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BAO CÁO CUA BAN KIEM TOAN NQI BQ 
TM D4I HOI  DONG CO DONG THU'àNG NIEN NAM 2020 

KInh thiia các Qu c dông/Di din c dông, các Qu vj dti biu và các vj khách 
quI, 
Thuc hiên nhiêm vu theo quy dinh tal Luât doanh nghiep, Diêu lê cua Tong Cong ty 
cô phân báo hiêm Petrolimex, Quy chê to chirc và hot dng cüa Ban Kiêm toán nii 
b vã các quy djnh hin hành, Ban Kim toán ni b báo cáo Dai  hi dông cô dông 
nhi~ng ni dung chInh nhtx sau: 

HOAT BONG CUA BAN KIEM TOAN NQI BO TRONG NAM 2019 
Tr näm 2017 PJICO thrc hin chuyn di mô hInh quãn 1 theo dim b Diu 134 cüa 
Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13. HDQT Tong Cong ty dã ban hành" Quy chê 
to chirc và hoat dng cüa Ban KTNB" vào tháng 10 nãm 2017 nhäm dam bão toàn b 
chirc näng nhim viii cüa Ban kiêm soát vn tiêp tiic thrçc thirc hin tai  Quy chê nay 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, diêu 1 và quy djnh cüa Tong COng ty. 
Ban kiêm toán ni b cO 6 ngr?i trong dO gm 01 Phi,i trách Ban và 05 can b dä thirc 
hin nhtrng cOng vic nhu sau: 
Xây dirng kê hocWchucing trInh kiêm tra, kiêm soát theo phê duyt cüa HDQT. 
Triên khai thirc hin dung chirc trách, nhim viii theo quy djnh cüa Pháp 1ut, Diêu I, 
Quy chê và Quy djnh cüa Tong Cong ty. 
Trirc tiêp và phôi hçp vi các b phn chirc näng cüa Tong Cong ty, kiêm tra, giám 
sat vic tuân thu các quy djnh cüa Pháp 1u.t, Diêu 1, các nghj quyêt cüa DHDCD, 
nghj quyet HDQT và các quy djnh quãn 1' ni b cüa Tong Cong ty; Kiêm tra, kiêm 
soát, ngän ngi'ra, giám sat phát hin sai sot, han  chê trong các hoat dng cüa Tong 
Côngty. 
Thâm djnh báo cáo kêt qua kinh doanh, báo cáo tài chInh và các báo cáo djnh k' 
khác. Phân tIch dánh giá tInh hInh tài chInh, hiu qua boat dng, khã nang báo toàn, 
phát triên von và nhtng rñi ro tr9ng yêu. 
Dê xuât các bin pháp khäc phiic nhtrng sai sOt trong kiêm toán. Kiên nghj xu ! 
nhiThg vi pham; giám sat, dánh giá và theo dOi hoat dng khäc phiic nhng ton tai  da 
phát hin. 
Tham dir các phiên h9p HDQT, Ban diêu hành có lien quan den cong tác kiêm toán 
nOi b dê tham gia gOp kiên ye djnh hiiOng diêu hành kinh doanh, quán 1 tài chInh 
và hoàn thin các Quy chê quãn 1'. 
Thi.rng xuyên trao dôi, phôi hqp vâi Ban TOng giám doe và các PhOng/Ban lien quan 
trong vic theo dOi, tO chü'c kiêm soát boat dng cüa TOng COng ty và kjp thai thOng 
báo vOi Ban Tong Giárn dôc nhung rui ro lam anh hithng den 1i Ich cüa cO dOng và 
kiên nghj nhtrng giai pháp xü 1. 
Dinh ky thuc hiên va grn bao cao theo quy dinh tai Quy chê cua Ban kiêm toan nOi bO 
tâi ChO tjch H3i dOng quãn trj, Tong giám dôc diêu hành vâi kiên nghj cii the. Các 
kiên nghj cCia Ban kim toán ni b dã duçic Chü tjch HDQT và Ban diêu hành xem 
xét, nghiên cru, thirc hin. 



Thirc hin và gri các báo cáo kiêm soát djnh k5' dung quy djnh theo yêu câu cña cô 
dông lan. 
TrInh Di hi dong cô dông và HDQT lira ch9n Cong ty TNHB Deloitte thirc hin 
kiêm toán báo cáo tài chInh 2019 cüa Tng Cong ty. 
Các thành viên cüa Ban kiêm toán ni b thirc hin nhim vii mt each trung thirc, 
can trong và không can tra tâi hot dng san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty. 

II. KET QUA CONG TAC GIAM SAT 
1. Thâm dinh báo cáo tài chInh: 

Vic ghi chép, luu trtt chirng ti'x, h thông thông tin kê toán và ltp so sách kê toán 
duçic thirc hin theo quy djnh hin hành. Các chi tiêu cüa báo cáo tài chInh tai  thai 
diem ngày 31/12/2019 phü hçp vOi Quy djnh hin hành. 
Xét trên khIa canh  tr9ng yêu, báo cáo tài chInh dä phàn ánh trung thiic và hçip 1 tinh 
hinh tài chInh cüa Tong Cong ty tai  ngày 3 1/12/2019. 

- Môt so chi tiêu tài chInh co bàn trong báo cáo tài chInh: 
Stt Chi tiêu Dvt Näm 2019 Näm 2018 

(Diéu chinh Ii) 
I Tong tãi san Tr.dông 5.842.839 5.366.208 

I Tài san ngn hmn Tr.dng 4.995.641 4.523.502 
2 Tài san dài h?n Tr.dng 847.197 842.706 

3 Lgi th tht.rang rnii Tr.dông 
II Tôngnguônvôn Tr.dông 5.842.839 5.366.208 
I Nçi phãi trã Tr.dng 4.305.155 3.873.342 
2 NgunvnchCishQu Tr.dng 1.537.683 1.492.866 
3 Lqi Ich cô dong thiëu s Tr.dng 

III Khä nAng thanh toán 
I Hsthanhtoanngânhn Ln 1,17 1,18 
2 He s thanh toán nhanh Ln 0,67 0,70 

IV Cocungunv6n 
1 Nci phãi trá/Tng ngun vn % 73,6 8 72,18 
2 Ngun vn chü sO hthi/Tng ngun vn % 26,3 2 27,82 

V Khä näng sinh IOi 
I Lgi nhun sau thud Tr.dng 162.607 144.695 
2 ROE (T suit LNST/Vn CSH) % 10,57 9,69 

3 ROA (T sut LNST/Tng tài san) % 2,78 2,70 

VI Lãi co ban trên cô phiu Dng 1.702 1.503 

TInh hInh thuc hin k hoach närn: 
- Tong doanh thu 3.665.324 triu dOng dtt 103,9% kê hoich näm, tang trirâng 9,9% 

cüng kS',  trong do: Doanh thu phi bâo hiêm gOc nêu khOng tInh tàu cá theo ND 67 là 
3.048.626 triu dOng dat  102,8% kê hoach näm 2019, tang truâng 10% so vai cüng 
kS' nãm 2018. 
Tong igi nhun truâc thuê là 200.679 triu dOng, dat  109,1% kê hoach igi nhun näm 
2019 và tang truang 12% so vai näm 2018 

- Lgi nhun sau thuê dat  162.607 triu dOng tang trithng 12,4% tuang throng 17.9 12 
triu dOng so vai cüng k5'. 

- T' suât loi nhuân sau thuê näm 2019 trên vOn chü sâ hüu là 10,57%. 
- Lãi co bàn trën cO phieu là 1.702 dOng/CP (nàm 2018 là 1.503 d/CP). 
- H so thanh toán ngan han  và thanh toán nhanh a mi'c an toàn trong giOi han  cho 

phép. 
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Dam bão t' l c tirc trã cho các c dông näm 2019 là 13%, Tong Cong ty dà tm 
irng, chi trávào 06/03/2020. 

- Giá cô phiêu dóng cCra ngày 30/12/2019 là 19.500d/CP (gia dóng cra 28/12/2018 là 
18.lood/CP) 
Các qu dir phông thrçc trIch 1p dy dü, tng 03 qu dir phOng nghip vi trjch 1p 
trong näm 2019 là: 140,8 t' dông. 

2. Kt qua giám sat di vO'i Ting Cong ty: 
2.1. T chiuc hQp và ban hành Ngh quyêt: 
- Hi dông quán trj dã to chirc hoat dng theo dung quy djnh cüa Diêu l, Lut doanh 

nghip. Cãc cuc hop cüa Hi dông quãn trj dugc duy tn dêu dtn theo diing quy djnh. 
Näm 2019, Hi dông quãn trj dâ barn sat djnh huâng cüa Nghj quyêt Dai  hi dong cô 
dông và tInh hInh thirc tê cüa Tong Cong ty dê triên khai các Nghj quyêt thrc hin. 

- HDQT dà tO chirc hp 05 phiên, ban hành 7 Nghj quyêt, 35 quyêt djnh dê quyêt djnh 
các ni dung thuc chirc trách, nhim vi cüa HDQT trong cong tác chi dao,  quân l)', 
giám sat các boat dng cüa Tong Cong ty. 

2.2. Kt qua thiic hin các nhim viii trQng tam: 
- Kiên djnh vâi miic tiêu tang triing ben v1rng và hiu qua, tp trung phát triên và irng 

di1ng cong ngh so boa vào cãc hoat dng kinh doanh bão hiêm dê nâng cao näng suât 
lao dng, chat li.rcing djch vii và näng hrc canh  tranh. 

- Hoàn thành các chi tiêu kê hoach kinh doanh, kê hoach tài chInh tong hcip theo djnh 
huóng cüa Dai  hi dông CO dông và Hi dông quãn trj näm 2019. 

- Duy trI, cãi thin kêt qua xêp hang tin nhim quOc tê cüa A.M.Best, tim kiêm và khãc 
phc cac diem ton tai, han chê cüa h thông, thay dOi quàn trj, báo cáo theo yêu câu 
cCia A.M.Best 

- Thrc hin giãi the Cong ty TNHH MTV SCra chUa ciru h PJICO Hãi Phông theo 
dung quy djnh pháp lut. 

- Truyên thông hInh ành, quãng bá thuang hiu và tiêp tic nâng cao giã trj van hóa 
Doanh nghip cüa PJICO d chuân bj cho L k' nim 25 nàm ngày thành 1p Tong 
COng ty. 

- To chirc th?c hin thuê dan vj/chuyên gia ti.r van chiên luçic phát triên COng ngh 
thông tin cüa PJICO giai doan 20 19-2024 tam nhin 2030. 
TriCn khai các giãi pháp dê quãn trj duçic các khoân cong ng phát sinh darn báo han 
chê tâi mrc tháp nhât tinh trang phát sinh cOng ng xâu. 

- Mt sO han chê cüa Tong COng ty &rqc Doàn Kiêm toán nhà nuc, Kiêm toán ni b 
chi ra can di.rçc khäc phic và cO bin pháp xir l dirt diem. 
Tong quan: HDQT dã hoach djnh chiên luçic phü hcp, chi dao  to chüc kinh doanh có 
h thông, lam tang giá trj doanh nghip và lgi Ich cho: cO dOng, ngtthi lao dng, 
khách hang, ngân sách nhà nuâc. 

III KIEN NGH! vA KE HOACH THUC HHN NHIIM VU CUA BAN KIEM 
TOAN NQI BO NAM 2020 

1. Kin ngh di vol T6ng Cong ty: 
Kiên djnh vâi miric tiêu tang truang ben vüng và hiu qua, 

- Tn diing tôi da ho trq cüa nba dâu tu chiên luqc SFMI trong vic tiêp cn khách 
hang, chü tr9ng khai thác bào hiêrn thông qua h thông Ngân hang ma nhà dâu tu cO 
quan h. 

- Tp trung theo dOi, barn sat tInh hInh thirc hin k hoach kinh doanh 2020. Rà soát 
dánh giá quy mO, tOc d tang truâng cüa tirng nhóm nghip vv cã ye doanh thu và 
hiu qua d tfi dO dua ra giài pháp Cli the dôi vâi mt sO nhóm nghip vii: 
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+ Dánh giá các chuong trInh thñc dy ban hang trên toàn h thng cho các nghip vii 
Xe co giOi, Tài san, Du an, Hang Hóa, Tàu Thiiy näm 2019 tr do dua ra các giái pháp 
cho näm 2020 dt hiêu qua tot hon. 

+ Nghip vii sirc khôe: Day nhanh vic hoàn thin h thông phân rnêm quãn 1 nhu tIch 
hp phân mêm Premia vào quy trInh khai thác bôi thung. DOng thai giám sat các 
don vj thirc hin bôi thu?ing bang phân mêm nghip vi dê kiêm soát chi phi bôi 
thu?ing nâng cao hiu qua nghip vii. 

- Rà soát ban hành các quy trInh ISO ye nghip v11 dê dông b hOa vâi Premia. 
- Thming xuyên rà soát danh miic dâu tr tài chInh, tiên gCri dam bào quãn 1 hiu qua 

h thông tài san cüa Tong Cong ty. 
Day nhanh tiên d thirc hin các dir an dâu tu. Tp trung phát triên và rng diing cong 
ngh so hóa vào các hot dng kinh doanh bào hiêm dé darn báo nâng cao chat lugng 
djch vii, an toàn và hiu qua. Dc bit là các dr an phân mêm quàn 1 nghip vii bão 
hiêrn và các phân mêm irng d1ing vào quy trinh khai thác, giám djnh, bôi thu6ng, 
phOng chông tric igi. Thrc hin các bin pháp dông b nhäm htn chê rüi ro, giám t' 
1 bOi thtrng nghip vi, quãn l chi phi kinh doanh chat ch hiu qua. 

- Tang cung cOng tác quãn 1', xir 1' cong ng, dôi vâi các khoãn nq xâu, nq khó dOi, 
dã phát sinh tr truâc can có giãi pháp xr 1 và hmn chê vic phát sinh cãc khoán ng 
xâu trong thii gian tOi. 

- Tiêp tic kin toàn co cau tO chirc hiu qua, nâng cao chat lucmg hiu suât lam vic 
cüa can bô. Co chInh sách phü hgp dam bão giQ di.rcic can bô Co kinh nghim và tam 
huyêt. 

- Thrc hiên khäc phic các ni dung khuyên nghj cüa các doàn kiêm tra, kiêm toán. 
2. Kê hoach thuc hiên nhim viii cüa Ban Kiêm toán ni b näm 2020 
- Thi.thng xuyên tham gia cüng I-IDQT, Ban diêu hành kiêm soát quán l vic hoàn 

thin h thông các quy djnh (Quy chê, Quy djnh, Quy trInh quãn l, djnh mirc chi phi 
kinh doanh) ye quãn trj nOi  b Tong Cong ty; 

- Giam sat viêc thtxc hiên quy dinh cua Phap luât, diêu lê Tong Cong ty, nghi quyêt 
DHDCD, nghj quyêt HDQT; Các giãi pháp the dê to chirc triên khai thirc hin kê 
hoach san xuât kinh doanh näm 2020 mt cách hiu qua ye: co chê kinh doanh, quãn 
1 chi phI,cOng ng, hOa don an chi, dâu tu, tái báo hiêm, tO chirc lao dng tiên luong, 
tài chinh kê toán, cOng ngh thông tin... nhãm tang kha näng cnh tranh, nâng cao 
nang suãt lao dng, hiu qua hoit dng, phân dâu hoàn thành tot cac chi tiêu kê hoach 
tài chInh kinh doanh näm 2020 dugc DHDCD giao; 

- Thrc hin kiCm toán theo kê hoch dugc HDQT phê duyt. 
- Kiêm soát chuyen de trên co sâ thirc dja ti môt sO don yj  yà trên co sâ báo cáo cüa 

các PhOng chirc näng cüa TOng Cong ty. 
- Tiêp tiic phOi hgp chat chê vâi Ban diêu hành cüng nhu các PhOng, Ban dê tang 

ctr&ng kiêm tra huâng dn nghip vii, và giám sat các hot dng cüa TOng COng ty 
nhäm sam phát hin các vi phm, thiêu sOt dê chan chinh kjp thO tuân thu quy djnh. 
Thay mt Ban kiêm toán ni b tôi xin kinh chüc các Qu cO dOng và Qu vi di biêu 
src khOe, hanh  phOc và thành cOng. 
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