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Tình hình kinh t ế - xã hội 2014 

• Tăng trưởng GDP: 5.98% so với mục tiêu đề ra là 5.8% (cao hơn mức tăng 5.42% của 2013)

• Vốn FDI đăng ký mới đạt 15.6 tỷ USD, tăng 9.6% so với năm trước; Vốn FDI thực hiện đạt 
12.35 tỷ USD, tăng 7.4%. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20.23 tỷ USD, bằng 
93.5% so với 2013.

• Kim ngạch xuất khẩu tăng 13.6% (đạt 150 tỷ USD); kim ngạch nhập khẩu tăng 12.1% (đạt 148 
tỷ USD)

• Chỉ số lạm phát thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra, CPI 1.84%

• Thị trường lãi suất huy động tiếp tục giảm 1.5 -2% so với năm trước; Thị trường BĐS có dấu 
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• Thị trường lãi suất huy động tiếp tục giảm 1.5 -2% so với năm trước; Thị trường BĐS có dấu 
hiệu ấm dần lên. Môi trường đầu tư phục hồi chậm, không vững chắc, còn tiềm ẩn rủi ro

• Những thách thức lớn của nền kinh tế: nợ xấu vẫn còn nhiều quan ngại, nhất là nợ xấu của 
DNNN, khả năng hấp thụ vốn không cao; sản xuất của khu vực doanh nghiệp đứng trước 
thách thức của cơ chế thị trường và sức ép hội nhập quốc tế trong điều kiện năng suất lao 
động thấp, chậm được cải thiện và năng lực cạnh tranh yếu

• Kinh tế thế giới phục hồi chậm (thấp hơn dự báo) và không vững chắc. Bất ổn địa – chính trị tại 
Trung Đông, Ukraina, dịch bệnh Ebola, ... Ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và tăng trưởng



Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2014

• Thị trường bảo hiểm bước đầu phục hồi tăng trưởng so 
với giai đoạn trước, tổng doanh thu phí toàn thị trường 
tăng 14.9% so với 2013 (đạt 54,718 tỷ VND). (Nguồn: Cục 
QLGSBH)

• BH Phi nhân thọ tăng 12.5% (đạt 27,391  tỷ VND); BH 
Nhân thọ tăng 17.5% (đạt 27,327 tỷ VND). Trong đó 
chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là các nghiệp vụ bán lẻ (BH 
xe cơ giới 28%, sức khỏe 22%).

DOANH THU PHÍ BẢO HiỂM GỐC

Đơn vị: tr. VND

60,000

Nhân thọ Phi nhân thọ
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xe cơ giới 28%, sức khỏe 22%).

• Tình hình cạnh tranh không lành mạnh vẫn tiếp tục là 
vấn đề nan giải, không chỉ ở các nghiệp vụ có lãi như 
Kỹ thuật, Hàng hóa mà vẫn tiếp tục ở các nghiệp vụ có 
tỷ lệ tổn thất cao thường xuyên như Tài sản, Thân 
tàu, ...

• Tình hình tổn thất, bồi thường: Tổn thất nghiêm trọng 
nhất năm 2014 là các vụ bạo động dân sự tại Bình 
Dương, Đồng Nai, ... tháng 5/2014 với tổng tổn thất lên 
đến hơn 100 triệu USD. Tỷ lệ combined ratio của các 
DN cao. (Nguồn: Cục QLGSBH)
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Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2014
(tiếp theo)

• Nhiều DN chú trọng phát triển sản phẩm mới, chủ yếu ở mảng bán lẻ.

• Bảo hiểm Met Life và Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul được cấp giấy 
phép

• Chính sách quản lý được hoàn thiện theo hướng tăng cường quản trị doanh nghiệp 
và minh bạch

• Tăng cường vai trò và hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm

• Thay đổi chế độ kế toán – tài chính áp dụng trong ngành Bảo hiểm (vấn đề phân bổ 
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• Thay đổi chế độ kế toán – tài chính áp dụng trong ngành Bảo hiểm (vấn đề phân bổ 
chi phí hoa hồng)

• Tổng kết chương trình thí điểm Bảo hiểm Nông nghiệp, Tín dụng

• Triển khai Nghị định 67 về Bảo hiểm Khai thác Thủy sản



KQKD của một số DNBH trong th ị trường

Doanh nghi ệp Doanh thu phí Combined Ratio (%) Lợi nhu ận trước thu ế 
(ước) (tỷ VND)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Bảo Việt 5,662 5,654 97.7 98 400 322

Đơn vị: tỷ VND/Nguồn: DN cung cấp
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Bảo Việt 5,662 5,654 97.7 98 400

Bảo Minh 2,310 2,602 99 90 122

PJICO 1,984 2,114 102.7 99 85 110

PTI 1,463 1,718 98.9 99.9 70.8 81.8

BIC 792 988 101.2 99.5 113 111

PVI Re 1,333 1.625 92.7 90.4 79 119



Thị phần doanh thu phí BH phi nhân th ọ

Bao Viet, 
20.82%

Khác, 
34.77%

Bao Viet, 
23.14%Khác, 

32.54%

2013 2014
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Bao Minh, 
9.49%

PVI, 
20.89%

PJICO, 
7.75%

PTI, 
6.28%

34.77%

Bao Minh, 
9.41%

PVI, 
20.80%PJICO, 

8.09%

PTI, 6.03%

32.54%



Kết quả kinh doanh Tái b ảo hiểm Kết quả kinh doanh Tái b ảo hiểm 
VINARE  2014VINARE  2014
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VINARE  2014VINARE  2014



Kết quả kinh doanh chung VINARE 2014
(bao gồm BHNN thí điểm)

Thực hi ện 
2013

Thực hi ện
2014

2014/2013
(%)

Phí Nhận TBH 1,549,341 1,592,758 102.8

Phí giữ lại 511,832 564,559 110.3

Thu nh ập đầu tư & khác 309,090 394,801 127.7
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Thu nh ập đầu tư & khác 309,090 394,801 127.7

Lợi tức trước thu ế 379,524 446,351 117.6



Kết quả kinh doanh VINARE 2014
(Một số ch ỉ tiêu chính - không bao g ồm BHNN thí điểm)

Thực hi ện 
2013

Thực hi ện
2014

KH 2014
2014/2013

(%)
TH/KH 2014

(%)

Phí 

Phí Nhận TBH 1,424,959 1,512,456 1,510,000 106.14 100.16

Phí Nhượng TBH (924,856) (954,210) (934,695) 103.17 102.09

Phí giữ lại 500,103 558,246 575,305 111.63 97.03

Giảm/(Tăng) dự phòng phí 68,269 (20,350) (35,282)

Thu nh ập phí 568,372 537,896 540,023 94.64 99.61

10

Bồi thường 
thuộc TNGL

Chi Bồi thường th ực tr ả (Net) (288,329) (260,684) (249,614) 94.41 104.43

Giảm/(Tăng) DPBT 56,361 (60,500) (13,330)

Bồi thường TN gi ữ lại (231,968) (321,184) (262,944) 138.46 122.15

Tỷ lệ BT/Thu nh ập phí 40.8% 60% 48.7%

Lợi nhu ận gộp KDNV 175,303 127,078 181,265 72.49 70.10

Chi phí Qu ản lý + Bán hàng + D/phòng ph ải thu 82,553 75,522 87,000 91.48 86.81

Lợi nhu ận thu ần HĐ KDNV 92,748 51,556 94,266 55.58 54.69

Combined Ratio 83.7% 90.4% 82.5%

Thu nh ập đầu tư & khác 309,090 394,801 351,000 127.73 112.48

Lợi tức trước thu ế 401,838 446,351 445,266 111.08 100.24



Doanh thu phí – Phí gi ữ lại

Doanh thu phí 2014 tăng 6.1% so với 2013, đạt hơn 100% KH đã đề ra; doanh 
thu phí giữ lại tăng 11.6%, đạt 97% KH đề ra do những nguyên nhân sau: 

� Nội tại:

• Kiểm soát chặt chẽ rủi ro, từ chối các dịch vụ không đảm bảo tiêu chuẩn

• Tăng cường cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng và tăng cường quan hệ khách hàng 
(hội thảo, đánh giá rủi ro, đào tạo, cung cấp thông tin, ...)

• Tăng mức giữ lại Net từ 30% QS on Gross RTN lên 50% đối với nghiệp vụ Tài sản
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• Tăng mức giữ lại Net từ 30% QS on Gross RTN lên 50% đối với nghiệp vụ Tài sản

� Bên ngoài:

• Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ tăng trưởng 12.5%, nhưng chủ yếu tập trung vào các 
nghiệp vụ bán lẻ. Các nghiệp vụ có tái bảo hiểm đều không có sự tăng trưởng tích cực về 
doanh thu; Kỹ thuật, Thân tàu tiếp tục giảm. Nghiệp vụ Kỹ thuật tiếp tục có sự biến động 
phân chia thị trường bất lợi cho VINARE với thị phần lớn thuộc về PVI

• Tình hình cạnh tranh vẫn diễn ra rất gay gắt không chỉ giữa các công ty BH gốc mà còn 
giữa các môi giới

• Việc đánh giá rủi ro được tăng cường nhưng chất lượng chưa cao

• Công nợ kinh doanh TBH được cải thiện nhưng chưa đạt kỳ vọng.



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Phí nhận & gi ữ lại các nghi ệp vụ 
(không bao g ồm BHNN thí điểm) 

Năm

Ng/vụ

2013 2014

Phí nhận Phí GL
Kế hoạch Thực hi ện % Kế hoạch

Phí nhận Phí gi ữ lại Phí nhận Phí gi ữ lại P/nhận Phí GL

Kỹ thuật 263,064 122,077 300,000 141,000 241,475 111,244 80.49 78.90

Tài sản 489,283 92,193 510,000 131,000 472,698 96,617 92.69 73.75
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Dầu khí 49,139 9,992 25,000 5,850 26,685 7,493 106.74 128.09

H / không 37,025 3,059 32,000 2,500 38,184 2,437 119.33 97.48

Hàng hóa 218,508 150,898 215,000 160,000 238,361 186,166 110.87 116.35

Thân tàu 71,842 28,578 70,000 38,500 52,101 30,364 74.43 78.87

P&I 193,710 42,020 200,000 42,000 198,545 48,222 99.27 114.81

Hỗn hợp 99,263 48,161 155,000 51,150 239,767 71,253 154.69 139.30

Nhân th ọ 1,244 1,244 2,000 2,000 3,523 3,523 176.15 176.15

Nông nghi ệp 1,881 1,881 1,000 1,000 1,117 926 111.70 92.60

Tổng 1,424,959 500,103 1,510,000 575,000 1,512,456 558,246 100.16 97.09



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Chỉ tiêu

Ng/vụ

Thu nhập phí (A)
B/thường+DPBT

(B)
Chi phí (C)

(hoa hồng + khác)
Lợi tức gộp

(B + C) / A 
(%)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kỹ thuật 127,568 116,660 41,386 39,600 41,337 18,510 41,183 55,213 64.8 49.8

Tài sản 154,751 94,405 73,290 85,343 18,054 10,762 60,641 (4,599) 59.0 101.8

Dầu khí 12,368 8,742 6,193 7,409 404 415 5,471 694 53.3 89.5

Hiệu quả kinh doanh theo nghi ệp vụ
(không bao g ồm BHNN thí điểm) 
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Dầu khí 12,368 8,742 6,193 7,409 404 415 5,471 694 53.3 89.5

H / không 4,484 2,748 3,474 758 259 (124) 659 2,040 83.2 23.1

Hàng hóa 155,949 177,349 37,238 87,455 69,651 36,223 44,533 48,086 68.5 69.7

Thân tàu 29,990 29,472 20,097 34,093 4,832 4,951 4,204 (10,484) 83.1 132.5

P&I 37,273 45,121 30,544 35,975 (852) (5,934) 6,321 13,634 79.7 66.6

Hỗn hợp 40,598 59,707 18,590 26,151 11,967 7,741 8,597 23,678 75.3 56.8

Nhân th ọ 1,160 2,384 (4) 3,940 145 238 983 (1,900) 12.1 175.3

N/nghi ệp 4,230 1,308 1,162 460 302 105 2,710 716 34.6 43.2

Tổng 568,371 537,896 231,968 321,184 146,098 72,886 175,302 127,078 66.5 73.3

Tỷ lệ combined ratio chung hoạt động kinh doanh nghiệp vụ 2014: 90.4%



Bồi thường

Chỉ tiêu 2013 2014 +/- (%)

Chi bồi thường nh ận TBH (1) (1,044,426) (1,054,420) 100.1

Thu bồi thường nh ượng TBH (2) 756,097 793,735 104.9

Bổ sung d ự phòng b ồi thường (3) 56,361 (60,500)

Bồi thường thu ộc TNGL (4 = 1-2+3) (231,968) (321,184) 138.5
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Bồi thường thuộc TNGL tăng 38.5% (89.2 tỷ) so với 2013. Nguyên nhân:

• Nghiệp vụ Tài sản: tổn thất lớn tiếp tục diễn biến xấu, đặc biệt do sự cố ở Bình 
Dương, Đồng Nai & Hà Tĩnh, các tổn thất lớn như Mobase, TNA Garment, Hanam 
Textile, HJC, và thông báo bồi thường bổ sung từ Best Re. Nếu loại trừ sự cố tháng 5 
và thông báo bồi thường bổ sung từ Best Re thì nghiệp vụ Tài sản đạt lợi nhuận gộp  
KDNV 33.4 tỷ)

• Nghiệp vụ Kỹ thuật: tình hình tổn thất không có biến động lớn

• Nghiệp vụ Hàng hóa: tổn thất nhiều từ dịch vụ bảo hiểm hàng gạo xuất đi Philippin –
Vinafood 2 (GIC)

• Nghiệp vụ Thân tàu: tình hình tổn thất tiếp tục xấu, không có cải thiện so với các năm 
trước



Losses Insurer Date of 
Loss

Line of 
Business

100% 
Loss

VNR’s 
share

VNR’s 
Retention

Mobase Vietnam SVI 05/01/2014 Property 17,500,000 15,197,000 161,525

Cháy tại nhà máy TNA Vietnam SVI 07/03/2014 Property 6,000,000 4,416,000 287,678

Tàu VIET LONG đắm và chìm tại Maldives BAOVIET 31/05/2014 P&I + Hull 7,000,000 1,600,000 899,000

Ha Nam Textile BAOMINH 30/11/2014 Property 6,857,143 1,371,429 229,714

Danh sách t ổn thất lớn 2014
(sắp xếp theo phần nhận của VINARE)

Đơn vị:  USD
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Ha Nam Textile BAOMINH 30/11/2014 Property 6,857,143 1,371,429 229,714

Sakata Inx UIC 18/09/2014 Property 9,000,000 900,000 450,000

NIPPON EXPRESS UIC 18/10/2014 Property 8,200,000 820,000 410,000

DIAMOND-RISK 1 BẢO MINH 13/05/2014 Property 7,500,000 750,000 126,000

Tàu Sunrise Orient PVI 21/02/2014 P&I + Hull 7,773,000 592,326 510,860

CONG TY CO PHAN XI MANG HA TIEN 1 BIC 20/03/2014 Engineering 1,353,076 584,800 37,886

MEGA STEP ELECTRONICS (VIETNAM) VBI/BVIỆT 13/05/2014 Property 2,497,639 557,763 74,642

Chutex International PTI 13/05/2014 Property 21,301,775 426,035 213,018

Daehan Travel Agency 16/05/2014 Misc 26,556,533 372,455 43,818



Dự phòng nghi ệp vụ 2014

Trích b ổ sung DP nghi ệp vụ 31/12/2013 +/- trong k ỳ 31/12/2014

Nhận tái b ảo hi ểm 2,263,321 +139,872 2,403,193

- Dự phòng phí 657,853 +38,785 696,638

- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 1,474,748 +84,335 1,559,083

Đơn vị tính: Tr. VNĐ
Các nghi ệp vụ (không bao gồm BHNN thí điểm)
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- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 1,474,748 +84,335 1,559,083

- Dự phòng Dao động lớn 130,720 +16,753 147,473

Nhượng tái b ảo hi ểm 1,595,214 +42,269 1,637,483

- Dự phòng phí 445,526 +18,435 463,961

- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 1,149,689 +23,834 1,173,523

Kết dư dự phòng (net) 668,107 +97,602 765,709

- Dự phòng phí 212,328 +20,349 232,677

- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 325,059 +60,501 385,560

- Dự phòng dao động lớn 130,720 +16,753 147,473



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

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

Chỉ tiêu 2013 2014

Doanh thu phí nh ận 124,382 80,302

Doanh thu phí (gi ữ lại) 11,729 6,313

Bồi thường th ực tr ả (net) 31,367 12,970

Tổng dự phòng (Phí + B ồi thường + Dao động lớn) (2,100) (9,601)
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Tổng dự phòng (Phí + B ồi thường + Dao động lớn) (2,100) (9,601)

Chi hoa h ồng 424 134

Chi qu ản lý 4,353 2,810

Tổng chi ho ạt động KD BHNN thí điểm 34,044 6,313

Lợi nhu ận hoạt động KD BHNN thí điểm -22,315 -



Dự phòng nghi ệp vụ BHNN thí điểm 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ
BHNN thí điểm

Trích b ổ sung DP nghi ệp vụ 31/12/2013 +/- trong k ỳ 31/12/2014

Nhận tái b ảo hi ểm 220,448 -150,529 69,919

- Dự phòng phí 62,191 -22,040 40,151

- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 156,252 -132,944 23,308
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- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 156,252 -132,944 23,308

- Dự phòng Dao động lớn 2,005 +4,455 6,460

Nhượng tái b ảo hi ểm 199,262 -140,928 58,334

- Dự phòng phí 56,326 -19,332 36,995

- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 142,936 -121,596 21,340

Kết dư dự phòng (net) 21,186 -9,601 11,585

- Dự phòng phí 5,865 -2,709 3,156

- Dự phòng b ồi thường (Outstanding + IBNR) 13,316 -11,348 1,968

- Dự phòng dao động lớn 2,005 +4,455 6,460



Tình hình công n ợ kinh doanh TBH

� Tình hình công n ợ nghi ệp vụ:

Chỉ tiêu 31/12/2013 31/12/2014 +/-

Công n ợ phải thu 1,340,131 907,088 -433,043

Công n ợ phải tr ả 1,226,428 696,412 -530,016

Net phải thu 113,702 210,806 97,104

Đơn vị tính: Tr. VNĐ
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� 5 khách hàng có s ố net ph ải thu l ớn nh ất:

Tên khách hàng S ố dư net (thu-chi)

PJICO 45,519

GIC 39,843

Willis (Sing) 37,421

PVI Re 34,225

Bảo Việt 33,338

2
0
1
4

Tên khách hàng S ố dư net (thu-chi)

Willis (Singapore) 104,387

PVI Re 37,470

BIC 33,155

GIC 31,060

VBI 25,519

2
0
1
3



Tình hình công n ợ 

VASS:

• Tình hình tài chính khó khăn khiến việc thu hồi nợ kéo dài và khó khăn

• VINARE đã họp và thống nhất cam kết về thanh toán nợ với VASS, nhưng VASS 
không thực hiện đúng

• Điều kiện hạn chế nhận/nhượng dịch vụ
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WILLIS  Sing + Faber:

• Tồn đọng nhiều công nợ do các khoản tổn thất của nghiệp vụ Hàng hải mới phát 
sinh trong Quý IV/2014 phải thu hồi từ Willis

Các doanh nghiệp khác:

• Do phía bạn gửi phát sinh thanh toán chậm

• Công n ợ được quản lý ch ặt chẽ

• Tình hình thanh toán n ợ tồn đọng được cải thi ện



Quản tr ị chi phí qu ản lý, bán hàng 
& Dự phòng ph ải thu

Chỉ tiêu 2013 2014 KH 2014
Tăng/gi ảm

2014/13 2014/KH

Chi qu ản lý 59,264 72,392 65,000 +13,128 111.4%

Dự phòng ph ải thu 23,290 3,130 22,000 -20,160 14.2%

Đơn vị tính: Tr. đồng
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Tổng cộng 82,554 75,522 87,000 -7,023 86.8%

- Kiểm soát theo kế hoạch (ngoại trừ các khoản chi tăng do yếu tố khách quan 
như tiền thuê đất, tiền điện)

- Tích cực đốc thu và giải quyết công nợ tồn đọng



Hoạt động đầu tư tài chính & Hoạt động đầu tư tài chính & 
hoạt động khác 2014hoạt động khác 2014
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hoạt động khác 2014hoạt động khác 2014



Hoạt động đầu tư – các y ếu tố ảnh hưởng

• Tình hình kinh tế có nhiều điểm sáng, ổn định vĩ  mô tiếp tục được giữ 
vững. Moody nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ B2 lên B1 và Fitch 
nâng hạng từ B+ lên BB-

• Mặt bằng lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, lãi suất huy động giảm 1.5 - 2%, 
lãi suất cho vay giảm khoảng 2%. Thời điểm cuối năm 2014, lãi suất huy 
động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng từ 4 – 5.45% (so với cùng kỳ năm 
trước là 5 – 7.4%), lãi suất các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên 6 – 7.5% (so 
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trước là 5 – 7.4%), lãi suất các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên 6 – 7.5% (so 
với cùng kỳ năm trước là 7.5 – 8.8%)

• Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng tiếp tục giảm, đến cuối năm 2014 
còn 3.8%. Tuy nhiên khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu

• Thị trường trái phiếu trong nước sôi động với khối lượng huy động đạt 
263.000 tỷ VND, tăng gần 16% so với năm ngoái. Tuy nhiên, lãi suất trúng 
thầu trái phiếu Kho bạc tiếp tục xu hướng giảm, hiện còn 6%/năm cho kỳ 
hạn 5 năm

• Thị trường chứng khoán: VN Index tăng trưởng 8.12% và HN Index tăng 
trưởng 22.32%

• Thị trường BĐS đã có những dấu hiệu ấm dần lên.



Chủ trương về đầu tư 2014

• Tiếp tục theo đuổi mục tiêu An toàn - Ổn định – Hiệu quả

• Tiếp tục giữ tỷ trọng tiền gửi và trái phiếu khoảng 65% danh mục

• Tỷ trọng danh mục góp vốn khoảng 20%. Tiếp tục tìm cơ hội thoái vốn ở 
một số đơn vị kinh doanh không có hiệu quả)

• Tăng dần tỷ trọng vào đầu tư ủy thác theo một chiến lược thận trọng
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• Tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực đầu tư bất động sản nhằm đón đầu cơ hội



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Phân bổ vốn đầu tư (31/12/2014) 

STT Danh mục đầu tư
Thực hi ện

2013
Thực hi ện

2014
% so sánh

14/13
Tỷ trọng

2014

1 Tiền gửi 1,942,854 1,988,000 102.3 63.8%

2 Trái phi ếu, công trái 190,000 140,000 73.7 4.5%

3 Góp vốn DN khác 779,046 654,000 83.9 21.0%
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3 Góp vốn DN khác 779,046 654,000 83.9 21.0%

4 Đầu tư chứng khoán 16,949 32,609 192.4 1.0%

5 Ủy thác đầu tư 50,000 120,000 240.0 3.6%

6 Văn phòng cho thuê 22,277 21,770 91.4 0.7%

7 Đầu tư BĐS 7,100 13,269 186.0 0.4%

8 Đầu tư khác, TGKKH 35,212 143,533 407.6 4.6%

Tổng cộng 3,043,438 3,113,181 102.2 100%



Kết quả hoạt động đầu tư 2014

Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Danh mục đầu tư
Thực hi ện

2013
Kế hoạch

2014 
Thực hi ện  

2014
2014/2013

(%)

A Doanh thu đầu tư 325,507 344,000 387,876 119.1

1 Tiền gửi 188,393 130,000 161,451 85.7

2 Trái phi ếu 16,719 25,000 15,741 94.2

3 Góp vốn cổ phần 99,181 168,400 167,501 168.9
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3 Góp vốn cổ phần 99,181 168,400 167,501 168.9

4 Chứng khoán niêm y ết 348 2,600 399 112.6

5 Ủy thác đầu tư 2,070 5,000 10,297 497.4

6 Văn phòng cho thuê 14,558 13,000 14,001 96.2

7 Bất động sản 0 0 0

8 Lãi CL t ỷ giá đánh giá NT CK 0 1,844

9 Thu nh ập khác đầu tư 4,238 0 16,642 383.2

B Chi phí đầu tư 16,419 (7,000) (6,924)

C Thu nh ập đầu tư  (C = A - B) 309,090 351,000 394,801 127.7



Các hoạt động đầu tư chủ yếu 

• Lợi suất bình quân đối với tiền đồng đạt được là 8.11%/năm (thấp hơn gần 2% so 
với năm trước) và ngoại tệ là 0.25%/năm;

• Tập trung tiền gửi tại các ngân hàng, TCTD quốc doanh hoặc vốn nhà nước chi 
phối; các ngân hàng cổ phần lớn, uy tín có tình hình kinh doanh và tài chính ổn 
định, được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm;

• Lợi suất bình quân danh mục trái phiếu đạt 10.4%;

Danh mục ti ền gửi và trái phi ếu
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• Lợi suất bình quân danh mục trái phiếu đạt 10.4%;

• VINARE không thực hiện đầu tư thêm trái phiếu trong năm 2014 do mặt bằng lãi 
suất không được như kỳ vọng;

Danh mục ủy thác đầu tư
• Gia tăng phân bổ tài sản vào lĩnh vực ủy thác đầu tư: từ 50 tỷ lên 120 tỷ VND vào 

cuối 2014;

• Hợp đồng ủy thác đầu tư với VCBF với tổng số tiền 60 tỷ. Kết quả NAV tại 31/12/14 
đạt 75 tỷ VND, tăng trưởng 25%; nếu tính cả cổ tức đã nhận thì kết quả hợp đồng 
từ khi thực hiện đến cuối 2014 tăng 40.8%, bình quân tăng trưởng 10.2%/năm;

• Ký hợp đồng ủy thác mới với 2 công ty quản lý quỹ (tổng số tiền: 60 tỷ VND);



TT Đơn v ị góp v ốn
Vốn 

điều lệ

Tổng vốn 
đầu tư 

1/1/2014

Tổng vốn 
đầu tư 

31/12/14

Tỷ lệ 
sở hữu

Số lượng 
CK sở hữu 

Lợi tức trước thu ế

2013 2014 (E)

1 LD Samsung - Vina 500,000 225,046 125,000 25.00% 25,000, 000 196,040 170,085

2 Bảo hi ểm PJICO 709,700 59,289 59,289 8.76% 6,237,328 78,110 100,769

3 Bảo hi ểm PTI 504,000 38,416 38,416 7.06% 3,175,200 70,776 81,802

Các hoạt động đầu tư chủ yếu 

Danh mục góp v ốn cổ phần Đơn vị tính: Tr. VNĐ
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4 Bảo hi ểm GIC 400,000 17,600 17,600 5.87% 1,760,000 -148,920 -5,000

5 BH Phú Hưng 331,840 8,000 8,000 2.67% 800,000 -21,650 -14,513

6 Bảo hi ểm ABIC 380,000 32,000 32,000 8.42% 3,200,000 71,442 150,04 3

7 Bảo hi ểm BHV 300,000 30,000 30,000 10.00% 3,000,000 14,520 18,000

8 K.sạn SG - HL 100,000 6,000 6,000 6.00% 600,000 23,180 14,958

9 Cty CK Đại Nam 75,000 2,695 2,695 3.59% 269,500 1,080 1,778

10 Tiên Phong Bank 5,550,000 275,000 275,000 10.00% 30,00 0,000 381,390 536,246

11 Vinare Invest 93,900 60,000 60,000 60.00% 6,000,000 -6, 100 -717

Tổng cộng 754,046 654,000 67,923,052



• Liên doanh SVI: đầu năm 2014. VINARE thực hiện chuyển nhượng 25% vốn góp  
cho đối tác SFMI, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 25%. Kết quả kinh doanh của SVI 
năm 2014 tương đối tốt, lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 170 tỷ VND

• BH Phú Hưng, GIC, VNRI ghi nhận lỗ trong năm 2014; các doanh nghiệp còn lại đều 
ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi hoặc có kết quả tích cực hơn trong năm 2014

• Tiên Phong Bank: đạt lợi nhuận 536 tỷ VND năm 2014; nợ xấu được cải thiện giảm 

Các hoạt động đầu tư chủ yếu

Danh mục góp v ốn cổ phần (tiếp theo)
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• Tiên Phong Bank: đạt lợi nhuận 536 tỷ VND năm 2014; nợ xấu được cải thiện giảm 
xuống dưới 1% (chi tiết tại trang sau). VINARE đã thực hiện hoàn nhập dự phòng đối 
với TPB trong năm 2014 là 41.2 tỷ VND

Hoạt động cho thuê v ăn phòng

• Hệ số cho thuê bình quân trong năm 2014 đạt 89%

• Giá cho thuê bình quân chưa bao gồm VAT: 18.41 USD/m2/tháng

• Doanh thu cho thuê đạt 14 tỷ VND



Một số ch ỉ tiêu k ết quả hoạt động 
Tien Phong Bank 2014

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu 2013 2014 KH 2014
So với kế hoạch So với 

2013 (%)+/- %

1 Tổng tài s ản 32,088 51,509 50,000 1,509 103 16

2 Vốn điều lệ 5,550 5,550 5,550 - 100 100

3 Tổng huy động vốn, trong đó 28,067 46,725 42,000 4,725 111 166
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3.1 Tiền gửi của khách hàng 14,332 21,623 25,000 (3,377) 86 151

3.2 Tiền gửi, vay của TCTD khác 13,735 25,102 17,000 8,102 148 183

4 Dư nợ cho vay, đầu tư, trong đó 16,365 24,896 25,000 (104) 100 152

4.1 Cho vay khách hàng 11,926 19,775 19,580 195 101 166

4.2 Trái phiếu DN 4,439 5,121 5,420 (299) 94 115

5 Tỷ lệ nợ xấu 1.97% 1.00% <2.5% 171 51

6 Lợi nhu ận trước thu ế 381 536 438 98 122 141

7 CAR 19.81% 15.04% >9%

8 ROE (lợi nhu ận/vốn CSH b/ quân) 10.33% 13.51% 10.07% 3.44% 134



Các hoạt động khác 

• Nâng cao n ăng lực nghi ệp vụ, quản lý và khai thác:
� Quản trị nghiệp vụ: đã tiến hành rà soát, đánh giá và sửa đổi Underwriting Guidelines và 

Claims Handling Guidelines;

� Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến Nat Cat Modelling;

� Phối hợp với Swiss Re nghiên cứu phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ;

� Tổng kết công tác TBH của VINARE trong chương trình thí điểm BHNN của BTC;

� Duy trì mức xếp hạng tín nhiệm B++ của A.M.Best

31

� Triển khai nhận/nhượng TBH tàu cá theo Nghị định 67/CP của Chính phủ

� Đẩy mạnh hoạt động các Ban không chuyên: BMC, Pháp chế, Kiểm toán nội bộ, ...

� Đẩy mạnh các hoạt động marketing trong nước và nước ngoài

• Ban Risk Management:
� Tìm hiểu, sử dụng chương trình Ricasso phục vụ rating và underwriting 

� Tham gia tính toán số liệu trích lập dự phòng

� Tham gia đánh giá rủi ro cho 07 dịch vụ: nhà máy Phân bón DAP 2, nhiệt điện Phú Mỹ, Dệt 
Hà Nam, ...

� Tiếp tục làm việc về Nat Cat Modelling, dự án ADB và Cục QLGSBH về rủi ro thiên tai



Các hoạt động khác

• Tổ chức cán b ộ và Lao động ti ền lương, thi đua khen th ưởng
� Tổng công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; UBCKNN và 

Sở GDCKHN tặng thưởng giấy khen vì những đóng góp cho thị trường chứng khoán, là một 
trong 30 DN đạt điểm về minh bạch thông tin cao nhất trên SGDCK Hà Nội

� Đánh giá kết quả tái cấu trúc bộ máy giai đoạn 2;

• Đào tạo & Hỗ trợ th ị trường:
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� Tổ chức đào tạo cho khách hàng (GIC, BHV, PJICO, Fubon, ...)

� Hội thảo về Bảo hiểm Ung thư (tháng 5) tại TP HCM, Tài sản, Kỹ thuật (tháng 8)

� Cử 22 cán bộ tham dự các khóa đào tạo ở nước ngoài, trong đó có 07 cán bộ được đào tạo 
theo SCA và 05 cán bộ đi đào tạo trong nước

� Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, offsite meeting để đáp ứng các yêu cầu của tái cấu trúc bộ 
máy



Các hoạt động khác

• Tài chính - K ế toán & BCA:
� Hoàn thành báo cáo tài chính 2013 (báo cáo riêng và hợp nhất)

� Kiểm toán báo cáo tài chính 2013 (báo cáo riêng và hợp nhất)

� Tư vấn, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 và ký hợp đồng 
kiểm toán

� Tiếp tục dự án IFRS

� Thành lập Tiểu ban xử lý nợ
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� Thành lập Tiểu ban xử lý nợ

• Ban IT:
� Vận hành thành công và tiếp tục hoàn thiện hệ thống WebXL

� Xây dựng và đưa vào vận hành qui trình quản lý và giám sát hoạt động hệ thống CNTT của 
Vinare

� Tích hợp mạng IT của chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào Hà Nội

� Xây dựng trung tâm dữ liệu (data warehouse) và kết nối với hệ thống WebXL và báo cáo BO

• Hoạt động của Chi nhánh TP H ồ Chí Minh:
� Thực hiện tốt vai trò cầu nối, đầu mối thông tin, thống kế số liệu cho Tổng công ty tại địa bàn 

phía Nam

� Làm tốt khâu thanh toán, đốc thu và chính sách khách hàng



Kế hoạch kinh doanh 2015Kế hoạch kinh doanh 2015
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Dự báo tình hình kinh t ế 2015

• Dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3% so với 2.7% năm 2014;

• Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục hồi phục và khởi sắc năm 2015. Dự báo tăng 
trưởng GDP ở mức 6.2%, lạm phát dưới 5% (Nguồn: VN Economy);

• Thị trường bất động sản và chứng khoán tiếp tục đà hồi phục, tăng trưởng tín dụng 
dự kiến 15%; hoạt động M&A dự báo sẽ tăng trưởng;

• Nợ xấu và công nợ khó đòi vẫn là vấn đề nan giải: 

35

• Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất – kinh 
doanh, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế



Dự báo th ị trường BH 2015

• Sự phục hồi của nền kinh tế được dự báo rõ nét hơn trong năm 2015, cùng với sự 
khởi sắc của thị trường chứng khoán và bất động sản. Dự báo thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ tăng trưởng15% (Nguồn: Cục QLGSBH), tập trung chủ yếu vào các 
dịch vụ thuộc mức giữ lại của công ty gốc. 

• Các chính sách, chế độ của Nhà nước góp phần gia tăng nguồn thu bảo hiểm: 
chương trình bảo hiểm thủy sản theo Nghị định 67; tiếp tục triển khai mở rộng 
BHNN; bảo hiểm rủi ro thiên tai; ...

• Các DNBH cải thiện năng lực tài chính, năng lực quản trị DN, dịch vụ khách hàng, 
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• Các DNBH cải thiện năng lực tài chính, năng lực quản trị DN, dịch vụ khách hàng, 
quản lý rủi ro, ...

• Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm tăng cường công tác quản lý, giám sát: giám sát 
các DN có kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm thua lỗ trong 2 năm tài chính 
liên tiếp, cấm đồng bảo hiểm sau đơn, phân loại các DNBH, quản trị kinh doanh 
theo nghiệp vụ, yêu cầu về actuary, ...

• Đầu tư và môi trường đầu tư: 

– Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm so với 2014

– Xuất hiện nhiều cơ hội về M&A

– Thị trường BĐS, chứng khoán có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng

– Tỷ giá ổn định

– Rủi ro liên quan đến công nợ và nợ xấu phải xử lý của nền kinh tế



Chủ trương của VINARE 2015

� Kinh doanh TBH:

� Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
TBH; Từng bước mở rộng thị trường TBH, nâng cao năng lực cung cấp giá trị 
gia tăng và giải pháp phát triển bền vững;

� Tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: BH Ung thư, 
Thủy sản,  Nông nghiệp, Rủi ro thiên tai, Tín dụng xuất khẩu ....
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� Đầu tư:

� Điều chỉnh phân bổ tài sản đầu tư một cách có hiệu quả và bền vững

� Bổ sung vốn đầu tư một cách thận trọng vào danh mục ủy thác, đầu tư bất 
động sản

� Tăng cường đánh giá rủi ro, giám sát hoạt động các đơn vị có vốn đầu tư của 
VINARE



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch kinh doanh 2015

Thực hi ện 2014 Kế hoạch 2015 Tăng tr ưởng

Doanh thu phí nh ận 1,512,456 1,610,000 6.4%

Phí giữ lại 558,246 572,117 2.5%

Kế hoạch kinh doanh
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Lợi nhu ận trước thu ế * 446,351 250,000 -44.0%

Cổ tức 15% Dự kiến 15%

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2015 giảm mạnh (196 tỷ) so với 2014. Nguyên nhân:

� Thu nhập hoạt động đầu tư giảm mạnh:

- Giảm thu từ SVI (140 tỷ so với 2014)

- Giảm thu do lãi suất huy động (ước giảm so với 2013 là 40 tỷ VND) 

- Giảm hòa nhập dự phòng đầu tư dài hạn khoảng 10 tỷ

� Giảm tác động của thay đổi chính sách phân bổ hoa hồng TBH (chênh lệch 42 tỷ)



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch chi ti ết các nghi ệp vụ 

Nghi ệp vụ

Kế hoạch 2015

Phí nhận Phí gi ữ lại Lợi nhu ận gộp

Kỹ thuật 294,000 124,653 38,913

Tài sản 510,000 115,000 7,838

Dầu khí 16,000 5,299 1,720

Hàng không 30,000 1,290 1,166
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Hàng không 30,000 1,290 1,166

Hàng hóa 230,000 168,856 39,024

Thân tàu 52,000 30,680 -1,309

P&I 205,000 49,200 10,385

Hỗn hợp 240,000 57,600 22,380

Nhân th ọ 2,000 2,000 896

Nông nghi ệp 1,000 289 282

Tàu cá 30,000 17,250 1,516

Tổng 1,610,000 572,117 122,803

Tỷ lệ combined ratio: 92.8%



Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch phân b ổ tài sản đầu tư 2015

STT Danh mục đầu tư 1/1/2015 31/12/2015 (E) Chênh l ệch
Tỷ trọng 

31/12/2015

1 Tiền gửi 1,988,000 2,068,000 +80,000 63.1%

2 Trái phi ếu, công trái 140,000 190,000 +50,000 5.8%

3 Góp vốn DN khác 654,000 654,000 0 20.0%
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4 Đầu tư chứng khoán 32,609 52,000 +19,391 1.6%

5 Ủy thác đầu tư 120,000 170,000 +50,000 5.2%

6 Văn phòng cho thuê 21,770 20,000 -1,770 0.6%

7 Đầu tư BĐS 13,269 63,000 +49,731 1.9%

8 Đầu tư khác, TGKKH 143,533 60,000 -83,533 1.8%

Tổng cộng 3,113,181 3,277,000 +163,819 100%

Thu nh ập hoạt động đầu tư 211,000



Nhiệm vụ trọng tâm 2015

1. Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2015 

2. Thiết lập và từng bước thực hiện mục tiêu phát triển và giải pháp giai đoạn 2015 –
2020

3. Tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực: BH Tàu cá, Nông nghiệp, BH Ung thư, ...

4. Tăng cường năng lực quản trị rủi ro

5. Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, 
mở rộng thị trường
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mở rộng thị trường

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

7. Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm khi có điều kiện

8. Nghiên cứu và sửa đổi Điều lệ, các quy định về quản trị theo nội dung Luật Doanh 
nghiệp sửa đổi



Nhiệm vụ/Giải pháp trong t ừng l ĩnh vực

Kinh doanh nh ận, nhượng Tái b ảo hiểm
� Tăng cường quản trị rủi ro kinh doanh, đặc biệt đối với nghiệp vụ Tài sản; đánh 

giá và đề ra giải pháp đối với các rủi ro mới

� Củng cố quan hệ khách hàng trong nước; mở rộng một cách thận trọng việc khai 
thác dịch vụ nước ngoài

� Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng và đối tác: trao đổi thông tin, hội 
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� Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng và đối tác: trao đổi thông tin, hội 
nghị, hội thảo, phương án TBH, đào tạo, xây dựng phát triển sản phẩm mới …

� Tăng cường nguồn lực triển khai các sản phẩm: BH Nông nghiệp, Thủy sản, BH 
ung thư và các sản phẩm mới khác

� Nghiên cứu/đánh giá cấu trúc phương án tái bảo hiểm để chuyển đổi khi có điều 
kiện

� Chuẩn bị và tăng cường nhân lực cho các bộ phận actuary, nghiên cứu sản 
phẩm mới



Nhiệm vụ/Giải pháp trong t ừng l ĩnh vực

� Ban hành và thực thi chính sách khách hàng đồng bộ:

� Thiết lập và hoàn chỉnh hệ thống thông tin khách hàng và thị trường, đánh 
giá thông tin khách hàng và sản phẩm/nghiệp vụ và phân loại khách hàng, 
sản phẩm/dịch vụ, thị trường …

� Cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng: quản trị rủi ro, thông tin, đào tạo, 
sản phẩm mới, chính sách khen thưởng

Marketing 
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sản phẩm mới, chính sách khen thưởng

� Mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng trong và ngoài nước

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

Risk Management

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

� Xây dựng các mô hình Nat Cat và Agro

� Thiết lập Enterprise Risk Management Framework 



Nhiệm vụ/Giải pháp trong t ừng l ĩnh 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; 

Đầu tư

44

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

� Hoàn tất đề án chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS

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

� Nâng cấp ứng dụng IT (phần cho Tài chính - Kế toán)

Tài chính - K ế toán



Nhiệm vụ/Giải pháp trong t ừng l ĩnh vực

� Tiếp tục bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

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

� Đào tạo nguồn nhân lực (tự đào tạo, thuê đào tạo …)

� Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả làm việc

Tổ chức bộ máy
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Công ngh ệ thông tin
� Vận hành hệ thống IT an toàn, hiệu quả

� Bảo đảm an ninh/an toàn hệ thống

� Triển khai xây dựng hệ thống IT cho kế toán

� Hoàn thiện hệ thống báo cáo Business Object



Tổng công ty c ổ phần 
Tái bảo hiểm quốc gia Vi ệt nam

XIN CÁM ƠN XIN CÁM ƠN 
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