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I- L�CH S� HO�T ��NG: 

1. Nh�ng s� ki�n quan tr�ng: 

- Công ty Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam ���c thành l	p n
m 1994 theo Quy�t ��nh s� 
920TC/Q/TCCB ngày 27/9/1994 c�a B� Tài chính� ���c phép ho�t ��ng theo Gi�y 
ch�ng nh	n �
ng ký kinh doanh s� 100104 ngày 06�10�1994. Công ty Tái B�o hi�m 
Qu�c gia Vi�t Nam chính th�c �i vào ho�t ��ng t� ngày 1/1/1995��

- Theo Quy�t ��nh s� 3089/Q-BTC���	
�10/10�2003 c�a B� Tài chính v� vi�c c� ph�n 
hóa Công ty Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam� trong n
m 2004 Công ty �ã th�c hi�n c� 
ph�n hoá thành công. Ngày 15/11/2004 B� Tài Chính �ã chính th�c c�p gi�y phép 
thành l	p và ho�t ��ng cho T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c Gia Vi�t Nam s� 
28GP�KDBH. T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c Gia Vi�t Nam chính th�c �i 
vào ho�t ��ng t� ngày 01/01�2005. Là doanh nghi�p c� ph�n� trong �ó v�n Nhà n��c 
chi�m t� l� chi ph�i (56,5%), VINARE ho�t ��ng theo Lu	t Doanh nghi�p� Lu	t Kinh 
doanh B�o hi�m và các quy ��nh khác có liên quan. �

- V�n �i�u l� c�a T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam là 
500.000.000.000 ��ng �N
m tr
m t� ��ng ch�n�� trong �ó v�n �i�u l� �ã góp t�i th�i 
�i�m thành l	p là 343.000.000.000 ��ng �Ba tr
m b�n m��i ba t� ��ng ch�n�. C� c�u 
v�n góp c�a T�ng Công ty nh� sau V�n Nhà n��c�56,5%; V�n góp c�a các c� �ông 
chi�n l��c�40,5%� V�n góp c�a các c� �ông th� nhân: 3%.�

- Th�c hi�n Ngh� Quy�t c�a �i h�i ��ng c� �ông T�ng Công ty ngày 27�12/2005 v� 
vi�c �
ng ký giao d�ch c� phi�u, T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t 
Nam �ã th�c hi�n �
ng ký giao d�ch c� phi�u t�i Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà 
N�i. �

- C� phi�u T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam �ã chính th�c niêm 
y�t giao d�ch t�i Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i vào ngày 13�3/2006��

- Th�c hi�n Ngh� quy�t c�a �i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n
m 2007 v� vi�c phát 
hành c� ph�n b� sung v�n n
m 2007� ��n 24/9/2007� T�ng công ty �ã hoàn thành vi�c 
phát hành t
ng v�n giai �o�n I. V�n �i�u l� th�c góp ��n 31�12/2007 là 
504.138.300.000 ��ng. Giai �o�n II c�a ��t phát hành �bán c� ph�n cho ��i tác chi�n 
l��c �ã hoàn t�t ngày 30�1/2008�. VINARE �ã ch�n ���c ��i tác chi�n l��c n��c ngoài 
duy nh�t là T	p �oàn tái b�o hi�m Swiss Re – t	p �oàn tái b�o hi�m s� 1 th� gi�i. T�ng 
s� v�n �i�u l� th�c góp sau khi k�t thúc ��t phát hành là 672.184.400.000 ��ng v�i c� 
c�u nh� sau V�n Nhà n��c: 40,36%; V�n góp c�a các c� �ông chi�n l��c trong n��c�
29,09�%��V�n góp c�a c� �ông chi�n l��c n��c ngoài (Swiss Re): 25%. V�n góp c�a 
các c� �ông khác�5,55%.�

- Toàn b� c� phi�u t
ng v�n c�a VNR �ã ���c giao d�ch chính th�c t�i Trung tâm giao 
d�ch ch�ng khoán Hà N�i vào ngày 13/3/2008.�
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- Th�c hi�n Ngh� quy�t c�a �i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n
m 2011 v� vi�c phát 
hành c� phi�u th��ng cho các c� �ông hi�n h u �� t
ng v�n �i�u l�, sau khi k�t thúc 
��t phát hành, v�n �i�u l� c�a T�ng công ty hi�n là: 1.008.276.600.000 VND. Toàn b� 
s� c� phi�u th��ng phát hành thêm �ã ���c niêm y�t b� sung trên S� Giao d�ch Ch�ng 
khoán Hà N�i t� ngày 20/10/2011.�

2. Quá trình phát tri�n:  

� L�nh v�c kinh doanh c�a VINARE��

� Kinh doanh nh	n và nh��ng tái b�o hi�m ��i v�i t�t c� các nghi�p v! b�o hi�m phi 
nhân th� và nhân th� trên th� tr��ng trong và ngoài n��c.�

� �u t� tài chính vào các l"nh v�c trái phi�u Chính ph�� trái phi�u� c� phi�u doanh 
nghi�p� góp v�n vào các doanh nghi�p khác� kinh doanh b�t ��ng s�n và các ho�t ��ng 
��u t� khác theo lu	t ��nh.�

� Tình hình ho�t ��ng:�

M�t s� ch# tiêu kinh doanh chính giai �o�n 2007 - 2011: 

           �n v�: t� VND 

  2007 2008 2009 2010 2011 T�ng tr� ng 
bình quân (%) 

Doanh thu phí nh!n 912 1.088 1.114 1.215 1.420 11,9

Doanh thu phí gi� l�i 209 313 338 414 486 24,4

Doanh thu ho�t ��ng �"u t� 
và ho�t ��ng khác 

57,8 234,9 224,5 266,6 301,7 83,5

K�t d� d� phòng nghi�p v# 289 402 456 573 690 24,7

V$n �i%u l� 504 672,2 672,2 672,2 1.008,2

T�ng tài s&n 1.215 2.723 3.048 3.552 3.899

L'i t�c tr�(c thu� 83,7 205,1 232,7 268,5 297,8 46,0

L'i nhu!n sau thu� 73,0 159,6 194,7 207,9 230,6 39,6

ROA (%) 6,01 5,86 6,39 5,85 5,92

ROE (%) 11,90 8,37 9,79 10,00 10,73

EPS (VN�) 1.873 2.352 2.898 2.315 2.921*

* Ghi chú: EPS n�m 2011 theo s� li�u c�a Báo cáo k�t qu� ho�t 	
ng kinh doanh h�p nh�t. 

 

3. �)nh h�(ng phát tri�n c�a T�ng Công ty��

3.1. M#c tiêu chi�n l�'c��

- Tr� thành nhà ��ng ��u nh	n tái b�o hi�m t�i Vi�t Nam và khu v�c; nhà ��u t� chuyên 
nghi�p. 

- Trung tâm trao ��i d�ch v! tái b�o hi�m c�a th� tr��ng; cung c�p cho khách hàng các 
d�ch v! gia t
ng giá tr� v�i s� ��m b�o c�n thi�t trên c� s� phát huy giá tr� c�t lõi c�a 
T�ng công ty.�

- T	p trung kh� n
ng sinh l�i và t�i �u hoá l�i t�c, �áp �ng k$ v�ng c�a c� �ông.�

- M�t doanh nghi�p có trách nhi�m c�ng ��ng�

3.2 Nhi�m v# chính giai �o�n 2010 - 2015��

 3.2.1. Nhi�m v�: 
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- T� ch�c b� máy:  Tái c�u trúc b� máy theo h��ng chuyên môn hoá, v	n hành có hi�u 
qu� t� khâu thu th	p thông tin, phân tích/nh	n ��nh/�ánh giá, ra quy�t ��nh, t� ch�c 
th�c hi�n, ki�m soát, �i�u ch#nh m!c tiêu, gi�i pháp, quy�t ��nh.  

- Ch�c n
ng, l"nh v�c ho�t ��ng: Trung thành v�i ch�c n
ng chính �ã ���c ho�ch ��nh, 
t	p trung nâng cao n
ng l�c c�t lõi:  

� Kinh doanh tái b�o hi�m: tr� thành nhà ��ng ��u nh	n tái b�o hi�m trong n��c và 
khu v�c. 

� Trung tâm trao ��i d�ch v!, t� v�n, h% tr� và h�p tác m�i m&t ��i v�i th� tr��ng b�o 
hi�m Vi�t nam. 'y m�nh quan h� h�p tác, trao ��i d�ch v! trên ph�m vi toàn c�u. 

� �u t� theo lu	t ��nh: tr� thành nhà ��u t� chuyên nghi�p. 

- X�p h�ng doanh nghi�p: ���c t� ch�c x�p h�ng có uy tín trên th� gi�i x�p h�ng.  

3.2.2. M�c tiêu c� th� v� k�t qu� ho�t 	
ng giai 	o�n 2010 - 2015:  �

- Doanh thu Phí nh	n Tái b�o hi�m: t
ng tr��ng 12 - 15%/n
m 

- Phí gi  l�i: t
ng tr��ng 15 -17%/n
m 

- T� l� combined ratio: d��i 95%  

- Ch# tiêu ROE: 10 - 12%  
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II-  THÔNG �IP C*A CH* T�CH H�I �+NG QU
N TR�  
 

Kính g�i các Quý c� 	ông, 

2011 là m�t n
m khó kh
n và ��y bi�n ��ng ��i v�i n�n kinh t� toàn c�u tr��c tình hình n� công 
châu Âu và nguy c� m�t cu�c suy thoái kép. V�i Vi�t Nam chúng ta, n�n kinh t� �ã ph�i ���ng 
��u v�i nh ng khó kh
n vô cùng to l�n: l�m phát t
ng cao, ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh b� �ình 
��n, th� tr��ng b�t ��ng s�n và ch�ng khoán r�i vào suy thoái, thiên tai d�ch b�nh liên ti�p x�y 
ra… Tuy nhiên, v�i nh ng chính sách �úng �(n c�a Chính ph� trong vi�c �n ��nh kinh t� v" mô và 
ki�m ch� l�m phát, nh ng thành t�u kinh t� �ã ��t ���c trong n
m qua là h�t s�c �áng khích l�: t�c 
�� t
ng tr��ng GDP ��t 5,89%, kim ng�ch xu�t kh'u t
ng 33%, v�n ��u t� n��c ngoài th�c hi�n 
v)n duy trì � m�c t��ng ���ng c�a n
m tr��c.  

Nh ng khó kh
n c�a n�n kinh t� �ã có �nh h��ng không nh* t�i các doanh nghi�p b�o hi�m nói 
chung và T�ng công ty c� ph�n Tái b�o hi�m qu�c gia Vi�t Nam (VINARE) nói riêng. Ngành b�o 
hi�m Vi�t Nam, bên c�nh y�u t� thu	n l�i là môi tr��ng pháp lý ti�p t!c ���c hoàn thi�n, v)n ph�i 
��i m&t v�i tình tr�ng c�nh tranh kh�c li�t, di+n bi�n t�n th�t ngày càng x�u, chi phí ho�t ��ng gia 
t
ng. M&c dù v	y, th� tr��ng b�o hi�m Vi�t Nam v)n ��t ���c nh ng k�t qu� khích l�. 

Th� tr��ng b�o hi�m v)n duy trì ���c t�c �� t
ng tr��ng t��ng ��i cao: t�ng doanh thu phí ��t 
36,3 nghìn t� VND, t
ng tr��ng 18% so v�i n
m 2010. Trong �ó, b�o hi�m phi nhân th� ��t 20,5 
nghìn t� VND, t
ng tr��ng 20,4% (th� ph�n các d�ch v! có tái b�o hi�m ��c t
ng tr��ng kho�ng 
10-12%), b�o hi�m nhân th� t
ng tr��ng kho�ng 15%. T�ng doanh thu toàn ngành b�o hi�m trên 
GDP ��t 1,85%. S� an toàn và �n ��nh c�a các doanh nghi�p v)n ���c duy trì trên c� s� ��m b�o 
kh� n
ng thanh toán và v�n ch� s� h u cao h�n v�n pháp ��nh. 

�i v�i VINARE, T�ng công ty �ã có nhi�u n% l�c v� m�i m&t nh,m hoàn thành toàn di�n và v��t 
m�c k� ho�ch �ã ���c H�i ��ng qu�n tr� giao n
m 2011.  

Trong l"nh v�c kinh doanh tái b�o hi�m: N
m 2011, ch# tiêu phí nh	n T�ng Công ty ��t 1.420 t� 
��ng, v��t 7,5% so v�i k� ho�ch và t
ng tr��ng 16,8% so v�i n
m 2010. Trong b�i c�nh c�nh 
tranh, v�i ph��ng châm �&t hi�u qu� lên hàng ��u, t
ng c��ng ki�m soát ch�t l��ng d�ch v!, th� 
ph�n phí nh��ng tái gi�m sút do các công ty g�c t
ng m�c gi  l�i, do tái ch# ��nh, … thì vi�c ��t 
���c m!c tiêu này là �áng khích l�. Ch# tiêu Phí gi  l�i c�a T�ng công ty ��t 486 t� VND, t
ng 
17,4% so v�i n
m tr��c, l�i nhu	n kinh doanh nghi�p v! c�a VINARE �ã t
ng lên 30,3 t� VND so 
v�i 23 t� VND n
m 2010. T�ng s� ti�n �ã chi b�i th��ng cho khách hàng thu�c trách nhi�m nh	n 
tái b�o hi�m c�a VINARE trong n
m 2011 là 683 t� VND. 

� ��t ���c k�t qu� nh� trên, bên c�nh y�u t� t
ng c��ng h�p tác và cung c�p giá tr� gia t
ng cho 
khách hàng, VINARE ti�p t!c trung thành v�i ch� tr��ng: ki�m soát ch&t ch- r�i ro nh	n tái b�o 
hi�m, thu x�p tái b�o hi�m an toàn – hi�u qu�, phù h�p v�i kh� n
ng tài chính. &c bi�t là hi�n 
th�c hóa các n�i dung h�p tác chi�n l��c VINARE-Swiss Re nh,m nâng cao n
ng l�c c�nh tranh. 

Trong l"nh v�c ho�t ��ng ��u t�, thu nh	p t� ho�t ��ng ��u t� tài chính và ho�t ��ng khác trong 
n
m 2011 ��t 267,5 t� VND, t
ng 8,9% so v�i n
m tr��c. Ho�t ��ng ��u t� an toàn, không có th�t 
thoát ho&c công n� khó �òi. Trong môi tr��ng ��u t� ti�m 'n nhi�u r�i ro, ��t ���c k�t qu� nh� 
trên là �áng khích l�. Vi�c phân b� tài s�n ��u t� theo h��ng phát tri�n b�n v ng, an toàn và hi�u 
qu� sinh l�i cao và thi�t l	p h� th�ng công c! ki�m soát r�i ro trong ho�t ��ng ��u t� ���c chú 
tr�ng �&c bi�t. 

T�ng lãi tr��c thu� c�a VINARE n
m 2011 ��t 297,8 t� VND, t
ng 11% so v�i n
m tr��c. Giá tr� 
T�ng tài s�n c�a VINARE ��t 3.899 t� VND. K�t d� v�n ch� s� h u ��t 2.150 t� VND.  

&c bi�t, trong n
m 2011, th�c hi�n Quy�t ��nh s� 315/Q-TTg ngày 1/3/2011 c�a Th� t��ng 
Chính ph�, T�ng công ty cùng v�i B�o Vi�t, B�o Minh ���c giao nhi�m v! tri�n khai thí �i�m B�o 
hi�m Nông nghi�p. ây v�a là vinh d� c.ng v�a là thách th�c không nh* ��i v�i ho�t ��ng c�a 
T�ng công ty. T�ng công ty �ã ph�i h�p ch&t ch- v�i B�o Vi�t, B�o Minh và nhà tái b�o hi�m 
hàng ��u th� gi�i – Swiss Re – nghiên c�u trình ban hành các quy t(c, �i�u ki�n, �i�u kho�n, bi�u 
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phí các s�n ph'm b�o hi�m trong l"nh v�c B�o hi�m Nông nghi�p, tri�n khai t�ng b��c �� án thí 
�i�m B�o hi�m Nông nghi�p, góp ph�n vào vi�c th�c hi�n các chính sách c�a �ng, Chính ph� 
trong l"nh v�c nông nghi�p nói riêng và phát tri�n kinh t� nói chung. 

Thay m&t H�i ��ng qu�n tr� tôi �ánh giá cao n% l�c c� g(ng c�a toàn th� cán b� nhân viên 
VINARE, cám �n s� giúp �/, ch# ��o sát sao c�a H�i ��ng qu�n tr�, Ban Ki�m soát VINARE, s� 
h�p tác ch&t ch- c�a các c� �ông, các ��i tác, các c� quan h u quan �ã t�o m�i �i�u ki�n thu	n l�i 
nh�t, giúp VINARE hoàn thành toàn di�n và v��t m�c các ch# tiêu k� ho�ch 2011. 

Tha các Quí v�,  
Tình hình kinh t� Vi�t Nam n
m 2012 ���c nh	n ��nh ti�p t!c ph�i ��i m&t v�i nhi�u khó kh
n th0 
thách, kinh t� th� gi�i ti�p t!c ch�u �nh h��ng c�a kh�ng ho�ng n� công � châu Âu và nh ng bi�n 
��ng chính tr� � B(c Phi và Trung c	n �ông. M!c tiêu t
ng tr��ng GDP c�a Vi�t Nam �ã ���c 
Qu�c h�i thông qua là trong kho�ng 6 - 6,5% và ki�m ch� l�m phát d��i m�c 10%. Theo d� báo 
c�a C!c Qu�n lý và Giám sát B�o hi�m, th� tr��ng b�o hi�m phi nhân th� s- v)n duy trì ���c t�c 
�� t
ng tr��ng 20 - 23%. Th� tr��ng v)n ti�p t!c c�nh tranh quy�t li�t � t�t c� các d�ch v! b�o 
hi�m, tái b�o hi�m. Theo s� th�ng kê và ��c tính c�a VINARE, t�c �� t
ng tr��ng các d�ch v! có 
tái kho�ng 10% - 12%. 

Trong b�i c�nh �ó, T�ng công ty �&t ch# tiêu doanh thu phí nh	n n
m 2012 là 1.600 t� VND (ch�a 
bao g�m nghi�p v! b�o hi�m nông nghi�p), t
ng 12,7% so v�i n
m tr��c. Ti�p t!c th�c hi�n ch� 
tr��ng ki�m soát ch&t ch- ch�t l��ng r�i ro (trong và ngoài n��c), th	n tr�ng trong thu x�p nh��ng 
tái b�o hi�m, hi�u qu� kinh doanh ���c �&t lên hàng ��u, không �&t n&ng m!c tiêu t
ng doanh s�. 
VINARE s- tích c�c tham gia ph�i h�p cùng các doanh nghi�p b�o hi�m g�c �� tri�n khai các 
nghi�p v! b�o hi�m m�i nh� b�o hi�m Nông nghi�p, b�o hi�m Tín d!ng xu�t kh'u, b�o hi�m N
ng 
l��ng h�t nhân, nghiên c�u kh� n
ng thành l	p qu1 b�o hi�m thiên tai cho toàn ngành. 

Trong l"nh v�c ��u t�, ti�p t!c c�i thi�n danh m!c ��u t� theo h��ng an toàn, hi�u qu� b�n v ng, 
nâng cao k1 n
ng phân tích, �ánh giá, qu�n lý r�i ro trong ho�t ��ng ��u t�. Thu nh	p thu�n ho�t 
��ng ��u t� và tài chính d� ki�n ��t 316 t� VND, t
ng 18% so v�i n
m 2011. L�i t�c tr��c thu� 
d� ki�n ��t 355 t� VND v�i m�c t
ng  tr��ng g�n 20% so v�i n
m tr��c. 

Ti�p t!c th�c hi�n Th*a thu	n h�p tác chi�n l��c v�i Swiss Re, VINARE �ang n% l�c hi�n th�c 
hóa các m!c tiêu nâng cao n
ng l�c c�nh tranh: n
ng l�c cung c�p s�n ph'm, n
ng l�c qu�n lý, 
c�ng c� ti�m l�c tài chính và n
ng l�c b�o hi�m, xây d�ng h� th�ng IT hi�n ��i và nâng cao n
ng 
l�c ��u t� . 

V�i ��i ng. cán b� tr2, có trình ��, n
ng ��ng và nhi�t huy�t, v�i s� ch# ��o sát sao c�a HQT, 
BKS và s� h�p tác quí báu c�a các ��i tác, các c� �ông, Tôi tin t��ng r,ng VINARE s�n sàng �ón 
nh	n và v��t qua các th0 thách trong quá trình th�c hi�n chi�n l��c nâng t�m ho�t ��ng, tr� thành 
nhà tái b�o hi�m – ��u t� chuyên nghi�p có uy tín và có v� trí hàng ��u trong khu v�c. 

M�t l�n n a xin c�m �n s� h�p tác giúp �/ quí báu c�a các c� quan h u quan, các quí v� c� �ông, 
các ��i tác ��i v�i s� phát tri�n c�a VINARE. 
 
Chúc Quí v� h�nh phúc, s�c kh*e và thành ��t./.  
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III-  BÁO CÁO C3A BAN GIÁM 4C 

1. Báo cáo tình hình tài chính tr�(c h'p nh,t: 

1.1.  Kh� n�ng sinh l�i: 

  

Ch- tiêu �.n v) N�m 2011 N�m 2010 

1- T� su�t l�i nhu�n trên doanh thu    

- T� su�t l�i nhu	n tr��c thu� trên doanh thu % 31,04 32,65 

- T� su�t l�i nhu	n sau thu� trên doanh thu % 24,05 25,28 

2- T� su�t l�i nhu�n trên t�ng tài s�n    

- T� su�t l�i nhu	n tr��c thu� trên t�ng tài s�n % 7,64 7,56 

- T� su�t l�i nhu	n sau thu� trên t�ng tài s�n % 5,92 5,85 

3- T� su�t l�i nhu�n sau thu� trên ngu�n v�n 
ch� s� h�u 

% 10,73 10,00 

 

1.2.  Kh� n�ng thanh toán:  

 

Ch- tiêu �.n v) N�m 2011 N�m 2010 

Kh� n
ng thanh toán hi�n hành l�n 2,23 2,41 

Kh� n
ng thanh toán nhanh l�n 1,82 1,83 

Kh� n
ng thanh toán n� ng(n h�n l�n 2,81 2,83 

 

1.3.  Giá tr� s� sách t�i th�i 	i�m 31/12/2011:  21.324 VND/c� phi�u 

 

1.4.  Các c� 	ông chính và t� l� c� ph�n n�m gi�: �n ngày 31/12/2011 

            ��n v�: VND 

 T/ l� 31/12/2011 T/ l� 31/12/2010 

SCIC 40,36% 406.969.500.000 40,36% 271.313.000.000 

Swiss Re 25,00% 252.069.150.000 25,00% 168.046.100.000 

Các c� �ông khác 34,64% 349.237.930.000 34,64% 232.825.300.000 

T�ng c�ng  100% 1.008.276.580.000 100% 672.184.400.000 

 

1.5.  C� c�u c� phi�u: �n ngày  4/4/2012 (Th�i 	i�m ch�t danh sách c� 	ông tham d� �i 
h
i 	�ng c� 	ông th��ng niên n�m 2012) 

- T�ng s� c� phi�u: 100.827.658 c� phi�u, trong �ó: 

+ CP ph� thông chuy�n nh��ng t� do: 19.797.493 c� phi�u 
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+ CP ph� thông chuy�n nh��ng có �i�u ki�n: 81.030.165 c� phi�u  

- S� l��ng c� phi�u �ang l�u hành theo t�ng lo�i: 100.827.658 c� phi�u, trong �ó: 

+ CP ph� thông chuy�n nh��ng t� do: 19.797.493 c� phi�u 

+ CP ph� thông chuy�n nh��ng có �i�u ki�n: 81.030.165 c� phi�u  

 

1.6.  C� t�c: c� t�c n
m 2011 là 15%/n
m (Theo k� ho�ch �ã ���c HQT và HC thông 
qua ��u n
m). 

 

2. Báo cáo k�t qu& ho�t ��ng s&n xu,t kinh doanh n�m 2011 c�a T�ng Công ty 

2.1 . M
t s� ch� tiêu chính: 

           �n v�: t� 	�ng 

Ch- tiêu Th�c hi�n 2011 % so v(i KH % so v(i 2010 

Phí nh	n tái b�o hi�m 1.419,9 107,5 116,8

Phí gi  l�i 486,4 108,0 117,4

B�i th��ng thu�c TN gi  l�i 
(bao g�m c� b� sung DPBT) 

249,8 121,5

B� sung qu" d� phòng Ng/v! 117,7 101,3

L�i nhu	n tr��c thu� 297,8 100,9 110,9

L�i nhu	n sau thu� 230,6 110,9

 

2.2  Phân tích m
t s� ch� tiêu ch� y�u: 

2.2.1 . Kinh doanh nh�n - nh�ng tái b�o hi�m: 

a. Thu phí nh�n TBH n�m 2011: �t 1.420 t� ��ng, t
ng 16,8% so v�i n
m tr��c. Nguyên 
nhân chính là do: 

- Doanh thu phí b�o hi�m phi nhân th� c�a toàn th� tr��ng b�o hi�m Vi�t Nam t
ng 20%; 
trong �ó doanh thu các d�ch v! có tái b�o hi�m t
ng tr��ng ��c kho�ng 10 - 12%. 

- H�p tác gi a các công ty b�o hi�m g�c v�i Vinare ���c t
ng c��ng trên c� s� trao ��i 
d�ch v! và �ôi bên cùng có l�i và tôn tr�ng cam k�t gi a Vinare và c� �ông sáng l	p v� 
trao ��i d�ch v!. 

- VINARE t
ng c��ng ki�m soát r�i ro nh	n tái b�o hi�m. T� ch�i nh	n nhi�u d�ch v! có 
giá phí và các �i�u ki�n b�o hi�m không phù h�p. T
ng c��ng cung c�p giá tr� gia t
ng 
cho các công ty b�o hi�m g�c. 

- Các công ty g�c thay ��i c�u trúc ch��ng trình TBH, t
ng m�c gi  l�i th�c, trao ��i 
d�ch v! tr�c ti�p, �nh h��ng ��n l��ng d�ch v! chuy�n tái qua VINARE 

- Doanh thu phí t� h�p ��ng nh	n tái v�i Swiss Re theo cam k�t ��t trên 47,7 t� VND 

- T� giá VND/USD bi�n ��ng m�nh so v�i cùng k$ n
m tr��c 

b. Phí gi� l�i n�m 2011: ��t 486 t� ��ng, t
ng 17,4% so v�i n
m 2010 

- VINARE �ã tính toán m�c gi  l�i t�i �u, phù h�p v�i kh� n
ng tài chính. 

c. B�i th�ng:  

- Chi b�i th��ng nh	n TBH: 682,8 t� VND, b,ng 134,6% so v�i n
m tr��c. 
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- Thu b�i th��ng nh��ng TBH: 504,8 t� VND, b,ng 137,5% so v�i n
m tr��c 

- B�i th��ng thu�c trách nhi�m gi  l�i (bao g�m c� b� sung d� phòng b�i th��ng): 249,8 
t� VND, t
ng 21,5% so v�i n
m tr��c. T� l� b�i th��ng thu�c trách nhi�m gi  l�i /Phí 
gi  l�i: 51,4%, so v�i n
m 2010 là 49,7%. T� l� k� ho�ch n
m 2011 là 47,7%. 

- T� l� b�i th��ng thu�c trách nhi�m gi  l�i/Phí gi  l�i n
m 2011 cao h�n so v�i n
m 
2010 và so v�i k� ho�ch là do: 

+ Xu h��ng t�n th�t c�a nghi�p v! Tài s�n thuyên gi�m ch�a �áng k�; 
+ Nghi�p v! Thân tàu phát sinh t�n th�t l�n b�t th��ng: v! chìm tàu Vinalines Queen 
(s� ti�n b�o hi�m thân tàu 27 tri�u USD); 

+ VINARE ti�p t!c chú tr�ng h�n vi�c ki�m soát ch�t l��ng trong t�t c� các khâu t� 
�ánh giá, l�a ch�n, qu�n lý r�i ro b�o hi�m, �ánh giá t�n th�t và gi�i quy�t b�i th��ng; 

 

2.2.2 . Công tác 	�u t tài chính:  

a. C� c�u s� d�ng v�n 	�u t theo danh m�c 	�n 31/12/2011 (không bao g�m ti�n g0i t�i tài 
kho�n thanh toán):  T�ng s� 2.825,2 t� VND. 

          �n v�: t� VND 

Danh m#c �"u t� S$ ti%n (31/12/2011) T/ tr�ng (%) 

1. Ti�n g0i 1.780,1 63 

2. Trái phi�u, công trái 265,5 9,4 

3. �u t� góp v�n 679,0 24 

4. �u t� ch�ng khoán 31,7 1,1 

5. 3y thác ��u t� 60,0 2,1 

6. V
n phòng cho thuê 27,9 1,0 

7. �u t� b�t ��ng s�n 7,1 0,2 

8. �u t� khác 0,8 0 

9. D� phòng gi�m giá ��u t� -26,9 -0,9 

Ng�n h�n -19,9  

Dài h�n -7,0  

T�ng c�ng 2.825,2 100 

* Ghi chú: danh m�c ti�n g�i bao g�m c� s� ti�n Repo trái phi�u là 95 t� VND. 

b. Thu nh�p ho�t 	
ng 	�u t: 

Thu nh	p ho�t ��ng ��u t� tài chính và ho�t ��ng khác n
m 2011 c�a VINARE ��t 267,5 t� 
VND so v�i k� ho�ch HQT giao là 260 t� VND. T� su�t sinh l�i trên v�n ��u t� so v�i các 
công ty trong cùng ngành là cao nh�ng ch�a ��t k$ v�ng, không có th�t thoát ho&c công n� khó 
�òi. Công tác phân b� tài s�n ��u t� và ki�m soát r�i ro b��c ��u ���c nâng cao ch�t l��ng. 
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          �n v�: Tri�u VND 

STT  Th�c hi�n 2011 Th�c hi�n 2010 2011/2010 

A Doanh thu �"u t� & thu khác 
 

  

1 Ti�n g0i 213.941 175.726 121,7%

2 Trái phi�u, công trái  40.680 57.338 70,9%

3 C� t�c t� các ��n v� góp v�n  30.536 16.833 181,4%

4 �u t� ch�ng khoán niêm y�t  1.258 808 155,7%

5 V
n phòng cho thuê 14.776 14.084 104,9%

6 Thu nh	p khác ho�t ��ng TTC  550 1.853 29,7%

  T�ng c�ng DT 301.743 266.642 113,2%

B Chi phí �"u t� & chi khác 34.240 21.074 163,0%

C Thu nh!p �"u t� & ho�t ��ng 
khác (C=A-B) 

267.503 245.568 108,9%

 

c. Các ho�t 	
ng 	�u t ch� y�u: 

*/ Ho�t 	
ng ti�n g�i: 

- Tính ��n cu�i n
m 2011, danh m!c ti�n g0i chi�m 61% t�ng danh m!c ��u t�. Ho�t 
��ng ��u t� ti�n g0i b�o ��m an toàn, không có th�t thoát. 

- N
m 2011, �� ki�m ch� l�m phát và nh ng b�t �n v" mô c�a n�n kinh t�, Chính ph�, 
NHNN �ã th�c thi chính sách ti�n t� th(t ch&t, h�n ch� t
ng tr��ng tín d!ng, h�n ch� 
cho vay BS, ch�ng khoán… tr�n lãi su�t huy ��ng �ã ���c quy ��nh ngay t� nh ng 
tháng ��u n
m. Các chính sách liên quan ��n qu�n lý ngo�i h�i, t� giá… �ã ���c ban 
hành ��ng b� nh,m �n ��nh th� tr��ng và gi�m thi�u nh ng b�t �n c�a n�n kinh t�. 

- V�i tình hình th� tr��ng bi�n ��ng nh� v	y nên trong n
m 2011, H�i ��ng ��u t� �ã 
th��ng xuyên h�p và quy�t ��nh các chính sách ti�n g0i linh ho�t phù h�p v�i nh ng 
bi�n ��ng c�a th� tr��ng. 

*/ Trái phi�u và công trái: 

- Do tình hình th� tr��ng ti�n t� trong n
m 2011 có nhi�u bi�n ��ng nên th� tr��ng trái 
phi�u, �&c bi�t là trái phi�u Chính ph� không h�p d)n các nhà ��u t�. Lãi su�t trái phi�u 
CP duy trì � m�c th�p kéo theo thanh kho�n c�a th� tr��ng r�t th�p, giao d�ch ít.  

- Trong n
m 2011, �� t
ng hi�u qu� ��u t�, Vinare �ã th�c hi�n ho�t ��ng Repo trái 
phi�u Chính ph� v�i các t� ch�c tín d!ng, ��m b�o an toàn. Ngoài lãi su�t Coupon c�a 
trái phi�u, ph�n l�i su�t t
ng thêm ��t t� 1% - 1,5%/n
m/t�ng danh m!c trái phi�u giao 
d�ch trong k$ h�n Repo. 

- Hi�n nay t�ng giá tr� trái phi�u n(m gi  c�a Vinare ��t 265,5 t� ��ng, trong �ó trái 
phi�u Chính ph� là 135,5 t� ��ng; trái phi�u doanh nghi�p là 130 t� ��ng. 

*/ Góp v�n c� ph�n vào các doanh nghi�p khác: 
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- Ph�n l�n các doanh nghi�p có v�n góp c�a Vinare ��u có k�t qu� kinh doanh tích c�c 
trong n
m 2011.  

- Các công ty b�o hi�m có v�n góp c�a VINARE ��u ��t các ch# tiêu v� danh thu và l�i 
nhu	n, kinh doanh có lãi.  

- Quy ch� ng��i ��i di�n v�n c�a Vinare t�i các doanh nghi�p khác �ã ���c các cá nhân 
��i di�n v�n th�c hi�n nghiêm ch#nh. Ban �u t� �ã có nh ng t� v�n nh�t ��nh cho các 
��i di�n v�n trong vi�c gi�i quy�t các v�n �� c�n bi�u quy�t thu�c trách nhi�m c�a các 
cá nhân ��i di�n v�n. 

- Ho�t ��ng c�a các doanh nghi�p có v�n góp �ã ���c các ��i di�n v�n c	p nh	t thông 
tin k�p th�i, t�ng h�p và báo cáo Lãnh ��o T�ng công ty tình hình ho�t ��ng c�a các 
doanh nghi�p.  

- Riêng công ty ch�ng khoán �i Nam, do tình hình th� tr��ng ch�ng khoán b�t l�i nên 
�ã l% trong ho�t ��ng kinh doanh n
m 2011.  

- Danh m!c góp v�n vào các doanh nghi�p khác ��n 31/12/2011 nh� sau: 

            

ST
T 

�.n v) góp v$n T�ng v$n �"u t� 
(VND) 

T/ l� s  
h�u (%) 

S$ l�'ng CP s  
h�u 

1 Cty b�o hi�m PJICO 59.289.270.000 8,76 6.237.328

2 Cty b�o hi�m PTI 38.416.000.000 7,06 3.175.200

3 KS Sài Gòn- H� Long 6.000.000.000 6,00 600.000

4 Samsung - Vina Insurance 150.046.999.999 50,00 15.004.700

5 Cty b�o hi�m GIC  17.600.000.000 5,87 1.760.000

6 Cty b�o hi�m B�o Tín  8.000.000.000 2,67 800.000

7 Công ty b�o hi�m ABIC  32.000.000.000 8,42 3.200.000

8 Cty ch/khoán �i Nam  2.695.000.000 3,59 269.500

9 Tiên Phong Bank 275.000.000.000 10,00 30.000.000

10 Cty b�o hi�m HVI 30.000.000.000 10,00 3.000.000

11 Vinare Invest 60.000.000.000 60,00 6.000.000

 T�ng c�ng 679.047.269.999

*/ Cho thuê v�n phòng: 

- Ho�t ��ng kinh doanh cho thuê v
n phòng làm vi�c t�i 141 Lê Du'n  trong n
m 2011 
t��ng ��i �n ��nh v�i t� l� l�p ��y t��ng ��i cao, luôn duy trì � m�c  95% di�n tích cho 
thuê. 

- M&c dù th� tr��ng cho thuê v
n phòng � Hà N�i có xu h��ng giá gi�m, s� l��ng di�n 
tích cho thuê t
ng, nh�ng Vinare v)n duy trì ���c m�c giá cho thuê bình quân 
19,2USD/m2/tháng. T�ng doanh thu cho thuê v
n phòng n
m 2011 ��t 14,8 t� ��ng, 
t
ng 5% so v�i n
m 2010. 

*/ �y thác 	�u t�: 

- Do tình hình th� tr��ng ch�ng khoán �i xu�ng nên 2 h�p ��ng �y thác ��u t� c�a 
Vinare ��u ph�i th�c hi�n trích l	p d� phòng. S� trích b� sung n
m 2011 là 5.468 tri�u 
��ng. 
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*/ Giao d�ch ch�ng khoán: 

� Th� tr��ng ch�ng khoán �m ��m trong c� n
m 2011 nên vi�c c� c�u l�i danh m!c 
ch�ng khoán g&p nhi�u khó kh
n. D� phòng gi�m giá ch�ng khoán tính ��n 31/12/2011 
là 19.953 tri�u ��ng, trong �ó �ã trích n
m 2010 là 12.547 tri�u ��ng, s� trích l	p b� 
sung n
m 2011 là 8.088 tri�u ��ng 

� Danh m!c ��u t� ch�ng khoán ��n 31/12/2011: 

 

TT Công ty 
Mã 

CK 

S$ l�'ng 

C� ph"n 

Giá tr) �"u t�  

(giá mua vào) 

(�0ng) 

Giá tr) theo giá th) 
tr�1ng 31/12/2011 

(�0ng) 

1 Ch�ng ch# Qu1 VF4 VF4 32.000 329.600.000 102.400.000 

2 
Ngân hàng CP Ngo�i th��ng 

Vi�t Nam 
VCB 110.197 7.495.221.626 2.144.902.000 

3 
Công ty CP �i lý Liên hi�p 

V	n chuy�n 
GMD 36.916 3.321.088.974 660.796.400 

4 Công ty CP Tài chính D�u khí  PVF 30.000 1.725.000.000 180.000.000 

5 T�ng Công ty CP B�o Minh BMI 24.000 1.615.428.500 213.600.000 

6 Công ty CP Thi�t b� B�u �i�n POT 56 1.853.500 436.800 

7 
Công ty CP V	n t�i bi�n Vi�t 
Nam 

VOS 70.000 1.386.000.000 287.000.000 

8 Công ty b�o hi�m D�u khí PVI 195.900 4.408.114.243 3.624.150.000 

9 
Công ty c� ph�n t	p �oàn Hà 

ô 
HDG 61.000 2.996.000.000 317.200.000 

10 Công ty c� ph�n Vimeco VMC 48.900 3.048.800.725 733.500.000 

11 Công ty b�o hi�m BIC BIC 129.054 1.458.310.200 774.324.000 

12 
Cty CP k�t c�u và l(p máy D�u 

khí 
PXS 385.000 3.939.895.423 2.733.500.000 

  T�ng giá tr) �"u t�:     31.725.313.191 11.771.809.200

 

3- Nh�ng ti�n b� T�ng Công ty �ã ��t ��'c: 

- Ti�n hành tái c�u trúc b� máy: thành l	p m�i các Ban: Quan h� khách hàng, H% tr� k1 
thu	t, IT, Nông nghi�p & Nghi�p v! m�i. 

- Ph�i h�p cùng các bên liên quan (BTC, BNN & PTNT, các công ty b�o hi�m g�c) tri�n 
khai th�c hi�n quy�t ��nh 315 v� B�o hi�m Nông nghi�p. 

- Nghiên c�u chu'n b� cho vi�c x�p h�ng tín nhi�m (Rating). 

- Tri�n khai d� án IT: 

+ Hoàn thành xây d�ng c� s� h� t�ng CNTT và tích h�p h� th�ng CNTT 

+ Th�c hi�n ki�m tra vòng 1 h� th�ng Web XL 



 
 

��

- T� ch�c các H�i ngh�, H�i th�o và các khóa �ào t�o cho th� tr��ng. 

- Ph�i h�p v�i Swiss Re th�c hi�n m�t s� n�i dung v� �ào t�o cán b�, nâng cao n
ng l�c 
c�nh tranh c�a VINARE trong các l"nh v�c: n
ng l�c s�n ph'm, n
ng l�c khai thác, 
n
ng l�c qu�n lý, n
ng l�c ��u t�, tin h�c và �ào t�o cho th� tr��ng. 

 

4- K� ho�ch kinh doanh và các gi&i pháp th�c hi�n k� ho�ch 2012: 

4.1. K� ho�ch kinh doanh n�m 2012  (	ã 	��c HQT phê duy�t):ch�a bao g�m Doanh thu – 
Chi phí ho�t 	
ng tri�n khai thí 	i�m BHNN 	��c h�ch toán riêng theo quy�t 	�nh c�a B
 
Tài chính. 

- T�ng doanh thu phí nh	n:     1.600 t� ��ng  

- Doanh thu phí gi  l�i:     563 t� ��ng 

- L�i t�c tr��c thu�:     355 t� ��ng (trong �ó L�i 
nhu	n ho�t ��ng ��u t� và ho�t ��ng khác 316 t� ��ng) 

- C� t�c:       18% 

4.2.  Nhi�m v� tr ng tâm - Các gi�i pháp nh!m th"c hi�n k� ho�ch n�m 2012:  

4.2.1. Kinh doanh nh�n – nh�ng TBH: 

- T	p trung hoàn thi�n tái t!c 2012  

- T	p trung ngu�n l�c cho l"nh v�c m�i tri�n khai: 

+ Tái b�o hi�m Nông nghi�p 

+ Phát tri�n s�n ph'm m�i: B�o hi�m Tín d!ng, B�o hi�m liên k�t ngân hàng, B�o 
hi�m Trách nhi�m 

- Th	n tr�ng và t
ng c��ng ki�m soát r�i ro nghi�p v! Tài s�n 

- Nghiên c�u các gi�i pháp liên quan:  

+ V�n �� Event Limit và Nat Cat;  

+ T
ng c��ng qu�n tr� r�i ro kinh doanh, �&c bi�t ��i v�i nghi�p v! Tài s�n; 

+ Hoàn thi�n và nâng c�p các quy trình qu�n lý và h��ng d)n nghi�p v!: khai thác, 
phân c�p, gi�i quy�t b�i th��ng, t� ch�c m�i quan h� công tác 

- ánh giá và �� xu�t thay ��i áp d!ng ph��ng pháp trích l	p d� phòng IBNR theo 
h��ng th	n tr�ng h�n 

- Ban hành và th�c thi chính sách khách hàng ��ng b�: 

+ Thi�t l	p và hoàn ch#nh h� th�ng thông tin khách hàng 

+ Cung c�p giá tr� gia t
ng cho khách hàng: qu�n tr� r�i ro, thông tin, �ào t�o, s�n ph'm 
m�i, chính sách khen th��ng 

+ M� r�ng m�ng l��i quan h� khách hàng trong và ngoài n��c 

4.2.2. L#nh v"c 	�u t: 

- Rà soát, �ánh giá, c�i thi�n danh m!c ��u t� 

- Ban hành, s0a ��i các c� ch� liên quan ��n l"nh v�c ��u t� 

- T
ng c��ng ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng cho thuê di�n tích 

4.2.3. L#nh v"c tài chính – k� toán: 

- T	p trung ki�m soát, qu�n tr� doanh thu – chi phí 
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- � xu�t các chính sách �òn b'y, khuy�n khích, nâng cao n
ng su�t lao ��ng 

- Nâng c�p �ng d!ng IT 

4.2.4. T� ch�c b
 máy: �'y m�nh ti�n �� th�c hi�n tái c�u trúc b� máy theo l� trình �ã �� ra: 

- T
ng c��ng t� ch�c và ho�t ��ng c�a Ban Quan h� khách hàng và H% tr� k1 thu	t 

- T
ng c��ng ho�t ��ng c�a Ban Ki�m tra, ki�m soát n�i b� 

- Chu'n b� nhân s� �� thành l	p Ban K� toán nghi�p v! & B�i th��ng, tách t� ch�c n
ng 
c�a các Ban Kinh doanh nghi�p v! hi�n t�i 

- Xây d�ng ngu�n l�c ph!c v! m!c tiêu tái c�u trúc  

4.2.5. Phát tri�n ngu�n l"c: t	p trung �ào t�o và phát tri�n ngu�n nhân l�c VINARE 

� T
ng c��ng vi�c �ánh giá hi�u qu� làm vi�c k�t h�p v�i vi�c �ánh giá thi �ua và 
khuy�n khích v	t ch�t 

� Hoàn ch#nh và nâng c�p c� ch� tuy�n d!ng, �ào t�o, quy ho�ch cán b�, … 

� T� ch�c và s(p x�p l�i ��i ng. cán b� theo các m!c tiêu tái c�u trúc 

� C�i ti�n các quy ch� phân ph�i liên quan ��n ng��i lao ��ng: l��ng, th��ng, c� phi�u 

4.2.6. Công ngh� thông tin: 

� T	p trung hoàn thành và ��a vào v	n hành h� th�ng IT 

������ Xây d"ng th�ng hi�u và x�p h�ng doanh nghi�p: �

� � xu�t và th�c thi các n�i dung liên quan ��n phát tri�n th��ng hi�u 

� Xúc ti�n tri�n khai nghiên c�u và �� xu�t x�p h�ng doanh nghi�p 

5. Báo cáo tình hình tài chính sau khi h'p nh,t: 

5.1.  Kh� n�ng sinh l�i: 

  

Ch- tiêu �.n v) N�m 2011 N�m 2010 

1- T� su�t l�i nhu�n trên doanh thu    

- T� su�t l�i nhu	n tr��c thu� trên doanh thu % 37,42 35,61 

- T� su�t l�i nhu	n sau thu� trên doanh thu % 30,46 28,18 

2- T� su�t l�i nhu�n trên t�ng tài s�n    

- T� su�t l�i nhu	n tr��c thu� trên t�ng tài s�n % 8,86 8,09 

- T� su�t l�i nhu	n sau thu� trên t�ng tài s�n % 7,21 6,40 

3- T� su�t l�i nhu�n sau thu� trên ngu�n v�n 
ch� s� h�u 

% 13,04 11,08 

5.2. Kh� n�ng thanh toán:  

 

Ch- tiêu �.n v) N�m 2011 N�m 2010 

Kh� n
ng thanh toán hi�n hành l�n 2,28 2,42 
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Kh� n
ng thanh toán nhanh l�n 1,78 1,77 

Kh� n
ng thanh toán n� ng(n h�n l�n 2,73 2,73 

5.3. Giá tr� s� sách t�i th�i 	i�m 31/12/2011:  22.342VND/c� phi�u 
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tóm t�t): xin xem Ph! l!c �ính kèm 

� Ph! l!c 1: Báo cáo tài chính 2011 tr��c h�p nh�t �ã ���c ki�m toán.  

� Ph! l!c 2: Báo cáo tài chính 2011 h�p nh�t �ã ���c ki�m toán 
  

� Chi ti�t c�a Báo cáo tài chính tr�(c h'p nh,t và sau h'p nh,t �ã ��'c ki�m toán xin 

xem t�i website c�a T�ng công ty: www.vinare.com.vn
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V. B
N GI
I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI�M TOÁN 

�� Ki�m toán ��c l!p�

- �n v� ki�m toán ��c l	p Công ty TNHH Deloitte Vi�t Nam�

- �a ch#: T�ng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng H�, Qu	n �ng a, Hà N�i, VN�

- Ki�m toán viên: Tr�n Duy C��ng (Ch�ng ch# ki�m toán viên s� 0797/KTV)��

2.   Ý ki�n c�a Ban ki�m soát  

C
n c� k�t qu� th'm ��nh trên báo cáo tài chính, báo cáo tình hình ho�t ��ng kinh doanh 
2011, báo cáo nghi�p v! và các báo cáo khác, Ban ki�m soát �ánh giá nh� sau: 

a. V� ho�t 	
ng kinh doanh: 

– VINARE duy trì m�c t
ng tr��ng �n ��nh, hoàn thành v��t m�c k� ho�ch 2011 do 
HCD giao.  

– Báo cáo quy�t toán tài chính n
m 2011 ph�n ánh trung th�c tài s�n, ngu�n v�n và k�t 
qu� ho�t ��ng kinh doanh c�a VINARE; 

– Th�c hi�n nghiêm túc các quy ��nh liên quan ��n công tác tài chính, trích l	p d� phòng 
��y �� và theo nguyên t(c th	n tr�ng. 

– Ho�t ��ng ��u t� tài chính an toàn. 

b. V� Qu�n tr� 	i�u hành:  

– H�i ��ng qu�n tr� và Ban �i�u hành sát sao, quan �i�m minh b�ch rõ ràng.  

– Các v�n �� ra quy�t ��nh ��u ���c th�o lu	n và thông báo ��y �� t�i ban �i�u hành và 
Ban ki�m soát. 

– Ban i�u hành ch�p hành nghiêm túc các ngh� quy�t, ch# ��o t� HQT. 

– Ti�p t!c phát huy v� th� là ��n v� k�t n�i, h% tr� nghi�p v! TBH cho th� tr��ng b�o 
hi�m Vi�t Nam 

K�t lu!n: 

� Báo cáo tài chính 2011 do Công ty TNHH Deloitte ki�m toán.  

� Báo cáo tài chính �ã ph�n ánh trung th�c tình hình tài chính c�a VINARE. Báo cáo tài 
chính ���c l	p, trình bày ��y �� k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và tình hình tài chính c�a 
T�ng công ty. T�ng công ty �ã th�c hi�n nghiêm túc các quy ��nh v� qu�n lý tài chính c�a 
Nhà n��c và các quy trình, quy ch� n�i b�. 

� Ban ki�m soát nh�t trí thông qua Báo cáo tài chính c�a T�ng công ty VINARE �ã ���c 
ki�m toán b�i Công ty TNHH Deloitte Vi�t Nam. 
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 

1. �"u t� vào công ty con:  

� Tên công ty: Công ty ��u t� Vinare Invest 

� Gi�y phép kinh doanh: 0103034106 c�p ngày 25/12/2008 

� V�n �i�u l�: 100 t� VND 

� V�n �i�u l� th�c góp t�i th�i �i�m 31/12/2010: 93.919.000.000 VND 

� L"nh v�c ho�t ��ng: 

+ Kinh doanh b�t ��ng s�n và d�ch v! b�t ��ng s�n 

+ Kinh doanh các d�ch v! tài chính 

  + Các ngành ngh�, d�ch v! khác mà pháp lu	t không c�m và HQT th�y có l�i nh�t cho  
  Công ty 

� T� l� góp v�n c�a Vinare: s� ti�n góp 60.000.000.000 t�, t��ng ���ng 60% v�n �i�u l�.  

� Các c� �ông chính: Vinare (60%), Tiên Phong Bank (10%), Sudico (10%), Công ty CP BS 
Phú L�c (10%), các c� �ông khác (10%) 

� M�t s� ch# tiêu k�t qu� kinh doanh 2011:  

+ T�ng tài s�n: 142.675.682.152 VND 

+ Doanh thu bán hàng và cung c�p d�ch v!: 0 VND 

+ Doanh thu ho�t ��ng tài chính: 5.107.708.029 VND 

+ L�i nhu	n tr��c thu�: - 1.882.987.314 VND 

+ L�i nhu	n ch�a phân ph�i l.y k� ��n 31/12/2011: 1.558.622.895 VND 

 

2. Góp v$n vào công ty liên doanh:  

� Tên công ty: Công ty liên doanh B�o hi�m Samsung Vina  

� Gi�y phép ��u t�: s� 20/GP/KDBH do B� Tài chính c�p ngày 30/08/2002 

� V�n �i�u l�: 300.000.000.000 VND 

� V�n �i�u l� th�c góp t�i th�i �i�m 31/12/2010: 300.000.000.000 VND 

� L"nh v�c ho�t ��ng: cung c�p các d�ch v! b�o hi�m phi nhân th� (bao g�m c� tái b�o 
hi�m) và ��u t� tài chính theo lu	t ��nh. 

� T� l� góp v�n c�a Vinare: 50% v�n �i�u l�, t��ng ���ng 150.000.000.000 ��ng 

� �i tác liên doanh: Công ty b�o hi�m Cháy và Hàng h�i Sam Sung, Hàn Qu�c 

� M�t s� ch# tiêu ph�n ánh tình hình tài chính và k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh n
m 2011 �theo 
báo cáo tài chính �ã ki�m toán��

+ T�ng tài s�n 637.795.419.808 VND�

+ K�t d� qu1 d� phòng nghi�p v! 84.505.345.728 VND�

+ L�i nhu	n tr��c thu� 173.275.076.647 VND�

+ L�i nhu	n sau thu� 131.870.020.999 VND�
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VII. T� CH2C VÀ NHÂN S3: 

�� C. c,u t� ch�c c�a T�ng Công ty��

VINARE là công ty c� ph�n� ho�t ��ng theo Lu	t Doanh nghi�p n
m 2005� Lu	t Kinh doanh 
B�o hi�m� i�u l� T� ch�c và Ho�t ��ng c�a T�ng Công ty và các quy ��nh pháp lu	t có liên 
quan.�

Mô hình t� ch�c c�a T�ng Công ty �xin xem t�i Ph! l!c s� 3���

�

2- Tóm t�t lý l)ch c�a các cá nhân trong Ban �i%u hành: 

���� Ông Ph�m Công T��
� Ch�c v! hi�n t�i U� viên HQT � T�ng Giám ��c .�

� Gi�i tính�Nam��

� Ngày tháng n
m sinh�����1963�

� N�i sinh th� tr�n Ngô �ng � Giao Th�y � Nam �nh.�

� �a ch# th��ng trú�113 T� 44, Trung T�, �ng a, Hà N�i�

� i�n tho�i 04. 3942 2365�

� Trình �� v
n hóa�10/10�

� Trình �� chuyên môn Th�c s1 kinh t��

� Quá trình công tác: 

��� T� 1986 - 1987: Chuyên viên phòng K� ho�ch T�ng Công ty B�o hi�m Vi�t Nam. 

-  T� 1987 - 1994: Chuyên viên phòng K� toán T�ng Công ty B�o hi�m Vi�t Nam. 

-  T� 1994 - 1997 Ph! trách phòng � Tr��ng phòng Tài v! k� toán Công ty Tái b�o hi�m 
Qu�c gia Vi�t Nam.�

��� T� 1997 - 2000: K� toán tr��ng Công ty Tái b�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam.�

��� T� 2000 - 12/2004 Phó Giám ��c Công ty Tái b�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam.�

��� T� 01�2005 – 4/2009 Phó T�ng Giám ��c th� nh�t T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o 
hi�m Qu�c gia Vi�t Nam. 

– T� 05/2009 ��n nay: T�ng giám ��c T�ng công ty c� ph�n Tái b�o hi�m qu�c gia VN 

� S� c� ph�n n(m gi  C� �ông ��i di�n ph�n v�n Nhà n��c n(m gi  11� v�n �i�u l� - 
11.091.043 c� ph�n.�

� S� c� phi�u th� nhân do cá nhân ông Ph�m Công T� n(m gi  142.230 c� phi�u�

� Nh ng ng��i có liên quan n(m gi  c� phi�u: Bà inh Thu Trang (v�) n(m gi  10.650 c� 
phi�u 

� Hành vi vi ph�m pháp lu	t�không �

� Quy�n l�i mâu thu)n v�i Công ty�không 

���� Ông Lê Hoài Nam (mi+n nhi�m t� ngày 31/8/2011; lý do: chuy�n công tác theo nguy�n 
v�ng cá nhân)�

� Ch�c v!  Phó T�ng Giám ��c T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam. �

� Gi�i tính�Nam 
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� Ngày tháng n
m sinh�17/02/1971�

� N�i sinh Hà N�i�

� �a ch# th��ng trú S� 11 ngõ 30 -  Lý Nam � � Hà N�i.�

� i�n tho�i 04. 3942 2365�

� Trình �� v
n hóa�10/10 

� Trình �� chuyên môn nghi�p v! K1 s� tin h�c�

� H�c v� Th�c s" kinh t��

� Quá trình công tác: 

-  T� 05/1993 - 11/1994: Công tác t�i FPT v�i v� trí k1 s� ph�n m�m. 

-  T� 1994 ��n nay: Công tác t�i Công ty tái b�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam. 

-  T� 03/1997 - 04/1998: Chuyên viên ph! trách phòng K1 thu	t- D�u khí 

-  T� 05/1998 - 01/2000: Phó phòng ph! trách phòng K1 thu	t- D�u khí  

- T� 02/2000 - 01/2007: Tr��ng phòng K1 thu	t- D�u khí, nay là phòng k1 thu	t. 

- T� 02/2007���nay Phó t�ng Giám ��c t�ng công ty CP tái b�o hi�m QGVN.�

� S� c� phi�u th� nhân do cá nhân ông Lê Hoài Nam n(m gi  100.180 c� phi�u�

� Nh ng ng��i có liên quan n(m gi  c� phi�u�không�

� Hành vi vi ph�m pháp lu	t�không�

� Quy�n l�i mâu thu)n v�i Công ty�không�

���� Ông �$ng Th� Vinh�

� Ch�c v! hi�n t�i Phó T�ng Giám ��c T�ng Công ty c� ph�n Tái B�o hi�m Qu�c gia Vi�t 
Nam. �

� Gi�i tính�Nam 

� Ngày tháng n
m sinh�19/5/1956�

� N�i sinh Vân Phúc, Phúc Th�, Hà N�i�

� �a ch# th��ng trú G401, 15 - 17 Ng�c Khánh, Gi�ng võ, Ba ình, Hà N�i�

� i�n tho�i 04. 3942 2365�

� Trình �� v
n hóa�10/10 

� Trình �� chuyên môn nghi�p v! �i h�c Tài chính�

� H�c v� C0 nhân kinh t��

� Quá trình công tác: 

-  T� 2/1981 - 4/1985: Công tác t�i V! Công nghi�p B, B� Tài chính. 

-  T� 5/1985 - 9/1994: Công tác t�i T�ng công ty B�o hi�m Vi�t Nam 

– T� 10/1994 - 12/1996: Công tác t�i Công ty tái b�o hi�m Qu�c gia Vi�t Nam, gi  ch�c 
v! Phó T�ng giám ��c. 

-  T� 1/1997 - 10/1997: Công tác t�i Công ty B�o hi�m B�o Minh, gi  ch�c v! Phó T�ng 
giám ��c 

-  T� 11/1997 - 9/2007: Công tác t�i Công ty B�o hi�m UIC, gi  ch�c v! T�ng giám ��c,  
Phó T�ng giám ��c 

– T� 1/2008 - 10/2008: Công tác t�i Công ty B�o hi�m PTI, gi  ch�c v! C� v�n Ban 



 
 

��

giám ��c 

- T� 11/2008 - nay: T�ng công ty CP tái b�o hi�m QGVN, b� nhi�m Phó T�ng giám ��c 
t� 9/2009. 

� S� c� phi�u th� nhân do cá nhân ông &ng Th� Vinh n(m gi  4.030 c� phi�u�

� Nh ng ng��i có liên quan n(m gi  c� phi�u�không�

� Hành vi vi ph�m pháp lu	t�không�

� Quy�n l�i mâu thu)n v�i Công ty�không�

���� Ông Tr�n Phan Vi�t H�i: ���c c0 tham gia HQT và BG Công ty liên doanh TNHH 
B�o hi�m Sam sung - Vina (SVI) theo quy�t ��nh s� 02/2005/NQ-HQT ngày 15/1/2005 
c�a HQT. L��ng và các l�i ích khác c�a ông H�i do SVI quy�t ��nh.�

�

�� Quy%n l'i c�a Ban Giám �$c: bao g0m ti%n l�.ng� th� ng và các quy%n l'i khác ��

- Ti�n l��ng� th��ng và các l�i ích khác c�a Ban Giám ��c th�c hi�n theo thang b�ng l��ng 
quy ��nh c�a Nhà n��c, quy�t ��nh c�a HQT và quy ch� n�i b� c�a T�ng Công ty.�

�

	� S$ l�'ng cán b�� nhân viên và chính sách �$i v(i ng�1i lao ��ng��

5.1. T�ng s� cán b
 nhân viên tính 	�n 31	��	�
��  84 ng��i�

5.2. Chính sách 	�i v%i ng�i lao 	
ng��

- Tho� ��c lao ��ng t	p th��

- óng BHXH 

- H��ng l��ng c� b�n theo quy ��nh c�a Nhà n��c và l��ng b� sung theo hi�u qu� kinh 
doanh 

- Các quy�n l�i khác theo quy ��nh c�a pháp lu	t và quy ch� n�i b� c�a T�ng công ty 

 


� Thay ��i thành viên H�QT� Ban Giám �$c� Ban Ki�m soát� K� toán tr� ng��

- Ông Lê Hoài Nam thôi gi  ch�c Phó T�ng giám ��c theo Quy�t ��nh s� 09/2011/Q-
HQT c�a H�i ��ng qu�n tr� k� t� ngày 31/8/2011. 
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VIII. THÔNG TIN C� �ÔNG VÀ QU
N TR� CÔNG TY�

�� H�i �0ng qu&n tr) và Ban ki�m soát��

���� Thành ph�n H�QT:�

- Ông Tr�nh Quang Tuy�n � Ch� t�ch HQT �

- Ông Tr�n Tr�ng Phúc � Phó T�ng Giám ��c T�ng Công ty B�o hi�m Vi�t Nam (B�o 
Vi�t) - Phó Ch� t�ch HQT.�

- Ông Martyn Parker – Thành viên HQT t	p �oàn Swiss Re, Giám ��c Th� tr��ng khách 
hàng châu Á – Phó Ch� t�ch HQT�

- Ông Ph�m Công T� � T�ng giám ��c VINARE - 3y viên HQT�

- Ông Lê Song Lai � Phó T�ng Giám ��c T�ng Công ty �u t� � Kinh doanh v�n Nhà 
n��c (SCIC) � B� Tài chính � U� viên HQT.�

- Ông Tr�n V"nh �c � Ch� t�ch HQT T�ng Công ty c� ph�n B�o Minh (B�o Minh) � U� 
viên HQT.�

- Ông Nguy+n Anh D.ng – T�ng giám ��c T�ng công ty c� ph�n b�o hi�m Petrolimex 
(PJICO) - 3y viên HQT�

Các thành viên H�QT không 	i�u hành tr"c ti�p ho�t 	
ng kinh doanh c�a T�ng Công 
ty��

- Ông Lê Song Lai�

- Ông Tr�n Tr�ng Phúc �

- Ông Tr�n V"nh �c�

- Ông Martyn Parker�

- Ông Nguy+n Anh D.ng �

���� Thành ph�n BKS��

- Bà Nguy+n Th� Thanh Vân – Phó T�ng giám ��c T�ng Công ty c� ph�n B�o hi�m BIDV 
(BIC) - Tr��ng ban ki�m soát. 

- Bà Adelyn Chen - Giám ��c Tài chính Swiss Re khu v�c châu Á - U� viên. 

- Ông % Quang Khánh – K� toán tr��ng Công ty c� ph�n b�o hi�m B�u �i�n (PTI) - U� 
viên. 

- Ông Lê Quang Trung - Phó T�ng Giám ��c th� nh�t Công ty b�o hi�m liên hi�p (UIC) - 
U� viên. 

- Ông Tr�n Phan Vi�t H�i – Phó T�ng Giám ��c Công ty Liên doanh B�o hi�m Samsung – 
Vina (SVI) - U� viên.  

���� Ho�t 	
ng c�a H�QT��

Theo quy ��nh, HQT t� ch�c h�p ��nh k$ 4 l�n�n
m. Tr��ng h�p ��t xu�t có th� tri�u 
t	p h�p b�t th��ng theo quy ��nh t�i �i�u l� T�ng Công ty.�

���� Ho�t 	
ng c�a Ban ki�m soát��

BKS t� ch�c h�p t�i thi�u 2 l�n�n
m. Tr��ng h�p ��t xu�t có th� tri�u t	p h�p b�t 
th��ng theo quy ��nh t�i �i�u l� T�ng Công ty.�

1.5. Thù lao, các kho�n l�i ích khác và chi phí cho thành viên H�QT và thành viên Ban 
Ki�m soát :  

- Thù lao HQT (bao g�m thành viên HQT chuyên trách và không chuyên trách):  
2.878.698.706 VND 



 
 

��

- Thù lao BKS:  446.691.929 VND 

(Thù lao c�a thành viên HQT, BKS  theo quy�t 	�nh c�a HQT, HC phê chu�n) 

���� T� l� s� h�u c� ph�n và nh�ng thay 	�i trong t� l� n�m gi� c� ph�n c�a thành viên 
H�QT bao g�m s� c� ph�n 	�i di�n s� h�u và s� c� ph�n thu
c s� h�u cá nhân���

Tính ��n th�i �i�m 4/4/2012� ngày ch�t danh sách c� �ông tham d� �i h�i ��ng c� 
�ông th��ng niên l�n th� VII n
m 2012.  

�

T/ l� n�m gi� c� phi�u 
3/4/2012 

T/ l� n�m gi� c� phi�u  
7/4/2011 

TT 
Thành viên H�QT 

��i di�n t� ch�c Cá nhân ��i di�n t� ch�c Cá nhân 

1 Tr�nh Quang Tuy�n� 14,00% 0,20% 14,00% 0,20%

2 Ph�m Công T�� 11,00% 0,21% 11,00% 0,21%

3 Lê Song Lai 15,36% 0,02% 15,36% 0,02%

4 Tr�n Tr�ng Phúc� 8,57% 0,03% 8,57% 0,03%

5 Tr�n V"nh �c 6,42% 0,02% 6,42% 0,02%

6  Martyn Parker �� � � �

7 Nguy+n Anh D.ng � � � �

�

���� Thông tin v� các giao d�ch c� phi�u c�a công ty c�a các thành viên H�QT� Ban 
Giám 	�c 	i�u hành� Ban Ki�m soát� c� 	ông l%n và các giao d�ch khác c�a các 
thành viên H�QT� Ban Giám 	�c 	i�u hành� Ban Ki�m soát���

- Ông &ng Th� Vinh, Phó T�ng giám ��c, mua 4.000 c� phi�u VNR ngày 2/12/2011 

 

�� Các d� li�u th$ng kê v% c� �ông ��

Tính ��n th�i �i�m 4/4/2012� ngày ch�t danh sách c� �ông d� h�p ��i h�i ��ng c� �ông 
th��ng niên l�n VII��c� c�u c� �ông c�a T�ng Công ty nh� sau:  

�

��� Lo�i c� �ông� S$ CP n�m gi� T/ l� /V�L 

1 C� �ông trong n�(c�� 67.186.253 66.63%

a Pháp nhân 63.561.591 63,04%

 � T�ng công ty 	�u t� và kinh doanh v�n nhà n��c� 40.696.950 40,36%

 � Các c� 	ông pháp nhân khác� 22.861.641 22.68%

b Th� nhân� 3.624.662 3,59%

2 C� �ông n�(c ngoài�� 33.641.405 33.37%

a Pháp nhân 33.187.485 32,92%

b Th� nhân� 453.920 0,45%

 C�ng�  100.827.658 100%

�

�� Thông tin chi ti�t v% c� �ông chi�n l�'c Swiss Re���



 
 

��

Swiss Re là c� �ông chi�n l��c n��c ngoài n(m gi  25.206.915 c� ph�n �t��ng ���ng 25� 
v�n �i�u l� c�a T�ng công ty).�

Swiss Re là t	p �oàn tái b�o hi�m hàng ��u và có ho�t ��ng �a d�ng nh�t trên th� gi�i. ��c 
thành l	p t�i Zurich� Thu5 S" t� n
m 1863� Swiss Re cung c�p các s�n ph'm d�ch v! tài chính 
cho các doanh nghi�p. Bên c�nh các d�ch v! tái b�o hi�m truy�n th�ng và các d�ch v! có liên 
quan trong b�o hi�m phi nhân th�� b�o hi�m nhân th� và b�o hi�m y t���Swiss Re còn cung c�p 
các gi�i pháp tài chính doanh nghi�p và các d�ch v! qu�n lý r�i ro toàn di�n. Hi�n t�i, theo k�t 
qu� x�p h�ng n
ng l�c tài chính m�i nh�t, Swiss Re ���c x�p h�ng “A+” (Superior) b�i 
A.M.Best và “AA-� b�i Standard & Poor’s. 

 

T�NG CÔNG TY C� PH	N TÁI B
O HI�M QU�C GIA VIT NAM 

         T�NG GIÁM ��C 

 

 

 

 

   Ph�m Công T� 

 

 

 

� �ính kèm báo cáo này là: 

- Ph! l!c s� 1: Báo cáo tài chính tóm t(t 2011 tr��c h�p nh�t 

- Ph! l!c s� 2: Báo cáo tài chính tóm t(t 2011 sau h�p nh�t 
- Ph! l!c s� 3: S� �� t� ch�c T�ng công ty 
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Ph� l�c 2 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 

Ph� l�c 3 
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