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Tình hình kinh tế và thị trường  

bảo hiểm 2018 
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Tình hình kinh tế 2018   

• Tăng trưởng GDP 2018 đạt 7.08% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng 

trưởng cao nhất trong 10 năm qua 

• Trong đó, ngành Nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 3.67%; Công nghiệp và 

xây dựng tăng 8.85%; Dịch vụ tăng 7.03% 

• CPI bình quân tăng 3.54% so với năm trước  

• Kim ngạch XK đạt 244.7 tỷ USD, tăng 13.8% so với năm trước. Nền kinh tế 

xuất siêu 7.2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay 

• Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 35.46 tỷ USD về vốn đăng ký mới và tăng 

thêm, bằng 98.8% so với 2017. Tuy nhiên, vốn giải ngân tăng trưởng 9.1%, đạt 

19.1 tỷ USD 

• Nền kinh tế được cải thiện mạnh mẽ về nội hàm, với chất lượng tăng trưởng và 

môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số DN thành lập mới tăng mạnh 

• Điểm đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt được ở mức cao trong khi lạm phát 

được kiềm chế, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và sản lượng khai thác dầu 

thô giảm 

• Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đã có những chuyển đổi 

lớn về cơ cấu, giúp tăng mạnh về giá trị gia tăng 3 – 5 lần 
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Thị trường bảo hiểm 2018  

• Tổng doanh thu phí của thị trường BHVN 2018 đạt 

132,947 tỷ VND, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước 

• Trong đó, doanh thu phí BH PNT đạt 46,713 tỷ VND, 

tăng khoảng 12.3% so với  năm trước (tốc độ tăng 

trưởng của 2017 là 10.6%) 

• Doanh thu phí BH Nhân thọ ước đạt 86,234 tỷ VND, 

tăng 30.1% so với 2017 

• Nhóm nghiệp vụ Con người/Sức khỏe và Xe cơ giới 

(chiếm hơn 60% tổng doanh thu phí BH PNT) có dấu 

hiệu tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh gia tăng, tỷ lệ 

phí giảm trong khi tỷ lệ bồi thường rất cao 

• Các nghiệp vụ BH thương mại truyền thống tiếp tục 

cạnh tranh gay gắt: BH Tài sản tăng 25% (một phần 

do tác động của NĐ 23). BH Kỹ thuật hồi phục không 

như kỳ vọng. BH Hàng hóa, Thân tàu tăng trưởng 

không đáng kể 

• Nghiệp vụ Tài sản đã trải qua mùa tái tục hết sức khó 

khăn do kết quả không tốt, tổn thất tiếp tục diễn biến 

theo hướng xấu đi 
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Kết quả kinh doanh Tái bảo hiểm 2018 
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Kết quả kinh doanh 2018 

Một số chỉ tiêu chính 
TH 

 2018 

TH 

 2017 

2018 vs 

2017 (%) 
 KH 2018 

% so với 

kế hoạch 

Phí  

Phí Nhận TBH 1,802,718 1,651,472 109.2% 1,770,000 101.8% 

Phí Nhượng TBH (1,017,977) (1,064,579) 95.6% (1,093,000) 93.2% 

Phí giữ lại 784,741 586,893 133.7% 677,000 115.9% 

Giảm/(Tăng) dự phòng phí (102,039) (17,370) 587.4% (43,800) 233.0% 

Thu nhập phí 682,702 569,523 119.9% 633,200 107.8% 

Bồi 

thường 

  

Chi Bồi thường thực trả (Net) (261,512) (247,571) 105.6% (278,800) 93.7% 

Giảm/(Tăng) DPBT (62,698) (50,887) 123.2% (8,100) 774.0% 

Bồi thường TN giữ lại (324,210) (298,458) 108.6% (286,900) 113.0% 

Tỷ lệ BT/Thu nhập phí (%) 47.0% 52.0% 45.3% 

Lợi nhuận gộp KDNV 135,089 121,608 111.1% 144,000 93.8% 

Chi phí Quản lý + Dự phòng phải thu (79,309) (65,772) 120.6% (90,000) 88.1% 

Lợi nhuận thuần HĐ KDNV * 55,431 52,247 106.1% 54,000 102.7% 

Combined Ratio 91.9% 90.2% 91.8% 

Thu nhập đầu tư & khác 260,249 233,043 111.7% 254,000 102.5% 

Lợi tức trước thuế ** 315,680 285,290 110.7% 308,000 102.5% 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

• Lợi nhuận thuần KDNV sau lỗ BHNN thí điểm             ** CLTG không được phân phối: 5.377 tỷ VND 
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Nguyên nhân chủ yếu  

 Doanh thu phí 2018 đạt 1,802.7 tỷ VND, tăng 9.2% so với 2017, đạt 102% KH cả năm; 

Phí giữ lại đạt 784.7 tỷ VND, tăng 33.7% so với 2017 và đạt 116% KH cả năm:  

• Doanh thu phí từ thị trường trong nước và từ các nghiệp vụ truyền thống tăng 

trưởng thấp, đặc biệt nghiệp vụ Kỹ thuật.  

• Tăng trưởng doanh thu phí/phí giữ lại có sự đóng góp quan trọng từ việc khai thác 

và phát triển các sản phẩm mới (sản phẩm liên kết bảo hiểm – ngân hàng) và mở 

rộng trao đổi dịch vụ từ thị trường nước ngoài một cách thận trọng. 

 

  Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ đạt 55.4 tỷ VND, tăng 6.1% so với cùng kỳ năm 

trước và bằng 102.7% so với kế hoạch 

• Nghiệp vụ tài sản có kết quả kinh doanh xấu do ảnh hưởng từ thiên tai.   

• Combined ratio tăng lên 91,9% so với 90,2% năm 2017 (Do chi bồi thường tăng, 

do trích lập dự phòng phí theo qui định).  
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Kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ 

• Nghiệp vụ Kỹ thuật: doanh thu phí bằng 87.8% so với 2017, đạt 81% so với kế hoạch 

cả năm. Nguyên nhân chính do doanh thu phí từ các hợp đồng cố định giảm mạnh, 

chỉ bằng 85% so với năm trước. Thị trường chưa phục hồi như kỳ vọng, doanh thu 

phí nghiệp vụ Kỹ thuật của hầu hết các công ty trong thị trường đều giảm. Tỷ lệ phí 

tiếp tục giảm. Lợi nhuận gộp nghiệp vụ đạt 80.4% kế hoạch năm. 

• Nghiệp vụ Tài sản: doanh thu phí tăng 8.7% so với năm trước, đạt 102.3% kế hoạch 

năm. Tổn thất lớn liên tiếp trong nước và từ hợp đồng nước ngoài ảnh hưởng nặng 

nề tới lợi nhuận nghiệp vụ (lỗ gộp nghiệp vụ gần 7 tỷ VND). 

• Nghiệp vụ Thân tàu: doanh thu phí tăng 2.8% so với 2017, đạt 113.5% kế hoạch năm. 

Kết quả nghiệp vụ tiếp tục lỗ gộp 5.4 tỷ (có giảm so với năm trước). Tỷ lệ bồi thường 

tiếp tục ở mức cao (90%). 
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Kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ 

• Nghiệp vụ Hàng hóa: doanh thu phí tăng 2% so với 2017, đạt 95.6% kế hoạch năm. 

Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ phí tiếp tục xu hướng giảm, thị trường tăng trưởng 

không như kỳ vọng. Lợi nhuận gộp nghiệp vụ đạt 102.8% kế hoạch. 

• Nghiệp vụ P&I: doanh thu phí tăng 7.2% so với năm trước, đạt 102% kế hoạch năm.   

• Nghiệp vụ Hỗn hợp: doanh thu phí tăng 22.1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 111.7% 

kế hoạch năm, chủ yếu do tăng doanh thu từ việc nhận Tái bảo hiểm các sản phẩm 

liên kết. Lợi nhuận gộp nghiệp vụ ổn định ở mức thấp.  

• Nghiệp vụ Tàu cá: doanh thu phí tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 

132.3% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận phí của các kỳ thanh toán 

năm trước. Việc triển khai BH Tàu cá trong năm 2018 tiếp tục gặp khó khăn, các công 

ty chỉ khai thác cầm chừng, doanh thu phí chỉ bằng 29% so với năm 2017 trong khi 

tình hình bồi thường tăng cao. 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Doanh thu phí nhận theo nghiệp vụ  

Nghiệp vụ 2018 KH 2018   2017 
2018 vs 

2017 (%) 

% Kế 

hoạch 

Kỹ thuật 194,512 240,000 221,447 87.8% 81.0% 

Tài sản 506,565 495,000 466,016 108.7% 102.3% 

Dầu khí  2,093 4,000 4,991 41.9% 52.3% 

Hàng không 28,160 35,000 38,316 73.5% 80.5% 

Hàng hóa 134,782 141,000 132,072 102.0% 95.6% 

Thân tàu 62,414 55,000 60,689 102.8% 113.5% 

P&I 229,493 225,000 214,064 107.2% 102.0% 

Hỗn hợp + SPLK 520,460 466,000 426,162 122.1% 111.7% 

Nhân thọ 2,786 3,000 3,434 81.1% 92.9% 

Nông nghiệp 29,849 32,000 32,040 93.1% 93.3% 

Tàu cá 86,005 65,000 44,334 194.0% 132.3% 

K-care 5,600 9,000 7,907 70.8% 62.2% 

Tổng 1,802,718 1,770,000 1,651,472 109.2% 101.9% 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Doanh thu phí giữ lại theo nghiệp vụ  

Nghiệp vụ 2018 KH 2018   2017 
2018 vs 

2017 (%) 

% Kế 

hoạch 

Kỹ thuật 118,974 149,000 137,484 86.5% 79.9% 

Tài sản 140,727 125,000 117,396 119.9% 112.6% 

Dầu khí  186 1,300 1,669 11.1% 14.3% 

Hàng không 1,390 2,000 1,669 83.3% 69.5% 

Hàng hóa 104,547 110,000 103,322 101.2% 95.0% 

Thân tàu 35,266 33,000 36,544 96.5% 106.9% 

P&I 48,514 47,000 46,544 104.2% 103.2% 

Hỗn hợp +SPLK 269,240 160,000 104,914 256.6% 168.3% 

Nhân thọ 2,786 3,000 3,434 81.1% 92.9% 

Nông nghiệp 3,342 3,000 2,575 129.8% 114.4% 

Tàu cá 56,337 39,000 26,447 213.0% 144.5% 

K-care 3,433 5,500 4,896 70.1% 62.4% 

Tổng 784,741 677,000 586,893 133.7% 115.9% 
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Bồi thường 

Chỉ tiêu 2018 2017 +/- 

Chi bồi thường nhận TBH (1) 787,023 915,028 -128,005 

Thu bồi thường nhượng TBH (2) 525,511 667,456 -141,945 

Bổ sung dự phòng bồi thường (3) 62,698 50,887 +11,811 

Bồi thường thuộc TNGL (4 = 1-2+3) 324,210 298,458 +25,752 

Bồi thường thuộc TNGL tăng 8.6% (25.7 tỷ) so với cùng kỳ năm trước. Trích lập bổ 

sung DPBT gấp hơn 7 lần so với dự kiến trong kế hoạch, trong đó DPBT cho các tổn 

thất của nghiệp vụ Tài sản chiếm đến 50%. 

Chi tiết các tổn thất lớn tại slide tiếp theo. 
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Danh sách tổn thất lớn 2018 
(phần nhận của VINARE trên USD200,000) 

Losses Insurer Date of 
Loss 

Line of 
Business 

100% 
Loss 

VNR’s 
share 

VNR’s 
Retention 

YAKJIN Bao Viet 14/06/18 Property 15,002,143 4,657,565 331,442 

ITUANGO HPP Swiss Re XOL 28/04/18 Property 125,000,000 3,750,000 1,250,000 

KANG NA VIETNAM Bao Viet 29/04/18 Property 5,866,344 1,767,166 130,338 

VINA KOREA BIC 25/03/18 Property 7,545,374 1,301,983 336,524 

INTERNATIONAL ART CREATION GIC 01/10/18 Property 1,078,414 791,911 372,454 

RK RESOURCES BIC/PJICO 05/04/18 Property 3,250,000 479,232 63,382 

SAI GON MY XUAN Bao Viet/BIC 08/01/18 Property 3,867,924 372,311 25,397 

EVERRICH 7 PTI/WOE 28/09/18 P&I 395,975 356,377 46,725 

DUYEN HAI 3 TPP MSIG 07/03/18 Engineering 40,542,640 351,201 188,006 

VAM CONG BRIDGE PVIRE 14/11/17 Engineering 5,500,000 339,911 234,881 

PEPPINO SVIC/VNI 30/03/18 Marine Cargo 3,000,000 288,701 288,701 

VIET STAR BM/WOE 13/06/18 P&I 350,000 283,500 38,556 

VINH TAN 4 TPP GIC/BIC 25/04/18 Engineering 1,200,000 279,863 6,302 
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Dự phòng nghiệp vụ 2018 

Trích bổ sung DP nghiệp vụ 31/12/2018 +/- trong kỳ 31/12/2017 

Nhận tái bảo hiểm  

- Dự phòng phí 874,337 +79,421 794,916 

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 1,655,329 +152,045 1,503,284 

- Dự phòng Dao động lớn 182,011 -2,957 184,968 

Nhượng tái bảo hiểm 

- Dự phòng phí 503,493 -22,618 526,111 

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 1,146,291 +89,347 1,056,944 

Kết dư dự phòng (net) 

- Dự phòng phí 370,844 +102,039 268,805 

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 509,038 +62,698 446,340 

- Dự phòng dao động lớn 182,011 -2,957 184,968 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  
Các nghiệp vụ (không bao gồm BHNN thí điểm) 



16 

Tình hình công nợ kinh doanh TBH  

31/12/2018 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

 Tổng công nợ phải thu net giảm 8.6 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm trước 

 Công nợ phải thu từ 2 năm trở lên đã giảm đáng kể  

 

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2017 +/-  

Công nợ phải thu 559,228 758,952 -199,724 

Công nợ phải trả 497,517 688,567 -191,050 

Net phải thu 61,711 70,385 -8,674 
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Quản trị chi phí quản lý, bán hàng & 

Dự phòng phải thu 
Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

• Quản trị chặt chẽ chi phí – Tăng hiệu quả 
• Quản trị tốt công nợ 

Chỉ tiêu 2018 2017 KH 2018 
So sánh  

2018/17 2018/KH 

Chi quản lý 77,773 84,035 87,000 92.6% 89.4% 

Dự phòng phải thu 1,536 (18,262) 3,000 51.2% 

Tổng 79,309 65,772 90,000 120.6% 88.1% 
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Hoạt động đầu tư tài chính 2018 
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Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư 

• Mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng nhẹ vào cuối năm. Lãi suất huy 

động VND đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6.7 – 

7.4%/năm 

• Thị trường chứng khoán Việt nam, chỉ số VN-Index đã giảm về mức 892 

điểm vào ngày 31/12/2018, giảm 9.3% trong năm 2018 

• Thị trường Bất động sản tăng trưởng ổn định trên tất cả các phân khúc trong 

năm 2018.  

• Moody’s đã nâng xếp hạng tín dụng của Việt Nam 
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Đơn vị: Tr. VNĐ  

Tình hình phân bổ vốn đầu tư 
(31/12/2018)  

STT Danh mục đầu tư 
Phân bổ đầu tư  

31/12/2018 

Giá trị đầu tư 

1/1/2018 

+/- so với 

đầu năm 
Tỷ trọng 

1 Tiền gửi 2,463,000 2,180,000 +283,000 66.9% 

2 Trái phiếu  220,000 270,000 -50,000 6.0% 

3 Góp vốn DN khác 647,366 655,445 -8,079 17.6% 

4 
Đầu tư CK, CCQ, Ủy thác 

đầu tư 
285,000 275,500 +9,500 7.7% 

5 Văn phòng cho thuê  10,664 10,983 -319 0.3% 

6 Đầu tư BĐS 13,304 13,304 0 0.4% 

7 Tiền gửi không kỳ hạn 42,229 65,003 -22,774 1.1% 

  Tổng cộng 3,681,563 3,470,235 +211,328 100% 

 Tổng tài sản đầu tư tăng 6% so với năm trước 
 Hoàn thành việc thoái vốn đầu tư tại Bảo hiểm Phú Hưng 
 Chưa hoàn thành việc thoái vốn PGI do điều kiện thị trường không thuận lợi 
 TTCK sụt giảm về cuối năm, NAV đầu tư qua ủy thác giảm 2.5% 
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Kết quả hoạt động đầu tư & khác 2018 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2018 

Kế hoạch 

 2018  

Thực hiện  

2017 

TH/KH  

2018 
2018/17 

Doanh thu đầu tư & khác 355,261 310,500 303,707 114.4% 117.0% 

Chi phí đầu tư & khác 95,012 56,500 70,665 168.2% 134.5% 

Thu nhập đầu tư & khác 260,249 254,000 233,042 102.5% 111.7% 
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Chi tiết doanh thu đầu tư & khác 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

  

Danh mục đầu tư 
Thực hiện 

2018 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

2017 
% KH 

1 Tiền gửi ngân hàng 158,321 160,000 159,164 98.9% 

2 Trái phiếu 20,918 23,000 14,655 90.9% 

3 Cổ tức góp vốn  31,135 38,500 27,565 80.9% 

4 
Chứng khoán niêm yết, CCQ 

mở, Ủy thác đầu tư 
47,834 36,000 39,394 132.9% 

5 Văn phòng cho thuê  11,755 12,000 13,243 98.0% 

6 
Chênh lệch tỷ giá thanh toán 

trong kỳ + swap 
73,584 40,000 48,684 184.0% 

7 Thu khác HĐ ĐT, khác  11,714 1,000 1,002 1,171.0% 

Tổng 355,261 310,500 303,707 114.4% 
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Chi tiết chi phí đầu tư & khác 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

  Danh mục đầu tư 
Thực hiện 

2018 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện 

2017 
% KH  

1 

Bổ sung/(hoàn nhập) DP + chi phí CK tự 

doanh, ủy thác đầu tư và danh mục đầu tư 

góp vốn 

3,873 0 5,147 

1.1 Chi phí, trích lập (hoàn nhập) DP ủy thác ĐTCK 11,954 4,000 5,149 

1.2 
Trích lập bổ sung, (hoàn nhập) DP góp vốn dài 

hạn 
(8,081) (4,000) - 

1.3 Chứng khoán tự doanh (hoàn nhập, lỗ, chi phí) 22 

2 
Chênh lệch tỷ giá thanh toán trong kỳ + 

chi phí swaps ngoại tệ 
82,056 47,800 57,069 171.7% 

3 
Chi phí cho thuê văn phòng (trực tiếp, phân 

bổ) 
539 1,700 1,556 31.7% 

4 
Chi khác (chi phí quản lý được phân bổ, chi 

khác) 
8,544 7,000 6,893 122.0% 

Tổng 95,012 56,500 70,665 168.2% 
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Các hoạt động khác 
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Các hoạt động khác  

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC Thực hiện 

Phát triển sản phẩm mới. Phân tích thị trường-khách hàng- sản phẩm 
Marketing +Nghiệp 
vụ 

Sửa đổi và cập nhật Hướng dẫn Bồi thường. Ng/vụ, QLRR, BCA 

Tối ưu hóa chương trình TBH . Góp ý kiến về chính sách&C. trình BH của CP. Nghiệp vụ 

Đã hoàn thành với chất 
lượng tốt 

Đã hoàn thành chất lượng 
đạt yêu cầu 

Đang tiếp tục triển khai Chậm thời hạn so với yêu 
cầu 

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO Thực hiện 

Hoàn thành Báo cáo quản lý rủi ro 6 tháng và năm.  QLRR 

Xây dựng và đăng ký nguyên tắc tách quỹ theo yêu cầu Thông tư 50/2017/TT-

BTC 
TC-KT, QLRR, Đầu 
tư 

Khảo sát đánh giá rủi ro tại các dự án trọng điểm.  QLRR 
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Các hoạt động khác  

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ ĐÀO TẠO  Thực hiện 

Hội nghị Bảo hiểm Tàu cá Hàng hải 

Hội thảo về  dự phòng nghiệp vụ Marketing, QLRR 

Hội thảo P&I Hàng hải 

Tổ chức đào tạo về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các tổ chức tư 

vấn xây dựng cho MSIG và BVTM 
Special Lines 

Đào tạo về nghiệp vụ cho các công ty BH gốc  
Special Lines + 
Nghiệp vụ 

Tổ chức đào tạo các kỹ năng: tạo động lực, giao việc và ủy quyền, thuyết 

trình gây ảnh hưởng, phát triển mạng lưới khách hàng cho cán bộ VINARE 
NS-TH 

Đào tạo nội bô trong và ngoài nước. .   
NS-TH, nghiệp vụ 

Đã hoàn thành với chất 
lượng tốt 

Đã hoàn thành chất lượng 
đạt yêu cầu 

Đang tiếp tục triển khai Chậm thời hạn so với yêu 
cầu 
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Các hoạt động khác  

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Thực hiện 

Sửa đổi Quy chế Tổ chức và Hoạt động Ban Risk Management Risk Management 

Triển khai thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước Các Ban theo phân công 

Rà soát việc thực hiện định hướng kinh doanh và mục tiêu 2015 -2020  Ban Giám đốc 

Thực hiện kiểm tra VINARE Invest   Đầu tư, TC - KT 

Làm việc với tư vấn về các công việc chuẩn bị thành lập KTNB Tổ dự án 

Chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VINARE Marketing, NS-TH 

Hoàn thiện cơ chế đánh giá HQLV NS-TH 

Hoàn chỉnh phần mềm Kế toán tổng hợp  IT, TC-KT, Đầu tư 

Đã hoàn thành với chất 
lượng tốt 

Đã hoàn thành chất lượng 
đạt yêu cầu 

Đang tiếp tục triển khai Chậm thời hạn so với yêu 
cầu 



28 

Đánh giá chung về việc thực hiện KHKD 

2018 

DOANH THU 

PHÍ NHẬN 

 Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao 

 Tăng trưởng doanh thu 9.2% so với 2017, là mức tăng trưởng cao 

nhất trong 5 năm trở lại đây 

 Nguyên nhân chính: các nghiệp vụ truyền thống tăng trưởng bằng 

với tăng trưởng của các nghiệp vụ có TBH; tăng mạnh về nhận dịch 

vụ liên kết 

DOANH THU 

PHÍ GIỮ LẠI 

 Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao (tăng trưởng 33,7% so 

với 2017 và đạt 116% so với KH được giao.  

 Tăng trưởng mạnh là do nhận TBH sản phẩm liên kết (giữ lại 100%)  

LỢI NHUẬN 

TRƯỚC 

THUẾ 

 Hoàn thành vượt mức kế hoạch 

 

TỔNG CÔNG TY ĐÃ HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN VÀ VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU 

KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO 
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Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 

2019 
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Dự báo tình hình kinh tế 2019 

• Mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ: 6.6 – 6.8%; lạm phát 4 - 5%; kiểm soát bội 

chi ngân sách nhà nước ở mức 3.6%. Các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế Việt 

Nam có thể tăng trưởng 7% trong năm 2019. 

• Chính phủ chủ trương thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải 

thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, khuyến khích cách mạng công nghệ 4.0. 

• Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể ảnh hưởng đến thương mại của Việt Nam 

và nền kinh tế Việt Nam .  

• Những thách thức khác đối với nền kinh tế đến từ việc tăng trưởng kinh tế ngày càng 

phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, việc tăng trưởng tín dụng 

và cung tiền ở mức cao sẽ khiến kéo dài rủi ro tiềm ẩn về nợ quốc gia và mất ổn định 

kinh tế vĩ mô. 

• Dự báo áp lực lên tỷ giá được giảm thiểu do các yếu tố tác động trong nước và quốc 

tế đang có chiều hướng thuận lợi. 
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Dự báo thị trường bảo hiểm Việt Nam 2019 

• Cục QLGS dự báo doanh thu phí toàn thị trường 2019 tăng trưởng 20%. Trong đó, 

Bảo hiểm Phi nhân thọ dự kiến tăng trưởng 10%, Bảo hiểm Nhân thọ tăng trưởng 

trên 30%.  

• Các DNBH đang vào cuộc đua cách mạng Insurtech nhằm nâng cao chất lượng và 

rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, đưa ra cách tiếp cận mới đối với sản 

phẩm bảo hiểm và cả những loại hình sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với nhu 

cầu và cuộc sống của từng cá nhân khách hàng, nâng cao chất lượng quản trị và 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.   

• Bộ Tài chính chuẩn bị xây dựng Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới với nhiều thay đổi 

liên quan đến quản trị rủi ro: đề xuất mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro, các 

cách thức quản trị rủi ro tiếp cận với thông lệ quốc tế. 

• Thị trường Bảo hiểm tiếp tục hấp dẫn dòng vốn ngoại và sẽ tiếp tục có các giao 

dịch bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong năm 2019. 
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Chủ trương của VINARE 2019 

 Kinh doanh TBH: 

 Chủ trương chung: Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh TBH; Từng bước mở rộng thị trường TBH, nâng cao 

năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào tạo, sản 

phẩm, chương trình TBH, các giải pháp phát triển bền vững). 

 Một số lĩnh vực cụ thể: 

• Tiếp tục tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: Rủi 

ro thiên tai, các sản phẩm BH cho khu vực công, BHNN .... 

• Tiếp tục tìm kiếm giải pháp nâng thị phần phí nhận  có hiệu quả trên cơ sở 

kiểm soát chặt chẽ rủi ro và hiệu quả.Hoàn chỉnh báo cáo Thị trường- 

khách hàng - sản phẩm. Mở rộng thị trường quốc tế. 

• Vận hành chương trình IT mới của bộ phận Tài chính-KT-Đầu tư. 

• Tiếp tục đề án Tổ chức bộ máy quản trị công ty và các chính sách về phát 

triển nhân sự. 
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Chủ trương của VINARE 2019 

 Đầu tư: 

 Tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn. 

 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. Đánh giá rủi ro và phân bổ tài sản 

đầu tư và có giải pháp cụ thể, đảm bảo hiệu quả - bền vững- đảm bảo tính 

thanh khoản. 

 Rà soát, đánh giá danh mục góp vốn vào các doanh nghiệp và tiếp tục thực 

hiện lộ trình thoái vốn theo quy định. 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Kế hoạch kinh doanh 2019  

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2019 

Thực hiện 

 2018 

Tăng 

trưởng 

Doanh thu phí nhận 1,967,000 1,802,718 9.1% 

Phí giữ lại  944,600 784,741 20.4% 

Lợi nhuận trước thuế  331,000 315,680 4.9% 

- Lợi nhuận không bao gồm 

CLTG (không được chia) 331,000 310,302 6.7% 

- CLTG (không được chia) 

Không xác 

định 5,378   

Cổ tức dự kiến 12% 12% 
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Kế hoạch thu nhập đầu tư 2019 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Danh mục đầu tư 
Kế hoạch 

 2018 

Thực hiện 

 2017  

2018/2017 

 (%) 

Doanh thu đầu tư & khác 381,000 355,261 107.2% 

Chi phí đầu tư & khác 91,000 95,012 95.8% 

Thu nhập đầu tư & khác 290,000 260,249 111.5% 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Kế hoạch chi quản lý 2019 

Chỉ tiêu KH 2018 TH 2017 
Chênh 

lệch 

Chi quản lý 80,000 77,773 + 2,227 

Dự phòng phải thu 3,000 1,536 +1,464 
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Nhiệm vụ trọng tâm 2019 

1. Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2019. 

2. Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: BH Tài sản công, Rủi ro thiên tai, Nông 

nghiệp ... Tăng cường giải pháp/ năng lực TBH cho thị trường. 

3. Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát 

triển, mở rộng thị trường. 

4. Hoàn chỉnh báo cáo Thị trường- khách hàng- sản phẩm và các giải pháp thích 

hợp. 

5. Đánh giá và hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn lực; kiện toàn tổ chức 

bộ máy theo đề án; đưa vào sử dụng hệ thống IT cho Ban TCKT- ban ĐT 

6. Tăng cường quản lý rủi ro (Rủi ro nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng về QLRR 

cho thị trường). 

7. Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm. 

8. Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả. 

9. Nâng cao năng lực đầu tư, giám sát chặt chẽ các danh mục, thực hiện đánh 

giá/thoái vốn theo lộ trình. 

10. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VINARE. 
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Nhiệm vụ/Giải pháp cơ bản trong từng 

lĩnh vực 

 

 

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

nhóm khách hàng/khách hàng, đặc biệt chú trọng chính sách khách hàng trong 

nước. 

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

tế. 

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

cận và mở rộng trao đổi nhận/nhượng một cách thận trọng. 

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

(BH Nat Cat, Nông nghiệp, Trách nhiệm, ...) và kênh phân phối mới. 

 Tăng cường hợp tác với các công ty tái bảo hiểm quốc gia trong khu vực (Thai 

Re, Philipin Re, ..) trong việc phát triển sản phẩm tại thị trường Việt nam và trao 

đổi dịch vụ với các thị trường trong khu vực. 

Marketing  
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Nhiệm vụ/Giải pháp cơ bản trong từng  

lĩnh vực 

 Tăng cường Quản trị rủi ro.  

 Đánh giá danh mục góp vốn vào doanh nghiệp khác và phân bổ tài sản đầu tư. 

 Tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, thận trọng đánh giá danh mục ủy 

thác đầu tư. 

 Tăng cường kiểm soát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.  

 

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

và các chính sách thúc đẩy tăng năng suất lao động.    

 

 

 

 

Đầu tư 

Tài chính - Kế toán 

Risk Management 

 Tăng cường hoạt động đánh giá rủi ro của VINARE và thị trường. 

 Nâng cao năng lực quản lý tài sản – nợ phải trả (Asset Liability Management). 
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 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 …). 

Quản trị công ty & Tổ chức bộ máy 

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 

Nhiệm vụ/Giải pháp cơ bản trong từng  

lĩnh vực 
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Tổng công ty cổ phần  
Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam 

 XIN CÁM ƠN  



1 
 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 – Ngày 24/4/2019 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án sử dụng lợi tức 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 

 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt 

Nam; 

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng 

công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc 

gia Việt Nam; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua các nội dung sau: 

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte:  

1.1.Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2018:  Một số chỉ tiêu chính  

- Tổng tài sản:         6.456.010.767.070 VND 

- Vốn chủ sở hữu:    2.812.197.654.904 VND 

- Dự phòng nghiệp vụ: 

Dự phòng Nhượng TBH:   1.661.557.380.832 VND 

Dự phòng Nhận TBH:      2.733.572.296.928  VND 

 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 2017 

VND 

Thực hiện 2018 

VND 

KH 2018 

VND 

So sánh 

2018/KH 

So sánh 

2018/17 

1. Doanh thu phí nhận 

TBH 
1.651.205.993.827 1.802.718.232.456 1.770.000.000.000   

- Doanh thu phí nhận 

không bao gồm hoạt động 

thí điểm BHNN 

1.651.471.980.448 1.802.718.232.456 1.770.000.000.000 101,85 % 109,16% 

- Doanh thu phí nhận hoạt 

động thí điểm BHNN 
(265.986.621) 0    

2. Phí giữ lại 586.786.416.338 784.786.428.263 677.000.000.000   

- Phí giữ lại không bao 

gồm hoạt động thí điểm 

BHNN 

586.893.214.249 784.741.146.563 677.000.000.000 115,91% 133,71% 

- Phí giữ lại hoạt động thí 

điểm BHNN 
(106.797.911) 45.281.700    
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 2017 

VND 

Thực hiện 2018 

VND 

KH 2018 

VND 

So sánh 

2018/KH 

So sánh 

2018/17 

 3. Lợi nhuận hoạt động 

đầu tư tài chính và hoạt 

động khác 

233.042.254.147 260.249.437.033 254.000.000.000   

Trong đó: Lợi nhuận từ 

chênh lệch tỷ giá (CLTG) 

không được phân phối 

(1.559.226.438) 5.377.691.054    

Lợi nhuận hoạt động đầu 

tư tài chính và hoạt động 

khác không bao gồm 

CLTG 

                           

234.601.480.585  

 

                           

254.871.745.979  

 

254.000.000.000 100,34% 108,64% 

4. Lợi nhuận trước thuế 285.289.787.631  315.679.806.761 308.000.000.000   

Trong đó: Lợi nhuận từ 

CLTG không được phân 

phối 

  (1.559.226.438)  5.377.691.054    

Lợi nhuận trước thuế 

không bao gồm lợi nhuận 

từ CLTG không được 

phân phối 

286.849.014.069 310.302.115.707 308.000.000.000 100,75% 108,18% 

(Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán 2018 đính kèm)  

Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.  

 

1.2. Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018: Một số chỉ tiêu chính : 

- Tổng tài sản:         6.673.926.262.455 VND 

- Vốn chủ sở hữu:   2.986.419.487.636 VND 

- Dự phòng nghiệp vụ: 

Dự phòng Nhượng TBH:  1.661.557.380.832 VND 

Dự phòng Nhận TBH:     2.733.572.296.928 VND 

(Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán 2018 đính kèm) 

 

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2018:  

2.1  Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện: 

 

Chỉ tiêu lợi nhuận Số tiền (VND) 

Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2018 355.012.422.918 
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Chỉ tiêu lợi nhuận Số tiền (VND) 

- Lợi nhuận được phân phối 283.946.553.382 

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 71.065.869.536 

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 261.454.081.113 

- Lợi nhuận được phân phối 256.076.390.059 

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 5.377.691.054 

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2018 616.466.504.031 

- Lợi  nhuận được phân phối 540.022.943.441 

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 76.443.560.590 

 

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: 

 

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 Số tiền (VND) 

Trích lập quĩ dự trữ bắt buộc (5% Lợi nhuận sau thuế hàng năm 

cho đến khi quỹ dự trữ bắt buộc bằng 10% Vốn điều lệ) 

4.877.597.594 

Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% Lợi nhuận sau thuế) 5.121.527.801 

Quĩ khen thưởng (1,5% Lợi nhuận sau thuế) 3.841.145.851 

Quĩ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện) 4.026.599.888 

Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 12%) 157.291.124.400 

Giảm lợi nhuận sau thuế phần tài sản thuế TNDN hoãn lại 421.202.827 

Lợi nhuận còn lại 440.887.305.670 

- Lợi nhuận được phân phối 364.443.745.080 

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 76.443.560.590 

 

 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế liên quan đến việc trích lập các quỹ đã được ĐHĐCĐ 

chấp thuận tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/2006 ngày 28/4/2006 và sửa đổi một số điểm theo 

Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008 ngày 28/4/2008. 

 Tỷ lệ cổ tức năm 2018 dự kiến 12% và đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn tại Nghị quyết số 

04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018. Tỷ lệ cổ tức 2018 trình ĐHĐCĐ thông qua là 12%. 
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2.3 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2018: 2.490.000.000 

VND. (Mức chi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

25/4/2013) 

 

3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019: 

                                                                                                                        Đơn vị Tr. VND 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 2018 Tăng trưởng 

Doanh thu phí nhận 1.967.000 1.802.718 9,1% 

Phí giữ lại 944.600 784.741 20,4% 

Lợi nhuận trước thuế 331.000 315.680 4,9% 

- Chênh lệch tỷ giá (CLTG) không 

được phân phối 
(chưa xác định) 5.378  

- Lợi nhuận không bao gồm CLTG 

không được phân phối 
331.000 310.302 6,7% 

Cổ tức dự kiến (*) 12% 12%  

 

(*) Nghị quyết 01/2017/HĐQT phê chuẩn chính sách chi trả cổ tức giai đoạn 2017 – 2020: sử dụng tối 

đa 55% lợi nhuận sau thuế hàng năm để chia cổ tức. 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                              

                

             Lê Song Lai 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI 

BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          -------------  ----------------- 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NĂM 2018  

(Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 24/4/2019) 

 

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018 

Đơn vị: Tr VND 

Chỉ tiêu Thực hiện 

2018 

Thực hiện 

2017 

So sánh 

2018/2017 

Kế hoạch 

2018 

So sánh TH/ 

KH 2018 

Doanh thu phí 

nhận 
1.802.718 1.651.472 109,2% 1.770.000 101,9% 

Phí giữ lại 784.741 586.893 133,7% 677.000 115,9% 

Lợi nhuận trước 

thuế 
315.680 285.290 110,7% 308.000 102,5% 

- Chênh lệch tỷ giá 

(CLTG)(không 

được phân phối) 

5.378 (1.559)  
Không xác 

định 
 

- Lợi nhuận không 

bao gồm CLTG 

(không được 

phân phối) 

310.302 286.849 108,2% 308.000 100,8% 

 

 Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được HĐQT giao trong năm 2018. 
 

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018  

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ (1 quý họp 1 

lần), thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản (3 lần). 

1. Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm 2018: 

 Phiên họp lần thứ nhất (Phiên họp HĐQT lần thứ XII, Nhiệm kỳ III): ngày 22/3/2018 

Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XII, Nhiệm kỳ III 

- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017; 

- Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thông qua; 

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

2017; 

- Đồng ý chủ trương thoái vốn của VINARE tại PJICO; 
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- Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2018; 

- Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan 2017; 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Quí I/2018; 

- 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 2018; 

- HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 

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

niên 2018. 

 Phiên họp lần thứ hai (Phiên họp HĐQT lần thứ XIII, Nhiệm kỳ III): ngày 18/4/2018 

 Phiên họp lần thứ ba (Phiên họp HĐQT lần thứ XIV, Nhiệm kỳ III): ngày 22/8/2018 

Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XIV, Nhiệm kỳ III: 

- Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018; 

- Về đề án chuyển đổi mô hình quản trị: Yêu cầu Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư 

vấn, tập trung thực hiện các nội dung của đề án để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn. 

Trường hợp đề án được thông qua, yêu cầu Tổng Công ty xây dựng phương án cụ thể và 

các điều kiện cần thiết khác thực thi đề án; 

- Về dự án phần mềm Kế toán tổng hợp: Tập trung triển khai để sớm đưa vào khai thác sử 

dụng theo kế hoạch. 

 Phiên họp lần thứ tư (Phiên họp HĐQT lần thứ XV, Nhiệm kỳ III): ngày 21/11/2018  

Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XV, Nhiệm kỳ III: 

- Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2018; 

- Về việc thực hiện Kết quả kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước: 

• Đối với VINARE: 

 Ghi nhận báo cáo của VINARE về kết quả thực hiện các kết luận của Tổng Kiểm 

toán Nhà nước theo thông báo số 380/TB-KTNN; 612/TB-KTNN và 613/TB-

KTNN ngày 28/8/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại VINARE và VINARE 

Invest. 

 Yêu cầu ban lãnh đạo VINARE và người đại diện vốn của VINARE tại VINARE 

Invest tiếp tục chấn chỉnh, rà soát, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị và kết luận 

của Tổng Kiểm toán đối với VINARE và VINARE Invest. Thực hiện chế độ báo 

cáo theo qui định. 

• Đối với VINARE Invest: 

 Ghi nhận báo cáo của đoàn kiểm tra VINARE đối với VINARE Invest theo quyết 

định số 38/2018/QĐ-VNR ngày 10/9/2018 của Chủ tịch HĐQT VINARE. 

 Yêu cầu người đại diện vốn VINARE tại VINARE Invest tăng cường phối hợp 

chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của VINARE Invest để thực hiện ý kiến kết 

luận và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VINARE Invest đối với hoạt động kinh 

doanh và các ý kiến, kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo thông báo số 

612/TB-KTNN và 613/TB-KTNN ngày 28/8/2018 của Kiểm toán Nhà nước đối 

với VINARE Invest đã được đề cập tại biên bản cuộc họp số 219/2018/BB-VNR 

ngày 1/11/2018 giữa Người đại diện vốn VINARE tại VINARE Invest và Biên 
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bản họp số 220/2018/BB-VNR ngày 2/11/2018 giữa Chủ tịch HĐQT VINARE và 

Ban lãnh đạo VINARE, Ban lãnh đạo VINARE Invest, đoàn kiểm tra VINARE 

đối với VINARE Invest. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định. 

2. HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành những nghị quyết sau: 

- Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 8/3/2018  

Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2018. 

- Quyết định số 06/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2018  

Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài 

chính 2018 của VINARE. 

- Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2018  

Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2019 của VINARE 
 

C/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018 

1. Tiểu ban Chính sách phát triển: 

- Rà soát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển 2015 – 2020;  

- Chỉ đạo và giám sát việc chuẩn bị chuyển đổi mô hình quản trị công ty. 

2. Tiểu ban Nhân sự: 

- Tham gia vào quá trình chuẩn bị chuyển đổi mô hình quản trị công ty những vấn 

đề liên quan đến nhân sự. 

- Xem xét đánh giá nhân sự để bổ nhiệm/tái bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự.  

3. Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng: 

- Rà soát, đánh giá chính sách lương thưởng, thù lao 

- Duy trì chính sách lương, thưởng, thù lao đã áp dụng trong năm 2017. 

 

D/ THÙ LAO CỦA HĐQT 2018 

 Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, thù 

lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc là 3,85 tỷ VND/năm. Việc xác định 

mức thù lao của từng thành viên được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 

21/8/2015. 

 Chi tiết thù lao của từng thành viên đã được chi trả trong năm 2018 (trước khi nộp thuế 

TNCN) như sau: 

 

Thành viên HĐQT Thù lao 2018 trước thuế 

(VND) 

Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT (Trưởng Tiểu 

ban Chiến lược phát triển) 
300.000.000 

Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch (miễn nhiệm 108.000.000 
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ngày 30/6/2018) 

Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch 216.000.000 

Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên 180.000.000 

Ông Phạm Sỹ Danh – Thành viên (Trưởng Tiểu 

ban Nhân sự) 
240.000.000 

Ông Phạm Công Tứ - Thành viên 180.000.000 

Ông Mai Xuân Dũng – Thành viên 180.000.000 

Ông Đào Nam Hải – Thành viên (Trưởng Tiểu 

ban Lương Thưởng) 
240.000.000 

Ông Beat Schnegg – Thành viên (miễn nhiệm 

ngày 30/6/2018) 
90.000.000 

Ông Nguyễn Đình An – Thành viên 180.000.000 

Tổng 1.914.000.000 

 

E/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

 Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, 

đúng qui định với Ban Giám đốc điều hành.  

 Ban Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của 

HĐQT.  

 Ban Giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT. 

 Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT 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 HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công 

ty niêm yết và các qui định nội bộ của Tổng Công ty.  
 

F/ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIẾM SOÁT 

 Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều 

hành, Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của 

HĐQT đối với Tổng Công ty.  

 Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, 

đúng qui định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.  

 Mọi cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Ban Giám đốc và Ban 

kiểm soát. 

 Các đề xuất/ý kiến của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động của Tổng 

Công ty đều được  HĐQT  nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.  

 Tổng Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui 

định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết. 
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G/ KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019  

HĐQT thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ 

trọng tâm trong năm 2019 như sau: 

1. Kế hoạch kinh doanh 2019:  

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 

2018 

Tăng trưởng 

Doanh thu phí nhận 1.967.000 1.802.718 9,1% 

Phí giữ lại 944.600 784.741 20,4% 

Lợi nhuận trước thuế 331.000 315.680 4,9% 

- Chênh lệch tỷ giá (không 

được chia) (CLTG) 

Chưa xác định 5.378  

- Lợi nhuận không bao 

gồm CLTG (không được 

chia) 

331.000 310.302 

6,7% 

Tổng thu – Tổng chi 

không lương 
382.000 360.046 6,1% 

Tỷ lệ cổ tức 12% 12%  

 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 2019 (phân công cụ thể từng thành viên theo lĩnh vực): 

- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2019. 

- Phát triển, đẩy mạnh các nghiên cứu/đề xuất trong lĩnh vực BH công. 

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

tai, Nông nghiệp ... Tăng cường giải pháp/ năng lực TBH cho thị trường. 

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

rộng thị trường. 

- Đánh giá và hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy 

theo đề án; đưa vào sử dụng hệ thống IT cho Ban TCKT. 

- Tăng cường quản lý rủi ro (Rủi ro nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng về QLRR cho thị 

trường). 

- Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm. 

- Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả. 

- Nâng cao năng lực đầu tư, giám sát chặt chẽ các danh mục, thực hiện đánh giá/thoái 

vốn theo lộ trình. 

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VINARE. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINARE 
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TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIẺM 

QUỐC GIA VIỆT NAM 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Số:   01/2019/VNR-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc 

-----------------***------------------ 

 

                          Hà  Nội, ngày 14 tháng 3  năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

Hội đồng Quản trị TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

  

Căn cứ: 

 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 

(VINARE); 

 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 19/04/2018 của VINARE; 

 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của VINARE.  

 Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau: 

 

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

       Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua báo cáo tài chính năm 2017, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các cuộc 

họp HĐQT trong năm. 

 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 VINARE 

theo các mảng nghiệp vụ được phân công trong Ban kiểm soát. 

 

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 

     I. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018  

 Hoạt động kinh doanh của VINARE năm 2018 đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, cụ 

thể như sau: 

 1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao 

       Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao theo Nghị quyết 

số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 như  sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2018 

Thực hiện 

2017 

So sánh 

2018/2017 

Kế hoạch 

2018 

So sánh TH/ 

KH 2018 

Doanh thu phí 

nhận 
1,802,718 1,651,472 109.2% 1,770,000 101.9% 
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Phí giữ lại 784,741 586,893 133.7% 677,000 115.9% 

Lợi nhuận trước 

thuế 
315,680 285,290 110.7% 308,000 102.5% 

- Chênh lệch tỷ giá 5,378 (1,559)  
Không xác 

định 
 

- Lợi nhuận không 

bao gồm CLTG 
310,302 286,849 108.2% 308,000 100.8% 

 

  2. Một số chỉ tiêu của hoạt động kinh doanh chính  

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2017 % thay đổi 

1 Tổng tài sản 6,456,010 6,313,778 102.3% 

2 Vốn chủ sở hữu 2,812,198 2,585,248 108.8% 

3 Dự phòng nghiệp vụ (theo TNGL) 1,072,015 909,839 117.8% 

3 Dự phòng phí 370,844 268,805 137.9% 

3 Dự phòng bồi thường 510,283 447,189 114.0% 

3 Dự phòng dao động lớn 190,888 193,845 98.5% 

4 Doanh thu      

4 Doanh thu phí nhận tái 1,802,718 1,651,472 109.2% 

4 Doanh thu thuần hoạt động KDBH 946,349 818,767 115.6% 

4 Doanh thu tài chính 331,792 289,477 114.6% 

4 Thu khác 23,469 14,231 164.9% 

5 Chi phí      

5 Chi bồi thường 789,549 912,490 86.5% 

  Trong đó: Chi bồi thường thuộc TNGL 326,952 301,976 108.3% 

5 Chi phí quản lý và chi khác hoạt động KDBH 563,616 460,955 122.3% 

5 Chi phí tài chính 92,900 68,102 136.4% 

5 Chi phí khác 2,111 2,563 82.4% 

6 Lợi nhuận      

6 Lợi nhuận gộp từ KDBH 135,089 121,608 111.1% 

6 Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính 238,892 221,374 107.9% 

6 Lợi nhuận từ hoạt động khác 21,358 11,668 183.0% 

6 Lợi nhuận trước thuế 315,680 285,290 110.7% 

7 Lợi nhuận sau thuế 261,454 233,853 111.8% 

     (Theo BCTC riêng đã kiểm toán)  

 - Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018 tăng 2.3% so với 31/12/2017 đồng thời vốn chủ sở 

hữu tăng 8.8%.  
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 - Chỉ tiêu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 9.2% so với năm 2017, doanh thu thuần hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm và doanh thu tài chính đều tăng so với năm 2017. 

 - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20.5% chủ yếu là do ảnh hưởng của việc tăng trích lập 

dự phòng phải thu khó đòi.  

 - Chi phí tài chính tăng mạnh so với 2017 (tăng 24.8 tỷ đồng) do:  

 + Lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 30.6 tỷ đồng so với 2017. Tuy nhiên, lãi chênh lệch tỷ giá cũng 

tăng lên tương ứng nên lãi/(lỗ) ròng từ chênh lệch tỷ giá năm 2018 là 3,9 tỷ đồng. 

 + Tăng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư 3.1 tỷ đồng (năm 2018 trích lập dự phòng 1.2 tỷ 

đồng trong khi năm 2017 hoàn nhập dự phòng 1.9 tỷ đồng).  

 + Chi phí hoạt động Swap ngoại tệ giảm 8.8 tỷ đồng. Các khoản chi khác giảm 0.1 tỷ đồng 

so với cùng kỳ. 

 - Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 135.1 tỷ đồng tăng 11.1% ( tương đương 13.5 

tỷ đồng) so với năm 2017;  

 - Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính và Lợi nhuận trước thuế đều tăng so với 2017.   

 2.1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản lý chi phí 

  Năm 2018, Doanh thu phí đạt 1,802.7 tỷ VND, tăng 9.2% so với 2017, đạt 101.9% KH cả 

năm; Phí giữ lại đạt 784.7 tỷ VND, tăng 33.7% so với 2017 và đạt 116% KH cả năm trong đó, 

một số nguyên nhân chủ yếu như sau: 

 - Doanh thu phí từ thị trường trong nước và từ các nghiệp vụ truyền thống tăng trưởng thấp, 

đặc biệt nghiệp vụ Kỹ thuật tăng trưởng âm. 

 - Tăng trưởng doanh thu phí chủ yếu đến từ các hợp đồng nhận từ nước ngoài và việc nhận 

TBH các sản phẩm liên kết. 

 - Phí giữ lại tăng mạnh chủ yếu từ việc nhận dịch vụ BH liên kết ngân hàng. 

  2.2. Hiệu quả kinh doanh theo nghiệp vụ và Bồi thường 

  Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ đạt 55.4 tỷ VND, tăng 6.1% so với cùng kỳ năm 

trước và bằng 102.7% so với kế hoạch 

  Lỗ gộp nghiệp vụ Tài sản (7 tỷ, chủ yếu do tổn thất từ hợp đồng nhận của Swiss Re với 

trách nhiệm giữ lại net của VINARE gần 30 tỷ) và Thân tàu (5.4 tỷ) 

  Combined ratio tăng lên 91.9% so với 90.2% năm 2017 

  Trong năm 2018, VINARE sử dụng net 3 tỷ đồng từ quỹ dự phòng dao động lớn để bù 

đắp cho nghiệp vụ. 

  Bồi thường thuộc TNGL tăng 8.6% (25.7 tỷ) so với năm 2017. Trích lập bổ sung DPBT 

gấp hơn 7 lần so với dự kiến trong kế hoạch, trong đó DPBT cho các tổn thất của nghiệp vụ 

Tài sản chiếm đến 50%. Nguyên nhân chủ yếu do:  

  - Tổn thất Tài sản của hợp đồng nước ngoài nhận từ Swiss Re, trách nhiệm giữ lại của 

VINARE 1,250,000 USD và 3 vụ tổn thất lớn khác với tổng trách nhiệm giữ lại hơn 1 triệu 

USD 

  - Tổn thất cầu Vàm Cống (Kỹ thuật), trách nhiệm giữ lại của VINARE 234,881 USD 
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  - Tổn thất hàng hóa trên tàu Peppino, tổng trách nhiệm giữ lại của VINARE 288,701 

USD 

  - Các nghiệp vụ khác không có diễn biến bất thường so với năm trước 

2.3. Tình hình công nợ kinh doanh Tái bảo hiểm 

  Tình hình công nợ kinh doanh Tái bảo hiểm tại 31/12/2018 như sau: 

          Đơn vị: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2017 Tăng/Giảm 

1 Công nợ phải thu 559,228 758,952 -26.3% 

2 Công nợ phải trả 497,517 688,567 -27.7% 

3 Net công nợ phải thu 61,711 70,385 -12.3% 

  Đánh giá tình hình công nợ 2018: 

  - Tổng công nợ phải thu net giảm 8.6 tỷ đồng tương ứng mức giảm 12.3% so với cùng 

thời điểm năm trước. 

  - Công nợ phải thu từ 2 năm trở lên đã giảm đáng kể. 

 2.4. Hoạt động đầu tư tài chính  

  Cơ cấu danh mục đầu tư:  

  Đến 31/12/2018, tổng giá trị danh mục đầu tư  của VINARE là 3,681.6 tỷ đồng, tăng 211 

tỷ đồng so với đầu năm, cơ cấu danh mục đầu tư có thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi 

(từ 62.8% lên 66.9%), giảm góp vốn (từ 18.9% xuống 17.6%) và giảm tỷ trọng trái phiếu (từ 

7.8% xuống 6%). 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT  Danh mục đầu tư  
Giá trị đầu tư 

1/1/2018  

Phân bổ đầu tư  

31/12/2018  

+/- so với 

đầu năm  

Tỷ 

trọng  

1  Tiền gửi  2,180,000  2,463,000  +283,000  66.9%  

2  Trái phiếu  270,000  220,000  -50,000  6.0%  

3  Góp vốn DN khác  655,445  647,366  -8,079  17.6%  

4  
Đầu tư CK, CCQ, Ủy thác 

đầu tư  
275,500  285,000  +9,500  7.7%  

5 Văn phòng cho thuê  10,983  10,664  -319  0.3%  

6 Đầu tư BĐS  13,304 13,304  0 0.4%  

7 Tiền gửi không kỳ hạn 65,003 42,229  -22,774  1.1%  

   Tổng cộng  3,470,235  3,681,563  +211,328  100.0%  

 Hiệu quả hoạt động đầu tư chính: 

  Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính năm 2018 là 260 tỷ đồng, tăng 27 tỷ so với năm 

2017 tương ứng 11,7%, chủ yếu do: 

  + Lãi trái phiếu năm 2018 đạt 20.9 tỷ, tăng 6.3 tỷ đồng. 

  + Cổ tức góp vốn đạt 31.1tỷ đồng, tăng 3.6 tỷ đồng  
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  + Lãi từ chứng khoán niêm yết, chứng chỉ quỹ mở, ủy thác đầu tư đạt 47.8 tỷ đồng, tăng 

8.5 tỷ đồng. 

 Hoạt động đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác: 

  Đối với các khoản đầu tư mua cổ phần tại các công ty, VNR chỉ đầu tư chi phối vào 

VNR Invest (sở hữu 63.88%). Hầu hết các doanh nghiệp VNR có vốn góp đều có kết quả kinh 

doanh có lãi trong năm tài chính 2018. Các khoản đầu tư của VNR đã được trích lập dự phòng 

đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.  

  Đối với 5 dự án bất động sản VNR Invest đang triển khai, các dự án đều kéo dài trong 

thời gian dài. Trong đó, đáng lưu ý: dự án Paragon Tower đã cơ bản giải quyết, thu hồi công 

nợ. Dự án 360 Giải phóng, VINARE invest đang quá trình đàm phán để thoái vốn, dự án 142 

Định Công đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư…. Đề nghị VINARE chỉ đạo VINARE Invest 

khẩn trương hoàn tất phương án thoái vốn tại 360 giải phóng,thu hồi dứt điểm công nợ dự án 

Paragon và Việt San, thúc đẩy tiến trình thực hiện dự án 142 Định Công. Tiếp tục đánh giá 

hiệu quả các dự án để có giải pháp thích ứng và kịp thời, đảm bảo an toán vốn đầu tư và hiệu 

quả sinh lời đối với các dự án. 

   II. Công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban điều hành 

 1. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp 

 VINARE chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước và các quy chế quản trị 

nội bộ, đảm bảo hoạt động ổn định của Tổng Công ty.  

 2. Phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành, các Phòng và Ban Kiểm soát 

 HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị của VINARE đều tạo điều kiện thuận lợi trong quá 

trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát,  thực hiện giải trình cung cấp số liệu, 

tài liệu cho Ban Kiểm soát kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu. 

 3. Tình hình thực hiện khuyến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

 HĐQT VINARE đã kịp thời thảo luận, đánh giá, ghi nhận các kết luận của KTNN và yêu 

cầu Tổng Công ty thực hiện nghiêm túc các kết luận của KTNN, có giải pháp khắc phục các tồn 

tại hạn chế. Tổng Công ty đã thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, kết luận của KTNN cũng như 

chỉ đạo của HĐQT. 

 4. Đánh giá về Báo cáo rà soát mục tiêu 2015-2020 

 Việc VINARE thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015-

2020 là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của thị trường nhằm định hướng cho hoạt 

động kinh doanh các năm tiếp theo của VINARE đảm bảo tính khả thi và có thể thực hiện 

được.  

 Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành VINARE tiếp tục nghiên cứu và xây 

dựng định hướng phát triển VINARE cho giai đoạn 2021-2025 đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động trên cơ sở bám sát tình hình thị trường, phù hợp với điều kiện thực tế của 

Tổng Công ty đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông.  

 3. Các mặt hoạt động khác  

 Thống nhất với báo cáo của Ban điều hành 

  III. Đánh giá kết quả 
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 Căn cứ kết quả thẩm định trên báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 

năm 2018. Ban kiểm soát đánh giá như sau:  

 - Về hoạt động kinh doanh 

 Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 do ĐHĐCĐ giao.  

      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. 

- 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. 

 

C. KHUYẾN NGHỊ  

 - VINARE cần nghiên cứu để đảm bảo số thành viên HĐQT độc lập chiếm ít nhất 1/3 tổng 

số thành viên HĐQT theo Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 

71/2017/NĐ-CP. 

 - Tập trung nguồn lực để tăng cường khai thác doanh thu nhận tái trên cơ sở vẫn đảm bảo 

nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ rủi ro và tuân thủ kỷ luật khai thác. 

 - Rà soát chặt chẽ và đôn đốc việc thu hồi công nợ. 

 - Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý danh mục đầu tư  

 - Kết hợp với các nhà tái bảo hiểm có uy tín, tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi nghiệp vụ 

nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, giúp các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước nhận thức đầy đủ 

về các loại rủi ro, nâng cao vị thế của Vina Re trên thị trường. 

 - Tăng cường các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực của chuyên gia tính toán. 

 - Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các dự 

án của VINARE Invest, kịp thời ghi nhận doanh thu tại các dự án khi có đủ điều kiện ghi nhận 

theo quy định. 

 - Cuối năm tài chính, đánh giá khả năng thu hồi công nợ và trích lập dự phòng (nếu có). 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt 

động của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam trong năm 2018. 

 

                 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

   

 Trần Trung Tính 
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Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 – Ngày 24/4/2019 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm 

Phê chuẩn việc thay thế các thành viên HĐQT theo đề nghị của cổ đông 

 

I/ Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS có đơn từ nhiệm: 

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã 

nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS sau đây: 

- Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch HĐQT (ngày 30/6/2018) 

- Ông Beat Schnegg – Thành viên HĐQT (ngày 30/6/2018) 

- Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên HĐQT (ngày 25/12/2018) 

- Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT (ngày 27/3/2019) 

- Ông Deepak Mohan – Thành viên BKS (ngày 5/10/2018) 

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE, Hội đồng 

quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên nêu trên tại các Quyết định số  

03/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2019 và Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê chuẩn việc miễn 

nhiệm các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm nêu trên. 
 

II/ Phê chuẩn việc thay thế các thành viên HĐQT theo đề nghị của cổ đông: 

Hội đồng quản trị đã nhận được: 

- Công văn số 0485/2019-BM/TCNS ngày 1/4/2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo 

Minh cử ông Vũ Anh Tuấn là người đại diện phần vốn góp của Bảo Minh tại 

VINARE và đề cử tham gia HĐQT VINARE;  

- Công văn số 427/2019/TĐBV-QLHĐ ngày 29/3/2019 của Tập đoàn Bảo Việt cử ông 

Nguyễn Xuân Việt là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại 

VINARE và đề cử tham gia HĐQT VINARE. 

Kèm theo Sơ yếu lý lịch, Bản kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan của 2 

ứng viên. 

Căn cứ khoản 5 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VINARE, Hội đồng quản trị đã 

bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn và ông Nguyễn Xuân Việt làm thành viên HĐQT VINARE tại 

Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019.  

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê chuẩn nội dung sau: 
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1. Phê chuẩn ông Vũ Anh Tuấn giữ chức danh thành viên HĐQT VINARE nhiệm 

kỳ 2015-2019. 

2. Phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức danh thành viên HĐQT VINARE 

nhiệm kỳ 2015-2019. 

                                CHỦ TỊCH HĐQT  

                                                                                             

                                              Lê Song Lai 
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Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 – Ngày 24/4/2019 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều chỉnh mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020 

 

 Thực hiện yêu cầu rà soát, đánh giá việc thực hiện định hướng và mục tiêu phát triển 

VINARE giai đoạn 2015-2020, Tổng công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung sau đây: 
 

I. ĐỊNH HƯỚNG & MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VINARE 2015-2020 (đã được ĐHĐCĐ 

thông qua – NQ số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2015) 

1. Mục tiêu: 

 Tăng trưởng doanh thu phí nhận bình quân: 12%/năm 

 Tăng trưởng doanh thu phí giữ lại bình quân: 16%/năm 

 Tỷ lệ combined ratio bình quân: 91% 

 Vốn điều lệ: Bổ sung vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đến năm 2020 

 ROE bình quân 2016-2020: 12% 

2. Chính sách & Giải pháp phát triển: 

a. Lĩnh vực kinh doanh Tái bảo hiểm: 

- Tăng cường kỷ luật khai thác, đặt hiệu quả kinh doanh là mục tiêu ưu tiên. Chú trọng 

thị trường trong nước, nhận có chọn lọc dịch vụ từ nước ngoài. 

- Tích cực hợp tác với các công ty gốc triển khai nhận dịch vụ mới và phát triển sản 

phẩm. 

b. Lĩnh vực đầu tư: Thực hiện một cách hiệu quả phân bổ tài sản đầu tư, đảm bảo An toàn 

- hiệu quả và phát triển bền vững – Đảm bảo tính thanh khoản cao. 
 

II. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 2015-2018 (ước) 

(Thông tin tham khảo từ Hiệp hội bảo hiểm và Cục QLGS BH) 

1. Tốc độ tăng trưởng phí bình quân 13%  

2. Thị phần và tốc độ tăng trưởng các nhóm nghiệp vụ 

- Thị phần BH xe cơ giới và sức khỏe, tai nạn con người chiếm 58,4%, tốc độ tăng trưởng 

bình quân 23%/năm (những nghiệp vụ không có nhu cầu nhượng tái hoặc nhu cầu 

nhượng tái thấp) 

- Thị phần các nghiệp vụ còn lại chiếm 41,6%, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

4,5%/năm 

3. Số lượng doanh nghiệp có lãi nghiệp vụ của hàng năm 2015-2016-2017: khoảng 14-17 

doanh nghiệp trong tổng số 29 doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ. 

4. Một số thông tin tham khảo (Nguồn: báo cáo tài chính của doanh nghiệp):  
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Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm VINARE 
BảoViệt 

PNT 

Bảo 

Minh 
PJICO BIC PTI MIC 

Tổng nguồn 

vốn chủ sở hữu 

2015 2,561 2,197 2,093 804 1,945 1,837 550 

2016 2,647 2,445 2,171 914 1,972 1,839 847 

2017 2,585 2,731 2,128 1,468 2,045 1,888 883 

2018 2,812 - 2,256 1,490 2,087 1,806 989 

Lợi nhuận kế 

toán trước thuế 

2015 275 369 135 120 116 198 50 

2016 271 372 223 125 138 129 88 

2017 285 388 198 156 213 180 56 

2018 316 - 218 175 203 26 136 

Lãi cơ bản trên 

cổ phiếu 

(đồng/cổ phiếu) 

2015 1,802 - 1,374 1,188 967 2,541 770 

2016 1,777 - 2,178 1,446 1,083 1,347 1,277 

2017 1,918 - 1,786 1,654 1,175 1,912 555 

2018 2,204 - 1,925 1,596 1,202 268 1,258 

Lợi nhuận kế 

toán trước 

thuế/Vốn chủ 

sở hữu (%) 

2015 10.7 16.8 6.5 14.9 6.0 10.8 9.1 

2016 10.2 15.2 10.3 13.7 7.0 7.0 10.4 

2017 11.0 14.2 9.3 10.6 10.4 9.5 6.3 

2018 11.2 - 10.0 12.0 10.0 1.0 14.0 

Kết dư quỹ dự 

phòng dao 

động lớn 

2015 175 160 78 208 72 71 68 

2016 192 176 104 248 83 47 82 

2017 194 23 98 262 95 69 83 

2018 191 - 103 283 109 98 97 

 

Ghi chú:  

 Trước năm 2014, VINARE phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 674 tỷ lên 

1.310 tỷ. Việc này cũng cần được lưu ý khi so sánh với các doanh nghiệp khác khi 

hầu hết các doanh nghiệp không tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu 

thưởng hoặc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thấp. 

 Việc sử dụng dự phòng dao động lớn ảnh hưởng đến đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận. 

VINARE liên tục bổ sung dự phòng dao động lớn trong bối cảnh hầu hết các doanh 

nghiệp bảo hiểm đều sử dụng qũy dự phòng dao động lớn để bủ đắp lợi tức nghiệp 

vụ, lợi nhuận thực hiện. 
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III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA VINARE 2015-2018 

1. Chỉ tiêu 1: Tăng trưởng Phí nhận 

 Tốc độ tăng trưởng Phí nhận TBH thực tế của Vinare 2015-2018: 4,55% - thấp hơn mức 

tăng trưởng đã đề ra trong định hướng 2015- 2020 (12%). 

 Phân tích nguyên nhân và đánh giá: 

- Tình hình thị trường giai đoạn 2015-2020 dự báo khi thiết lập mục tiêu: 

 Tăng trưởng doanh thu thị trường Phi nhân thọ: 12%-15% (bao gồm chương trình 

bảo hiểm Nông nghiệp và các chương trình bảo hiểm khác của Chính phủ) 

 Tăng trưởng doanh thu dịch vụ bảo hiểm có tái: 10%-12% (bao gồm chương trình 

bảo hiểm Nông nghiệp và các chương trình bảo hiểm khác của Chính phủ) 

 Thị phần Doanh thu nhận TBH của VINARE từ chương trình bảo hiểm nông 

nghiệp của Chính phủ chiếm khoảng 10% trong tổng doanh thu của VINARE. 

- Thực tế tăng trưởng doanh thu của thị trường 2015-2018 (ước) 

 Tăng trưởng doanh thu thị trường Phi nhân thọ: 13% 

 Tăng trưởng doanh thu dịch vụ bảo hiểm có tái: 4,5% 

 Tỷ trọng Doanh thu nhận TBH từ Chương trình bảo hiểm nông nghiệp của Chính 

phủ trong tổng doanh thu của VINARE: 0% do chưa triển khai được. 

Đánh giá kết quả tăng trưởng Phí nhận và Nguyên nhân: Tốc độ tăng trưởng phí nhận 

TBH của VINARE cao hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường 

các dịch vụ có tái bảo hiểm truyền thống nhưng thấp hơn so với mục tiêu kỳ vọng. 

Nguyên nhân:  

- Thị trường tăng trưởng không được như kỳ vọng, đặc biệt nhóm nghiệp vụ có tái truyền 

thống tăng trưởng chỉ 4,5% so với dự tính ban đầu tăng trưởng 10%-12%. Một số chương 

trình BH của Chính phủ: BH Nông nghiệp  không được triển khai sau giai đoạn thí điểm 

2014 và đang chờ Quyết định của Chính phủ về vấn đề này. BH tàu cá không đạt kỳ vọng cả 

doanh số lẫn hiệu quả.  

- VINARE theo đuổi chính sách phát triển hiệu quả - bền vững đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

Cụ thể: 

+ Tăng cường kỷ luật khai thác, đặt hiệu quả kinh doanh là mục tiêu ưu tiên. Chú trọng thị 

trường trong nước, nhận có chọn lọc dịch vụ từ nước ngoài. Từ chối nhận/hạn chế nhận 

TBH các dịch vụ dưới chuẩn và có truyền thống lỗ (Rủi ro nhóm 4-5 đối với BH Tài sản, rủi 

ro BH hàng xá, rủi ro các dịch vụ từ khách hàng Đài Loan). 

+ Tích cực hợp tác với các công ty gốc triển khai nhận dịch vụ mới và phát triển sản phẩm: 

bảo hiểm Ung thư (K-Care), bảo hiểm tai nạn người vay tiêu dùng, các sản phẩm liên kết, 

bảo hiểm xe cơ giới. 

2. Chỉ tiêu 2: Tăng trưởng doanh thu Phí giữ lại 

 Tốc độ tăng trưởng phí giữ lại TBH của VINARE 2015-2018: 9,91%/năm, thấp hơn so 

với mục tiêu định hướng 16%/năm. 

 Phân tích nguyên nhân và đánh giá: 
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- Tỷ lệ tăng trưởng Phí giữ lại qua các năm cũng bị ảnh hưởng từ tốc độ tăng trưởng 

phí nhận không đạt như kỳ vọng đã phân tích ở trên.  

- Chính sách của VINARE trong việc thực hiện chỉ tiêu này: Tối ưu hóa mức giữ lại 

đối với từng nghiệp vụ, từng rủi ro trên cơ sở tuân thủ các qui định pháp luật và khả 

năng tài chính về mức giữ lại. VINARE thường xuyên rà soát và hiệu chỉnh mức giữ 

lại để thực hiện chủ trương trên. 

- Tỷ lệ bồi thường tăng cao và diễn biến khó lường ở hầu hết các nghiệp vụ, hàng năm 

có đến trên dưới 50%  các công ty bảo hiểm gốc lỗ về kinh doanh bảo hiểm do tỷ lệ 

bồi thường cao, chi phí khai thác cao và cạnh tranh. Chủ trương giữ lại phải thận 

trọng mới đảm bảo được kết quả kinh doanh. 

- Khả năng tài chính của VINARE tăng dần qua các năm: do kết quả kinh doanh (lợi 

tức năm sau cao hơn năm trước), do thực hiện chính sách phân phối cổ tức hợp lý 

giữa tỷ lệ cổ tức thực hiện với mục tiêu tăng trưởng và tích lũy vốn làm cơ sở cho 

việc tăng mức giữ lại cho mỗi rủi ro trên cơ sở tuân thủ qui định về mức giữ lại tối 

đa. 

- Lộ trình tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ không thực hiện được cũng làm ảnh hưởng đến 

dự tính tăng mức giữ lại. 

3. Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ Combined ratio 

 Tỷ lệ Combined ratio bình quân theo nghị quyết ĐHĐCĐ: 91%. 

 Tỷ lệ Combined ratio bình quân 2015-2018: 91,74%. 

Đánh giá: Tỷ lệ combined ratio cao hơn một chút so với mục tiêu đã đề ra, giảm nhẹ so 

với giai đoạn 2004-2014 (92,1%). Trong bối cảnh diễn biến tổn thất của thị trường rất 

xấu, đạt được kết quả này là do VINARE kiên định với kỷ luật khai thác, không chạy 

theo doanh số, quản trị rủi ro và chi phí theo hướng hiệu quả. VINARE luôn có lãi 

nghiệp vụ và tăng trưởng quĩ dự phòng dao động lớn. Cùng thời gian này, khoảng trên 

dưới 50% số các công ty bảo hiểm gốc không có lãi nghiệp vụ hoặc lãi không đáng kể 

(hầu hết phải sử dụng dự phòng dao động lớn để bù đắp) thì kết quả này của VINARE 

là đáng khích lệ, tỷ lệ chi phí kết hợp (combined ratio - CR) ở là mức rất thấp so với tỷ 

lệ bình quân của thị trường BH VN cũng như khu vực và quốc tế.  

4. Chỉ tiêu 4: Vốn điều lệ đạt mức 2.000 tỷ đồng vào năm 2020 

 Vốn điều lệ hiện nay của VINARE là 1.310 tỷ đồng và không thay đổi từ năm 2014. Kể 

từ sau đợt phát hành cho đối tác nước ngoài (Swiss Re) năm 2008 đến 2014, VINARE 

liên tục tăng vốn điều lệ (từ 674 tỷ lên 1.310 tỷ) thông qua phát hành cổ phiếu thưởng. 

Việc phát hành này không làm thay đổi khả năng tài chính của VINARE. 

 Vốn Pháp định hiện nay là: 1.100 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

 Khi thiết lập mục tiêu tăng vốn điều lệ tại định hướng phát triển VINARE 2015-2020 

đã được cân nhắc bởi các yếu tố: 

- Yêu cầu về vốn pháp định đối với hoạt động của VINARE 

- Nhu cầu và hiệu quả của việc tăng vốn 

- Tình hình thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến tăng vốn 
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 Trong bối cảnh thị trường chứng khoán – đầu tư không thuận lợi, dịch vụ tái bảo hiểm 

tăng trưởng không được như kỳ vọng với tỷ suất lợi nhuận nghiệp vụ thấp và khó dự 

đoán, phân bổ tài sản đầu tư  và hiệu quả sinh lời gặp khó khăn, giai đoạn 2015-2018, 

VINARE chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ. Việc thực hiện kế hoạch tăng vốn 

cho mục tiêu này cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu .  

5. Chỉ tiêu 5: ROE bình quân 

Thực tế, trong định hướng phát triển VINARE được xây dựng với chỉ số Lợi nhuận kế toán 

trước thuế/Vốn chủ sở hữu xấp xỉ 12%/năm.  

Giai đoạn 2015-2018, Lợi nhuận kế toán trước thuế/Vốn chủ sở hữu của VINARE bình 

quân đạt 10,8%, RoE bình quân đạt 8,89%. Nguyên nhân do: 

- Mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm mạnh so với thời kỳ trước 2015, giảm so với dự báo khi 

xây dựng kế hoạch, ảnh hưởng đến thu nhập hoạt động đầu tư (60%-70% số vốn nhàn 

rỗi được đầu tư dưới dạng tiền gửi, trái phiếu). 

- Môi trường đầu tư còn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây khó khăn cho hoạt động phân bổ tài sản 

đầu tư và mức sinh lời kỳ vọng. 

- Một số khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác bị hạn chế chia cổ tức (SVI chia không 

quá 35% lợi nhuận sau thuế năm tài chính giai đoạn 2015-20118), hoặc phát hành cổ 

phiếu thưởng (TP Bank, PGI, PTI) chưa được ghi nhận trong kỳ. 

- Một số khoản đầu tư hiện tỷ suất sinh lời cao (TPB), VINARE chủ trương tiếp tục nắm 

giữ, chưa thoái vốn để hiện thực hóa lợi nhuận trong gia đoạn 2015-2018. 

- Lợi tức thuần hoạt động nghiệp vụ không đạt như kỳ vọng và diễn biến khó lường.  

Mặc dù ROE thực tế chỉ đạt 8,89% nhưng trong bối cảnh thị trường khó khăn, so với chỉ số 

của các doanh nghiệp Top đầu và bình quân trong ngành bảo hiểm thì ROE của VINARE 

là cao hơn hẳn (ROE bình quân 2015-2018 của một số doanh nghiệp: BAOMINH  khoảng 

7,8%, PTI khoảng 6%, BIC khoảng 7%, các doanh nghiệp khác hoặc chưa có thông tin 

hoặc có sự khác biệt lớn về vốn chủ sở hữu và sử dụng/trích lập dự phòng dao động lớn 

nên không thể so sánh). Mặt khác, nếu VINARE thực hiện thoái một phần/toàn bộ vốn các 

khoản đầu tư hiện có để hiện thực hóa lợi nhuận thì chỉ số ROE giai đoạn 2015-2020 sẽ đạt 

và vượt chỉ tiêu đã đề ra. 

6. Chỉ tiêu 6: Năng lực cạnh tranh và định vị doanh nghiệp: 

VINARE đã đạt được nhiều kết quả hoạt động đáng khích lệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh, xây dựng nền móng vững chắc cho phát triển bền vững: 

 Hoàn thành việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động thành công với phương châm chuyên môn 

hóa - kiểm soát hữu hiệu và nâng cao hiệu suất lao động.  

 Kiện toàn và ban hành mới, đồng bộ hệ thống văn bản quản trị công ty tiệm cận với các 

tiêu chuẩn quản trị quốc tế và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Công ty niêm yết. 

 Năng lực đầu tư, năng lực tài chính được củng cố.  

 Vốn chủ sở hữu tăng từ 2.679 tỷ đồng cuối 2014 lên 2.986 tỷ đồng cuối năm 2018 

 Kết dư quỹ dự phòng dao động lớn tăng từ 147 tỷ đồng cuối 2014 lên 182 tỷ đồng 

cuối năm 2018 

 Tổng tài sản tăng từ 6.034 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 6.674 tỷ đồng cuối năm 2018 
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 Tổng tài sản đầu tư ước tính theo giá trị thị trường đến cuối năm 2018 đạt 4.498 tỷ 

đồng. Chênh lệch Giá trị tài sản đầu tư  và vốn đầu tư gốc 31.12.2018 ước tính khoảng 

800 - 900 tỷ đồng (chưa hiện thực hóa  - chưa được ghi nhận vào báo cáo tài chính). 

 Năng lực quản trị và công nghệ thông tin: 

 Đưa vào vận hành thành công hệ thống IT quản lý nghiệp vụ.  

 Duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo ổn định, hiệu 

quả và thông suốt, có back-up đầy đủ tới bên thứ ba (FPT) đảm bảo khả năng khôi 

phục đầy đủ. 

 Triển khai và đưa vào vận hành các phần mềm quản trị doanh nghiệp khác: quản lý 

nhân sự, quản lý công việc, quản lý giờ làm, … 

 Năm 2018, tiếp tục triển khai mới/thay thế hệ thống IT cho bộ phận Kế toán tài chính. 

 Xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Duy trì và nâng hạng xếp hạng tín nhiệm AM Best. Hiện 

VNR được xếp hạng B++ với đánh giá năng lực tổ chức phát hành bbb+. 

 Năng lực thiết kế sản phẩm mới, định vị thị trường và khách hàng: Mở rộng quan hệ trao 

đổi nhận/nhượng có hiệu quả trên thị trường quốc tế. Nâng cao năng lực cung cấp sản 

phẩm mới và năng lực TBH và cung cấp giải pháp tái bảo hiểm cho thị trường. 

 Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả việc cung cấp chuỗi giá trị gia tăng cho thị trường: 

Năng lực quản trị rủi ro, trao đổi dịch vụ, các chương trình bảo hiểm & chính sách/giải 

pháp phát triển bền vững cho thị trường.  

Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh của VINARE đã được cải thiện 

và nâng cao, tiếp cận được các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.  
 

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, mặc dù một số chỉ tiêu đề ra không đạt như kỳ vọng 

(doanh thu phí nhận-Phí giữ lại) do nguyên nhân đã phân tích ở trên, chỉ tiêu ROE đạt ở mức tích 

cực, nhưng tổng thể có thể nói rằng: định hướng phát triển kinh doanh và các giải pháp lớn đã 

báo cáo và được HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua được kiểm nghiệm thực tế là đúng đắn và tuân thủ 

một cách nghiêm ngặt và cần thiết tiếp tục duy trì cho giai đoạn tiếp theo 2020-2025. Một số nội 

dung lớn: 

- Trong lĩnh vực kinh doanh Tái bảo hiểm, VINARE thi hành chính sách thắt chặt kỷ luật 

khai thác, lựa chọn rủi ro, đảm bảo hiệu quả, không chạy đua theo doanh số. 

- Mở rộng một cách có chọn lọc và thận trọng  trong trao đổi dịch vụ quốc tế. 

- Tăng cường cung cấp năng lực và giải pháp tái bảo hiểm và chuỗi giá trị gia tăng cho thị 

trường một cách có hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực: Sản phẩm và kênh phân phối,  

Đào tạo, quản lý rủi ro, định giá, cung cấp thông tin, giải pháp tái bảo hiểm, các giải pháp 

phát triển thị trường bền vững … 

- Trong lĩnh vực đầu tư: Lĩnh vực đầu tư trong giai đoạn 2015-2018 mặc dù có một số thuận 

lợi nhất định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. VINARE luôn xác định phương châm An 

toàn – Hiệu quả - Phát triển bền vững –Đảm bảo tính thanh khoản. Chủ trương này cần 

tiếp tục duy trì dựa trên  cải tiến phương thức hoạt động, chất lượng phân bổ tài sản đầu 

tư. 
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- Duy trì chính sách cổ tức hợp lý trong mối quan hệ tích lũy và tăng trưởng vốn. Đảm bảo 

tiệm cận được thông lệ quốc tế về chia cổ tức như khuyến cáo của AM.Best.  

- Các mục tiêu và giải pháp tăng cường năng lực canh tranh và vị thế của VINARE trên 

trường quốc tế đảm bảo được thực thi đúng hướng: Năng lực cung cấp sản phẩm/định giá, 

Năng lực tài chính, Năng lực IT, Đánh giá rủi ro và dự phòng, Chiến lược và Chính sách 

phát triển nhân sự, Định vị doanh nghiệp và xếp hạng doanh nghiệp, Quản lý- Quản trị 

doanh nghiệp.  

- Phấn đấu xếp hạng A- bởi tổ chức xếp hạng quốc tế trong tương lai gần. 

 

V. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG PHI NHÂN THỌ 2019-2020  

1. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm : 

- Tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bình quân năm tăng trưởng 10% -

12%. 

- Thị phần và tốc độ tăng trưởng các dịch vụ Phi nhân thọ: 

+ Nhóm các nghiệp vụ truyền thống có tái bảo hiểm (Hàng hóa, thân tàu, hàng không, 

Xây dựng lắp đặt, Tài sản & thiệt hại) chiếm thị phần khoảng 40% có tốc độ tăng 

trưởng bình quân dự báo 4%-5%/năm. 

+ Nhóm các nghiệp vụ liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm và các nghiệp vụ khác không có 

nhu cầu tái bảo hiểm hoặc phí nhượng tái không đáng kể chiếm thị phần khoảng 60% 

có tốc độ tăng trưởng dự báo 14%-16%/năm. 

- Doanh nghiệp bảo hiểm gốc tăng mức giữ lại do tăng cường khả năng tài chính và hạn 

chế chuyển nhượng TBH. Nhóm nghiệp vụ liên kết ngân hàng - bảo hiểm vẫn duy trì 

tăng trưởng doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận bảo hiểm rất thấp. 

- Lợi nhuận nghiệp vụ bảo hiểm các nghiệp vụ có tái truyền thống xu hướng khó đoán do 

tổn thất thiên tai đang là vấn đề nóng hổi. Biên lợi nhuận thấp. 

- Cạnh tranh phi kỹ thuật vẫn là vấn đề quan ngại. Thị trường TBH quốc tế vẫn dư thừa 

năng lực thu xếp về TBH nhưng tiếp tục duy trì thắt chặt điều kiện khai thác do kết quả 

trong các năm gần đây không tốt. Chi phí tái tục tăng cao. Diễn biến tổn thất bất thường 

và có xu hướng tăng cao, biên lợi nhuận thấp. 

- Kênh phân phối: Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, các ngân hàng và các tổ chức 

tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm bảo hiểm đến với 

người có nhu cầu mua bảo hiểm. Gần đây đã xuất hiện Tele-Sale (bán hàng qua điện 

thoại). Tới đây, với nền tảng công nghệ tiên tiến, mua bảo hiểm qua điện thoại di động 

(nhắn tin) hay online, thậm chí InsurTech có triển vọng chiếm ưu thế. 

- Quản trị rủi ro, các kỹ năng về định phí, đánh giá tổn thất, dự phòng và chất lượng 

nguồn nhân lực vẫn là điểm quan ngại ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mỗi doanh 

nghiệp và thị trường. 

- Các chương trình của Chính phủ và/hoặc được hỗ trợ phí bảo hiểm: 

+ Chương trình BH tàu cá theo nghị định 67/2014/NĐ-CP: Chương trình đã hết hiệu 

lực từ 31.12.2017, thay vào đó là Nghị định 17/2018/NĐ-CP có hiệu lực đến hết 2020. 

Theo đó, tỷ lệ hỗ trợ phí bảo hiểm tàu cá giảm từ 70-90% xuống còn 50%, không tiếp 
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tục hỗ trợ phí bảo hiểm đối với ngư lưới cụ. Với tỷ lệ bồi thường cao, cộng thêm chi phí 

bán hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm không có lãi nên một số đã cắt giảm cơ chế khai 

thác dẫn đến doanh thu bảo hiểm giảm đáng kể. 

+ Chương trình bảo hiểm Nông nghiệp: Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-

CP để hỗ trợ triển khai bảo hiểm Nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ vẫn 

chưa có Quyết định danh mục địa bàn tỉnh cũng như mức hỗ trợ phí cụ thể nên chưa thể 

triển khai. Còn mất nhiều thời gian để chuẩn bị các thủ tục cũng như nguồn kinh phí 

mới có thể triển khai được. 

- Sửa đổi quy định pháp luật: Quá trình sửa đổi Luật và các văn bản hướng dẫn vẫn đang 

trong quá trình rà soát, nghiên cứu để tiếp tục sửa đổi theo hướng tăng cường kiểm soát 

rủi ro, yêu cầu cao về năng lực tài chính và quản trị doanh nghiệp … 

2. Lĩnh vực đầu tư:  

- Lãi suất tiền gửi 12 tháng dao động khoảng 7,2% - 7,5% 

- Thị trường chứng khoán và bất động sản diễn biến khó lường gây khó khăn cho hoạt 

động phân bổ tài sản đầu tư và hiệu quả sinh lời. 

- Tiếp tục đánh giá phân bổ tài sản đầu tư, đảm bảo các yêu cầu pháp lý và mục tiêu của 

hoạt động đầu tư đã đề ra: An Toàn – Hiệu quả - Bền vững – Đảm bảo tính thanh khoản.  
 

VI. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019-2020 

Chủ trương và Giải pháp:  Tiếp tục thực hiện Chủ trương phát triển và các giải pháp đã đề ra 

trong định hướng phát triển VINARE giai đoạn 2015-2020 đã được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

Kế hoạch cụ thể: 

Căn cứ lập kế hoạch kinh doanh nhận-nhượng tái bảo hiểm 2019-2020: 

- Căn cứ vào các dự báo thị trường 

- Căn cứ kết quả tái tục 2019 

- Căn cứ vào các số liệu thống kê 2015-2018 và các dự báo liên quan 

1. Dự kiến tăng trưởng phí nhận/Phí giữ lại năm 2019-2020 

- Dự kiến tăng trưởng doanh thu Phí nhận 2019-2020 lần lượt là 9,1% và 7,7% (Giai 

đoạn 2015 – 2018 tăng trưởng bình quân 4,55%) 

- Dự kiến tăng trưởng doanh thu Phí giữ lại 2019-2020 lần lượt là 20% và 18% (Giai 

đoạn 2015 – 2018 tăng trưởng bình quân 9,91%) 

2. Dự báo tình hình bồi thường/Thu nhập Phí 2019-2020 lần lượt là 43,4% và 37,5% (tỷ lệ 

này bình quân giai đoạn 2015-2018 là 51%, mục tiêu 2019-2020 dự kiến thấp hơn so với mức 

bình quân quá khứ do cơ cấu thị phần các nghiệp vụ thay đổi).  

3. Tỷ lệ ước tính cho các khoản chi kinh doanh khác : 

- Trích lập các quĩ dự phòng nghiệp vụ theo qui định của Bộ Tài Chính.  

- Chi phí khai thác dịch vụ theo thống kê và kết quả tái tục. 

- Chi phí quản lý: theo kế hoạch cho từng năm. 
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- Tỷ lệ cổ tức ổn định ở mức 12% (1.200 đồng/CP) 

4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh đầu tư 2019-2020 

a. Phân bổ Tài sản đầu tư 

Định hướng phân bổ tài sản: An Toàn – Hiệu quả - Bền vững – Có tính thanh khoản cao. 

 

Danh mục 2015 2016 2017 2018 KH 2019 KH 2020 

Tiền gửi Ngân hàng 2,013,500 2,225,822 2,180,000 2,463,000 2,570,000 2,626,109 

Trái phiếu 210,000 170,010 270,000 220,000 370,000  520,000 

Đầu tư vào công ty khác 654,000 658,140 655,445 647,366 618,849  588,155 

Chứng khoán niêm yết 33,189 35,093 5,500 5,000 5,000 15,000 

Ủy thác đầu tư 150,000 210,000 270,000 280,000 280,000 310,000 

Văn phòng cho thuê 13,817 12,400 10,983 10,664 9,600 8,300 

Bất động sản 13,269 13,269 13,304 13,304 47,000 44,000 

Các khoản đầu tư khác 188,203 55,662 65,003 42,229 65,240 90,210 

Tổng tài sản đầu tư 3,275,978 3,380,396 3,470,235 3,681,563 3,965,689 4,201,774 

 

b. Doanh thu, Chi phí hoạt động đầu tư 

- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng: 7,2%-7,5 %/năm 

- Ủy thác đầu tư: Kỳ vọng tỷ suất sinh lời 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng 12 tháng. 

- Trái phiếu và các giấy tờ có giá tương tự: Kỳ vọng lãi suất 8,0-8,2%/năm 

- Cổ tức được chia: Theo kế hoạch của các doanh nghiệp VINARE có vốn góp. 

- VINARE thực hiện chia cổ tức 2019-2020: 12%. 

- Căn cứ vào dòng tiền theo kế hoạch kinh doanh .  

 

Danh mục 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tiền gửi Ngân hàng 138,834 130,266 159,164 158,321 180,000 187,060 

Trái phiếu 12,704 15,910 14,655 20,918 20,000 36,490 

Đầu tư vào công ty khác 28,110 27,347 27,565 31,135 60,000 69,510 

Chứng khoán niêm yết 3,501 6,070 6,203 - - 1,080 

Ủy thác đầu tư 24,067 27,518 33,191 47,834 25,000 32,497 

Văn phòng cho thuê 12,517 13,927 13,243 11,755 13,400 13,400 

Các khoản đầu tư khác 23,761 18,174 49,686 85,298 79,200 61,554 

Tổng Doanh thu 243,494 239,212 303,707 355,261 381,000 405,691 

Tổng chi phí -1,811 25,748 70,665 95,012 90,966 85,358 
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LN từ hoạt động đầu tư 245,305 213,464 233,042 260,249 290,034 320,333 

 

5. Tổng hợp kết quả kinh doanh 

                                                                                                                 Đơn vị: Tỷ đồng 

 2015 2016 2017 2018 KH2019 KH2020 

Phí nhận TBH 1,617.14 1,655.56 1,651.47 1,802.72 1,967.10 2,119.90 

Tăng trưởng phí nhận 6.9% 2.4% -0.2% 9.2% 9.1% 7.8% 

Phí nhượng TBH (1,003.70) (1,094.03) (1,064.58) (1,017.98) (1,022.40) (1,002.90) 

Phí giữ lại 613.44 561.52 586.89 784.74 944.70 1,117.00 

Tăng trưởng phí giữ lại 9.9% -8.5% 4.5% 33.7% 20.4% 18.2% 

Tăng/ giảm Dự phòng phí (26.59) 7.73 (16.18) (102.04) (78.68) (84.90) 

Thu nhập phí 586.85 569.26 570.71 682.70 866.02 1,032.10 

Bồi thường thực trả (331.69) (260.77) (247.57) (261.51) (341.93) (344.04) 

Tăng (giảm) DPBT 2.36 (12.25) (50.72) (62.70) (34.14) (43.04) 

BT thuộc trách nhiệm GL (329.34) (273.02) (298.29) (324.21) (376.07) (387.08) 

Bồi thường/thu nhập phí 56.1% 48.0% 52.3% 47.5% 43.4% 37.5% 

Chi phí Quản lý + Dự 

phòng phải thu 

65.40 88.81 65.77 79.31 83.00 88.00 

LN thuần KDBH
 (*)

 32.95 57.43 52.22 55.78 36.60 40.20 

Combined Ratio 94.4% 89.9% 90.8% 91.8% 95.7% 96.1% 

LN đầu tư & khác
 (**)

 241.63 213.46 233.04 260.25 290.00 320.00 

Lợi tức trước thuế 274.58 270.90 285.26 315.68 326.60 360.20 

Lợi nhuận sau thuế 225.03 223.54 233.85 261.45 273.01 297.17 

ROE 8.78% 8.44% 9.04% 9.30% 9.35% 9.74% 

 

6. Tổng hợp các chỉ tiêu phát triển VINARE giai đoạn 2015-2020 

- Tốc độ tăng trưởng Phí nhận 2015-2020: 5,8%/năm – cao hơn tốc độ tăng trưởng bình 

quân của thị trường đối với các dịch vụ  có tái bảo hiểm truyền thống. 

- Tốc độ tăng trưởng Phí giữ lại 2015-2020: 13%/năm 

- Tỷ lệ Combined ratio bình quân: 93% 

- ROE bình quân: 9% 

(Chỉ tiêu Vốn điều lệ giữ nguyên 1.310 như hiện tại. Trong trường hợp cần thiết và điều kiện 

thuận lợi phát hành bổ sung vốn xin báo cáo sau. Doanh thu bảo hiểm nông nghiệp (nếu có) theo 

chương trình BH của Chính phủ  dự tính không ảnh hưởng trọng yếu đến việc thiết lập mục tiêu 

tăng trưởng doanh số, hiệu quả vì đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được triển khai). 
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VII. KIẾN NGHỊ  

Trên đây là nội dung báo cáo rà soát việc thực hiện Định hướng và mục tiêu phát triển VINARE 

giai đoạn 2015-2020. Tổng Công ty xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua: 

 Ghi nhận việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển của VINARE giai đoạn 2015-2020 như 

báo cáo trên: 

- Tốc độ tăng trưởng Phí nhận 2015-2020: 5,8%/năm   

- Tốc độ tăng trưởng Phí giữ lại 2015-2020: 13%/năm 

- Tỷ lệ Combined ratio bình quân: 93% 

- ROE bình quân: 9% 

 Tạm thời ghi nhận Vốn điều lệ 1.310 tỷ VND ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp cần 

thiết và điều kiện thuận lợi phát hành bổ sung, Tổng công ty sẽ báo cáo sau. 

 Tiếp tục thực hiện Chủ trương phát triển và các giải pháp đã đề ra trong định hướng phát 

triển VINARE giai đoạn 2015-2020 đã được báo cáo ĐHĐCĐ thông qua.   

 Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu và xây dựng định hướng phát triển VINARE giai đoạn 

2021-2025. 

 

  

                  CHỦ TỊCH HĐQT  
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI 

BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày 

15/11/2004 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------  ---------------- 

     Số:      /2019/NQ-ĐHĐCĐ                       

 

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2019 

(dự thảo) NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019   

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 

 

Căn cứ: 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam; 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 24 tháng 4 năm 2019; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte Việt Nam:  

1.1. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2018:  Một số chỉ tiêu chính  

- Tổng tài sản:         6.456.010.767.070 VND 

- Vốn chủ sở hữu:    2.812.197.654.904 VND 

- Dự phòng nghiệp vụ: 

Dự phòng Nhượng TBH:   1.661.557.380.832 VND 

Dự phòng Nhận TBH:      2.733.572.296.928  VND 

 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 2017 

 (VND) 

Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm 1.802.718.232.456 

 Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm Bảo 

hiểm Nông nghiệp (BHNN) 
1.651.471.980.448 

 Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN 0 

Phí giữ lại 784.786.428.263 

 Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN 784.741.146.563 

 Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN 45.281.700 
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Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác 260.249.437.033 

Lợi nhuận trước thuế 315.679.806.761 

 Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng 

để chia cổ tức) 
5.377.691.054 

 

Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.  

 

1.2. Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018: Một số chỉ tiêu chính : 

- Tổng tài sản:         6.673.926.262.455 VND 

- Vốn chủ sở hữu:   2.986.419.487.636 VND 

- Dự phòng nghiệp vụ: 

Dự phòng Nhượng TBH:  1.661.557.380.832 VND 

Dự phòng Nhận TBH:     2.733.572.296.928 VND 

 

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2018, nội dung chủ yếu như sau: 

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện: 

 

Chỉ tiêu lợi nhuận Số tiền (VND) 

Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2018 355.012.422.918 

 Lợi nhuận được phân phối 283.946.553.382 

 Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 71.065.869.536 

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018 261.454.081.113 

 Lợi nhuận được phân phối 256.076.390.059 

 Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 5.377.691.054 

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2018 616.466.504.031 

 Lợi  nhuận được phân phối 540.022.943.441 

 Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 76.443.560.590 

 

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018: 

 

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 Số tiền (VND) 

Trích lập quĩ dự trữ bắt buộc (5% Lợi nhuận sau thuế hàng năm 4.877.597.594 
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cho đến khi quỹ dự trữ bắt buộc bằng 10% Vốn điều lệ) 

Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% Lợi nhuận sau thuế) 5.121.527.801 

Quĩ khen thưởng (1,5% Lợi nhuận sau thuế) 3.841.145.851 

Quĩ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện) 4.026.599.888 

Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 12%) 157.291.124.400 

Giảm lợi nhuận sau thuế phần tài sản thuế TNDN hoãn lại 421.202.827 

Lợi nhuận còn lại 440.887.305.670 

 Lợi nhuận được phân phối 364.443.745.080 

 Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 76.443.560.590 

 

(Mức trích lập các quĩ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại Nghị quyết số 07/NQ-

ĐHĐCĐ/2006  và sửa đổi một số điểm theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008) 
 

Điều 3: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội 

đồng quản trị năm 2018: 2.490.000.000 VND. (Mức chi thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị 

quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ) 
 

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau: 

              Đơn vị Tr. VND 

Chỉ tiêu Kế hoạch 

2019 

Thực hiện 

2018 

Tăng trưởng 

Doanh thu phí nhận 1.967.000 1.802.718 9,1% 

Phí giữ lại 944.600 784.741 20,4% 

Lợi nhuận trước thuế 331.000 315.680 4,9% 

- Chênh lệch tỷ giá (không được phân 

phối)  

(chưa xác 

định) 5.378  

- Lợi nhuận không bao gồm chênh lệch 

tỷ giá (không được phân phối) 
331.000 310.302 6,7% 

Tỷ lệ cổ tức dự kiến  12% 12%  

 

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 (báo cáo đính kèm). 
 

Điều 6: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát 2018 (báo cáo đính kèm). 
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Điều 7: Sửa đổi Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE như sau: Bỏ khoản 3 quy định 

về “Cổ phần Bị Hạn Chế”. 

 

Điều 8: Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sau đây: 

- Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Ông Beat Schnegg – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Ông Deepak Mohan – Thành viên Ban Kiểm soát 
 

Điều 9: Phê chuẩn ông Vũ Anh Tuấn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm 

kỳ 2015 – 2019. 
 

Điều 10: Phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức danh Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 

2015 – 2019. 
 

Điều 11:  

11.1 Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020 như sau: 

- Tốc độ tăng trưởng Phí nhận 2015-2020: 5,8%/năm   

- Tốc độ tăng trưởng Phí giữ lại 2015-2020: 13%/năm 

- Tỷ lệ Combined ratio bình quân: 93% 

- ROE bình quân: 9% 

11.2 Tạm thời ghi nhận Vốn điều lệ 1.310 tỷ VND ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp 

cần thiết và điều kiện thuận lợi phát hành bổ sung, Tổng công ty sẽ báo cáo sau. 

11.3 Tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển và các giải pháp đã đề ra trong định hướng phát 

triển VINARE giai đoạn 2015-2020 đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 

thông qua.   

11.4 Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu và xây dựng định hướng phát triển VINARE giai đoạn 

2021-2025. 

 

Điều 12: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019: 

12.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2019, 

bao gồm các công ty sau: 

a. Công ty KPMG Việt nam 

b. Công ty Deloitte Việt Nam 

c. Công ty Ernst & Young Việt Nam  

d. Công ty Pricewaterhouse Coopers  
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12.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh 

sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.  
 

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2019. Hội đồng quản trị và các cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- HĐQT, BKS, BGĐ 

- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, ĐT 

                                                

                                                T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                              CHỦ TỊCH 

                                                            

 

 

                                                             Lê Song Lai 
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