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Kết quả kinh doanh 2012
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Tình hình kinh tế  

Nền kinh tế tiếp tục đối mặt với những hậu quả của khủng hoảng tài 

chính - nợ công châu Âu và những bất ổn vĩ mô trong nội tại nền kinh tế:

• Tăng trưởng GDP:  5.03% (thấp hơn so với mục tiêu đề ra dù đã qua 3 lần điều chỉnh). 

• Vốn đầu tư / GDP: 29.5% (so với mức bình quân 42.7% của giai đoạn 2006 - 2010)

• FDI đăng ký đạt 12.72 tỷ VND, bằng 86% cùng kỳ năm trước; FDI thực hiện đạt 10.46 tỷ 

USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước.

• Kim ngạch xuất khẩu tăng 18.3% (đạt 114.6 tỷ USD); xuất siêu 284 tr. USD. 

• CPI bình quân tăng 6.81% so với 2011.

• Các d/n gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, vay vốn tín dụng; hàng tồn kho tăng cao, 

nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm sút. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, 

đóng cửa, giải thể

• Mặt bằng lãi suất liên tục điều chỉnh từ 14% - 8%/năm. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức 

đáng lo ngại
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Thị trường bảo hiểm Việt Nam

• Thị trường bảo hiểm không duy trì được đà tăng trưởng của 

những năm trước. Tổng doanh thu phí tăng 12% so với 

2011, đạt 40,968 tỷ VND (tốc độ tăng trưởng 2011/2010 là 

18%). 

• Trong đó BH Phi nhân thọ tăng 10.7%, ước đạt 22,777 tỷ 

VND, (tốc độ tăng trưởng 2011/2010 là 20%); BH Nhân thọ 

tăng 13,7% so với tốc độ tăng trưởng của năm trước là 

15%.

• Doanh thu phí các dịch vụ có TBH tăng trưởng không đáng 

kể hoặc tăng trưởng âm (Kỹ thuật ước giảm 30%, Thân tàu 

giảm khoảng 40%)

• Tình hình cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt, bằng chi phí 

khai thác, giảm phí, mở rộng điều kiện điều khoản, ...

• Tình hình tổn thất tiếp tục xấu, vấn đề đánh giá rủi ro, giải 

quyết bồi thường vẫn đáng lo ngại. Đặc biệt ng/vụ Tài sản 

tiếp tục có tỷ lệ tổn thất cao. 

• Số lượng các DNBH gốc chịu lỗ nghiệp vụ không hề thuyên 

giảm. Năm 2012 có 17/29 DN lỗ kinh doanh nghiệp vụ so 

với 14/29 DN năm 2011.

• Môi trường đầu tư có nhiều biến động, nợ xấu và rủi ro tăng 

cao. Thị trường lãi suất giảm mạnh

DOANH THU PHÍ BẢO HiỂM GỐC
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Chỉ tiêu
Kế hoạch 

(đã phê chuẩn tại QĐ 

02/2012)

Kế hoạch đ/chỉnh 

(đã phê chuẩn tại QĐ 

14/2012)

Doanh thu phí nhận 1,600.0 1,600.0

Phí giữ lại 563.0 563.0

Lợi nhuận trước thuế 355.0 300.0

- Thu nhập đầu tư + khác 316.0 261.0

- Lợi nhuận thuần HĐKD bảo hiểm 39.0 39.0

Tỷ lệ cổ tức 18% 18%

Kế hoạch kinh doanh 2012 HĐQT đã phê chuẩn

Đơn vị: Tỷ đồng

Do phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đối với Tiên Phong Bank (tại thời điểm lập 
kế hoạch đầu năm, yếu tố này chưa được xác định)
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Kết quả kinh doanh VINARE 2012
(Một số chỉ tiêu chính - không bao gồm BHNN thí điểm)

(*) Thu nhập đầu tư & khác bao gồm  32.9 tỷ VND chênh lệch tỷ giá đánh giá ngoại tệ cuối kz
(**) Lợi tức trước thuế chưa bao gồm kết quả kinh doanh BHNN thí điểm

Thực hiện 

2011

Thực hiện 

2012
KH 2012

2012/2011

(%)

TH/KH 2012

(%)

Phí 

Phí Nhận TBH 1,419,983 1,608,446 1,600,000 113.3 100.5

Phí Nhượng TBH 933,612 961,702 (1,037,000) 103.0 92.7

Phí giữ lại 486,371 646,744 563,000 132.9 114.9

Giảm/(Tăng) dự phòng phí (31,225) (57,759) (31,075) 184.9 185.9

Thu nhập phí 455,116 588,985 531,925 129.4 110.7

Bồi thường
Bồi thường thuộc TN giữ lại (249,853) (339,461) (284,269) 135.9 119.4

Tỷ lệ BT/Thu nhập phí 54.9% 57.6% 53.4%

Lợi nhuận gộp KDNV 79,441 89,633 95,000 112.8 94.4

Chi phí Quản lý + Bán hàng 49,146 51,580 56,000 104.9 92.1

Lợi nhuận thuần HĐ KDNV 30,293 38,052 39,000 125.6 97.6

Combined Ratio 93.77% 94.6% 93.07%

Thu nhập đầu tư & khác 267,501 295,266 (*) 261,000 110.3 113.1

Lợi tức trước thuế 297,794 333,318(**) 300,000 111.9 111.1
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Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh các nghiệp vụ 
(Phí nhận – Phí giữ lại - không bao gồm BHNN thí điểm)

Năm

Ng/vụ

2011 2012

Phí nhận Phí GL
Kế hoạch Thực hiện % Kế hoạch

Phí nhận Phí giữ lại Phí nhận Phí giữ lại P/nhận Phí GL

Kỹ thuật 350.759 146.183 360.000 140.000 356.637 133.062 99.1 95.0

Tài sản 365.279 141.048 454.000 187.700 515.275 217.307 113.5 115.8

Dầu khí 44.478 2.401 50.000 7.000 51.999 14.743 104.0 210.6

H / không 32.133 9.283 40.000 6.500 46.029 5.909 115.1 90.9

Hàng hải 576.538 157.658 640.000 188.900 573.696 235.030 89.6 124.4

Hỗn hợp 50.028 29.029 55.000 31.900 57.153 33.036 103.9 103.6

Nhân thọ 0.768 0.768 1.000 1.000 1.076 1.076 107.6 107.6

Nông nghiệp 6.580 6.580

Tổng 1.419.982 486.370 1,600.000 563.000 1.608.446 646.744 100.5 114.9
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Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh BHNN thí điểm
(Một số chỉ tiêu chính)

Nội dung Số tiền

Doanh thu phí nhận 86.813

Doanh thu phí giữ lại 8.322

Bồi thường thực trả (net) 1.379

Tổng dự phòng (Phí + Bồi thường + Dao động lớn) 23.286

Chi hoa hồng 317

Chi quản lý 3.038

Tổng chi hoạt động KD BHNN thí điểm 28.022

Lợi nhuận hoạt động KD BHNN thí điểm -19.700

Trong năm 2012, Tổng công ty triển khai thí điểm hoạt động BHNN theo QĐ số 315 của Thủ

tướng Chính phủ. Kết quả hoạt động kinh doanh thí điểm BHNN được hạch toán riêng theo 
quy định của Bộ Tài chính.
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Kết dư dự phòng nghiệp vụ

Trích bổ sung DP nghiệp vụ 31/12/2011 +/- trong năm 31/12/2012

Dự phòng phí 222.837 + 57.758 280.415

Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 344.628 + 36.792 381.420

Dự phòng Dao động lớn 123.314 - 7.598 115.716

Kết dư dự phòng ng/vụ 690.779 + 86.952 777.731

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

BHNN thí điểm

Trích bổ sung DP nghiệp vụ +/- trong năm 31/12/2012

Dự phòng phí 4.161 4.161

Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 18.293 18.293

Dự phòng Dao động lớn 832 832

Tổng dự phòng 23.286 23.286
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Quản trị chi phí quản lý - khai thác dịch vụ

Đơn vị tính : Tr. đồng

STT Chỉ tiêu 2011 2012 Tăng/Giảm Ghi chú

1 Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm nhiệm 1,380 1,464 84 

2 Chi phí khấu hao tài sản cố định 2,604 3,449 845 Tăng TSCĐ

3 Chi phí sửa chữa tài sản 486 1,273 787 Sửa chữa nhà xe phân bổ

4 Chi phí đào tạo, đoàn ra 1,101 2,410 1,309 Tăng cường chi phí đào tạo

5 Chi phí khai thác, hội nghị, hội thảo 2,626 3,450 824 

6 Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ 494 917 423 

7 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 7,476 2,823 (4,653) Kế hoạch 2012:  5 tỷ

8 Các khoản chi phí khác 11,003 13,877 2,874 
Chi phí thuê đất tăng so với 

năm trước khoảng 1,6 tỷ

9 Các khoản giảm chi (3,707) (9,284) (5,577)
Phân bổ chi phí hoạt động 

đầu tư và triển khai hoạt 

động nông nghiệp

Tổng cộng 23,462 20,381 (3,081)
KH Chi quản lý không 

lương : 25 tỷ
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Nguyên nhân chủ yếu

Doanh thu phí

• Thị trường bảo hiểm tăng trưởng thấp 11.25%; Phi nhân thọ tăng 10.7% nhưng dịch 

vụ có tái bảo hiểm hầu như không tăng trưởng. Nghiệp vụ Kỹ thuật giảm mạnh. 

Nghiệp vụ Thân tàu giảm: thời gian tàu không hoạt động kéo dài, giá trị tham gia BH 

giảm

• Xu hướng cạnh tranh bằng biện pháp giảm phí, mở rộng điều kiện điều khoản không 

được cải thiện

• Tăng cường kiểm soát rủi ro, đặc biệt đối với nghiệp vụ Tài sản

• Ảnh hưởng của vấn đề áp dụng Event Limit, Minimum Conditions

• Tăng cường hợp tác với công ty gốc để nhận dịch vụ tạm thời trên cơ sở đánh giá rủi 

ro tốt

• Công nợ không có xu hướng thuyên giảm

• Hoạt động BHNN thí điểm: phí nhận TBH phát sinh được ghi nhận 86.8 tỷ (tổng phí 

gốc khai thác trong năm 235 tỷ VND). 
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Nguyên nhân chủ yếu

Bồi thường

• Ng/vụ Tài sản: tình hình tổn thất chưa có cải thiện đột biến, ảnh hưởng nặng nề 

từ vụ thảm họa lụt Thái Lan; Ng/vụ Kỹ thuật: bồi thường có chiều hướng gia tăng; 

Ng/vụ Hàng hóa: tỷ lệ BT của VINARE tương đối tốt 

• Việc giải quyết bồi thường còn nhiều bất cập (trình độ cán bộ, chất lượng đội ngũ 

giám định …)

• Việc thay đổi phương án trích lập dự phòng IBNR theo hướng thận trọng hơn có 

ảnh hưởng đến kết quả lợi tức nghiệp vụ ghi nhận (20 tỷ)

• Tổn thất từ các hợp đồng nước ngoài: 

 Trận lụt ở Thái Lan: tổn thất net của VINARE là 28 tỷ VND

 HĐ của Sirius: tạm thanh toán khoảng 19 tỷ VND

 HĐ bảo hiểm cây ăn quả nhận từ KRIC: 10,8 tỷ VND (net lỗ)

• Các nghiệp vụ khác không có biến động lớn so với cùng kỳ năm trước

2011 KH 2012 2012

Tỷ lệ tổn thất (Bồi thường + Bổ 

sung DPBT) + DPDĐL/ Thu nhập phí
58.1% 56.6% 60.9% (*)

(*) Nếu loại trừ yếu tố lấy 
DPDĐL bù đắp thì tỷ lệ này là 
61.5% 
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Hoạt động đầu tư - Các yếu tố ảnh hưởng

• Đến cuối năm 2012, nền kinh tế đã có dấu hiệu cải thiện, các chỉ tiêu kinh 

tế vĩ mô chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi 

ro

• Lãi suất huy động giảm mạnh so với năm trước, từ 14% đầu năm xuống 

còn 8%/năm

• Thị trường ngoại hối ổn định trong suốt cả năm 2012.

• Thị trường trái phiếu Chính phủ:lợi suất trái phiếu có xu hướng giảm.

• Sau một giai đoạn phục hồi khá trong nửa đầu năm, thị trường chứng 

khoán lại rơi vào suy thoái, thanh khoản hai sàn đã giảm xuống mức thấp 

nhất trong vòng hơn một năm. 

• Thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn trong năm 2012: giá giảm, hàng tồn 

kho lớn, giá văn phòng cho thuê tiếp tục giảm ở tất cả các phân khúc.

• Năm 2012 đầu tư dài hạn phải trích lập dự phòng cho TPB, Đại Nam (90 tỷ)
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Phân bổ vốn đầu tư (31/12/2012) 

STT Danh mục đầu tư
Giá trị đầu tư 

1/1/2012

Phân bổ đầu tư 

31/12/2012

+/- so với 

đầu năm
Tỷ trọng

1 Tiền gửi 1,689,411 2,022,759 + 333,348 66.2%

2 Trái phiếu, công trái 269,902 172,036 -97,866 5.6%

3 Góp vốn DN khác 679,047 754,047 +75,000 24.7%

4 Đầu tư chứng khoán 31,738 14,998 -16,740 0.5%

5 Ủy thác đầu tư 60,000 50,000 -10,000 1.6%

6 Văn phòng cho thuê (*) 29,233 28,100 -1,133 0.9%

7 Đầu tư BĐS 7,100 7,100 0 0.2%

8 Tài khoản ký quỹ & ĐT # 6,000 6,000 0 0.2%

Tổng cộng 2,772,430 3,055,040 +282,610 100%
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Các hoạt động đầu tư chủ yếu 

• Lợi suất bình quân đối với tiền đồng đạt được là 11.2% và ngoại tệ là 4.5%

• Năm 2012 là năm có nhiều thay đổi nhất từ trước đến về mặt bằng lãi suất huy 

động của hệ thống ngân hàng thương mại

• Thị trường trái phiếu không thuận lợi cho nhà đầu tư, Vinare không thực hiện đầu 

tư thêm vào trái phiếu. 

Danh mục tiền gửi và trái phiếu
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TT Đơn vị góp vốn
Tổng vốn 

đầu tư  

Tỷ lệ sở hữu 

của VINARE

Số lượng CP

sở hữu 

1 LD Samsung - Vina 225,046,999,999 50.00% 22,504,700

2 Cty bảo hiểm PJICO 59,289,270,000 8.76% 6,237,328

3 Cty bảo hiểm PTI 38,416,000.000 7.06% 3,175,200

4 Cty bảo hiểm GIC 17,600,000.000 5.87% 1,760,000

5 Cty bảo hiểm Bảo Tín 8,000,000.000 2.67% 800,000

6 Cty bảo hiểm ABIC 32,000,000.000 8.42% 3,200,000

7 Cty bảo hiểm BHV 30,000,000.000 10.00% 3,000,000

8 K.sạn SG - HL 6,000,000.000 6.00% 600,000

9 Cty CK Đại Nam 2,695,000.000 3.59% 269,500

10 Ngân hàng Tiên Phong 275,000,000.000 10.00% 30,000,000

11 Vinare Invest 60,000,000.000 60.00% 6,000,000

Tổng cộng 754,047,269.999

Các hoạt động đầu tư chủ yếu 

Danh mục góp vốn cổ phần

Ngoại trừ Tiên Phong Bank, Đại Nam có kết quả kinh doanh không tốt, các DN khác đều có 
kết quả tốt hoặc ở mức chấp nhận được trong điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
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Kết quả hoạt động đầu tư

Đơn vị tính: Tr. VNĐ 

Danh mục đầu tư Thực hiện 2011

Kế hoạch

2012 (đ/chỉnh)

Thực hiện  

2012

2012/2011

(%)

A Doanh thu đầu tư 301,670 326,000 387,795 128.5

1 Tiền gửi ngân hàng 213,941 200,000 210,302 98.3

2 Trái phiếu 41,832 36,500 28,521 68.2

3 Góp vốn cổ phần 29,395 67,000 96,924 329.7

4 Chứng khoán niêm yết 1,256 3,000 5,189 413.1

5 Ủy thác đầu tư - 7,000 555 -

6 Văn phòng cho thuê 14,776 12,500 11,244 76.1

7 Đầu tư BĐS - 0 0 -

8 Thu nhập khác ĐT 1,198 0 35,060(*) -

Doanh thu

(*) Doanh thu đầu tư khác ghi nhận 32,974 tr. VND lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá ngoại tệ cuối kz 
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Kết quả hoạt động đầu tư

Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Danh mục đầu tư

Thực hiện 

2011

Kế hoạch

2012 (đ/chỉnh)

Thực hiện  

2012

2012/ 2011

(%)

B Chi phí đầu tư 34,238 93,000 92,530 270.2

1 Chi phí repo trái phiếu 12,430 1,476

2 Chi HĐ cho thuê VP 3,954 7,237(*)

3 Trích lập bổ sung DP CK niêm yết 8,088

4 Hoàn nhập dự phòng CK niêm yết

(3,421)

5 Trích lập bổ sung DP ủy thác đầu tư 5,468

6 Hoàn nhập dự phòng giảm giá UTĐT - (3,099)

7 Trích lập DP góp vốn dài hạn 836 90,091 (**)

8 Chênh lệch tỷ giá 3,284

9 Chi khác 178 246

C Thu nhập đầu tư  (C = A - B) 267,432 261,000 295,266 110.4

Chi phí

(*) Tiền thuê đất tăng, chi phí sửa chữa trụ sở phân bổ cho hoạt động đầu tư tăng
(**) Mức trích lập DP của TPB sau kết quả đợt phát hành tăng vốn ngày 28/12/2012 là 89,904 tr. VND
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Các hoạt động khác

• Đào tạo:

 Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ bằng nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tại các tổ chức 

nước ngoài và theo chương trình SCA (hợp tác với Swiss Re)

 Tổ chức đào tạo cơ bản về Tái bảo hiểm cho các cán bộ mới và khách hàng

 Nat Cat Seminar tháng 7/2012, Market Conference 11/2012

• Nâng cao năng lực nghiệp vụ, quản lý và khai thác:

 Hợp tác với Bảo Việt, Bảo Minh, Swiss Re triển khai chương tình thí điểm BHNN

 Phối hợp và thỏa thuận với Bảo Việt nghiên cứu tham gia vào dự án BH Tín dụng xuất khẩu

 Tìm giải pháp cung cấp hợp đồng bảo vệ Nat Cat Event cao hơn

 Nghiên cứu khả năng thay đổi cơ cấu hợp đồng của VINARE

 Hoàn thiện, nâng cấp Underwriting guidelines, Phân cấp nghiệp vụ

 Triển khai đề án Rating 

 Tăng cường quản trị rủi ro của VINARE và khách hàng

• IT:

 Hoàn thiện Customization Solution với nhà thầu, hoàn thành cài đặt chương trình IT và 

chuẩn bị Test chương trình

 Nâng cấp website của Tổng công ty
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Các hoạt động khác 

• Tổ chức cán bộ và Lao động tiền lương, thi đua khen thưởng

 Tăng cường chất lượng đánh giá cán bộ

 Tiếp tục tiến hành tái cấu trúc bộ máy

 Đáp ứng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các quyền lợi khác cho người lao 

động

 TCTy được Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2011

 Tổng giám đốc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

• Thông tin tuyên truyền

 Phát hành Annual Report 2011, tạp chí tiếng Anh, tiếng Việt

 Thực hiện CBTT đầy đủ theo qui định, thực hiện CBTT qua hệ thống CIMS của HNX, cập

nhật website của công ty

 Tăng cường chất lương công tác cung cấp thông tin BH/TBH

• Triển khai đề án Rating: 

 Thành lập Ban triển khai đề án Rating

 Nghiên cứu các yêu cầu của Tổ chức xếp hạng; thu thập thông tin báo cáo phân tích; hoàn 

thiện và bổ sung các GAP trong quản lý/quản trị doanh nghiệp. Dự kiến hoàn thành trong 

2013
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Chỉ tiêu
Kế hoạch 

2012

Kế hoạch 

2012 (đ/c)

Thực hiện 

2012

So sánh 

(%)

Doanh thu phí nhận 1,600.0 1,600.0 1,608.4 100.5

Phí giữ lại 563.0 563.0 646.7 114.9

Lợi nhuận thuần HĐKD bảo hiểm 39.0 39.0 38.1 97.7

Thu nhập đầu tư + khác 316.0 261.0 295.2(*) 113.1

Lợi nhuận trước thuế 355.0 300.0 313.6(**) 104.5

Kết luận về KQKD 2012

• VINARE hoàn thành kế hoạch HĐQT giao

Đơn vị: Tỷ đồng

(*) Chênh lệch tỷ giá đánh giá ngoại tệ cuối kz: 32.9 tỷ VND 
(**) Kết quả kinh doanh BHNN thí điểm: -19.7 tỷ VND

Các số liệu liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất xin xem báo cáo thường niên 2012 đã được công bố

theo quy định
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Các mục tiêu, giải pháp

kinh doanh chính 2013
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Chỉ tiêu kinh tế 2013

• Dấu hiệu phục hồi kinh tế chưa rõ ràng trong năm 2013. Dự báo tăng trưởng 

GDP ở mức 5.3%;

• Những thách thức kinh tế chính: bất ổn về môi trường kinh doanh; suy giảm về 

cầu tiêu dùng; giá nguyên vật liệu tăng; tình hình nợ xấu của các ngân hàng, nợ 

công, …

• Chính phủ tăng cường thực thi các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; 

thực hiện Tái cấu trúc kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành 

chính … 
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Dự báo thị trường BH 2013

• Tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến khai thác BH. Dự báo thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 10 - 12%; 

• Tuy nhiên, tăng trưởng chủ yếu tập trung ở các sản phẩm BH cá nhân, các dịch vụ 

có TBH hầu hết được dự báo sẽ tăng trưởng âm

• Xu hướng tổn thất tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán (thiên tai, lạm phát, 

trục lợi,..). 

• Cạnh tranh tiếp tục diễn ra quyết liệt ở tất cả các dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm

• Tình trạng nợ đọng phí và chiếm dụng vốn trong thanh toán tái bảo hiểm chưa 

được cải thiện, đặc biệt năm 2013, số doanh nghiệp là khách hàng của doanh 

nghiệp BH bị phá sản, giải thể có khả năng tăng lên so với 2012 
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Chủ trương của VINARE 2013

 Kinh doanh TBH:

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

TBH, không chạy đua theo doanh số và thị phần. Đánh giá và cải tiến chương 

trình tái bảo hiểm

 Lĩnh vực BHNN thí điểm: rà soát, đánh giá lại các điều kiện, điều khoản của 

sản phẩm, thu xếp TBH an toàn, đảm bảo kinh doanh không bị lỗ

 Đầu tư:

 Rà soát lại chiến lược phân bổ đầu tư

 Tăng cường đánh giá rủi ro
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch kinh doanh 2013

Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013

Doanh thu phí nhận 1,608,445 1,412,250

Phí giữ lại 646,740 467,750

Lợi nhuận trước thuế, trong đó: 300,400 (*) 360,000

 Lợi nhuận thuần KDBH 38,052 97,000

 Thu nhập đầu tư + khác 262,292 263,000

Tỷ lệ cổ tức dự kiến 18% 20%

Kế hoạch kinh doanh phi BHNN thí điểm:

(*) Lợi tức đã loại trừ ảnh hưởng của kinh doanh thí điểm BHNN và chênh lệch tỷ giá

Kế hoạch kinh doanh BHNN thí điểm:

Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013

Doanh thu phí nhận 86,813 180,000
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Nhiệm vụ trọng tâm 2013

• Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2013 

• Tái cấu trúc bộ máy (Quí 2/2013)

• Rà soát đánh giá các mục tiêu phát triển 2014 - 2018

• Rà soát lại các văn bản quy định nội bộ của TCT theo quy định của pháp luật

• Hoàn chỉnh và nâng cấp các quy định/quy chế quản trị DN: đầu tư, tài chính, kinh 

doanh TBH, phát triển nguồn lực, IT, …

• Đề án Rating (hoàn tất trước 30/9/2013)

• Vận hành chính thức hệ thống IT (Quí 2/2013), xây dựng hệ thống IT cho kế toán

• Nat Cat Solution

• Phương án tái bảo hiểm 2014

• Các công việc liên quan đến BH Nông nghiệp, BH Tín dụng, Năng lượng hạt nhân
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực

Kinh doanh Tái bảo hiểm

 Tăng cường quản trị rủi ro kinh doanh, đặc biệt đối với nghiệp vụ Tài sản và 

đánh giá lại giải pháp đã thực hiện đối với nghiệp vụ này trong mùa tái tục 2013

 Hoàn thiện và nâng cấp các quy trình quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ: khai 

thác, phân cấp, giải quyết bồi thường, tổ chức mối quan hệ công tác

 Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng và đối tác: trao đổi thông tin, hội 

nghị, hội thảo, …

 Nghiên cứu và triển khai các nội dung liên quan đến Nat Cat, BH Tín dụng, Năng 

lượng hạt nhân … 

 Tiếp tục nghiên cứu thay đổi cấu trúc tái bảo hiểm 2014

 Tổng kết / đánh giá hoạt động thí điểm BHNN

 Đánh giá kết quả của tái cấu trúc

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

 Xây dựng và đưa vào sử dụng các mô hình Nat Cat và Agro
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực

 Ban hành và thực thi chính sách khách hàng đồng bộ: Hệ thống thông tin khách 

hàng; cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng; mở rộng mạng lưới quan hệ 

khách hàng trong và ngoài nước

 Đổi mới và nâng cao chất lượng website và các ấn phẩm thông tin

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

tế

Marketing
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực

 Ban hành, sửa đổi các cơ chế liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

 Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động cho thuê diện tích

 Đánh giá danh mục góp vốn vào doanh nghiệp khác

 Rà soát, đánh giá, cải thiện danh mục đầu tư; 

 Nâng cấp, cải tạo diện tích cho thuê

 Thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS để phục vụ đề án Rating

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

 Nâng cấp ứng dụng IT

Đầu tư

Tài chính - Kế toán
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực

 Tập trung hoàn thành tái cấu trúc bộ máy: đánh giá lại năng lực cán bộ;

phân bổ, sắp xếp nguồn nhân lực theo yêu cầu mới

 Nghiên cứu đổi mới toàn diện quy chế trả lương, các chính sách phát triển

nguồn lực

 Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả làm việc

Tổ chức bộ máy

Công nghệ thông tin

 Tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống IT

 Bảo đảm an ninh/an toàn hệ thống

 Triển khai xây dựng hệ thống IT cho kế toán
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Tổng công ty cổ phần 
Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam

XIN CÁM ƠN 


