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PHẦN 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

1. Tổng quan thị trường

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Theo
thống kê sơ bộ thì tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 24%.
Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 12% so
với năm 2017. Tuy nhiên ghi nhận chỉ tăng trưởng mạnh các nghiệp vụ sức khỏe, con
người, xe cơ giới khoảng trên 30%.

Theo Số liệu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018 ghi
nhận tỷ lệ tổn thất cao ở các nghiệp vụ Xe cơ giới (hơn 60%), Nông nghiệp (hơn
200%), bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm gần 80%.

Trong năm 2018, thị trường liên tiếp xảy ra nhiều vụ tổn thất tài sản lớn, mức phí
bảo hiểm kỹ thuật giảm mạnh, vì vậy các nhà Tái bảo hiểm nước ngoài (Swiss Re,
Scor, Korean Re, ACR đồng loạt áp dụng điều kiện “chia sẻ tổn thất” trong các hợp
đồng TBH Phi hàng hải của Việt nam, các leader áp dụng điều kiện, điều khoản chặt
chẽ hơn, vì vậy các công ty trong nước gặp khó khăn hơn trong việc tái tục các hợp
đồng cố định. Nhiều công ty đã đổi leader. Chỉ có PVI, PJICO, MIC, BL tái tục được
hợp đồng như cũ. Các hợp đồng tái bảo hiểm hàng hải hầu như giữ nguyên điều kiện
như năm 2018.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1. Kết quả kinh doanh năm 2018

So với kết hoạch kinh doanh 2018 đã được Hội đồng quản trị thông qua, kết quả
kinh doanh năm 2018 đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, hoàn thành 98,3% kế hoạch; trong đó doanh thu
từ hoạt động nhận TBH đạt 1.216,4 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch.

- Tổng chi phí là 1395,4 tỷ đồng, tương đương 97,8% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 154,8 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch và tăng

trưởng 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh TBH đạt
56,2 tỷ, hoàn thành 100,6% kế hoạch

Tài liệu 1
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Bảng 1: Kết quả kinh doanh năm 2018
Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Thực hiện năm
2018

Thực hiện năm
2017

% so với
cùng kỳ

Kế hoạch
năm 2018

% so với
kế hoạch

TỔNG DOANH THU 1,550.2 1,609.4 96.3% 1,576.9 98.3%
- Doanh thu từ hoạt động nhận TBH: 1,216.4 1,278.1 95.2% 1,210.7 100.5%
- Thu hoa hồng nhượng TBH 205.7 211.6 97.2% 215.4 95.5%
- Doanh thu khác từ HĐBH 9.3 17.1 54.8% 29.1 32.2%
- Doanh thu hoạt động tài chính 118.8 102.6 115.8% 118.9 99.9%
- Doanh thu khác 0.0 0.0 0.0% 3.0
TỔNG CHI PHÍ 1,395.4 1,458.4 95.7% 1,426.8 97.8%
Chi phí từ hoạt động TBH 1,375.3 1,430.2 96.2% 1,400.0 98.2%

Phí nhượng TBH 865.1 894.8 96.7% 870.2 99.4%
Chi trả bồi thường thuộc TNGL 147.2 177.6 82.9% 104.8 140.4%
Trích lập dự phòng nghiệp vụ 20.7 14.3 145.1% 43.4 47.8%
+Dự phòng bồi thường 33.5 -9.1 -366.8% 44.9 74.5%
+Dự phòng phí (21.7) 10.6 -204.9% -11.0 156.5%
+Dự phòng IBRN (1.6) 1.3 -119.6% -0.8 -1318.5%
+Dự phòng DĐL 10.5 11.5 91.6% 10.2
Hoa hồng nhận TBH 274.0 269.8 101.6% 290.5 94.3%
Chi khác HĐKD bảo hiểm 8.2 15.2 53.6% 31.5 25.9%
Chi phí quản lý & tiền lương 60.0 58.5 102.6% 59.7 100.6%

Chi phí hoạt động tài chính 20.1 27.5 73.4% 24.7 81.6%
Chi phí khác - 0.7 2.2
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 154.8 151.0 102.5% 150.1 103.2%

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm 56.2 75.9 74.0% 55.86 100.6%
Lợi nhuận đầu tư tài chính 98.7 75.1 131.4% 94.2 104.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 126.1 117.0 107.8% 120.1 105.0%
Tỷ lệ bồi thường 50% 47% 107% 42% 119%
Tỷ lệ chi phí 36% 34% 106% 44% 82%
Tỷ lệ kết hợp 85% 80% 106% 86% 100%
Tổng tài sản 3,796 3,517 108.0% 4,038.6 94.0%
Vốn chủ sở hữu bình quân 804 770 104.5% 1,117.3 72.0%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
bình quân (ROE) 15.7% 15.2% 103.2% 10.7% 145.9%
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Trong năm 2018, PVIRe tiếp tục bám sát kế hoạch doanh thu phí nhận TBH và các
chính sách khai thác nhận/nhượng hiện hành, không tái tục đối với các dịch vụ không
hiệu quả hoặc tiềm ẩn rủi ro cao, cẩn trọng hơn trong nhận tái bảo hiểm nước ngoài, đẩy
mạnh khai thác thị trường trong nước. Tỷ trọng khai thác các nguồn đang đi đúng định
hướng đã đặt ra trong năm 2018.

Về phí nhận TBH, Đối với nguồn nhận từ PVI Ins, PVIRe tiếp tục tập trung tối đa
hóa hiệu quả thu xếp. Phí nhận TBH đạt 780,4 tỷ giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nguồn nhận từ trong nước, ngay từ đầu năm 2018, PVIRe đã tập trung đẩy
mạnh nhận TBH từ thị trường trong nước theo đúng định hướng đã đề ra. Kết quả năm
2018, phí nhận thực tế phát sinh đạt 282,5 tỷ, tăng trưởng hơn 22% so với cùng kỳ.

Với nguồn nhận nước ngoài, PVIRe đã tiếp tục điều chỉnh chính sách khai thác theo
hướng thận trọng. Doanh thu phí nhận giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng doanh thu phí nhận từ nguồn PVI Ins và nguồn nước ngoài giảm nhẹ so với
cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó tỷ trọng doanh thu phí nhận khai thác từ nguồn trong
nước tăng từ 18% lên 23% trong năm 2018, theo đúng định hướng mà Ban Lãnh đạo đã đề
ra

Về bồi thường, tổng số bồi thường đã phát sinh và dự phòng bồi thường (không bao
gồm IBNR) bổ sung trong năm 2018 là 179 tỷ đồng với tỷ lệ bồi thường đạt 50%. Tỷ lệ
tổn thất các nguồn Nước ngoài và Nguồn trong nước trong năm 2018 đều giảm đáng kể
so với năm 2017. Tỷ lệ tổn thất nguồn PVI Ins là 52% cao hơn so với cùng kỳ (36%) là
do năm 2018 ghi nhận các tổn thất lớn thuộc nghiệp vụ Thân tàu (tổn thất FSO Orkid, tổn
thất tàu Huyndai Vinashin …), Hàng hóa (tổn thất Long Phú 1), Kỹ thuật (Cháy Duyên
Hải 3)

Về hoạt động đầu tư tài chính, Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt 98,7 tỷ,
hoàn thành 105% so với kế hoạch đề ra chủ yếu do cổ tức nhận được từ các quỹ POF,
PIF cao hơn so với kế hoạch (thu được 34 tỷ so với kế hoạch là 20,5 tỷ). Bên cạnh đó,
công ty đã tích cực thu đòi công nợ nhanh chóng, tối đa hóa hiệu quả dòng tiền của công
ty, đồng thời cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ, thực hiện chuyển đổi thành công 19,9
triệu USD và 1,2 triệu EUR sang VNĐ để thực hiện đầu tư có hiệu quả cao hơn

Kết quả chung đạt được, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 126 tỷ bằng 107% kế
hoạch đề ra và bằng 105% so với năm 2017. Với mức lợi nhuận này PVIRe có khả năng
chi trả cổ tức năm 2018 là 16%.

2.2. Các thành tựu nổi bật trong năm 2018

 Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018 với lợi nhuận trước thuế đạt 154,8 tỷ bằng
103,1% kế hoạch – lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập. Cả lợi nhuận hoạt động
kinh doanh TBH và hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

 Hoạt động đầu tư đạt kết quả đột biến, lợi nhuận đầu tư tài chính tăng trưởng hơn
30% so với năm trước. Cơ cấu lợi nhuận dịch chuyển theo đúng định hướng của
nhà TBH chuyên nghiệp: 64% từ ĐTTC, 36% từ KDBH (Năm 2018); (năm 2017:
tỷ lệ là 50:50)

 Công tác nhận TBH trong nước có nhiều khởi sắc. Doanh thu tăng trưởng 22% so
với năm trước. Phí giữ lại nguồn trong nước so với cùng kỳ tăng 28%.

 Đa dạng hóa sản phẩm khai thác. Ngoài các sản phẩm truyền thống như tài sản, kỹ



PL.01.13b.PVIRe 4/7

thuật, hàng hóa, xe cơ giới, trong năm 2018 công ty còn khai thác thêm nhiều loại
hình sản phẩm mới đa dạng

 Tỷ lệ hoa hồng TBH các dịch vụ PVN trả cho PVI Ins năm 2018 tăng trưởng 25%
so với năm 2017

 Năm đầu tiên PVIRe thay mặt các công ty bảo hiểm trong nước làm việc với Hội
P&I quốc tế.

 Phòng kinh doanh phía Nam hoạt động theo đúng định hướng với mức phí khai
thác từ thị trường này đạt mức tăng trưởng gấp 1,7 lần so với năm trước.

 Hoàn thành mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản trị: thực hiện tái cấu trúc
các Phòng khối, mô hình tổ chức công ty hoàn thiện, Sự chỉ đạo và phối hợp của
Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông suốt và nhất quán trong điều kiện trong
năm có nhiều sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT của công ty.

 Hệ thống Kế toán quản trị có nhiều cải tiến.

 Công nghệ thông tin tiếp tục là đòn bẩy giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh, giảm thiểu khối lượng công việc, tăng năng suất lao động.

3. Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm
Để đạt được những thành công nêu trên, PVIRe đã biết phát huy những thuận lợi

và nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh của mình để tìm cách
khắc phục.

3.1. Thời cơ
- Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng
- Capacity nhiều nhưng các nhà TBH có xu hướng thắt chặt điều kiện điều
khoản.
- PVI Ins đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngoài ngành dầu khí nên cơ hội
cho PVIRe tham gia.
- Một số công ty bắt đầu quan tâm hơn đến hiệu quả khai thác bảo hiểm giúp
giảm tỷ lệ bồi thường các dịch vụ nhận TBH trong nước
- Một số loại hình bảo hiểm mới (bảo hiểm bảo hành …) có nhiều dư địa để
phát triển
- SwissRe có kế hoạch thoái vốn khỏi Vinare, HĐCĐ của Vinare có nhiều
điểm hạn chế so với năm 2018

3.2. Thách thức
- Năng lực giữ lại của công ty vẫn còn hạn chế. Việc nhận tái của PVIRe vẫn
còn phụ thuộc nhiều vào việc thu xếp nhượng TBH
- Các nghiệp vụ Kỹ thuật và tài sản tiếp tục đà suy giảm phí và mức khấu trừ.
Nghiệp vụ thân tàu vẫn tiếp tục vị lỗ
- Tỷ trọng các dịch vụ có nhượng TBH không tăng mà thậm chí có xu hướng
giảm xuống. Bên cạnh đó, phí nhượng trong nước cũng giảm xuống khi các
công ty bảo hiểm gốc đều có đối tác nước ngoài là cổ đông chiến lược.
- Thị trường TBH quốc tế khá dè dặt với các dịch vụ của Việt Nam (do phí
và mức khấu trừ cạnh tranh, điều kiện/điều khoản không tiêu chuẩn, chất lượng
quản lý rủi ro thấp) dẫn đến khó tìm kênh tái retro và khó để tối ưu hóa khả
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năng khai thác
3.3. Thuận lợi

- PVIRe nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao từ Công ty mẹ - PVI Holdings.
Với lợi thế về vốn, công nghệ, thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, PVI
Holdings đã tạo cho PVIRe một nền tảng sức mạnh lớn trong việc xây dựng hệ
thống, định hướng chiến lược, quản trị điều hành, đào tạo cán bộ và tạo dựng
lợi thế cạnh tranh.

- Sự hỗ trợ giúp đỡ từ PVI Insurance trong hoạt động kinh doanh TBH, doanh
thu nhận TBH từ PVI Ins chiếm 65% phí nhận của PVIRe. PVIRe vẫn được sử
dụng chung năng lực hợp đồng cố định của PVI Ins.

- Tập thể Lãnh đạo & nhân viên đoàn kết, quyết tâm.
- Dư địa cho sự phát triển của PVI Re vẫn còn nhiều
- Mô hình tổ chức, quy trình quy chế đã tương đối hoàn chỉnh sau 5 năm đi vào

hoạt động.
- Tổng lượng phí nhượng tái lớn nên có ưu thế trong làm việc với thị trường

quốc tế so với các công ty bảo hiểm trong nước.
3.4. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, PVIRe cũng nghiêm túc nhìn nhận lại
những tồn tại, khuyết điểm trong năm 2018 để tìm giải pháp khắc phục, hoàn thiện
năm tới. Cụ thể:

- Công tác tăng vốn không thực hiện được như kỳ vọng, với số vốn tăng không
lớn đủ thay đổi năng lực nhận TBH

- Còn bị động trong việc phát triển sản phẩm mới
- Chưa có thêm các dịch vụ gia tăng cho khách hàng ngoài đào tạo, đánh giá rủi

ro
- Công tác thu đòi công nợ được triển khai quyết liệt tuy nhiên vẫn còn tồn

đọng
- Chưa tuyển dụng thêm được cán bộ giỏi

3.5. Bài học kinh nghiệm
- Quyết liệt kinh doanh theo đúng chỉ đạo của của PVI Holding
- Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng vì lợi ích của

công ty. Sự phối hợp, hợp tác giữa các khối ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ
- Các cán bộ trẻ được quan tâm đào tạo trong và ngoài nước, được bổ nhiệm vào

các vị trí phù hợp với năng lực. Mức lương và thu nhập của người lao động
được điều chỉnh theo hướng công bằng, gắn liền với hiệu quả công việc.

- Cơ chế kinh doanh uyển chuyển, linh hoạt. Bộ KPI được xây dựng theo sát
hoạt động kinh doanh hàng ngày.
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PHẦN 2 - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Căn cứ chính xây dựng kế hoạch
 Kế hoạch năm 2019, Tổng doanh thu tăng 6,4% so với năm 2018. Doanh thu

nhận TBH tăng trưởng 6,6% so với năm 2018, trong đó doanh thu nhận TBH
từ thị trường trong nước đạt mức tăng trưởng 16%

 Tỷ suất lợi nhuận đầu tư tài chính trên vốn đầu tư bình quân trung bình năm
2019 đạt 8,4% trên vốn đầu tư bình quân đạt 1.300 tỷ. Doanh thu đầu tư tài
chính tăng trưởng 4%. Lợi nhuận đầu tư tài chính tăng trưởng 6,3%.

 Tỷ lệ kết hợp đạt mức 85%. Lợi nhuận trước thuế đạt 162,3 tỷ, trong đó lợi
nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 57,4 tỷ cao hơn so với năm 2018

 Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 là 16% trên vốn điều lệ bình quân.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2019
Đơn vị: tỷ đồng

Thực hiện
năm 2018

Kế hoạch
năm 2019

% so với
2018

Tổng tài sản 3,796.4 4,030.5 106.2%

Vốn chủ sở hữu 842.1 866.4 102.9%

Vốn điều lệ 728.0 728.0 100.0%

Tổng doanh thu 1,550.2 1,649.6 106.4%

Tổng chi phí 1,395.4 1,487.3 106.6%

Lợi nhuận trước thuế 154.8 162.3 104.8%

Lợi nhuận sau thuế 126.1 129.9 103.0%

Tỷ lệ chi trả cổ tức 16% 16% 100.0%

3. Các giải pháp thực hiện

Giải pháp về Kinh doanh:
- Về thu xếp TBH:
 Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với PVI Insurance, chủ động xây dựng phương án

TBH trước kỳ tái tục các hợp đồng
 Đẩy mạnh công tác tìm kiếm Leader cho các Hợp đồng cố định riêng PVIRe

Inwward Facultative có uy tín nhằm thu xếp 100% hợp đồng
 Tìm kiếm, mở rộng thị trường tái FAC cho cả On-shore và Off-Shore đảm bảo

nguồn capacity an toàn và hiệu quả, tiến tới tăng dần tỷ lệ thu xếp các dịch vụ
trong ngành và ngoài ngành

 Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn nhượng TBH các HĐCĐ nước ngoài, tận
dụng các phương án trao đổi nếu có để đẩy mạnh doanh thu nhận TBH nước
ngoài một cách an toàn và hiệu quả

 Tiếp tục điều chỉnh chính sách nhận TBH, đánh giá phân tách rủi ro, gia tăng
mức giữ lại cho từng nhóm sản phẩm, nhóm rủi ro, nhóm khách hàng
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 Đẩy mạnh kinh doanh nhận TBH tạm thời trong nước, các nghiệp vụ mới có nhu
cầu TBH. Tập trung thâm nguồn lực cho các khách hàng còn tiềm năng.

 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thị trường miền Nam, Campuchia, Lào. Tiếp
cận các thị trường tiềm năng trong khu vực

 Đẩy mạnh cung cấp các giá trị gia tăng (giám định rủi ro, đào tạo..) cho khách hàng
- Về đầu tư:
 Chủ động, linh hoạt trong các phương án đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất
 Thay đổi cơ cấu, đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính nhằm tối đa hóa hiệu

quả dòng tiền
 Xây dựng mô hình dự báo dòng tiền sử dụng dữ liệu hệ thống cũng như các

thông tin bổ sung của các bộ phận để đưa ra cân đối dòng tiền hợp lý, đảm bảo
đủ khả năng thanh toán và gia tăng dòng tiền đưa vào đầu tư, nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn

Giải pháp về Quản trị:
 Tập trung kiểm soát tính tuân thủ (quy trình, chỉ đạo của Ban ĐH) của các bộ

phận, đặc biệt là các khối Kinh doanh. Thường xuyên rà soát phát hiện các lỗ
hổng của hệ thống, quy trình để khắc phục

 Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị
 Chuẩn bị tốt cho công tác thanh tra của Bộ tài chính (dự kiến tháng 8/2019)

 Xây dựng các biện pháp tiết giảm tối đa chi phí
 Tiếp tục tập trung đôn đốc xử lý công nợ TBH
Giải pháp về nhân sự
 Tuyển dụng thêm cán bộ có kinh nghiệm.
 Tăng cường đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ
 Tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo tại HDI Singapore
 Xây dựng cơ chế lương mới cho năm 2019
Giải pháp về Công nghệ thông tin
 Khuyến khích tất cả cán bộ đưa ra sáng kiến cải tiến nhằm tự động hóa các công

việc hàng ngày, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí

 Hoàn thiện ứng dụng quản lý chứng từ điện tử và xây dựng các tính năng quản
lý/tra cứu. Nghiên cứu giải pháp áp dụng úng dụng này cho các khách hàng
trong nước của PVIRe.

 Hoàn thiện việc phê duyệt điện tử cho các line nghiệp vụ Bảo hiểm kỹ
thuật/năng lượng/thân tàu

 Xây dựng hệ thống in và quản lý Hợp đồng TBH tự động.
 Đầu tư hệ thống máy chủ chạy phân tải phần mềm PIAS phục vụ báo cáo IFRS

Kính báo cáo./.
TỔNG GIÁM ĐỐC


