh thu thuần Lợi tức trước thuế 

2017 2016 2017/16 2017 2016 2017/16 

L/doanh SVI 324.766 250.891 135,3% 178.511 133.350 133,9% 

Vinare Invest 4.274 3.464 123,4% 1.264 576 219,4% 

 

 Tình hình tài chính: 

Đơn vị: triệu  VND 

Công ty 
Vốn ĐL thực góp 

31/12/17 (tỷ đ) 

Vốn CSH 

31/12/17 (tỷ đ) 

GT sổ sách 

31/12/17 (đ/CP) 

Giá vốn đầu tư 

(đ/CP) 

L/doanh SVI 500.000 910.890 18.218 10.000 

Vinare Invest 93.919 85.560 9.110 10.000 
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Tình hình tài chính:  

 Báo cáo tài chính hợp nhất: 

Đơn vị: tr. VND 

Chỉ tiêu 2017 2016 
Tỷ lệ % 

2017/16 

Tổng giá trị tài sản 6.448.645 6.350.350 101,5% 

Doanh thu thuần KDBH 981.229 964.478 101,7% 

Lợi nhuận gộp KDBH 121.608 146.121 83,2% 

Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính  211.582 190.430 111,1% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 267.418 247.738 107,9% 

Lợi nhuận khác 11.310 11.977 94,4% 

Phần lợi nhuận thuần từ công ty liên kết 35.531 27.502 129,2% 

Lợi nhuận trước thuế 310.670 287.170 108,2% 

Lợi nhuận sau thuế 259.233 239.985 108,0% 

Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho cổ đông 

(không bao gồm CLTG đánh giá số dư ngoại tệ 

cuối kỳ) 

260.792 235.302 107,9% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  66,91%  

 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ: 

Đơn vị: tr. VND 

Chỉ tiêu 2017 2016 
Tỷ lệ % 

2017/16 

Tổng giá trị tài sản 6.313.778 6.239.283 101,2% 

Doanh thu thuần KDBH 981.229 964.478 101,7% 

Lợi nhuận gộp KDBH 121.608 146.121 83,2% 

Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính  221.374 201.136 110,1% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 277.210 258.445 107,3% 

Lợi nhuận khác 11.668 12.328 94,6% 

Lợi nhuận trước thuế 285.290 270.726 105,4% 

Lợi nhuận sau thuế 233.853 223.541 104,6% 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

 Báo cáo tài chính hợp nhất: 

 

Chỉ tiêu 2017 2016 Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,41 1,39 Lần 

- Khả năng thanh toán nhanh 0,64 0,59 Lần 

2. Cơ cấu tài sản     

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 18,81 21,66 % 

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 81,19 78,34 % 

3. Cơ cấu nguồn vốn    

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 57,84 56,61 % 

- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 42,16 43,39 % 

4. Tỷ suất sinh lời    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 24,30 24,02 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 20,28 20,07 % 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 4,82 4,52 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 4,02 3,78 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 9,64 8,81 % 

    

 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ: 

 

Chỉ tiêu 2017 2016 Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán hiện hành 1,69 1,74 Lần 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,40 1,38 Lần 

- Khả năng thanh toán nhanh 0,64 0,59 Lần 

2. Cơ cấu tài sản     

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 17,40 20,55 % 

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 82,60 79,45 % 

3. Cơ cấu nguồn vốn    

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 59,05 57,57 % 

- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 40,95 42,43 % 

4. Tỷ suất sinh lời    
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Chỉ tiêu 2017 2016 Ghi chú 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 22,20 22,49 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 18,20 18,57 % 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 4,52 4,34 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 3,70 3,58 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 9,05 8,44 % 
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Vốn cổ phần và Cơ cấu cổ đông: 

 Cơ cấu cổ phiếu: Đến ngày 29/12/2017  

 

Chỉ tiêu Số lượng 

1. Tổng số cổ phiếu 131.075.937 

109.406.861 

21.669.076 

- CP phổ thông chuyển nhượng tự do 

- CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện 

2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại  131.075.937 

109.406.861 - CP phổ thông chuyển nhượng tự do 

- CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện 21.669.076 

 

 Cơ cấu cổ đông: tính đến thời điểm 29/12/2017, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:  

 

TT Loại cổ đông Số CP nắm giữ Tỷ lệ /VĐL 

1 Cổ đông tổ chức: 127.039.117 96,92% 

a Trong nước 89.468.916 68,26% 

 - Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 52.906.035 40,36% 

 - Các cổ đông pháp nhân khác 36.562.881 27,89% 

b Nước ngoài 37.570.201 28,66% 

2 Cổ đông cá nhân: 4.036.820 3,08% 

a Trong nước 3.743.374 2,86% 

b Nước ngoài 293.446 0,22% 

 Cộng 131.075.937 100% 

  

 Danh sách cổ đông lớn: (tại thời điểm 29/12/2017) 

 

TT Tên cổ đông Vốn góp theo mệnh giá (VND) Tỷ lệ sở hữu  

1 SCIC 529.060.350.000 40,36% 

2 Swiss Re 327.689.890.000 25,00% 

3 Bảo Việt 120.268.200.000 9,18% 

4 Quỹ đầu tư Bảo Việt 92.020.000.000 7,02% 

5 Bảo Minh 84.275.100.000 6,43% 

 

 Thay đổi vốn đầu tư: không có 

 Giao dịch cổ phiếu quĩ:  không có 

 Các chứng khoán khác: không có  
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Báo cáo phát triển bền vững  

 Định hướng phát triển bền vững:  

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc 

nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ phát triển 

các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư; 

- Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

 

 Hành động cụ thể:  

- Thiết lập chiến lược, mục tiêu phát triển và kế hoạch hành động một cách rõ ràng và 

thường xuyên đánh giá, xem xét và hiệu chỉnh trong quá trình thực hiện; 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong nội bộ Tổng công ty để đảm bảo tăng trưởng 

hiệu quả và bền vững; 

- Góp phần nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro trong thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm 

Việt Nam thông qua các hoạt động: đào tạo và chuyển giao kỹ thuật quản trị rủi ro và 

phòng ngừa rủi ro; cung cấp và đánh giá các thông tin về thị trường bảo hiểm và tái bảo 

hiểm và các thông tin có liên quan; 

- Cung cấp các sản phẩm mới cho thị trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về 

bảo hiểm; 

- Thu xếp tái bảo hiểm một cách an toàn và hiệu quả cho VINARE và các công ty nhượng 

tái, đảm bảo khả năng tài chính, thu hồi và chi trả bồi thường đầy đủ và kịp thời; 

- Tư vấn chương trình tái bảo hiểm hiệu quả cho các công ty gốc; 

- Tư vấn về các chính sách quản lý thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm, hướng tới sự phát 

triển bền vững; 

- Đào tạo nhân lực về chuyên môn tái bảo hiểm cho thị trường; 

- Tích cực tham gia các chương trình bảo vệ rủi ro cho cộng đồng: VINARE là nhà đứng 

đầu nhận tái bảo hiểm cho chương trình Bảo hiểm Nông nghiệp thí điểm theo Nghị định 

135 của Chính phủ và chương trình Bảo hiểm Thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ. 

Phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), Ngân hàng Thế giới nghiên 

cứu triển khai Bảo hiểm Thiên tai tại Việt Nam; 

- Dành một nguồn ngân sách hợp lý cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 

 

 Những chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

- Khám sức khỏe định kỳ: hàng năm, Tổng công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

người lao động 

- Các chế độ bảo hiểm: ngoài các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành của 

Nhà nước như Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Tổng công ty 

mua Bảo hiểm Tai nạn thân thể và Trợ cấp nằm viện cho người lao động 

- Các khoản trợ cấp: người lao động được hưởng các khoản trợ cấp từ quỹ phúc lợi trong 

các trường hợp sau: 

 Khó khăn đột xuất, ốm đau, bệnh tật 

 Trợ cấp đối với lao động nữ nghỉ sinh con 

 Tặng quà nhân dịp sinh nhật, nghỉ hưu, kết hôn 

 Chi phí nghỉ mát hàng năm … 
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- Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: tùy theo nhu cầu hoạt động, kế hoạch và 

quy hoạch cán bộ, người lao động được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài nước 

- Trong năm 2017, đã có 18 lượt cán bộ được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài. Bên 

cạnh đó, VINARE đã tổ chức đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung, kỹ năng đàm phán và 

thuyết trình cho cán bộ quản lý và trong quy hoạch 

- Người lao động được hưởng thu nhập từ lương và các lợi ích khác theo cơ chế gắn liền 

với hiệu quả lao động sản xuất kinh doanh. 

- Chính sách bổ nhiệm cán bộ được minh bạch – công khai theo qui trình và cẩn trọng thực 

hiện thông qua qui trình đánh giá hiệu quả làm việc cá nhân. 

 

 Trách nhiệm đối với cộng đồng: 

- Đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa của Công đoàn Bộ Tài chính: 60 triệu đồng 

- Ủng hộ các quỹ xã hội và tài trợ giáo dục: 134 triệu đồng 

- VINARE cũng dành khoản ngân sách đáng kể cho các hoạt động từ thiện khác: ủng hộ 

ngày Thương binh Liệt sĩ, ủng hộ quỹ hưu trí và các hoạt động từ thiện khác 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

 Những tiến bộ đã đạt được 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý 

 Kế hoạch kinh doanh 2018 

 Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội 
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Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: 

 

Kinh doanh nhận - nhượng tái bảo hiểm: 

 Thu phí nhận TBH năm 2017: Doanh thu phí 2017 đạt 1.651,5 tỷ, bằng 99,75% so với 2016, 

đạt 101% Kế hoạch điều chỉnh; doanh thu phí giữ lại đạt 586,9 tỷ VND, tăng 4,5% so với năm 

2016 và vượt 10,3% Kế hoạch điều chỉnh, do những nguyên nhân sau: 

 Bên ngoài: Thị trường các nghiệp vụ có tái bảo hiểm tăng trưởng không như kỳ vọng và tiếp 

tục cạnh tranh gay gắt 

- Tỷ lệ phí giảm mạnh, điều kiện điều khoản mở rộng do cạnh tranh gay gắt làm giảm 

doanh thu gốc của các nghiệp vụ chủ chốt như Tài sản, Kỹ thuật. 

- Nghiệp vụ Tài sản, mặt bằng tỷ lệ phí giảm 10 – 15%; nghiệp vụ Kỹ thuật giảm 30-40% 

so với năm trước. 

- Bảo hiểm Tàu cá bị ảnh hưởng do chậm có quyết định tiếp tục triển khai của Chính phủ. 

- Các công ty bảo hiểm gốc tăng mức giữ lại. Việc phân chia thị phần các dịch vụ có tái 

bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nước ngoài. 

- Thị trường bảo hiểm quốc tế tiếp tục trong xu hướng “mềm”  việc nhận dịch vụ từ thị 

trường nước ngoài khó khăn hơn, mặt bằng phí thu giảm, EPI của nhiều hợp đồng 

không đạt như dự kiến (ảnh hưởng nhiều từ chính sách quản lý rủi ro của VINARE) . 

 Nội tại: 

- VINARE theo đuổi chủ trương kiểm soát chặt chẽ rủi ro, tăng cường kỷ luật khai thác, 

không nhận dịch vụ dưới chuẩn. 

- Khai thác mới dịch vụ liên kết ngân hàng-bảo hiểm. 

 Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (bao gồm dự phòng bồi thường): 298 tỷ VND, tăng 

9,3% so với năm trước.  

- Đến hết quý III/2017, tỷ lệ bồi thường chung của các nghiệp vụ vẫn nằm trong tầm 

kiểm soát: 48%  

- Tuy nhiên, chỉ tính riêng ảnh hưởng của bão Damrey (tháng 11), tổng trách nhiệm nhận 

của VINARE đối với 3 nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải đã lên tới 63,2 tỷ VND; 

chỉ tiêu bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại bị ảnh hưởng 43,1 tỷ VND. 

- Do đó, tỷ lệ bồi thường của cả năm đã lên đến 52%, cao hơn 3,8% so với kế hoạch dự 

tính đầu năm (so với 48% của năm 2016). 

 

 

  



 

37 

 

Công tác đầu tư tài chính:  

 Thu nhập hoạt động đầu tư: 

- Thu nhập hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác năm 2017 của VINARE đạt       

233 tỷ VND, vượt 6,9% so với kế hoạch và tăng 9,2% so với năm 2016.  

           Đơn vị: Tr. VND 

STT  2017 2016 2017/2016 

A Doanh thu đầu tư & thu khác 303.707 239.212 126,9% 

1 Tiền gửi ngân hàng 159.164 130.266 122,2% 

2 Trái phiếu  14.655 15.910 92,1% 

3 Góp vốn cổ phần  27.565 27.347 100,8% 

4 
Chứng khoán, chứng chỉ quỹ, Ủy thác 

đầu tư 
39.394 33.588 117,3% 

5 Văn phòng cho thuê  13.243 13.927 95,1% 

6 
Chênh lệch tỷ giá thanh toán và đánh 

giá lại ngoại tệ trong kỳ 
48.684 17.028 285,9% 

7 Thu khác 1.002 1.146 87,4% 

B Chi phí đầu tư & chi khác 70.665 25.748 274,4% 

C 
Thu nhập đầu tư & hoạt động khác 

(C=A-B) 
233.042 213.465 109,2% 
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Những tiến bộ Tổng Công ty đã đạt được: 

- Thương hiệu Tái bảo hiểm tốt nhất Việt Nam năm 2017 (“Best Reinsurance Brand in 

Vietnam for the year 2017”) do Tạp chí “Global Brands” có trụ sở tại Anh Quốc;  

- Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017; Xếp thứ 5/14 Top Doanh nghiệp ngành 

Bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất do Chương trình xếp hạng Profit 500 của tổ chức Vietnam 

Report (định kỳ công bố thường niên từ năm 2007); 

- Doanh nghiệp đạt chỉ số Tài chính tốt nhất năm 2017; Doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính 

dẫn đầu ngành Bảo hiểm Chương trình Đánh giá năng lực doanh nghiệp do Viện nghiên 

cứu & phát triển Doanh nghiệp, Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam, Báo Diễn đàn Doanh 

nghiệp phối hợp thực hiện; 

- Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017 do Thời  báo Kinh tế Việt Nam tổ chức thường 

niên từ năm 2003; 

- Tổng Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường vì sự phát 

triển ổn định và bền vững của thị trường bảo hiểm, cụ thể: 

 Tổ chức Hội nghị Tái bảo hiểm lần thứ VII với chủ đề “Cơ hội phát triển bền vững” 

(Opportunities for Sustainable Growth) tại Phú Quốc; 

 Phối hợp với Swiss Re tổ chức hội thảo “Bảo hiểm lỗi tiềm ẩn của công trình xây 

dựng” 

 Phối hợp với Korean Re tổ chức Hội thảo Đánh giá rủi ro trong nghiệp vụ Tài sản 

 Phối hợp với Swiss Re tổ chức Hội thảo Bảo hiểm Trách nhiệm 

- Ngoài ra, đại diện Ban Lãnh đạo VINARE tích cực tham gia các hoạt động / hội thảo mang 

tính chất quốc tế, cụ thể: 

 Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Linh và Yves-Daniel Cochand đã đại diện VINARE 

tham gia Hội thảo “Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai” tại 

thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Hội thảo do Bộ Tài chính (Viện Chiến lược và 

Chính sách Tài chính phối hợp với Cục Quản lý & Giám sát Bảo hiểm, Cục Quản lý 

Công sản) chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017, mở đầu cho Tiến trình Bộ trưởng Tài 

chính APEC năm 2017; 

 Phó Tổng Giám đốc Yves-Daniel Cochand đã đại diện VINARE tham gia Diễn đàn 

Diễn đàn thường niên về Tài chính Toàn diện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

(APEC) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Hội đồng Tư vấn kinh 

doanh APEC (ABAC), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Học viện ADB (ADBI) 

tổ chức. 

 Phó Tổng Giám đốc Yves-Daniel Cochand đã đại diện VINARE tham gia Hội thảo 

“Tham vấn kỹ thuật liên Bộ về định giá tính toán tổn thất và thiệt hại do tác động của 

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam” 

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp trong lĩnh vực Bảo hiểm Tàu cá, Bảo hiểm Nông nghiệp 

và các chuyên đề chính sách quản lý và phát triển thị trường bảo hiểm của chính phủ; 

- Định kỳ rà soát tình hình tổn thất và rủi ro, trên cơ sở đó đưa ra khuyến cáo về quản trị rủi 

ro nội bộ và cho khách hàng; 

- Xây dựng phần mềm Quản lý khách hàng, Quản lý Nhân sự và phần mềm Kế toán tổng 

hợp; 

- Nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư 50/2017/TT-BTC, dự thảo Nghị định 

về Bảo hiểm Nông nghiệp; 
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- Triển khai xây dựng năng lực về chuyên gia tính toán (Actuary); 

- Tiếp tục duy trì mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế (rating): Năng lực tài chính (FRS) mức 

B++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+”; 

- Phối hợp với các công ty bảo hiểm gốc đánh giá rủi ro và đào tạo về đánh giá rủi ro cho 

khách hàng: Hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm là hoạt động thường xuyên, liên tục đối 

với doanh nghiệp bảo hiểm. Đội ngũ cán bộ bảo hiểm có kiến thức về lĩnh vực đánh giá rủi 

ro có yêu cầu kỹ thuật cao còn thiếu và yếu. Trong năm 2017, VINARE đã tăng cường đào 

tạo đội ngũ cán bộ cho lĩnh vực này của VINARE và thị trường. Hoạt động của Bộ phận 

đánh giá rủi ro của VINARE bắt đầu có hiệu ứng tích cực đối với kết quả kinh doanh của 

VINARE cũng như cung cấp giá trị gia tăng về quản trị rủi ro đối với thị trường; 

- Tiếp tục triển khai chương trình SCA (Chương trình hợp tác chiến lược VINARE – Swiss 

Re) thực hiện một số nội dung: nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE trong các lĩnh 

vực: đào tạo và phát triển nguồn lực, năng lực cung cấp sản phẩm, năng lực khai thác, năng 

lực quản lý, năng lực đầu tư, tin học và đào tạo cho thị trường. Thúc đẩy hoạt động của 

Ban Phát triển Dịch vụ Công nhằm tăng cường nghiên cứu các giải pháp và sản phẩm bảo 

hiểm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội. 
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Tình hình tài chính (Báo cáo hợp nhất): 

 Tình hình tài sản: 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị  2017 2016 % thay đổi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4)/(5) 

I TÀI SẢN     

1 Tổng tài sản Tr. đ 6.448.645 6.350.350 101,5% 

1.1 Tiền,  đầu tư ngắn hạn và tài 

sản ngắn hạn khác 

Tr. đ 4.167.964 4.013.055 103,9% 

1.2 Phải thu khách hàng (ngắn hạn) Tr. đ 1.067.450 961.571 111,0% 

1.3 Tài sản dài hạn Tr. đ 1.213.231 1.375.720 88,2% 

2 Cơ cấu tài sản     

2.1 Tài sản dài hạn/ tổng tài sản % 18,81 21,66  

2.2 Tiền, đầu tư ngắn hạn và tài sản 

ngắn hạn khác/ tổng tài sản 

% 64,63 63,19  

2.3 Nợ phải thu/Tổng tài sản % 16,55 15,14  

B NGUỒN VỐN     

1 Tổng nguồn vốn Tr. đ 6.448.645 6.350.350 101,5% 

1 Nợ phải trả Tr. đ 3.729.770 3.595.005 103,7% 

 Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ Tr. đ 2.500.923 2.563.848 97,5% 

2 Vốn chủ sở hữu, trong đó Tr. đ 2.718.875 2.755.345 98,7% 

 Lợi ích cổ đông thiểu số Tr. đ 30.900 30.444 101,5% 

2 Cơ cấu nguồn vốn     

2.1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 57,84 56,61  

2.2 Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn 

vốn 

% 42,16 43,39  

 

- Tổng tài sản của Vinare tại thời điểm 31/12/2017 đạt 6.449 tỷ VND, bằng 101,5% so 

với năm 2016. Cơ cấu tài sản không có biến động lớn so với năm 2016. 

- Tổng nợ phải thu là 1.067 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ phải thu trên tổng tài sản năm 2017 là 

16,55% và được trích dự phòng đầy đủ theo đúng qui định. Các khoản nợ phải thu chủ 

yếu là công nợ trong thanh toán tái bảo hiểm.   

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 đạt 2.719 tỷ VND, bằng 98,68% so với năm 

2016. 

 Tình hình nợ phải trả: 

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2017 là 3.730 tỷ VND, chiếm 57,84% trên tổng 

nguồn vốn, bằng 103,75% so với năm 2016, trong đó dự phòng nghiệp vụ là 2.501 tỷ đồng 

chiếm 67,05% tổng nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả chủ yếu là công nợ trong thanh toán 

tái bảo hiểm. 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

- Thay đổi chính sách nhận/nhượng tái bảo hiểm theo hướng quản lý chặt chẽ rủi ro 

- Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng 

- Ban hành Quy chế Đầu tư Tài chính (sửa đổi) 

- Ban hành Hướng dẫn Khai thác Tạm thời (sửa đổi) 

- Thực hiện triển khai Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) 

 

Kế hoạch kinh doanh 2018: 

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (đã được HĐQT phê duyệt):  

Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu  2018 Thực hiện 

2017 

Tăng 

trưởng 

Doanh thu phí nhận  1.770.000 1.651.472 7,2% 

Doanh thu phí giữ lại 677.000 586.893 15,4% 

Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm 

chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ 

cuối kỳ) 
308.000 285.290 7,9% 

Cổ tức dự kiến  12% 12%  

 

 Chủ trương chung:  

- Tập trung nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm và giải pháp bảo hiểm, mở rộng quan 

hệ trao đổi dịch vụ trong nước và quốc tế nhằm tạo tiền đề cho việc đột phá trong thực 

thi chiến lược phát triển doanh số và thị phần 

- Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo 

hiểm; Từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm, nâng cao năng lực cung cấp giá trị 

gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào tạo, sản phẩm, các giải pháp phát triển bền 

vững). 

 Trong nước: 

- Tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: Rủi ro thiên tai, 

bancassurance, các sản phẩm bảo hiểm cho khu vực công, bảo hiểm Nông nghiệp  .... 

- Tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm các nghiệp vụ Trách nhiệm, Sức khỏe, sản 

phẩm liên kết, ... 

- Tham gia khai thác mới các dịch vụ xe cơ giới, các dịch vụ liên kết ngân hàng – bảo 

hiểm nếu có cơ hội đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả 

 Nước ngoài: 

- Tập trung đánh giá thị trường bảo hiểm – tái bảo hiểm các nước trong khu vực 

- Tăng cường trao đổi dịch vụ trong khu vực trên cơ sở đánh giá rủi ro cẩn trọng 

 Hoạt động đầu tư: 

- Tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn 
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- Rà soát phân bổ lại tài sản đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quyết định của Bộ Tài chính và 

Quy chế Đầu tư của VINARE 

- Tăng cường quản trị tại các doanh nghiệp có vốn góp của VINARE 

- Thực hiện thoái vốn theo yêu cầu của pháp luật, đảm bảo tối đa hóa hiệu quả của vốn 

đầu tư 

Các giải pháp:  

 Marketing: 

- Phân nhóm khách hàng và đề xuất thực hiện các chính sách riêng biệt với từng nhóm 

khách hàng. Hoàn thiện báo cáo đánh giá khách hàng và thị trường trong nước 

- Xây dựng báo cáo đánh giá thị trường và khách hàng trong khu vực 

- Thúc đẩy thương hiệu và hình ảnh VINARE trên thị trường trong nước và quốc tế 

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm và giải pháp chuyển giao rủi ro mới (Bảo 

hiểm Nat Cat, Nông nghiệp, Trách nhiệm, Xe cơ giới, ...) và kênh phân phối mới 

- Khai thác dịch vụ quốc tế: xác định các thị trường tiềm năng và chiến lược tiếp cận 

- Tăng cường hợp tác với các công ty tái bảo hiểm quốc gia trong khu vực trong việc phát 

triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam và trao đổi dịch vụ với các thị trường trong khu 

vực. 

 Đầu tư 

- Tăng cường chất lượng và hiệu quả phân bổ tài sản đầu tư 

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp 

- Tăng cường kiểm soát hoạt động của các DN có vốn góp. Đề xuất giải pháp nhằm tuân 

thủ các yêu cầu pháp luật và hiệu quả vốn đầu tư 

 Tài chính – Kế toán: 

- Tập trung kiểm soát, quản trị doanh thu - chi phí, các qui trình quản lý chi phí, kiểm soát 

- Tập trung hoàn thành dự án IT 

- Nghiên cứu và đề xuất các báo cáo quản trị công ty theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

 Quản trị rủi ro: 

- Tăng cường hoạt động giám định rủi ro của VINARE và thị trường 

- Nâng cao năng lực quản lý tài sản – nợ phải trả  

- Thực hiện chế độ Quản trị rủi ro thường xuyên và định kỳ. 

 Quản trị công ty & Tổ chức bộ máy: 

- Đánh giá và nghiên cứu lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị công ty 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (tự đào tạo, thuê đào tạo, đánh giá cán bộ …). 

 Công nghệ thông tin: 

- Vận hành hệ thống IT an toàn, hiệu quả 

- Bảo đảm an ninh/an toàn hệ thống 

- Hoàn thành xây dựng hệ thống kế toán tổng hợp. 
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Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội: đã báo cáo tại mục Báo cáo phát 

triển bền vững 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

TỔNG CÔNG TY: 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty:  

Hội đồng quản trị đánh giá chung:  

Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Tổng Công ty trong việc hoàn thành các 

mục tiêu Hội đồng quản trị đã giao trong bối cảnh khó khăn và các hoạt động khác nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh của VINARE: năng lực quản lý, năng lực cung cấp sản phẩm, năng lực 

đầu tư, năng lực IT, năng lực khai thác … Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được 

giao. 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Ban Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và của Hội đồng quản trị.  

- Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Tiểu ban 

của Hội đồng quản trị 

- Ban Giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản 

trị . 

- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với Hội đồng quản trị đều được nghiên cứu, thảo luận 

và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.  

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp 

thời các quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các qui định của Nhà 

nước, Điều lệ Công ty niêm yết. 

- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công 

ty cũng như đã có những giải pháp thích ứng và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. 

 

Kế hoạch, định hướng của HĐQT 

Hội đồng quản trị thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau: 

 Kế hoạch kinh doanh 2018: 

Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu  2018 2017 Tăng 

trưởng 

Doanh thu phí nhận  1.770.000 1.651.472 7,2% 

Doanh thu phí giữ lại 677.000 586.893 15,4% 

Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm chênh 

lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ) 
308.000 285.290 7,9% 

Cổ tức dự kiến  12% 12%  

 

 Nhiệm vụ trọng tâm 2018: 
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- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2018  

- Phát triển, đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm công 

- Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: Bảo hiểm Tài sản công, Bancassurance, Rủi ro 

thiên tai, Nông nghiệp, Tàu cá ... 

- Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở 

rộng thị trường 

- Đánh giá và phân bổ nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy 

- Tăng cường quản lý rủi ro (nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng) 

- Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm 

- Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả 

- Nâng cao năng lực đầu tư 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 

Ban Kiểm soát 
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Hội đồng quản trị 

 

Thành phần HĐQT: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019) do Đại hội đồng cổ đông ngày 

24/4/2015 bầu ra gồm có các thành viên sau: 

- Ông Lê Song Lai – Chủ tịch 

- Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch HĐQT 

- Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT 

- Ông Phạm Công Tứ - Ủy viên HĐQT 

- Ông Beat Schnegg - Ủy viên HĐQT 

- Ông Phạm Sỹ Danh - Uỷ viên HĐQT 

- Ông Trần Vĩnh Đức - Uỷ viên HĐQT 

- Ông Đào Nam Hải – Ủy viên HĐQT   

- Ông Mai Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT   

- Ông Nguyễn Đình An - Ủy viên HĐQT (bầu bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017) 

Thành viên HĐQT độc lập: 

- Ông Beat Schnegg  

- Ông Phạm Sỹ Danh 

Các thành viên HĐQT không điều hành: 

- Ông Lê Song Lai 

- Ông Phan Kim Bằng 

- Ông Trần Vĩnh Đức 

- Ông Phạm Sỹ Danh 

- Ông Martyn Parker 

- Ông Beat Schnegg 

- Ông Đào Nam Hải  

- Ông Nguyễn Đình An 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: theo kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2017  

 

TT 

Thành viên 

HĐQT 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu   

29/12/2017 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu  

24/6/2016 

Đại diện tổ 

chức 

Cá nhân Đại diện tổ 

chức 

Cá nhân 

1 Lê Song Lai 15,26% 0,02% 15,26% 0,02% 

2 Phạm Công Tứ  12,97% 0,21% 12,97% 0,21% 

3 Mai Xuân Dũng 12,13% 0,03% 12,13% 0,03% 

4 Phan Kim Bằng 9,18% 0% 9,18% 0% 



 

48 

 

5 Trần Vĩnh Đức 6,43% 0,02% 6,43% 0,02% 

6  Martyn Parker 0% 0% 0% 0% 

7 Đào Nam Hải 2,50% 0% 2,50% 0% 

8 Beat Schnegg 0% 0% 0% 0% 

9 Phạm Sỹ Danh 0% 0% 0% 0% 

10 Nguyễn Đình An 7,20% 0% 0% 0% 

 

Các Tiểu ban của HĐQT:  

 Tiểu ban Chính sách Phát triển: 

- Ông Lê Song Lai, Trưởng Tiểu ban 

- Ông Martyn Parker, thành viên 

- Ông Phạm Công Tứ, thành viên        

  Tiểu ban Nhân sự: 

- Ông Phạm Sỹ Danh, Trưởng Tiểu ban 

- Ông Phan Kim Bằng, thành viên 

- Ông Beat Schnegg, thành viên 

 Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng: 

- Ông Đào Nam Hải, Trưởng Tiểu ban 

- Ông Mai Xuân Dũng, thành viên 

- Ông Trần Vĩnh Đức, thành viên 

 

Hoạt động của các Tiểu ban của HĐQT:  

 Tiểu ban Chính sách phát triển:  

- Rà soát thị trường và đánh giá thông tin khách hàng 

- Đánh giá lại mô h ình quản trị công ty và đề xuất 

 Tiểu ban Nhân sự:  

- Rà soát lại nội dung công việc của Tiểu ban và lên chương trình hành động 

- Cho ý kiến về qui hoạch cán bộ 

 Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:  

- Rà soát và cho ý kiến về chính sách lương thưởng và đóng bảo hiểm xã hội 

 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:  

- Ông Lê Song Lai 

- Ông Phan Kim Bằng 

- Ông Trần Vĩnh Đức 

- Ông Martyn Parker 
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- Ông Beat Schnegg 

- Ông Phạm Công Tứ 

- Ông Phạm Sỹ Danh 

- Ông Mai Xuân Dũng 

- Ông Nguyễn Đình An 

 

Danh sách các thành viên HĐQT tham gia đào tạo về quản trị công ty trong năm:  

- Ông Phạm Công Tứ 

- Ông Phạm Sỹ Danh 

- Ông Mai Xuân Dũng 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã họp 4 lần trong năm 2017 

1. Phiên họp HĐQT lần thứ VIII, Nhiệm kỳ III ngày 21/3/2017 

- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016; 

- Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2016 và trình ĐHĐCĐ thông qua; 

- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2016; 

- Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2017; 

- Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan 2016; 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Quí I/2017; 

- Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty 

kiểm toán độc lập lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2017; 

- HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 và 

giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

2017. 

2. Phiên họp HĐQT lần thứ IX, Nhiệm kỳ III ngày 25/4/2017 

- Đồng ý về mặt nguyên tắc các đề xuất của Tổng Giám đốc về chủ trương nắm giữ hoặc thoái 

vốn đối với từng khoản đầu tư trong danh mục đầu tư tại doanh nghiệp khác của VINARE; 

- Bổ nhiệm các nhân sự giữ chức danh Thư ký Tổng công ty; 

- Chấp thuận đề nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của cổ đông Tập 

đoàn Bảo Việt; Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị nhiệm kỳ 2015-2019 lên 10 người, nhất trí đề cử ông Nguyễn Đình An để bầu thành viên 

HĐQT theo đề xuất của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt; Sửa đổi nội dung trình ĐHĐCĐ về việc 

thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua: Việc miễn nhiệm tư cách thành 

viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh và Giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông 

Vũ Ngọc Vượng làm thành viên Ban kiểm soát theo đề cử của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt; 

- Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 9 Quy chế Quản trị công ty hiện hành theo nội dung được quy 

định tại khoản 13 Điều 22 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE và thông qua Thể lệ 

biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. 

3. Phiên họp HĐQT Phiên họp HĐQT lần thứ X, Nhiệm kỳ III ngày 16/8/2017 

- Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch 

năm 2017 của Tổng Giám đốc; 
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- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt và ký ban hành Quy chế Đầu tư sửa đổi 

theo đề nghị của Tổng Giám đốc sau khi hoàn chỉnh Quy chế trên cơ sở tiếp thu các ý kiến 

đống góp của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 16/08/2017; 

- Thông qua dự kiến thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 11, Nhiệm kỳ III. 

4. Phiên họp HĐQT lần thứ XI, Nhiệm kỳ III ngày 15/11/2017 

- Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017; 

- Đồng ý về mặt nguyên tác chủ trương tái cấu trúc mô hình quản trị công ty. Giao Tổng Giám 

đốc chuẩn bị các công việc cần thiết (thuê tư vấn nếu cần) liên quan đến nội dung này để 

trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo quy định; 

- Hội đồng quản trị nhất trí từng bước kiện toàn bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu của pháp 

luật và mô hình quản trị công ty; 

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Châu, Giám đốc Ban Nhân sự – Tổng hợp, giữ chức danh 

Người phụ trách quản trị Tổng công ty. 

 

Ngoài các phiên họp trực tiếp nêu trên, HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và 

thông qua các quyết định sau:  

 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Quyết định số 

01/2017/QĐ- HĐQT  

19/01/2017 Phê duyệt Chính sách chi trả cổ tức giai đoạn 2017-

2020 của VINARE. 

2 Quyết định số 

02/2017/QĐ-HĐQT 

22/02/2017 Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 

3 Quyết định số 

04/2017/QĐ-HĐQT  

11/4/2017 + Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 26/4/2017; 

+ Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 26/4/2017; 

+ Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 

26/4/2017 bầu vào Ban kiểm phiếu. 

4 Quyết định số 

05/2017/QĐ-HĐQT 

11/4/2017 + Nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ thông qua việc 

miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với 

ông Đỗ Quang Khánh; 

+ Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm 

bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (5 người) 

theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ sẽ tiến hành 

vào dịp thích hợp. 

5 Quyết định số 

08/2017/QĐ- HĐQT 

5/6/2017 + Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm 

toán độc lập Báo cáo tài chính 2017 của VINARE. 

6 Quyết định số 

09/2017/QĐ- HĐQT 

12/07/2017 + Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Triển 

khai phần mềm Kế toán tổng hợp tại Tổng Công ty cổ 

phẩn Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.  

7 Quyết định số 

11/2017/QĐ- HĐQT 

01/9/2017 + Ban hành Quy chế Đầu tư sửa đổi. 

8 Quyết định số 18/10/2017 + Quyết định về giao dịch với bên có liên quan – 
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12/2017/QĐ- HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt là bên có liên 

quan với ông Nguyễn Đình An – Thành viên Hội 

đồng quản trị VINARE. 

9 Quyết định số 

13/2017/QĐ- HĐQT 

01/11/2017 + Quyết định về giao dịch với bên có liên quan – 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong là bên có liên quan với 

ông Phạm Công Tứ – Thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc VINARE. 

10 Quyết định số 

15/2017/QĐ- HĐQT 

14/11/2017 + Nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc 

điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của VINARE. 

11 Quyết định số 

17/2017/QĐ- HĐQT 

24/11/2017 + Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu 

“Cung cấp và triển khai phần mềm Kế toán tổng hợp” 

12 Quyết định số 

18/2017/QĐ- HĐQT 

15/12/2017 + Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2018 của 

VINARE. 

13 Quyết định số 

19/2017/QĐ- HĐQT 

19/12/2017 + Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền đợt I năm 2017 với 

tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng) 

+ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ 

tức: chậm nhất vào ngày 29/12/2017. Thời gian chi trả 

cổ tức dự kiến: trong tháng 01/2018. 

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các 

vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chi trả cổ 

tức và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất. 

14 Quyết định số 

20/2017/QĐ- HĐQT 

29/12/2017 + Đồng ý hồ sơ đăng ký áp dụng nguyên tắc tách quỹ 

trình Bộ Tài chính phê chuẩn; 

+ Đồng ý hồ sơ đăng ký áp dụng phương pháp trích 

lập dự phòng nghiệp vụ trình Bộ Tài chính phê duyệt; 

+ Đồng ý Tổng Công ty thực hiện (thời điểm và 

phương pháp áp dụng) theo kế quả phê duyệt của Bộ 

Tài chính. 
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Ban Kiểm soát 

 

Thành phần BKS: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2019) do Đại hội đồng cổ đông ngày 

24/4/2015 bẩu ra gồm có các thành viên: 

- Ông Trần Trung Tính - Trưởng ban kiểm soát 

- Bà Lê Thị Thanh Hiền - Ủy viên  

- Ông Deepak Mohan - Ủy viên 

- Ông Đỗ Quang Khánh - Uỷ viên (Miễn nhiệm Ủy viên Ban kiểm soát từ ngày 11/4/2017) 

- Ông Trần Phan Việt Hải - Uỷ viên  

- Ông Vũ Ngọc Vượng - Ủy viên (bầu Ủy viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2017 ngày 26/4/2017) 

 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: theo kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2017  

 

TT 

Thành viên  

Ban kiểm soát 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu   

29/12/2017 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 

24/6/2016 

Đại diện tổ 

chức 

Cá nhân Đại diện tổ 

chức 

Cá nhân 

1 Trần Trung Tính 0,82% 0% 0,97% 0% 

2 Lê Thị Thanh Hiền 0% 0% 0% 0% 

3 Trần Phan Việt Hải 0% 0,003% 0,71% 0,003% 

4 Vũ Ngọc Vượng 0% 0%   

5 Deepak Mohan 0% 0% 0% 0% 

 

Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 

 

ST

T 

Thành viên  

Ban kiểm soát Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không tham 

dự 

1 Trần Trung Tính Trưởng ban 02 100%  

2 Lê Thị Thanh Hiền Thành viên  02 100%  

3 Trần Phan Việt Hải Thành viên  02 100%  

4 Vũ Ngọc Vượng Thành viên 01 50% 

Được bầu thành 

viên Ban kiểm soát 

ngày 26/4/2017 

5 Deepak Mohan Thành viên  02 100%  

 

Hoạt động của Ban kiểm soát: 
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Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đầy đủ, chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm 

soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Vinare, theo đúng phân công và quy chế làm 

việc của Ban Kiểm soát, cụ thể: 

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua báo cáo tài chính năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng 

quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, tham 

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng 

quản trị. 

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng 

Công ty. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 

chính. 

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Tổng 

Công ty. 

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Tổng Công ty về đầu tư, các phương án phát triển hợp 

tác kinh doanh, công tác quản lý tổ chức, lao động tiền lương, thưởng, các chế độ chính 

sách liên quan đến người lao động và Tổng Công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban 

quản lý, nghiệp vụ Tổng Công ty.  

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ và chức năng của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát 

thường xuyên giám sát các hoạt động kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Tổng công ty 

cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) theo các mảng nghiệp vụ được phân công 

trong Ban kiểm soát. 

Căn cứ kết quả thẩm định trên báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ và kết quả làm việc với 

Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát đánh giá như sau:  

Về Hoạt động kinh doanh: 

- Hoàn thành kế hoạch lợi tức trước thuế, chỉ tiêu phí nhận vượt một chút so với kế hoạch 

điều chỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng 

đầy đủ và theo nguyên tắc thận trọng. 

- Nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE 

Về Quản trị điều hành:   

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng.  

- Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông báo đầy đủ tới ban điều hành và Ban 

kiểm soát. 

- Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT 

- Tổ chức phối kết hợp hiệu quả giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và 

các Tiểu ban của Hội đồng quản trị 

Về Quản lý tài chính:   

- Năm 2017 biên khả năng thanh toán của Tổng Công ty đạt 1.759 tỷ đồng so với biên khả 

năng thanh toán tối thiểu theo quy định là 206 tỷ đồng, cao gấp 8,54 lần so với biên khả 

năng thanh toán tối thiểu. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc và Ban Kiểm soát  
 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017, thù lao của 

HĐQT (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT chuyên trách), BKS, tổ thư ký giúp việc là 2,64 tỷ 

VND/năm. Việc xác định mức thù lao của các thành viên được thực hiện theo quyết định số 

11/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015.  

Đối với Ban Giám đốc và Kế toán trưởng, lương và các lợi ích khác thực hiện theo quyết định của 

HĐQT (quyết định số 02/2012/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2012, quyết định số 01/2006/NQ-HĐQT ngày 

19/1/2006). 

Thu nhập của từng thành viên theo kết quả kinh doanh năm 2017: 

 Hội đồng quản trị:  

                  Đơn vị: VND 

STT Họ và tên Chức danh  Thu nhập 

1 Lê Song Lai Chủ tịch, Trưởng Tiểu ban Chính sách 

phát triển 
349.077.964 

2 Martyn Parker  Phó Chủ tịch  209.257.916 

3 Phan Kim Bằng Phó Chủ tịch  235.415.155 

4 Phạm Công Tứ Thành viên, Tổng Giám đốc 2.127.550.891 

5 Trần Vĩnh Đức  Thành viên  199.860.143 

6 Đào Nam Hải  Thành viên, Trưởng Tiểu ban Thù lao 

& Lương thưởng 

253.860.143 

7 Beat Schnegg Thành viên  177.653.461 

8 Phạm Sỹ Danh  Thành viên, Trưởng Tiểu ban Nhân sự 253.860.143 

9 Mai Xuân Dũng Thành viên, Phó Tổng giám đốc 1.529.699.211 

10 Nguyễn Đình An Thành viên (bổ nhiệm thành viên 

HĐQT từ ngày 26/4/2017) 

133.240.096 

 

 Ban kiểm soát 

 

STT Họ và tên Chức danh  Thu nhập 

1 Trần Trung Tính  Trưởng BKS  142.705.131 

2 Lê Thị Thanh Hiền Thành viên BKS 131.055.689 

3 Đỗ Quang Khánh Thành viên BKS (miễn nhiệm thành 

viên BKS từ ngày 11/4/2017) 

29.487.530 

4 Deepak Mohan Thành viên BKS 104.844.551 

5 Trần Phan Việt Hải Thành viên BKS 117.950.120 

6 Vũ Ngọc Vượng Thành viên BKS (bổ nhiệm thành viên 

BKS từ ngày 26/4/2017) 

78.633.413 
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 Ban điều hành 

 

STT Họ và tên Chức danh  Thu nhập 

1 Phạm Công Tứ Tổng Giám đốc Như trên 

3 Mai Xuân Dũng Phó Tổng giám đốc Như trên 

4 Nguyễn Mạnh Linh  Phó Tổng giám đốc 1.350.784.662 

4 Yves-Daniel Cochand Phó Tổng giám đốc  1.331.792.733 

5 Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng, thư ký HĐQT 1.607.248.951 

 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan 

 

Stt Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 
Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

1 Công ty Bảo 

hiểm 

Samsung-Vina 

(SVI) 

Cổ đông 

(Người liên quan 

ông Trần Phan 

Việt Hải – 

Thành viên Ban 

kiểm soát) 

936.390 0,71% 0 0% Bán 936.390 cổ 

phiếu, kết thúc 

giao dịch ngày 

20/1/2017 

2 Quỹ đầu tư giá 

trị Bảo Việt 

(BVIF) 

Người liên quan 

ông Phan Kim 

Bằng – Phó Chủ 

tịch HĐQT 

0 0% 6.478.100  4,94% Mua 6.478.100 

cổ phiếu, kết 

thúc giao 

dịch  ngày 

16/02/2017 

3 Tổng Công ty 

Cổ phần Bảo 

hiểm Bưu điện 

Cổ đông  

(Người liên quan 

ông Đỗ Quang 

Khánh – Thành 

viên Ban kiểm 

soát) 

1.950.000 1,49%  0% Bán 1.950.000 

cổ phiếu, kết 

thúc giao dịch 

ngày 10/03/2017 

4 Quỹ đầu tư giá 

trị Bảo Việt 

(BVIF) 

Cổ đông 6.478.100 4,94% 8.786.100 6,70% Mua 2.308.000 

cổ phiếu, kết 

thúc giao dịch 

ngày 12/4/2017 

5 Quỹ đầu tư giá 

trị Bảo Việt 

(BVIF) 

Cổ đông 8.786.100 6,70% 9.202.000 7,20% Mua 415.900 cổ 

phiếu, kết thúc 

giao dịch ngày 

19/05/2017  

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có 

 





 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2017 
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