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BAO CÁO KET QUA HOiST DQNG CA HDQT NAM 2019

vA D!NH HLYNG KE HOICH 2020.
PHAN 1: BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG NAM 2019 CUA HDQT.
1. Kt qua san xut kinh doanh näm 2019:
* Kt qua kinh doanh näm 2019:
STT

Các chi tiêu

1

Tng doanh thu (t d)

2
3

K hooch 2019

ThLrc hin 2019

Táng/giãm

3.528,8

3.665

+ 3,8%

Doanh thu báo him gc (t d)

2.965

3.048

+2,8%

Tng Lçii nhun tnróc thu

183,8

200,6

+ 9,1%

13%
Không thAp hcin
+ 8,3%
12%
(Doanh thu báo hiém góc trên day khóng bao góm bdo hiêm tàu cá theo Nghj djnh 67/CP).
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Mrc chia c tirc

Nãin 2019, TCTy có dieu chinh Lcii nhuántrwó'c thud nàm 2018 tang them 3,86 tj' d3ng theo
Biên ban cüa Kiêm toán Nhà rnthc. Cu the tai T& trInh phãn phoi lçri nhuán.
* Dánh giá kt qua thc hin:
VOi sir chi dao sat sao cüa Hi dng quán tn; sr diEu hành quyt 1it, mn can cüa
Tang giám dc; sir n 1irc cüa Ban Lath do và tp th can b nhân viên toàn Tng cong ty.
Näm 2019 Tng cong ty tip ti1c hoàn thành toân din các chi tiêu k hoch ma DHDCD dã
giao. Dc bit Iqi nhun tang truâng cao dáp 1mg ngun chi trã c tlrc cho c dông nAm 2019
Ia 13%.
Hi dng quãn trj ghi nhn, dánh giá cao va biu duang sr c gang, nO hjc phn du
cña Tng Giám dc, Ban diu hành và tp th CBNV cüa Tng Cong ty dâ quy& tam khc
phic nhUng khó khän trong näm 2019 d hoàn thành toàn din các chi tiêu k hoch duçic
DHDCD và HDQT giao.
2. V các mat hoat dng cüa Tng cong Iy:
Hi dng quán trj dã t chiirc hot dng theo dung quy djnh cüa Diu 1, Luât doanh
nghip. Các cuc h9p cüa HOi dng quán trj dtxçxc duy tn du dn theo dtng quy djnh. NAm
2019, Hi dng quãn trj da barn sat djnh hi.ràng cüa Nghj quyt Dai hOi dng c dông, tInh

hInh thuc tin thl trin1ng bão him và näng hrc cüa Tng cong ty dê ra các giãi pháp phü hcip
d t chrc triên khai thuc hiên.
Näm 2019, HDQT dä tO chüc h9p 05 phiên h9p trirc tip, 13 lan lay kiên các thành
vién HDQT bang van bàn, ban hãnh 06 Nghj quyt, 25 Quyt djnh Va rAt nhiu van bàn d
quyét djnh các nôi dung thuc chtrc trách, nhim vçt cüa HDQT trong cong tác chi do, quãn
1, giárn sat cac ho?t dng cüa Tng cong ty. Mt s cong vic chInh nhu sau:
2.1. V trin khai k hoach kinh doanh:
- Trén Co s dánh giá thj trung và tInh hinh hot dng kinh doanh cUa TCTy, HDQT t
ch.irc thirc hin giao k hotch kinh doanh cUa TCTy truâc ngày 01/01/2019; Diu chinh k
hooch kinh doanh 2019 và trinh DHDCD thu&ng niên chInh thüc thông qua trên Co sâ t' 1
tang truâng djnh huâng cUa TCTy va s 1iu thirc hin ti Báo cáo tài chInh näm 2018 dä
dirçc kim toán.
- HDQT thung xuyên giám sat tin d kinh doanh cüa TCTy và thirc hin báo cáo vOi
các c dông thông qua các Nghj quyt HDQT và Báo cáo tài chInh cüa TCTy duçic dãng tài
cong khai theo quy dnh pháp lut di vii Cong ty Dii chüng niêm yt trên thj tnr?ing chirng
khoán.
2.2. Tip tiic hoãn thin, cüng c6 h thng quãn trj ; tang clxing cong tác kim tra, kim
soát ho?t dng cüa TCTy:
a) Tip tiic xây dirng, süa di cp nht các quy ch& quy dinh cUa TCTy:
- Sira di và ban hành li Quy ch quân 1 tin lucmg, thu lao, tin thuâng d6i vâi Ngiii
quãn 1 TCTy phU hcip vOi diu kin thc tin thj tnr&ng kinh doanh bão him;
- Ban hành Quy dnh quãn 1 vic di nuâc ngoài cong tác và di ntrâc ngoài quãn 1 vic 7E1
riêng cüa TCTy PJICO d dam báo thirc hin quán 1 hoit dng kinh doanh n djnh, quán 1 VG
can bô lãnh do cUa TCTy vã các cong ty trirc thuc.
- Cp nht, sira di và ban hành Quy ch cOng b thông tin ni b TCTy c6 phn Bão
him Petrolimex d dam bão báo cáo thông tin dy dU, kjp thii theo dung quy djnh cüa pháp
lut tOi các co quan quán 1 Nhà nuàc, các c dông và Nhà du tix.
b) Chi dio trin khai duy trI vâ cái thin kt qua xp hang dành giá theo tiêu chuAn quc
té cüa TCTy:
Theo do, PJICO dã duçc t chirc quc t A.M.Best tip tiic xp hang chi s nang 1irc tãi
chInh (B+) vOi trin v9ng n djnh.
c) Tang cithng kim tra, giám sat hoat dng cCia TCTy: Phân cOng trirc tip Thành viên
HDQT dc 1p phii trách và quàn l trrc tip Bairn Kim toán ni b d t chüc thrc hin kim
tra, kim soát theo quy dnh hin hânh; báo cáo HDQT nhüng h?n ch phát sinh trong qua trInh
kinh doanh cUa TCTy d giái quyt kjp thai. Các hn ch duçc Co quan Kim toán Nhâ nuâc
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và Ban Kiérn toán ni b khuyên nghj dà thrçic TCTy t chirc khäc phc. Cong nçi xu cUa
TCTy tn ti tir nhiu näm truOc cting dã di.rçic HDQT tMng nht chü trlrnng chi dao xir l dtirt
dim theo quy dnh.
2.3. Cc cAu Iui to chtrc hot dng kinh doanh theo hi.rng tinh g9n và hiu qua; tp trung
phát trin quy mô kinh doanh tai các thj triRng tiëm nang. Theo do:
- Hoàn thành thu tiic giái th Cong ty Trách nhim hu hn mt thành viên ccru h
PJICO Hâi PhOng dam bão dung quy djnh cüa pháp lut, Diêu 1 Tong cong ty, Diêu l cong ty
d thu hi vn vã nâng cao hiu qua sr ding vn dAu tu. Cong ty c1ru hO PJICO Hái PhOng
duçic thành 1p vâi st'r mnh là cong ty b tr trijc tip cho hoat dng kinh doanh chInh cüa
TCTy là bão him vâi s6 vn diu l gân 15 t dông. Tuy nhiên sau mOt thii gian hoat dng,
TCTy dánh giá chua dern Iai hiu qua nhu mong di vi vy d thuc hin giãi th d dAu tu vào
linh virc khác hiu qua hen.
- Thành 1p Cong ty Bão him PJICO Bich Ding trong Qu 1/20 19 dê mi rng quy mô
kinh doanh tii dja bàn Thành ph Hãi PhOng, khu virc cO nhiu tim nãng khai thác dc bit
di vâi linh vi,rc vn tái và nghip vii Hang Hái, tao sr dOi tr9ng ye quy mô doanh thu dôi vOi
các Don vj bão him khác tai thj tnr&ng Vit Nam.
2.4. Chi dao t chirc trin khai xây dung "Chin luçic phát trin cong ngh thông tin ella
PJICO giai doan 2019-2024 tm nhjn 2030" phU hçip vâi yêu cAu quân 1 kinh doanh dUa
PJICO trong ti2rng giai doan c th và thai dai cong ngh mâi.
2.5. T chirc thành cOng Dai hOi dng c dông thtràng niên näm 2019. Dai hOi dã d ra
nhOng miic tiêu djnh hiràng hoat dng kinh doanh trong giai doan 05 näm và bâu ra HOi dông
quân trj rnói vài nhim k' Thành viên HDQT 2019-2024 bao gôm 07 Thành viên nhu dà báo
cáo tai Dai hOi.
3. Hot dng ella các Ban thuc Hi dng quãn trj:
3.1. Ban Kiêm toán Ni b:
- Thrc hin k hoach kim toán theo phé duyt dlla HDQT, NAm 2019 Ban Kiêm toán
nOi bO dã kim toán t?i 16 Dcm vj, 1p báo cáo kim toán và thirc hin báo cáo HDQT theo
quy djnh d có các giãi pháp diéu chinh dam báo hoat dng kinh doanh dlla TCTy tuân thu
dung quy djnh ella TCTy và dlla Pháp 1ut.
- Thixc hin nhim vii kim soát và t chirc báo cáo Dai hOi theo quy dnh hin hành
cüa TCTy và quy djnh cua pháp 1ut.
3.2. Ban Tong hçrp:
Trong nãm 2019, HDQT d diêu chinh b sung và ban hành mth chirc näng nhim vii
ella Ban Tng hçp HDQT. Theo do ngoài nhim vu tham muu, gillp vic cho HOi dng quán
trj trong cOng tác quãn i va giãi quyt các cong vic trên tAt cá các linh virc hoat dng ella
Tng cOng ty. Ban Tng hcrp dã duqc b sung them chirc nãng th?c hin cong b6 thông tin
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cüa TCTy; chirc nang quân 1' thông tin và thirc hin quyn cUa c dOng d dam bâo sir M tr
và cling cp thông till cho c dông day dü, chInh xác.
4. Darn bão 191 ich Co dông Va Nhà du tir:
- TCTy luôn thirc hin thirc hin cung cAp thông tin day dCi tOi các CO dong theo
nguyen tc cong khai, minh bach hot dng kinh doanh cüa TCTy và dam bâo tuân thu diing
quy djnh cüa pháp 1ut v thirc hin báo cáo di vài Cong ty Di chüng hem yt.
- Khi dir tinh duqc k& qua hot dng kinh doanh cUa TCTy näm 2019, TCTy hin
thi.rc hOa lçii Ich cô dOng ngay trong dâu thAng 3/2020, bang hinh thirc t?m frng Co tic näm
2019 cho các c dông vài mirc 13%.
- DArn bAo cong bng cAc quyn lçjri cia tAt ca các C dông, t ch(rc thirc hin quyn
cüa cAc ci dong theo quy djnh hin hành cUa phAp 1ut.
5. Cong tác giám sat di vol T6ng giArn dôc:
- HAng qu, HDQT h9p tn1c tip d dánh giA cong tác Iänh do, chi dao cüa Tng
GiAm dc v: tin d k& quA hot dng kinh doanh cUa TCTy; các mt cong tác quAn 1; vic
thixc hin Nghj quyt, quyEt djnh cUa HDQT;
- CAc thAnh viên HDQT và thành vién HDQT dc 1p dA thuc hin có trách nhim di
vOi cAc linh vi1c duçxc phAn cong t6 chrc quAn i, giám sAt;
- Tong Giám d6c dä t chrc thixc hin và chAp hAnh dÀy dii, kjp thyi theo quy djnh các
ni dung chi do cüa HDQT; yêu cÀu cüa các cci quan quAn 1 Nhà ni.rrc.

PHAN II: DINH HLJ€NG KE HOACH KINH DOANH NAM 2020.
1. Myc tiêu trçng tam:
Tiêp tic duy trI cAc chi tiêu tang tmng on dnh theo dung dnh htrvng kinh doanh giai
do?n 20 19-2020 mA DHDCD thlthng niên 2019 dA thông qua. "tang truâng gan lien vâi hiu
quA vA an toAn tAi chInh". Tip tVc phAn dAu trâ thành doanh nghip bAo him drng dAu th
trithng bAo him phi nhAn th9 Vit Narn v chAt luqng djch vii.
2. Cac chi tieu ke hooch kinh doanh co ban nam 2020:
2.1. Các chi tiêu k hoach:
Trén ci sâ dAnh giA các tAc dng cUa tinh hinh djch bnh Covid -19 Anh hi.iâng dn
hott dng kinh doanh cña TCTy t?i ni dung Báo cáo DHDCD cüa Tng GiAm d6c. CAc chi
tiêu k ho?ch kinh doanh chInh näm 2020 cüa TCTy xAc djnh nhi.r sau:
- Tng doanh thu: 3.468 t' dng, trong do doanh thu bAo hirn g6c (khong bao gm
tAu cA Ngh djnh 67/CP) là: 2.901,5 t' dng (tuang dumg 95% doanh thu bAo him g6c thirc
hién näm 2019).
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- Lçii nhun truóc thu& khong thp hon 180,8 t dng (tuong duong 90,1% !çYi nhun

thuc hin nãm 2019).
- Dir kin chi trã c tirc: 12%.
Các chi tiéu pháp 1nh ké ho?ch näm 2020 trên dày dirçic xây ding trên co sâ dánh giá
các diu kin v ho?t dng kinh t& xâ hi Vit Nam nOi chung chju ánh huâng bâi tInh hInh
djch bnh Covid-19 kéo dài tâi ht Qu 2/2020. Tmng hqp djch bnh tip tiic din bin
phirc tp và kéo dài dn Qu 3 và Qu 4/2020, DHDCD Ciy quyn HDQT xem xét quyt djnh
diu chinh k hoch phü hcp trên co sâ dánh giá ci th v mtrc do tác dng, ãnh huoiig cña
djch bnh Covid -19 dn nn kinh t nói chung và PJICO nói riêng.
2.2. Các d1nh hu*ng cong tác cüa HDQT trong näm 2020:
- Can cr các chi tiêu k hoch DHDCD thông qua, HDQT t chirc chi do trin khai
và giám sat tin do thirc hin k ho?ch näm 2020 ccia TCTy dam báo dt hiu qua cao nhAt có
th. Theo sat din bin djch bénh covid-19, ph6i hcip vâi Ban diu hành dánh giá tác dng và
thixc hin các giãi pháp h trçi, tháo g nhtrng khó khän, vuàng mc phát sinh cüa TCTy.
- Chi d?o hoàn thành xây dirng "ChiEn luqe phát trin cong ngh thông tin cüa PJiCO
giai don 20 19-2024 thm nhIn 2030".
- Tip tllc m rông quy mô và tang thj phAn di vOi các dja bàn cOn rAt nhiu tim
nang: Nghiên ctru thành lap them cong ty mâi ti Thành ph Ha Ni, Thành ph6 H ChI
Minh.
- Tiêp tlic hoàn thin co câu quán trj, t6 chirc HDQT TCTy theo quy djnh cüa pháp
1ut.
- Tip tiic râ soát, nghiên ciru stra di h thng cãc quy ch, quy djnh quàn tn ni b
cüa TCTy d nâng cao chat hiçmg quãn 1, quân tr và phü hop vOi các quy dlnh cUa Pháp 1ut
và cUa Nba niràc.
- Thng nhAt co bàn các giãi pháp trong tam tp trung thc hiên trong näm 2020 theo
báo cáo cüa Tng giám dc ti Di hi.
Trân trQng cam
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