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I- LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG: 

- Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1994 theo Quyết định 
số 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ Tài chính, được phép hoạt động theo 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100104 ngày 06/10/1994. Công ty Tái Bảo 
hiểm Quốc gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1995. 

- Theo Quyết định số 3089/QĐ-BTC ngày 10/10/2003 của Bộ Tài chính về việc cổ phần 
hóa Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, trong năm 2004 Công ty đã thực hiện 
cổ phần hoá thành công. Ngày 15/11/2004 Bộ Tài Chính đã chính thức cấp giấy phép 
thành lập và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam số 
28GP/KDBH. Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam chính thức đi 
vào hoạt động từ ngày 01/01/2005. Là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn Nhà nước 
chiếm tỷ lệ chi phối (56,5%), VINARE hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật kinh 
doanh Bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.  

- Vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam là 
500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng chẵn), trong đó vốn điều lệ đã góp tại thời 
điểm thành lập là 343.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng chẵn). Cơ cấu 
vốn góp của Tổng Công ty như sau: Vốn Nhà nước: 56,5%; Vốn góp của các cổ đông 
chiến lược: 40,5%; Vốn góp của các cổ đông thể nhân: 3%. 

- Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ngày 27/12/2005 về 
việc đăng ký giao dịch cổ phiếu, Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt 
Nam đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  

- Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam đã chính thức niêm 
yết giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 13/3/2006. 

- Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 về việc phát 
hành cổ phần bổ sung vốn năm 2007, đến 24/9/2007, Tổng công ty đã hoàn thành việc 
phát hành tăng vốn giai đoạn I. Vốn điều lệ thực góp đến 31/12/2007 là 
504.138.300.000 đồng. Giai đoạn II của đợt phát hành (bán cổ phần cho đối tác chiến 
lược đã hoàn tất ngày 30/1/2008). VINARE đã chọn được đối tác chiến lược nước 
ngoài duy nhất là Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re – tập đoàn tái bảo hiểm số 1 thế 
giới. Tổng số vốn điều lệ thực góp sau khi kết thúc đợt phát hành là 672.184.400.000 
đồng với cơ cấu như sau: Vốn Nhà nước: 40,36%; Vốn góp của các cổ đông chiến 
lược trong nước: 29,09 % ;Vốn góp của cổ đông chiến lược nước ngoài (Swiss Re): 
25%. Vốn góp của các cổ đông khác: 5,55%. 
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- Toàn bộ cổ phiếu tăng vốn của VNR đã được giao dịch chính thức tại Trung tâm giao 
dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 13/3/2008. 

Lĩnh vực 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. 

Qua hơn 4 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, VINARE đã thực hiện đúng 
các mục tiêu chiến lược phát triển được hoạch định và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối, với sự tham 
gia góp vốn của các cổ đông chiến lược và chương trình hành động của VINARE đã đạt 
được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ về 
việc thành lập và chuyển hóa mô hình hoạt động từ công ty 100% vốn nhà nước sang mô 
hình cổ phần. Các chỉ tiêu đã được hoạch định trong chiến lược phát triển của VINARE 
từng bước được hiện thực hóa. 

Định hướng phát triển của Tổng Công ty:  

 Tầm nhìn chiến lược: 

Xây dựng VINARE trở thành doanh nghiệp chuyên tái bảo hiểm, nhà đứng đầu nhận 
tái bảo hiểm trong nước và khu vực. Trung tâm điều tiết dịch vụ bảo hiểm, trung tâm 
thông tin của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp. 

 Mục tiêu đến 2010: 

 Mô hình tổ chức hoạt động: công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập và cổ đông chiến 
lược là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp TBH hoạt động trên thị 
trường bảo hiểm Việt Nam và thị trường quốc tế. Mô hình tổ chức gọn nhẹ và hiệu 
quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế từng 
thời kỳ; 

 Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại; 

 Tiềm năng tài chính mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò đứng đầu nhận tái bảo hiểm trong 
nước và khu vực, đảm bảo khả năng thanh toán; đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính; 

 Phương châm hành động: “ An toàn - Hiệu quả - Phát triển bền vững” 

 Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo phương châm: “ Trung thực - Giỏi chuyên môn tái bảo 
hiểm - Am hiểu chuyên môn gốc - Sự thành đạt của doanh nghiệp là sự thành đạt của 
người lao động” 

 Một số chỉ tiêu   

 Doanh thu phí nhận TBH năm 2010 đạt 1.100 - 1150 tỷ đồng 

 Phí giữ lại năm 2010 đạt 350 - 360 tỷ đồng 

 Kết dư dự phòng nghiệp vụ năm 2010 đạt trên 500 tỷ đồng. 

 Số tiền nhàn rỗi huy động đầu tư trở lại cho nền kinh tế đạt bình quân 1.800-2.200 tỷ 
đồng/năm. 

(* Chiến lược phát triển kinh doanh 2010 - 2015 và 2020 đang được Tổng công ty xây 
dựng.) 
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II-  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 

1.1 Tình hình chung : 

* Thuận lợi: 

- Trong năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm chỉ đạo quản lý, tạo điều 
kiện cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển. Kể từ ngày 01/01/2008, thực hiện 
các cam kết khi gia nhập WTO, trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm không có sự phân 
biệt giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. 

- Năm 2008, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép thành lập cho một số công ty bảo hiểm phi 
nhân thọ mới như: Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không, Công ty cổ phần bảo hiểm 
Hùng Vương, Fubon, Công ty bảo hiểm Than và khoáng sản, nâng tổng số các doanh 
nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động trên thị trường bảo hiểm Việt Nam lên 28 
công ty, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao của nền kinh tế xã hội. 

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt khoảng 21.300 tỷ 
VND, tăng khoảng 19,43% so với năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi 
nhân thọ đạt gần 10.825 tỷ VND, tăng khoảng 29% so với năm trước; doanh thu phí 
bảo hiểm nhân thọ đạt gần 10.489 tỷ VND, tăng 11% so với năm 2007 (theo số liệu 
của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). 

- VINARE kết thúc đợt phát hành bổ sung vốn, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài 
(Swiss Re) vào tháng 3/2008. Vốn điều lệ tăng từ 343 tỷ trước đợt phát hành được 
nâng lên thành 672 tỷ VND, thặng dư phát hành vốn đạt 1.104 tỷ VND (sau khi trừ chi 
phí phát hành). Giao dịch bán cổ phần cho cổ đông nước ngoài của VINARE được tạp 
chí Finance Asia bình chọn là giao dịch thành công nhất của Việt Nam năm 2008. 
Thành công của đợt phát hành và lựa chọn cổ đông chiến lược tạo điều kiện xác lập vị 
thế mới của VINARE trên thị trường trong nước và quốc tế. Khả năng tài chính mạnh, 
giúp VINARE tăng cường khả năng trao đổi dịch vụ và tăng mức giữ lại trên cơ sở tối 
ưu hoá, đẩy mạnh hoạt động đầu tư và nguồn thu nhập trong hoạt động đầu tư, nâng 
cao năng lực cạnh tranh. 

- Hợp tác chiến lược giữa Swiss Re và VINARE với các mục tiêu, chương trình hành 
động hết sức cụ thể, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đổi mới chất 
lượng, quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE trong kinh doanh, tạo tiền 
đề cho việc phát triển mạnh mẽ trong tương lai của VINARE. 

- Hợp tác của VINARE với các cổ đông, với các công ty bảo hiểm trong nước tiếp tục 
phát triển và đã có sự chuyển biến cơ bản về chất lượng hợp tác, coi trọng hiệu quả 
kinh doanh, đặc biệt là sự hợp tác giữa VINARE với các công ty bảo hiểm lớn và 
truyền thống của thị trường trong lĩnh vực tái bảo hiểm như Bảo Việt, Bảo Minh, 
PJICO, SVI … và các công ty có vốn góp của VINARE 

* Khó khăn:  

- Tình hình quản lý/quản trị của các doanh nghiệp bảo hiểm gốc nhìn chung còn nhiều 
bất cập. Số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm tăng nhanh chóng trong thời gian vừa 
qua đã làm căng thẳng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực bảo hiểm, đặc biệt là 
đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao. Việc quản lý và quản trị rủi ro/chi phí của các doanh 
nghiệp đang thực sự là vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống của mỗi doanh nghiệp. 
Mặc dù các doanh nghiệp đã hết sức chú trọng vấn đề này, nhưng để cải thiện tình 
hình cần phải có thời gian. 



 
 

4

- Tình hình cạnh tranh giảm phí, hạ mức khấu trừ, mở rộng điều kiện bảo hiểm trên thị 
trường ngày càng quyết liệt, đặc biệt là các nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập 
khẩu, Bảo hiểm cháy, Bảo hiểm xây dựng lắp đặt, ô tô,… Chi phí khai thác dịch vụ 
tăng cao (do cạnh tranh và lạm phát). Tổn thất tiếp tục khuynh hướng gia tăng (do 
thiên tai, lạm phát, điều kiện bảo hiểm mở rộng, …). Tổng số tiền bồi thường và trả 
tiền bảo hiểm của thị trường lên đến 7.000 tỷ VND (nguồn: HHBH) 

- Xu hướng các dịch vụ “xấu”, không đáp ứng được điều kiện chuyển tái ra nước ngoài, 
được chuyển tái cho thị trường trong nước, hoặc các doanh nghiệp trong nước chia sẻ 
dịch vụ với điều kiện bảo hiểm và giá không thuận lợi hơn so với chuyển tái ra nước 
ngoài có chiều hướng gia tăng. 

- Vấn đề thanh toán bằng ngoại tệ: chênh lệch tỷ giá do ngân hàng công bố (thường là tỷ 
giá áp dụng tính phí) và tỷ giá có thể mua bán được trên thị trường để thanh toán phí 
tái bảo hiểm hoặc bồi thường bảo hiểm có sự chênh lệch lớn. Do đó, các doanh nghiệp 
bảo hiểm gặp khó khăn trong việc thanh toán phí tái, ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh của các nghiệp vụ có tái nhưng chỉ được tham gia bảo hiểm bằng tiền đồng, đặc 
biệt trong điều kiện biến động tỷ giá khó lường như hiện nay. 

- Khó khăn trong việc thu xếp tái bảo hiểm do cạnh tranh phí, điều kiện bảo hiểm của 
các công ty trong nước, do cạnh tranh về dịch vụ với các nhà tái bảo hiểm/môi giới tái 
bảo hiểm nước ngoài. 

- Một số doanh nghiệp BH gốc chú trọng mục tiêu nâng thị phần, coi nhẹ mục tiêu hiệu 
quả và phát triển bền vững, coi nhẹ việc hợp tác trong kinh doanh dịch vụ, … gây khó 
khăn cho VINARE và có thể tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ, ảnh hưởng chung đến thị trường 
trong tương lai gần. 

- Khủng hoảng toàn cầu buộc các nhà nhận tái bảo hiểm nước ngoài thận trọng hơn 
trong vấn đề nhận tái bảo hiểm với điều kiện ngặt nghèo và chi phí cao. 

1.2. Tình hình tài chính năm  2008:  

- Tổng giá trị tài sản: 2.723,896 tỷ VNĐ, trong đó: 

 Nợ phải trả: 813,125 tỷ VNĐ (Dự phòng nghiệp vụ: 402,220 tỷ VNĐ) 

 Vốn chủ sở hữu: 1.910,770 tỷ VNĐ 

- Lợi nhuận trước thuế: 205,094 tỷ VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế: 159,550 tỷ VNĐ 

2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch   

Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch HĐQT giao. Một số chỉ tiêu 
chính như sau: 

-  Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1088, 2 tỷ đồng, bằng 119,26% kế hoạch. 

-  Phí giữ lại đạt 313 tỷ đồng, đạt 105,28% kế hoạch. 

- Lãi đầu tư 216,5 tỷ đồng, bằng 123,7% kế hoạch. 

- Lợi tức trước thuế đạt 205,1 tỷ đồng, bằng 102,65% so với kế hoạch.  

- Các chỉ tiêu khác như trích lập bổ sung các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đều 
vượt so với kế hoạch. 

3- Thay đổi chủ yếu trong năm:   

- Triển khai thành lập công ty đầu tư VINARE: 
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VINARE đã xây dựng đề án, mời các đối tác chiến lược và triển khai thành lập công 
ty cổ phần đầu tư VINARE với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ VND. Lĩnh vực kinh 
doanh chính là đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính với cơ cấu vốn là: cổ đông sáng 
lập: VINARE -  60%, Ngân hàng Tiên Phong - 10%; cổ đông chiến lược và các cổ 
đông khác - 30%. VINARE Invest đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. 
VINARE Invest dự kiến đi vào hoạt động trong Quý II/2009. 

- VINARE hoàn tất đợt phát hành bổ sung vốn, nâng số vốn điều lệ từ 343 tỷ lên 672 tỷ 
VND và tạo ra thặng dư phát hành 1.104 tỷ đồng. Swiss Re chính thức trở thành cổ 
đông chiến lược nước ngoài duy nhất, sở hữu 25% vốn VINARE. 

- Triển khai chương trình hợp tác chiến lược với Swiss Re: theo hợp đồng hợp tác chiến 
lược đã ký kết, hai bên đã thành lập Uỷ ban hợp tác bao gồm lãnh đạo VINARE và đại 
diện của Swiss Re. Uỷ ban hợp tác đã đề ra chương trình hành động cụ thể cho năm 
2008 trên 5 lĩnh vực: 

+ Tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm 

+ Tăng cường năng lực quản lý 

+ Tăng cường  năng lực khai thác  

+ Nâng cao năng lực tài chính và năng lực bảo hiểm 

+ Xây dựng hệ thống IT hiện đại 

+ Tăng cường năng lực trong hoạt động đầu tư tài chính 

4- Triển vọng và kế hoạch 2009:  

4.1 Những nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh VINARE 2009: 

- Dự báo các chỉ tiêu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam năm 2009: Kinh tế Việt Nam 
năm 2009 được nhận định là cực kỳ khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu 
chưa có tín hiệu hồi phục. Mặc dù vậy, Chính phủ vẫn quyết tấm thực hiện được một 
số chỉ tiêu cơ bản sau: 

 Tốc độ tăng trưởng GDP      Khoảng 6,5% 

 Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng   Tăng 7,4%   

 Tổng kim ngạch xuất khẩu       Tăng 13% 

 Chỉ số giá tiêu dùng       Tăng dưới 15%   

 Dự kiến vốn FDI năm 2009 sẽ đạt khoảng 30 tỷ USD. Vốn ODA đã được các nhà 
tài trợ xác nhận trong năm 2009 là 5 tỷ USD. 

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm Phi nhân thọ ước tính 15% (thấp hơn so 
với mức tăng trưởng 2008). Trong đó, tỷ trọng các dịch vụ có tái bảo hiểm chỉ tăng 
trưởng khoảng 10% 

- Cạnh tranh tiếp tục diễn ra quyết liệt ở tất cả các dịch vụ bảo hiểm. Hiệu quả kinh 
doanh nghiệp vụ thấp, số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm lỗ nghiệp vụ sẽ tăng lên 
(do chi phí khai thác, bồi thường tăng trong điều kiện giá phí giảm và điều kiện bảo 
hiểm mở rộng) 

- Các nhà nhận tái bảo hiểm quốc tế thắt chặt điều kiện nhận tái bảo hiểm do hệ quả của 
việc kinh doanh nghiệp vụ thua lỗ và dự trữ tài chính suy giảm bởi ảnh hưởng của 
khủng hoảng toàn cầu. 
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- Môi trường đầu tư chưa có dấu hiệu ổn định và hồi phục, đặc biệt là thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản và thị trường huy động vốn. 

4.2 Chủ trương lớn về hoạt động kinh doanh của VINARE trong năm 2009: 

- Do bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn thách thức, trong lĩnh vực kinh doanh tái 
bảo hiểm, VINARE tiếp tục thực hiện chủ trương không chạy theo doanh thu, kiểm 
soát chặt chẽ dịch vụ nhận tái bảo hiểm, kiên quyết không nhận dịch vụ Fac Inward từ 
các công ty gốc, thận trọng trong thu xếp nhượng tái bảo hiểm, đảm bảo an toàn - hiệu 
quả kinh doanh. Trong lĩnh vực đầu tư, tiếp tục thực hiện chủ trương An toàn - Hiệu 
quả - Phát triển bền vững. 

- Tiếp tục triển khai, từng bước thực hiện các mục tiêu hợp tác kỹ thuật đã ký kết giữa 
VINARE và Swiss Re trong các lĩnh vực: nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm, nâng 
cao năng lực quản lý, củng cố tiềm lực tài chính và năng lực bảo hiểm, xây dựng hệ 
thống IT, nâng cao khả năng đầu tư. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, khai thác dịch vụ nước ngoài, thực hiện triệt để các 
cam kết đã ký với Swiss Re.  

4.3 Kế hoạch kinh doanh 2009: (xem phần Báo cáo của Ban giám đốc) 

 

III-  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1- Báo cáo tình hình tài chính 

1.1.  Khả năng sinh lời: 

  

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 Năm 2007 

1-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu    

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 31,70 22,29

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % 24,66 20,05

2-Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản   

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 7,53 6,89

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 5,86 6,01

3-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn 
chủ sở hữu 

% 8,37 11,95

 

1.2.  Khả năng thanh toán:  

 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 Năm 2007 

Khả năng thanh toán hiện hành lần 3,35 2,02 

Khả năng thanh toán nhanh lần 3,33 1,03  
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Khả năng thanh toán nợ dài hạn lần - - 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 4,64 1,90 

 

1.3.  Những thay đổi về vốn cổ đông: Đến ngày 31/12/2008 

 

 Tỷ lệ 31/12/2007(đ) Tỷ lệ 31/12/2008(đ) 

SCIC 53,8% 271.313.000.000 40,36% 271.313.000.000

Cổ đông chiến lược nước ngoài   25,00% 168.046.100.000

Các cổ đông khác 46,2% 232.825.300.000 34,64% 232.825.300.000

Tổng cộng  100% 504.138.300.000 100% 672.184.400.000

 

1.4.  Cơ cấu cổ phiếu: Đến ngày 16/3/2009( Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự 
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV) 

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 67.218.440 cổ phiếu, trong đó: 

+ CP phổ thông chuyển nhượng tự do: 11.606.100 cổ phiếu 

+ CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện: 55.612.340 cổ phiếu  

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 67.218.440 cổ phiếu, trong đó: 

+ CP phổ thông chuyển nhượng tự do: 11.606.100 cổ phiếu 

+ CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện: 55.612.340 cổ phiếu  

1.5.  Cổ tức: cổ tức năm 2008 là 18%/năm (tạm chia theo quyết định của HĐQT) 

2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Tổng Công ty 

2.1 . Một số chỉ tiêu chính: 

           Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2008 % so với KH % so với 2007

Phí nhận tái bảo hiểm 1088,145 103.6 119,2

Phí giữ lại 313,287 105,28 149,9

Bồi thường thuộc TN giữ lại 172,523  163,1

Bổ sung quĩ dự phòng Nvụ 112,717  209,4

Lợi nhuận trước thuế 205,094 102,3 244,7

Lợi nhuận sau thuế 159,550  218,3

 

2.2 . Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu: 

2.2.1 . Kinh doanh nhận - nhượng tái bảo hiểm: 

a. Thu phí nhận TBH năm 2008: Đạt 1.088,1 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm trước. 
Nguyên nhân chính là do: 
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- Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng khá 
mạnh, khoảng 29%; trong đó doanh thu các dịch vụ có tái bảo hiểm tăng trưởng ước 
gần 20%. 

- Phát sinh dịch vụ bảo hiểm vệ tinh có doanh thu lớn (320 tỷ VND), trong đó VINARE 
nhận tái bảo hiểm 20%, tương đương 4 triệu USD. 

- VINARE tăng cường kiểm soát rủi ro nhận tái bảo hiểm. Từ chối nhận nhiều dịch vụ 
có giá phí và các điều kiện bảo hiểm không phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu 
quả trong kinh doanh trong điều kiện phải cạnh tranh thu xếp tái bảo hiểm với các nhà 
TBH/môi giới TBH nước ngoài. Do vậy, doanh thu phí nhận TBH tăng trưởng xấp xỉ 
mức tăng trưởng chung của thị trường đối với các dịch vụ có TBH. 

b. Phí giữ lại năm 2008: đạt 313,2 tỷ đồng, tăng 50,1% so với năm 2007 

- Do khả năng tài chính được tăng cường, tất cả các nghiệp vụ đều tăng mức giữ lại theo 
hướng tối ưu hoá mức giữ lại và phù hợp với khả năng tài chính. 

 c. Bồi thường:  

- Chi bồi thường nhận TBH: 480,5 tỷ VND, tăng 96,5% so với năm trước. 

- Thu bồi thường nhượng TBH: 365,9 tỷ VND, tăng 125,5% so với năm trước 

- Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại: 172,5 tỷ VND, tăng 63,1% so với năm trước. Tỷ 
lệ bồi thường /Phí giữ lại: 55%, so với năm 2007 là 50,66%. 

- Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại trong năm tài chính 2008 tăng cao so với năm 
2007 và cao hơn dự kiến kế hoạch là do tình hình tổn thất và tỷ lệ tổn thất trên phí giữ 
lại gia tăng (do thiên tai, cạnh tranh, phí giảm, điều kiện bảo hiểm mở rộng, công tác 
giám định trước khi cấp đơn của công ty bảo hiểm gốc chưa được chú trọng, tỷ lệ lạm 
phát tăng cao, …).  

2.2.2 . Công tác đầu tư tài chính:  

*/Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư theo danh mục đến 31/12/2008 (không bao gồm tiền gửi 
tại tài khoản thanh toán):  Tổng số 2.123,5 tỷ VND. 

           Đơn vị: tỷ VND 

Danh mục đầu tư 
Số tiền 

(31/12/2008) 
Tỷ trọng (%) ROI (%) 

1. Tiền gửi 1.505 71 VND: 13,5

USD: 5,4

2. Trái phiếu, công trái 231,4 11 9,0

3. Góp vốn cổ phần 316,6 15 5,19

4. Chứng khoán 27,8 1,2

5. BĐS/Cho thuê VP 35,2 1,6 31,5

6. Cho vay & đầu tư khác 7,5 0,3 7,2

Tổng cộng 2.123,5 100 

 

       Danh mục góp vốn vào các doanh nghiệp khác đến 31/12/2008 như sau: 
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STT Đơn vị góp vốn Tổng vốn đầu 
tư (VND) 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

Số lượng CP 
sở hữu 

1 Cty bảo hiểm PJICO 29.867.910.000 8,76 2.942.136

2 Cty bảo hiểm PTI 27.832.000.000 7,06 2.116.800

3 KS Sài Gòn- Hạ Long 6.000.000.000 6,00 600.000

4 Samsung - Vina Insurance 38.420.000.000 50,00 3.842.000

5 Cty bảo hiểm GIC  17.600.000.000 5,87 1.760.000

6 Cty bảo hiểm Bảo Tín 8.000.000.000 10,00 800.000

7 Công ty bảo hiểm ABIC 32.000.000.000 8,65 3.200.000

8 Cty ch/khoán Đại Nam  1.900.000.000 5,00 190.000

9 Tiên Phong Bank 125.000.000.000 12,50 12.500.000

10 Cty bảo hiểm HKI 30.000.000.000 10,00 3.000.000

 Tổng cộng 316.619.910.000  30.950.936

 

Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính và cho thuê diện tích năm 2008 của VINARE đạt 
216,5 tỷ VND (sau khi đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 18,3 tỷ VND) - tăng 
gấp 2,7 lần so với năm 2007 và đạt 123,7% so với kế hoạch HĐQT giao. Đến thời điểm 
31/12/2008, 100% số tiền nhàn rỗi trong hoạt động đầu tư đều được đảm bảo an toàn, 
không có thất thoát hoặc công nợ khó đòi. 

*/ Cho thuê văn phòng:  

- VINARE chủ động rà soát lại tất cả các hợp đồng thuê, điều chỉnh giá thuê, điều 
khoản thuê đối với một số hợp đồng hiện hành. Một số hợp đồng tái tục vào cuối 
năm 2008 đã tăng giá thuê từ 15 - 20% so với giá thuê cũ. Hạn chế tối đa các diện 
tích trống và thời gian chờ không cho thuê. Hiệu suất sử dụng diện tích cho thuê 
năm 2008 đạt bình quân 97% với giá thuê bình quân đạt 16,2 USD/m2/tháng. 

- Doanh thu hoạt động cho thuê văn phòng năm 2008 đạt 11,29 tỷ VNĐ, đạt hơn 
100% kế hoạch. 

*/ Giao dịch chứng khoán: 

- Tổng giá trị đầu tư chứng khoán đến 31/12/2008 là 27,8 tỷ VND. Cổ tức nhận 
được của các doanh nghiệp trong năm đạt từ 7 - 16%/năm với giá trị cổ tức nhận 
được trong năm 2008 là 200 triệu VND. 

- Theo giá thị trường hiện tại, danh mục đầu tư chứng khoán đã được trích dự phòng 
giảm giá chứng khoán năm 2008 là 18,3 tỷ VND. 

- Danh mục đầu tư chứng khoán đến 31/12/2008: 

 

TT Công ty Mã CK Số lượng CP Giá trị đầu tư 

1 Chứng chỉ Quỹ VF4 VF4 1.000.000 10.300.000.000

2 Công ty CP Đại lý Liên hiệp vận 
chuyển 

GMD 22.150 3.025.745.500
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3 Công ty CP Tài chính Dầu khí PVF 40.000 2.760.000.000

4 Tổng công ty CP Bảo Minh BMI 24.000 1.615.428.500

5 Công ty CP Thiết bị Bưu điện POT 46.656 1.548.240.950

6 Ngân hàng CP Ngoại thương VN VCB 67.697 7.188.315.100

7 Công ty CP Vận tải biển Việt 
Nam 

VOSCO 70.000 1.386.000.000

 Tổng giá trị đầu tư   27.823.730.050

 

 Những tiến bộ Tổng Công ty đã đạt được. 

- Tổng công ty đã xây dựng và trình HĐQT ban hành “Quy chế Quản trị công ty” và 
“Quy chế Công bố thông tin” áp dụng cho công ty niêm yết.  

- Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến hợp tác chiến lược với Swiss Re: 

+ Nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm 

+ Xây dựng hướng dẫn khai thác, mô tả công việc, phương pháp định giá dịch vụ tạm 
thời, hợp đồng cố định 

+ Tăng cường năng lực quản lý: quản trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch chiến lược 

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

+ Đánh giá hiện trạng ựng dựng CNTT của VINARE và phối hợp, lựa chọn, đánh giá, 
triển khai hệ thống quản lý TBH tổng thể của VINARE 

+ Tăng cường năng lực trong hoạt động đầu tư tài chính 

- Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi dịch vụ quốc tế, đặc biệt là các nước trong 
khu vực: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia... Kinh doanh nhận tái bảo 
hiểm từ thị trường ngoài nước là một trong những nhiệm vụ lâu dài của Tổng Công ty 
trên cơ sở có đi có lại về dịch vụ, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ bảo hiểm. 
Trong thời gian hiện nay -  Tổng Công ty tập trung chủ yếu nhận tái bảo hiểm một số 
nghiệp vụ như cháy, xây dựng- lắp đặt, hàng hải. 

- Trong năm 2008, VINARE đã hoàn thiện chương trình kế toán nghiệp vụ (VRAM). 
Ban Tin học của Tổng công ty đã triển khai chạy thử, hiệu chỉnh chương trình và 
hướng dẫn các bộ phận nghiệp vụ sử dụng chương trình. 

- Cải tiến, cấu trúc lại hợp đồng nhận, nhượng tái nhằm tối ưu hoá mức giữ lại của Tổng 
Công ty cũng như tăng cường khả năng nhận tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp trong 
nước với điều kiện, điều khoản, phí, hoa hồng tái bảo hiểm cạnh tranh hơn so với hợp 
đồng tái bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm nước ngoài. Hợp đồng tái bảo hiểm của 
VINARE bước đầu được các doanh nghiệp đánh giá cao. 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Hội đồng đầu tư, đã thành lập Hội đồng đầu tư 
trong tháng 2/2009 nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động đầu tư. 

3- Kế hoạch kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2009. 

4.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2009  (đã được HĐQT phê duyệt): 

- Tổng doanh thu phí nhận:  1.000 tỷ đồng ( giảm 8,1 % so với năm 2008) 

- Doanh thu phí giữ lại:  330 tỷ đồng (tăng 5,4% so với năm 2008) 
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- Doanh thu hoạt động tài chính: 185 tỷ đồng (giảm 14,5% so với năm 2008) 

- Lợi tức trước thuế:   210 tỷ đồng (tăng 2,4% so với năm 2008) 

4.2.  Các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2009:  

4.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh 2010 - 2015 và đến 2020 

4.2.2. Lĩnh vực kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng nhận - nhượng TBH. 

- Tư vấn, hỗ trợ và ưu tiên chương trình TBH đối với các công ty mới thành lập trên thị 
trường, nhằm phát triển nguồn khách hàng cung cấp dịch vụ cho VINARE. 

- Tiến hành áp dụng hướng dẫn khai thác (guidelines) nghiệp vụ Cháy và Kỹ thuật, 
đồng thời triển khai các nghiệp vụ khác. 

- Từng bước nâng dần thị phần nhận dịch vụ từ nước ngoài. Đặc biệt chú trọng việc 
triển khai thực hiện cam kết với Swiss Re về tăng cường trao đổi dịch vụ từ nước 
ngoài. 

- Nâng cao khả năng đánh giá, quản lý rủi ro đối với từng nghiệp vụ. 

- Kết hợp với Swiss Re đánh giá chương trình nhận, nhượng TBH năm 2009. Đánh giá 
việc hợp tác giữa Swiss Re và VINARE và ảnh hưởng của quan hệ hợp tác này đối với 
VINARE. 

4.2.3 Quan hệ hợp tác, thông tin tuyên truyền: 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về chính sách khách hàng trong nước 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, khai thác dịch vụ nước ngoài, thực hiện triệt để các 
cam kết đã ký với Swiss Re. 

- Đăng cai tổ chức Hội nghị các nhà Tái bảo hiểm châu Á (8/2009) 

- Tổng kết và đánh giá 15 năm xây dựng và phát triển VINARE. Lập chương trình hành 
động cụ thể để quảng bá cho hoạt động này. 

- Tổng hợp thông tin thị trường trong nước và quốc tế phục vụ cho các tổ chức bảo 
hiểm trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ bản 
Annual Report 2008, tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh năm 2009. 

- Nâng cao chất lượng website. 

4.2.4 Hoạt động đầu tư vốn: 

- Xây dựng quy chế người đại diện vốn VINARE tại doanh nghiệp khác nhằm một bước 
nâng cao công tác quản lý hoạt động đầu tư. 

- Thành lập Hội đồng đầu tư trực thuộc Tổng giám đốc (đã thành lập trong tháng 
1/2009) 

- Đưa VINARE Invest đi vào hoạt động 

- Hiện thực hoá các mục tiêu nâng cao năng lực đầu tư với sự tư vấn của Swiss Re 

4.2.5 Công tác TCCB và đào tạo, lao động tiền lương: 

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Tổng công ty, tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy 
tổ chức cho phù hợp với mô hình hoạt động mới của Tổng công ty. 
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- Xây dựng và thực thi kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, nâng cao cho đội ngũ cán bộ công 
nhân viên theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực và từng bước tổ chức thực hiện với các giải pháp phù hợp. 

- Xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nhân viên VNR. 

- Thảo luận, triển khai hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc. 

- Xây dựng lại Thoả ước lao động tập thể, các quy chế dân chủ trong Tổng công ty cho 
phù hợp với tình hình mới. 

- Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của 
VINARE. 

4.2.6 Công nghệ thông tin 

- Củng cố Ban IT của Tổng công ty 

- Phối hợp chặt chẽ với Swiss Re, tìm kiếm, lựa chọn tư vấn cung cấp giải pháp IT 

- Triển khai việc quản lý, đào tạo, sử dụng các chương trình ứng dụng IT 

- Xây dựng chính sách sử dụng, lưu trữ, bảo mật và an toàn thông tin của VINARE 

 

IV. B¸o c¸o tμi chÝnh.  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2008 

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN) 

A. BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN  

          Đơn vị: đồng

STT Nội dung 31/12/2008 31/12/2007 

I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.895.644.003.711 588.564.079.157

1 Tài sản lưu động 961.831.564.061 367.421.479.357

2 Các khoản đầu tài chính ngắn hạn 933.812.439.650 221.142.599.800

II 
Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài 
hạn 828.251.410.597 626.710.594.484

1 Tài sản cố định 50.938.809.742 53.877.666.975

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 775.047.490.812 570.567.817.466

3 Tài sản dài hạn khác 2.265.110.043 2.265.110.043

III Tổng cộng tài sản 2.723.895.414.308 1.215.274.673.641

IV Nợ phải trả 813.124.671.759 601.392.562.350

1 Nợ ngắn hạn 408.211.035.014 310.355.676.655

2 Dự phòng nghiệp vụ 402.219.667.339 289.501.809.036

3 Nợ khác 2.693.969.406 1.535.076.659

V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.910.770.742.549 613.882.111.291

1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 672.184.400.000 504.138.300.000

2 Các quỹ và thặng dư vốn cổ phần 1.238.586.342.549 109.743.811.291
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VI Tổng cộng nguồn vốn 2.723.895.414.308 1.215.274.673.641

    

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

             Đơn vị: đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2008 
Năm 2007 

(trình bày lại) 

1 Tổng doanh thu 647.054.801.562 364.318.972.063

 Doanh thu từ hoạt động KDBH 412.093.567.883 306.546.576.319

 Doanh thu về đầu tư tài chính 223.669.363.281 48.405.579.850

 Doanh thu khác 11.291.870.398 9.366.815.894

2 Tổng chi phí 441.960.663.371 280.531.318.915

 Chi phí từ hoạt động KDBH 389.548.594.595 257.119.100.087

 
Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi đầu 
tư 52.412.068.776 23.412.218.828

 Chi phí khác 0 0

3 Lợi nhuận trước thuế 205.094.138.191 83.787.653.148

4 Thuế thu nhập phải nộp 45.467.973.376 10.597.479.487

5 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (75.214.532) (113.702.875)

6 Lợi nhuận sau thuế 159.550.950.283 73.076.470.786

7 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 2.352 1.873

8 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 1.800 1.300 

 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

1. Kiểm toán độc lập 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán Deloitte 

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:  

Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng 
yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2008 cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam áp dụng 
cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam 

3. Vấn đề cần lưu ý: 

- Thuế nhà thầu phí tái bảo hiểm ra nước ngoài: Theo công văn số 15861/BTC-TCT 
ngày 26/12/2008 của liên Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế 
đối với phí Tái bảo hiểm ra nước ngoài thì các công ty bảo hiểm tại Việt Nam thực 
hiện nghiệp vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài đối với các dịch vụ bảo hiểm cho tổ 
chức, cá nhân tại Việt Nam thì công ty ở nước ngoài nhận tái bảo hiểm thuộc đối 
tượng nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp) với tỷ lệ là 2% tính trên phí 
tái bảo hiểm ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 
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01/11/2005. Tuy nhiên, do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (đại diện cho các công ty 
bảo hiểm) đang tiến hành làm việc với Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế để xác 
định căn cứ tính thuế nhà thầu phải nộp theo quy định tại công văn số 15861/BTC-
TCT nêu trên nên Tổng công ty chưa có cơ sở để tính thuế nhà thầu phải nộp. Việc 
xác định số thuế phải nộp của Tổng công ty sẽ căn cứ và tuỳ thuộc vào quyết định 
cuối cùng của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế. 

Chưa có bút toán điều chỉnh nào liên quan đến khoản dự phòng thuế nhà thầu nước 
ngoài này trên báo cáo tài chính năm 2008. 

- Trích lập dự phòng dao động lớn: Ngày 28 tháng 09 năm 2005, Bộ Tài chính ban 
hành Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 19 “Hợp đồng bảo hiểm” kèm theo Quyết 
định số 100/2005/QĐ-BTC áp dụng từ năm 2006. Theo quy định của Chuẩn mực 
này, tại thời điểm lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm không được trích 
lập các loại dự phòng để bồi thường trong tương lai nếu các yêu cầu đòi bồi thường 
phát sinh từ các hợp đồng này không tồn tại tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài 
chính, trong đó bao gồm cả dự phòng dao động lớn. Hiện tại, theo Nghị định 
46/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 03 năm 2007, các doanh 
nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng dao động lớn và do Bộ Tài chính chưa có 
thông tư hướng dẫn chi tiết việc áp dụng Chuẩn mức kế toán trên nên Tổng công ty 
vẫn trích lập dự phòng dao động lớn cho năm 2008 là thận trọng hơn các quy định 
của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 19. Ảnh hưởng của Chuẩn mức này đến báo 
cáo tài chính của Tổng công ty sẽ phụ thuộc vào các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành sau này. 

 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 

1- Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan:  

- Công ty liên quan: Công ty liên doanh Bảo hiểm Samsung Vina với tỷ lệ góp vốn là 
50% tương đương 38.420.000.000 đồng 

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty  liên doanh TNHH Bảo hiểm 
Samsung - Vina: 

Công ty LD TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (SVI) là doanh nghiệp liên doanh được 
thành lập tại Việt Nam với thời gian hoạt động 30 năm theo Giấy phép đầu tư số 
20/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/08/2002. Các cổ đông của Công ty là Công ty 
Bảo hiểm Cháy & Hàng hải Samsung thành lập tại Hàn Quốc và Tổng Công ty cổ phần 
Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Vốn điều lệ 5 triệu USD. Mỗi bên góp vốn theo tỷ lệ 
50/50. 

Hoạt động kinh doanh chính: cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài 
chính theo luật định. 

- Kinh doanh bảo hiểm. 

- Kinh doanh tái bảo hiểm. 

- Tiến hành các hoạt động đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất; giám định tổn thất; đại 
lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ 3 bồi hoàn; 
quản lý quỹ và đầu tư vốn; và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của 
pháp luật. 

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 
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(theo báo cáo tài chính đã kiểm toán): 

- Tổng tài sản: 216.348.461.267 đồng 

- Kết dư quỹ dự phòng nghiệp vụ: 41.350.845.758 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 19.367.832.750 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 15.097.051.691 đồng 

Trong giai đoạn 2009 - 2010, SVI sẽ tăng vốn hoạt động theo luật định. Tổng số vốn sẽ 
góp thêm là 13.530.545 USD, chia làm 2 đợt:  

- Đợt 1 - 3/2009 (50%): 6.765.273 USD 

- Đợt 2 - 3/2010 (50%): 6.765.273 USD 

 

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

1- Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty: 

VINARE là công ty cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật kinh 
doanh bảo hiểm, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định pháp luật 
có liên quan. 

Mô hình tổ chức của Tổng Công ty (xin xem sơ đồ tổ chức). 

2- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

2.1. Ông Trịnh Quang Tuyến 

 Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Tái 
Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.  

 Giới tính: nam 

 Ngày tháng năm sinh: 01/05/1949 

 Nơi sinh: xã Nhân Mỹ - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam. 

 Địa chỉ thường trú: 8 Lô 12B, đường Trung Yên 2 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội. 

 Điện thoại: 04. 942 2365 

 Trình độ văn hóa: 10/10 

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bảo hiểm 

 Quá trình công tác: 

-  Từ 12/1970 - 03/1973: Chuẩn úy - giáo viên Trường văn hóa - Bộ Quốc phòng. 

-  Từ 04/1973 - 08/1975: Thiếu úy - sĩ quan liên lạc - phiên dịch đoàn Việt Nam dân chủ 
cộng hòa - Ban liên lạc quân sự 4 bên - Sài Gòn. 

-  Từ 09/1975 - 01/1981: Trung úy - Cục liên lạc đối ngoại Bộ Quốc phòng. 

-  Từ 02/1981 - 09/1994: Trưởng phòng - Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. 

+  Từ 01/1991 - 08/1992: Trợ lý Giám đốc Công ty môi giới tái bảo hiểm ACIA - Luân 
đôn - Anh. 

+  Từ 09/1992 - 08/1993: thành lập và điều hành Công ty đại lý bảo hiểm BAVINA của 
Bảo hiểm Việt Nam tại Luân đôn (Anh). 
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-  Từ 10/1994 - 12/2004: Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Đảng ủy 
viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 1998-2001. 

-  Từ 01/2005 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

 Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 20,36% vốn điều 
lệ 13.687.612 cổ phần. 

 Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Trịnh Quang Tuyến nắm giữ: 136.420 cổ phiếu 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không 

2.2. Ông Phạm Công Tứ 

 Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất. 

 Giới tính: Nam. 

 Ngày tháng năm sinh: 7/5/1963 

 Nơi sinh: thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định. 

 Địa chỉ thường trú: 182B ngõ 95/8 Chùa Bộc - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội. 

 Điện thoại: 04. 942 2365 

 Trình độ văn hóa: 10/10 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế. 

 Quá trình công tác: 

-  Từ 1986 - 1987: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. 

-  Từ 1987 - 1994: Chuyên viên phòng Kế toán Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. 

-  Từ 1994 - 1997: Phụ trách phòng - Trưởng phòng Tài vụ kế toán Công ty Tái bảo 
hiểm Quốc gia Việt Nam. 

-  Từ 1997 - 2000: Kế toán trưởng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

-  Từ 2000 - 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

-  Từ 01/2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo 
hiểm Quốc gia Việt Nam. 

 Số cổ phần nắm giữ: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 10% vốn điều lệ - 
6.721.844 cổ phần. 

 Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Phạm Công Tứ nắm giữ: 142.230 cổ phiếu 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không 

2.3. Ông Lê Hoài Nam 

 Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia 
Việt Nam.  

 Giới tính: Nam 
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 Ngày tháng năm sinh: 17/02/1971 

 Nơi sinh: Hà Nội 

 Địa chỉ thường trú: Số 11 ngõ 30 -  Lý Nam Đế - Hà Nội. 

 Điện thoại: 04. 942 2365 

 Trình độ văn hóa: 10/10 

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư tin học 

 Học vị: Thạc sĩ kinh tế 

 Quá trình công tác: 

-  Từ 05/1993 - 11/1994: Công tác tại FPT với vị trí kỹ sư phần mềm. 

-  Từ 1994 đến nay: Công tác tại Công ty tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. 

-  Từ 03/1997 - 04/1998: Chuyên viên phụ trách phòng Kỹ thuật- Dầu khí 

-  Từ 05/1998 - 01/2000: Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật- Dầu khí  

- Từ 02/2000 - 01/2007: Trưởng phòng Kỹ thuật- Dầu khí, nay là phòng kỹ thuật. 

- Từ 02/2007 - nay: Phó tổng Giám đốc tổng công ty CP tái bảo hiểm QGVN. 

 Số cổ phiếu thể nhân do cá nhân ông Lê Hoài Nam nắm giữ: 100.180 cổ phiếu 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không 

3- Quyền lợi của Ban Giám đốc: tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi 
khác của Ban Giám đốc:  

- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc thực hiện theo thang bảng lương quy định của 
Nhà nước và quy chế nội bộ của Tổng Công ty. 

- Các quyền lợi khác của Ban Giám đốc: không có. 

4- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

4.1. Tổng số cán bộ nhân viên tính đến 31/12/2008:  75 người 

4.2. Chính sách đối với người lao động: 

- Trong năm 2008, VINARE đã phối kết hợp với Swiss Re xây dựng lại hệ thống chức 
danh cán bộ. Xem xét lại Quy chế trả lương và đãi ngộ tương ứng, đánh giá nguồn lực, 
… phục vụ chiến lược xây dựng và phát triển nguồn lực, phù hợp với điều kiện thực tế 
và chiến lược phát triển của VINARE. 

- Trong năm 2008, đã cử 18 cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, cử trên 70 lượt 
cán bộ di dự Hội thảo, Hội nghị trong nước. Trong năm đã có 5 cán bộ tốt nghiệp Đại 
học Bảo hiểm (bằng 2), 3 cán bộ tốt nghiệp cao học. 

- Xây dựng và trình HĐQT đơn giá tiền lương gắn với hiệu quả kinh doanh. Đã tiến 
hành tăng lương cho 32 lượt cán bộ theo đúng quy chế của Tổng công ty. 

5- Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng: 

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 28/1/2008, ĐHĐCĐ đã 
nhất trí bầu Ông Peter Gujer  - theo đề cử của Swiss Re tham gia Hội đồng quản trị 
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thay bà Trần Thái Phương và  Ông Phạm Quang Tùng - Đại diện công ty BIC; Ông Lê 
Quang Trung - Đại diện công ty UIC; Ông Eduard Held - theo đề cử của Swiss Re - 
tham gia Ban Kiểm soát thay thế cho ông Đặng Thế Vinh; Ông Doãn Thanh Tuấn và 
Bà Lê Thuý Bình. 

- Ngày 20/8/2008 ông Lê Văn Hùng, thành viên HĐQT đã có đơn xin miễn nhiệm và 
được HĐQT phê chuẩn. 

- Ngày 21/11/2008 ông Peter Gujer, thành viên HĐQT đại diện cho cổ dông chiến lược 
Swiss Re đã có thư chỉ định ông Martin Zingg làm thành viên HĐQT thay thế và đã 
được HĐQT phê chuẩn. 

- Ngày 27/2/2009 HĐQT đã nhất trí ông Trịnh Quang Tuyến thôi giữ chức Tổng giám 
đốc VINARE và bổ nhiệm ông Phạm Công Tứ, hiện là Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng 
giám đốc thứ nhất, giữ cương vị Tổng giám đốc, trình ĐHĐCĐ thường niên 2009 và 
Bộ Tài chính phê chuẩn. 

 

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

1.1. Thành phần HĐQT: 

1.2. HĐQT: 

- Ông Trịnh Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

- Ông Trần Trọng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam - Phó 
Chủ tịch HĐQT. 

- Ông Phạm Công Tứ - Uỷ viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất. 

- Ông Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà 
nước - Bộ Tài chính - Uỷ viên HĐQT. 

- Ông Peter Gujer - Thành viên Ban giám đốc, phụ trách quản lý tài sản thuộc tập đoàn 
Swiss Re  - Uỷ viên HĐQT. 

- Ông Trần Vĩnh Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần 
Bảo Minh - Uỷ viên HĐQT. 

Các thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của Tổng 
Công ty: 

- Ông Lê Song Lai 

- Ông Trần Trọng Phúc  

- Ông Trần Vĩnh Đức 

- Ông Peter Gujer  

1.3. Thành phần BKS: 

- Bà Trần Thị Minh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Trưởng ban 
kiểm soát. 

- Ông Phạm Quang Tùng - Quyền Tổng Giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư 
- Uỷ viên. 
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- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Đầu tư & chứng khoán Công ty cổ phần Bảo 
hiểm Petrolimex - Uỷ viên. 

- Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty bảo hiểm liên hiệp - Uỷ 
viên. 

- Ông Eduard Held - Giám đốc tài chính khu vực châu  Á - tập đoàn Swiss Re - Uỷ 
viên. 

1.4. Hoạt động của HĐQT: 

HĐQT tổ chức họp định kỳ 4 lần/năm. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập họp bất 
thường theo quy định tại điều lệ Tổng Công ty. 

1.5. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

BKS tổ chức họp tối thiểu 2 lần/năm. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập họp bất thường 
theo quy định tại điều lệ Tổng Công ty. 

1.6. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên 
Ban Kiểm soát 

- Thù lao HĐQT: 0,3% Lợi tức trước thuế 

- Thù lao BKS: 0,15% Lợi tức trước thuế 

1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành 
viên HĐQT (bao gồm số cổ phần đại diện sở hữu và số cổ phần thuộc sở hữu cá 
nhân): 

Tính đến thời điểm 16/03/2009, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên lần thứ IV.  

 

TT Thành viên HĐQT Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 
16/3/2009 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu  
21/4/2008 

1 Trịnh Quang Tuyến 20,56% 20,56%

2 Phạm Công Tứ 10,21% 10,21%

3 Lê Song Lai 10,03% 10,03%

4 Trần Trọng Phúc 8,60% 8,60%

5 Trần Vĩnh Đức 6,50% 6,50%

6  Peter Gujer - -

 

1.8. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của các 
thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát:  không có. 

2-  Các dữ liệu thống kê về cổ đông : 

Tính đến thời điểm 16/03/2009, ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ 
đông thường niên lần IV, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau: 

 

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

1 Cổ đông trong nước: 46.770.470 69,58%

a Pháp nhân 44.103.450 65,61%

 - Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 27.131.300 40,36%

 - Các cổ đông pháp nhân khác 16.972.150 25,25%

b Thể nhân 2.667.020 3,97%

2 Cổ đông nước ngoài: 20.447.970 30,42%

a -Pháp nhân 20.292.510 30,19%

b -Thể nhân 155.460 0,23%

 Cộng  67.218.440 100%

3- Thông tin chi tiết về cổ đông chiến lược Swiss Re:  

Swiss Re là cổ đông chiến lược nước ngoài nắm giữ 16.804.610 cổ phần (tương đương 
25% vốn điều lệ của Tổng công ty). 

Swiss Re là tập đoàn tái bảo hiểm hàng đầu và có hoạt động đa dạng nhất trên thế giới. 
Được thành lập tại Zurich, Thuỵ Sĩ từ năm 1863, Swiss Re cung cấp các sản phẩm dịch 
vụ tài chính cho các doanh nghiệp. Bên cạnh các dịch vụ tái bảo hiểm truyền thống và các 
dịch vụ có liên quan trong bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế, 
Swiss Re còn cung cấp các giải pháp tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ quản lý rủi ro 
toàn diện. Swiss Re được xếp hạng “A+” bởi A.M.Best và “AA-“ bởi Standard & Poor’s. 

 

   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 

 CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trịnh Quang Tuyến 

 

 

 

 


