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I.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013

Năm 2013 đã khép lại với những khó khăn của nền kinh tế, trong đó nhiều yếu tố
mang tính nền tảng chưa được giải quyết triệt để. Các vấn đề như nợ xấu ngân hàng, tồn
kho bất động sản, tình trạng tắc nghẽn tín dụng, sức mua thấp… tiếp tục gây ảnh hưởng
trực tiếp và tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp, khiến cho hơn 60.000 doanh nghiệp
phải giải thể, phá sản trong năm qua.
Trong bối cảnh đó, PVI được xem như một điểm sáng trong cộng đồng doanh
nghiệp khi tiếp tục phát triển bền vững và đạt kết quả hết sức ấn tượng, vượt hầu hết các
mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Năm 2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng
cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 và 4 phiên họp HĐQT định kỳ trong năm.
HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết nhằm thực hiện việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động
của Ban điều hành; đồng thời phối hợp tích cực với Ban kiểm soát trong việc tăng cường
quản trị rủi ro cho hoạt động của các công ty trong hệ thống PVI. Trong năm 2013,
HĐQT đã thực hiện được các công việc cụ thể như sau:
1.

Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch và đánh giá cao
thành tích đạt được trong năm 2013 đã được nêu cụ thể tại “Báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014” do Tổng giám đốc trình bày với một số chỉ
tiêu nổi bật như:
 Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.074 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch.
 Lợi nhuận trước thuế đạt 538 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch.
 Lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng tỷ đồng, hoàn thành 201% kế hoạch.
 Vốn chủ sở hữu đạt 6.175 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2012. Tổng tài
sản đạt 12.400 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2012.
 Các đơn vị trong hệ thống đạt kết quả cao, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô
và thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI
Insurance) tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm công nghiệp Việt Nam và lần đầu
tiên vượt mức doanh thu bán lẻ 1.800 tỉ đồng, tăng trường trên 16% trong khi toàn
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thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng trưởng khoảng 7%. Tổng công ty cổ
phần Tái Bảo hiểm PVI (PVI Re) thực hiện thành công cổ phần hóa, chính thức
hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2013. Với việc đáp ứng
các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tái bảo hiểm, PVI Re đã được lựa chọn vào
Danh sách các nhà nhận tái bảo hiểm đạt chuẩn (Security List) của Talanx Group
và là Nhà Tái bảo hiểm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của AON Benfield.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life ngay sau khi được cấp phép vào
tháng 1/2013 đã triển khai hoạt động một cách hiệu quả và đạt kết quả kinh doanh
ấn tượng. Thông thường các công ty mới thành lập sẽ phải chịu lỗ kỹ thuật trong
những năm đầu tiên đi vào hoạt động, trong khi đó, PVI Sun Life ngay trong năm
đầu tiên hoạt động đã có lợi nhuận, đạt tổng doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng, đứng
thứ 3 thị trường bảo hiểm nhân thọ về doanh thu khai thác mới. Tòa nhà văn
phòng của PVI, PVI Tower đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày
10/01/2014. Như vậy, PVI đã có một trụ sở mới khang trang, hiện đại, xứng tầm
với một Tập đoàn Bảo hiểm – Tài chính đẳng cấp quốc tế. Với chất lượng vượt
trội cùng thương hiệu của chủ đầu tư PVI, đến hết năm 2013 PVI Tower đã lấp
đầy được hơn 70% diện tích cho thuê, trong đó có những doanh nghiệp tầm cỡ thế
giới như Samsung, Obayashi...
2.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp

Năm 2013, HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc PVI đã được
ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã nhận
Giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 24/01/2013. PVI đã thực hiện triển khai công
tác thoái vốn tại các công ty liên kết theo đúng lộ trình đã đề ra: Giải thể CTCP Thương
mại & Truyền thông Năng lượng mới; Chuyển nhượng 100% vốn của PVI tại CTCP Du
lịch Dầu khí Sapa; Giảm tỷ lệ sở hữu của PVI tại Viethousing từ 34% xuống 25,5%; hiện
tại, PVI đã tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại Viethousing xuống 19,5%.
Năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Công
ty Tái bảo hiểm PVI sang mô hình Công ty cổ phần nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng cao
hiệu quả kinh doanh tái bảo hiểm. Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI (PVI Re)
chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2013.
Trong năm 2014, PVI sẽ tiếp tục thành lập Công ty Quản lý Quỹ PVI để hoàn
thiện mô hình tái cấu trúc, chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư, nâng cao hiệu quả quản
trị dòng tiền và tài sản của toàn bộ hệ thống PVI.
3.

Chỉ đạo hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp, HĐQT đã
thành lập và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đầu tư và Ủy ban
Thù lao và Bổ nhiệm. Ủy ban Đầu tư có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT
trong việc hoạch định chiến lược và kế hoạch đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển
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của PVI. Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm có chức năng tư vấn và tham mưu cho HĐQT
trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của PVI.
Trong năm 2013, Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro đã xây dựng “Bảng chỉ tiêu
đánh giá hoạt động của các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm” để nâng cao công tác quản trị
rủi ro cho PVI; Ủy ban Chiến lược và Phát triển đang xây dựng “Chiến lược phát triển
PVI giai đoạn 2013-2018” trình HĐQT nhằm định hướng chiến lược phát triển dài hạn
cho PVI.
Hiện nay, với việc thành lập Văn phòng HĐQT cùng với 4 Ủy ban chức năng
thuộc HĐQT, hiệu quả hoạt động của HĐQT PVI ngày càng được nâng cao theo các tiêu
chuẩn và thông lệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh PVI có sự tham gia của các thành viên
HĐQT nước ngoài và các đối tác chiến lược quốc tế.
4.

Chỉ đạo các đơn vị bảo hiểm PVI Insurance và PVI Re bảo vệ thành công xếp
hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best đã tái khẳng định xếp hạng năng
lực tài chính mức B+ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức
bbb- (Đủ năng lực) đối với Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) và Tổng công ty
cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re), đồng thời triển vọng nâng hạng (trong vòng 12- 36
tháng tiếp theo) được điều chỉnh từ “Ổn định” lên “Tích cực”.
Để đảm bảo giữ vững và nâng kết quả xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế, trong
năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo tăng vốn Điều lệ cho PVI Insurance lên 1.850 tỷ đồng nhằm
nâng cao khả năng giữ lại và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Với vốn điều lệ
hiện tại, Bảo hiểm PVI là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn
điều lệ cao nhất thị trường và tiếp tục lộ trình tăng cường năng lực tài chính của công ty.
Cùng với việc cổ phần hóa, PVI Re đã tăng vốn điều lệ lên 668 tỷ đồng nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động, tăng khả năng nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong thời gian
tới, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào thị trường tái bảo hiểm quốc tế.
Với việc giữ vững xếp hạng và sẵn sàng cho việc nâng hạng tín nhiệm tài chính
quốc tế, PVI đã cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc trở thành một định chế Bảo hiểm –
Tài chính chuyên nghiệp, có năng lực cạnh tranh, có sức mạnh tài chính, hoạt động hiệu
quả và minh bạch.
II.
1.
a.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVI
Chỉ đạo PVI phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2014 do ĐHĐCĐ giao
Bám sát diễn biến kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra
các quyết sách hợp lý và kịp thời chỉ đạo đơn vị tháo gỡ khó khăn, hoàn thành
vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn
PVI như sau:
 Vốn điều lệ
: 2.342 tỷ đồng
 Tổng doanh thu

: 7.419 tỷ đồng

 Lợi nhuận trước thuế : 375 tỷ đồng
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b.

 Lợi nhuận sau thuế

: 242 tỷ đồng

 Nộp ngân sách NN

: 550 tỷ đồng

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính, ổn định dòng vốn
lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; phát triển thương hiệu PVI trên thị
trường quốc tế.

2.

Tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị
Năm 2014, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống để nâng cao hiệu
quả hoạt động, tập trung vào một số nội dung lớn sau:
 PVI Holdings: Thành lập Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVI AM), tích cực tìm kiếm
các cơ hội đầu tư tài sản có giá trị từ thị trường và từ việc cổ phần hóa các doanh
nghiệp Nhà nước; triển khai tái cấu trúc theo chiều sâu, hoàn thiện các cơ chế,
chính sách, đảm bảo việc kết nối minh bạch và hiệu quả giữa các công ty trong hệ
thống PVI.
 PVI Insurance: tái cấu trúc doanh nghiệp theo chiều sâu; giữ vững thị trường bảo
hiểm công nghiệp, tăng cường phát triển hệ thống bán lẻ và các khách hàng doanh
nghiệp ngoài ngành; xây dựng chiến lược bán chéo các sản phẩm bảo hiểm và tài
chính; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng hạng tín nhiệm lên Rating B++.
 PVI Re: xây dựng chiến lược phát triển PVI Re trở thành nhà tái bảo hiểm chuyên
nghiệp, theo định hướng lấy tái bảo hiểm cố định (Treaty) làm hoạt động kinh
doanh lõi; tập trung xây dựng hệ thống quản trị rủi ro minh bạch, hiệu quả, thực
hiện nghiêm túc để đảm bảo tính tuân thủ (“compliance”) của hệ thống; tuyển
dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự năng động, chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, đặc
biệt là thị trường quốc tế; lựa chọn đối tác chiến lược, tăng đủ vốn để kinh doanh
tái bảo hiểm nhân thọ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng hạng tín nhiệm lên
Rating B++.
 PVI Sun Life: tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí, phấn đấu trở thành
nhà bảo hiểm hưu trí số 1 thị trường; chủ động nắm bắt và làm chủ công nghệ; xây
dựng chiến lược đầu tư dài hạn hiệu quả, đảm bảo việc phát triển bền vững trong
tương lai; xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với thị trường Việt Nam, đặc
biệt là đối với các khách hàng doanh nghiệp.
Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thoái vốn tại các công ty liên
kết để tập trung vào 4 lĩnh vực kinh doanh lõi của PVI để đảm bảo phát triển đúng định
hướng chiến lược.
Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!
Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2013 và phương hướng, kế
hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị PVI. Kính đề nghị các quý cổ đông
xem xét, thảo luận và quyết nghị.
Xin trân trọng cảm ơn./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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