
TCTY CP BH PETROLIMEX CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phác  

PG INSURANCE Ha N5i, ngày 25 tháng 05 nãm 2020 
S& /2020/PJICO-HDQT- TTr 

T TRINH BAI HQI BONG cO BONG THING NIEN 2020 
Phirong an phân phi 191 nhun 11am 2019 

và mt s6 chi tiêu chInh k hoch kinh doanh näm 2020 

Can ct Diu 1 hin hành cta Tng Cong ty duqc Dai  hi dng c dông thông qua; 
Can cr Quy ch tài chInh cüa Tng Cong ty c phAn bão him Petrolimex do Hi dng quán trj ban 
hành kern theo Quyt djnh s 08/2014/QD-HDQT ngày 10/03/2014. 

Ban Tng Giárn dc PJICO trinh Hi dng Quãn trj thông qua các ni dung sau: 

1- Phê duyt phtro'ng an phân phi lçri nhun 11am 2019: 
1.1 Các chi tiêu lçi nhun thirc hin (theo báo cáo tài chInh cza Tdng Cong ty dà du-cxc kk4n toán Mi 

COng ty TNHH kiê,n toán Deloitte cho /) kl toán kIt thác 31/12/2019): 

TT Chi tiêu 
Näm 2019 

S diu chmnh 
tang LN 2018 
(theo BB cza 

KTNN) 

Cong 

1 Lçi nhun tri.róc thu 200,679,401,636 3,866,322,203 204,545,723,839 
2 Thuê TNDN 38,072,329,385 773,264,441 38,845,593,826 
3 Lçi nhun sau thu 162,607,072,251 3,093,057,762 165,700,130,013 

1.2 TrInh HDQT phê chuân phiro'ng an phân ph61 lç'i nhun näm 2019 nhu' sau: 

Tng 1çi nhun sau thué: 165,700,130,013 dông 
Chitrãctt'rc 13%: 115,333,104,900 dong 
TrIch qu' dir trU bAt buc 5% LNST: 8,285,006,501 dông 
TrIch qu dAu tu phát trin 3% LNST: 4,971,003,900 d6ng 
TrIch qu khen tlurâng chung 10 % LNST (ti.rcrng throng 0,51 tháng 16,570,013,001 dông 
lirong bInh quan): 

TrIch qu$' phiic Igi 7% LNST (tirong throng 0,35 tháng lwmg bInh 11,599,009,101 d6ng 
quAn) 
TrIch qu' khen thtxâng hoàn thành virqt müc ké hoch lqi nhun cho 1,198,944,500 d6ng 
ngtrOi quân 1 (HDQT, Ban diu hành, k toán triràng) tharn gia quán 1 
diu hành TCT trong närn 2019 

Lçi nhun con lai chua phân phi: 7,743,048,110 dng 

2- Phê duyt k hoich kinh doanh näm 2020 vôi các chi tiêu sau: 
* Hin tai  nén kinh tê the giOi nói chung và Vit Narn nOi riëng hin nay dang phái dôi rnt và chju tác 

dng ãnh hurng lan cUa djch viêrn pMi Covid -19. Trén cci sâ tInh hInh, din bin và dánh giá các tác dng 
hin hflu, tiêu cijc cUa djch bnh Covid-19 dn hoat dng kinh doanh báo hirn cüa PJICO, trong bi cánh 
và kich bàn djch bnh Covid-19 duçc kirn soát và dirçic Co quan cO thAm quyn cong b kt thüc djch 
trong Qu 2/2020, Hi dng quán trj kInh trInh Di hi Dng C6 dOng phê duyt rnt s6 chi tiêu k hoch 
kinh doanh nam 2020 nhtr sau: 
- Doanh thu bão hirn g6c (không bao g6m tàu cá theo ND 67 cUa CP) 2,901,500,000,000 d6ng 

giârn khoâng 5% so vói näm 2019 - theo Phu luc 01 a'Inh kern 

Lci nhun tnróc thud không thAp hon (theo Phy lyc 02 dInh kern,): 180,800,000,000 d6ng 
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PHU LUC  01: SO LIU IcE HO3CH DOANH THU BAO HIEM GOC 2020 

DVT: lrieu  dng 

MNV Tênnghipvy 

Doanh thu 
tthc thyc hin 

näm 2019 
(trir6c diu 

chinh KTNN) 

Diu chinh 
sau KTNN 

Doanh thu Lr&c 
thirc hin näm 
2019 (dä diu 
chinh KTNN) 

K hoch näm 2020 

Doanh thu 
% Tang 
trir&ng 

01 Bào him hang hóa vn chuyn 284,712 3,530 281,182 232,000 -17% 

02 Bãohimthântàubin 75,716 75,716 64,800 -14% 

03 Báo him P&I tàu bin 180,664 180,664 154,800 -14% 

04 Bão him tàu thüy nOi  dja 14,722 14,722 14,400 -2% 

05 Bão him tàu cá 5,290 5,290 5,400 2% 

06 Bão him xe ô to 1,179,301 12 1,179,290 1,089,700 -8% 

07 Báo him mô to, xe may 103,385 103,385 90,100 -13% 

08 Bão him hçc sinh, giáo viên 83,693 83,693 86,000 3% 

09 Bão him con ngu&i khãc 296,184 296,184 356,000 20% 

10 Báo him cháy n6, mci rüi ro tài san 568,954 115 568,839 556,200 -2% 

11 Bão him k thut 115,248 115,248 112,500 -2% 

12 Bãohimhnhqp 117,715 117,715 111,600 -5% 

13 Bão him hang khOng 26,698 26,698 28,000 5% 

I TONG cAc NGHI1P V1J KHONG TAU CA 3,052,283 3,657 3,048,627 2,901,500 -5% 

67 Bão him khai thác hãi san theo ND 67 (nu có) 17,572 17,572 

Tng cong 3,069,855 3,657 3,066,199 2,901,500 



PHU LUC 02- sO LIU KE HOiCH KET QUA KINH DOANH 2020 

Chi tiêu Tng 
G6c (khong 
tàu cã 67) 

Nhãn tái BH Du ttr 

1. Doanh thu phi bão him (01 = 01.1 + 01.2 -01.3) 3,076,147 2,913,056 163,091 - 

TrongdO: - - - - 

- Phi bão him gc 2,901,500 2,901,500 - - 

- PhI nhn tái bào him 153,900 - 153,900 - 

- Tang (giam) di,r phong phi bão him gc và nhn tái bão him (20,747) (11,556) (9,191) - 

2. PhI nhtrqng täi bão him (02 = 02.1 -02.2) 854,155 811,131 43,024 - 

TrongdO: - - - - 

- Tng phi nhiscmg tái bão him 857,602 814,405 43,197 - 

- Tang (giãm) di phong phi nhucmg tái bão him 3,447 3,274 174 - 

3. Doanh thu phi bão him thun (03 = 01-02) 2,221,992 2,101,924 120,067 - 

4. ba h6ng nhuqng tái bäo hiêm vã doanh thu khác hot dng kinh 
doanh bão him (04 = 04.1 + 04.2) 

332 356 
' 

315 615 
' 

16 741 
' - 

Trong do: - - - - 

-Hoahngnhtrcmgtáibãohiêm 201,356 191,214 10,142 - 

- Doanh thu khác hoat dng kinh doanh bão him 131,000 124,402 6,598 - 

5. Doanh thu thun hot dng kinh doanh bão him (10= 03+04) 2,554,348 2,417,540 136,808 - 

6. Chi bi thr0ng (11 = 11.1 - 11.2) 1,418,378 1,325,109 93,269 - 

Trong dO: - - - - 

-Tang chi bi thtrng 1,418,378 1,325,109 93,269 - 

-Các khoãn giãm tn1 (Thu dOi ngtr&i thCr 3 bi hoan, thu hang dâ xü 1 bi 
thiring 100%) 

- - - 

7. Thu b6i thurng nhucmg tái bâo him 300,865 281,081 19,784 - 

8. Tang (giám) di,r phOng bi thumg bão hiEm g6c va nhn tái báo him 53,138 45,974 7,164 - 

9. Tang (giàm) d phong bM thtthng nhucmg tái báo him 42,479 39,686 2,793 - 

10. Tng chi bi thiro!ng bão him (15 = 11 - 12 + 13 - 14) 1,128,172 1,050,317 77,855 - 

11. Tang (giam) di,r phOng dao dng IOn 21,978 20,871 1,107 - 

12. Chi phi khác hoot dng kinh doanh báo him (17 = 17.1 + 17.2) 923,212 866,366 56,846 - 

Trongdo: - - - - 

- Chi hoa hng báo him 189,960 156,102 33,858 - 

- Chi phi trrc tip hot dng kinh doanh bão him và chi phi khác 733,252 710,264 22,988 - 

13. Tng chi phi hoyt  dng kinh doanh bäo him 2,073,362 1,937,554 135,808 - 

14. Lçri nhuân gp hoot dng kinh doanh bão him (19= 10 - 18) 480,986 479,986 1,000 - 

15. Doanh thu kinh doanh bt dng san dAu ttx 12,000 - - 12,000 

16.Giav6nbAtdngsanduflr 7,191 - - 7,191 

17. Lçri nhun tr hot dng du tu bItt dng san (22= 20 -21) 4,809 - - 4,809 

18. Doanh thu hot dOng  tài chInh 69,000 - - 69,000 

19. Chi phi hot dng tài chinh 25,000 - - 25,000 

20. Lçi nhuOn gp hot dng tài chinh (25 = 23 -24) 44,000 - - 44,000 

21. Chi phi quãn I doanh nghip 348,996 348,996 - - 

22. Lqi nhuãn thun tw hoot dng kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 -26) 180,800 130,991 1,000 48,809 

23.Thunhpkhác - - - - 

24. Chi phi khác - - - - 

25. Lçri nhuãn khäc (40 = 31 - 32) - - - - 

26. T6ng Içri nhuãn k toán trirOc thu (50= 30 ~ 40) 180,800 130,991 1,000 48,809 



PHU LUC 03: THU YET MINH ICE HOACH KINH DOANH 2020 

1. Dtr báo tInh hlnh thi tru*ng 2020 
1.1. Dil,, bun dai dich Covid-19 

- TInh dn thôi dim ngày 22/04/2020, a 199 qu& gia và vUng länh th trên th gi6i dA có tng cong gn 
2.500.000 trlr&ng hçip nhim Covid-19, trong do dã có trên 177.000 ca tir vong và horn 450.000 ca hi phic. Các 
quc gia bj ãnh h.râng ntng n nhAt cüa djch bnh (tInh theo s ca nhim) gm có: M (5 86.866 ca), Tây Ba Nha 
(170.099), " (159.5 16 ca), Pháp (136.779), Di:rc (130.072), Anh (88.62 1), Trung Qu& (82.249),... 

- Tai Vit Nam, dn thai dim báo cáo có 268 ca nhim, 0 ti:r vong, 222 ca hi phi1c. D kim soát tt tInh trng 
djch bnh, ChInh Phü Vit Nam dä thirc hin dng b nhiu giãi pháp nh&m hn ch ti da khã näng lay lan djch 
bnh cüng nhix các ành hu&ng, tác dng dn kinh t xA hi, tháo gi khó khän cho san xut kinh doanh, bào dam 
an sinh xA hi irng phó vâi djch Covid-19 tai  cáo Chi thj 11, 15 và 16 cüa Thu tuâng ChInh Phil 

1.2. Tom lwçrc mt s6 tác d3ng do dqi djch bnh C'ovid-19 

- Tang trithng kinh t cüa Vit Nam sê giám the dáng k cOn 4,8% do tác dng cüa djch COVID-19 và si suy 
giám thuong mi toàn cu, theo dr báo vra di.rçc Ngân hang Phát trin châu A (ADB) cong b ngày 03/04/2020. 
T chrc nay nhn djnh kinh th Vit Nam dang gp nhiu khó khän do dai  djch, str büng phát cüa djch bnh dA leo 
thang len mt giai don mOi vào tháng 3/2020, tác dng mnh dn tht ca cáo di tác thuorng mti và dAu tu quan 
tr9ng cüa Vit Nam, hInh thành các cü sc di vài cá phIa cung và cu a hu h& mi linh virc cüa nn kinh th. 
Hang bat  linh virc, tr ch bin ch tao,  ban lé, xuAt nhp khu du di xu6ng trong Qu I. Tang tnrâng dâ giâm 
xung müc 3,8% trong Qu 1-2020 so vâi müc 6,8% cüa cüng k' näm 2019 

- Nhu cu di lai, 4n tài, tiêu dung hang hóa cüa nguai dan giãm manh,  giá xang du th giói lao dc ljch sir v 
dixâi müc 0 USD/thüng. Diu nay cho thAy djch bnh Covid-19 cO muc d ãnh hu&ng sâu rng tai linh virc báo 
him hang hOa 4n chuyn, hang hóa xut nhp khu cüa toân thj tri.rang. Di vsi Báo him PJICO, vic hxçing 
lieu this xäng dAu giãm và giá xang du th giâi và trong nuâc giâm math  chua tüng cO, ânh hu&ng trirc tip dn 
linh vrc báo him hang hóa Xang du cüa PJICO. Theo uâc tInh cUa PJICO, d& vâi kjch ban djch bnh kt thüc 
trong qu 2 näm 2020, doanh thu Bao him hang hOa PJICO s skit giãm khoãng 20% so vâi k hoach 2019. 

- Vâi trinh trng các phixorng thtrc 4n chuyn hành khách bj dInh tr, dc bit dM vài linh vic hang không, cáo 
chuyn bay bj cAt giám gAn nhix toàn b s ânh hixàng trirc tip dn doanh thu báo him hang không do COng ty 
báo him phãi hoân 1a  phi bão him do tãu bay khOng 5ir d%ing. Ben canh  d, bão him trong cáo linh vito van 
chuyn hang hóa và hxçing tiêu tht xäng dAu, nhiên lieu bay cüng sê giãm theo. Theo do, doanh thu phi Bão him 
Hang khOng cüa PJICO lxàc siit giâm ti 30% dn 50%, bão him Tàu thüy uàc siit giâm tir 10% dn 20% so vài 
2019. 
- Bão him Xe cor giài cüa PJICO dang cO dAu hiu chung 1a  bAt dAu ttr tháng 03/2020, và dã bAt dAu siit giãm 

math trong 15 ngày dAu tháng 04, nghip vii Xe co giài cüa PJICO chAc chAn sê tim An nhiu rüi ro siit giãm 
doanh thu bàn dao dng tü khoáng 15 dn 20% so vài 2019 do khan him krçng xe ban ra và nguai tiêu dung han 
ch các khoãn chi tiêu lan. 
- Do ánh hithng cUa djch bnh Covid-19, thng vn dang k cAp mói, diu chinh và gOp vn mua c phAn cüa nhà 
dAu tix nuàc ngoài (vn FDI) trong 2 tháng dAu näm nay dat  g&n 6,47 ti USD, chi b&ng 76,4% sO vói cüng k' näm 
2019. Vic cáo loai hInh dAu tu giãm manh  s anh hi.râng khOng nhO dn sir tang trixâng cáo doanh thu mâi cüa 
các boai hInh báo him tài san, k9 thut, dij an trong bi cãnh t trçng cáo dir an có vn dAu tu ngoi d&u tu vào 
Vit Nam ngày càng tang. 



- Khó'khän chung cüa nn kinh th dA ánh htr&ng trirc tip dn thu cu tin ding cüa khách hang (hat Qu 1/2020, 
tin ding tang 1,3% thAp hn nhiu so vi mirc tang 3,2% cüng k5' näm 2019) 1am siit giâm doanh thu, cUng thu 
tang rüi ro v nç xAu do khách hang gp khó khän và thirc hin cho vay uu dâi hin nhAm üng ciru khách hang. 
Trên thj tru?ing chirng khoán, nhüiig tác dng tiêu crc cüa djch beth cia phãn ánh rO net. TInh dn ht 31/3/2020, 
chi s VN-Index skit giãm manh  (-31%) so vài dAu näm, các nhà du tu nuâc ngoài cia ban rông 33 phiên lien tip 
vâi giá trj ban rông cá Qu I khoãng 9.200 t' dng; giá c phiu cüa các cong ty chrng khoán giám 28% so vi 
dAu näm. Tác dng tiêu circ cüa djch bnh Covid-19 dn 1mb virc tài chInh ngân hang sê lam ánh huâng manh  m 
dn hoat dng kinh doanh cüa PJICO bt du tir Qu 11/2020 do vic diu chinh läi su.t, dn tói doanh thu hoat 
dng du tu tài chIth trong 15 ngày du tháng 04/2020 sitt giâm dáng k do lâi suit ngân hang dng bat  giám 
süt. 

2. Dinh htró'ng mt s chi tiêu k hoch kinh doanh näm 2020 
2.1. Clii lieu doanh thu bão l,ilm g6c 
kinh doanh báo him cüa PJICO, trong bi cânh và kjch ban djch bnh Covid-19 duçic kim soát và duçvc C 
quan có thAm quyn cong b kt thüc djch trong Qu 2/2020, Tng Giám dc trInh Dai  hi Dng c dong và Hi 
dng quán trj phê duyt mt s chi tiêu k hoach kinh doanh näm 2020 nhu sau: 
- Doath thu bào him gc: khoãng 2.901,5 t dng, giám khoáng 5% so vâi s doanh thu phi bão him gc thirc 
hiên näm 2019 (không bao gm doanh thu phi bâo him tàu cá theo Nghj djnh 67), tp trung chü yu vào các 
nhóm nghip vi có tác dng mtth thu: 

Bão him Hang hóa: U'óc dat  232 t' dng skit giãm doanh thu khoàng 20% sO vâi k hoach ban Mu; 
Bào him Tàu thüy: U&c dat  23 9,4 t' dng skit giãm doanh thu khoãng 10% so vâi k hoach ban dAu; 
Báo him Xe c gi6i: Uâc dat  1.179,8 t' dng siit giãm doath thu khoãng 15% so vri k hoach ban dAu; 
Báo him TSKT: Uc dat  78 0,3 t dng skit giám doanh thu khoáng 10% sO vâi k hoach ban dâu; 
Bão him Hang không: ilâc dat  28 t' dng siit giãm doanh thu khoáng 30% so vâi k hoach ban Mu. 
Bão him chäm soc sirc khôe: U'Oc dat  442 t' dng 

2.1. Clii lieu Wi nhu(in trithc thu1 và tj 1 chia c tá'c: 

Doanh thu bão him gc sit giám, tim n t l bi thung dr kin tang them 

Doanh thu bao him gc sig giám Mn dn ngun Mu tu ttr qu dir phông nghip vi siit giam. Dng thai 
doanh thu boat dng Mu tu tai chInh cüng sit giám dang k do lAi suit ngân hang dng boat giám süt, thj trung 
chCrng khoán cüng giam dim gia tang them các khoãn trIch d%r phông giàm giá Mu tu chfrng khoán. Doanh thu 
tài chInh uâc chi dat  212 t' dng, giãm khoáng 8% so vâi nam 2019 

- Lçii nhun trtxOc thu 2020 u'âc dat  180,8 t dng, giam khoang 10% so vOi thrc hin näm 2019 (chi tiit Igi 
Phu lyc 03) 
- T' b chia c trc: 12%. 
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