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BAO CÁO KET QUA HO1T DQNG CUA HDQT NAM 2020
VA DINH HIJONG NE HOCH 2021.
PHAN 1: BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG NAM 2020 CUA HQI DONG QUAN TRI.
1. Kt qua san xut kinh doanh näm 2020 cüa Tng Cong ty (TCTy):
* Kt qua kinh doanh nAm 2020:
Täng/giãm

K hooch 2020

Thyc hin 2020

Tong doanh thu (t d)

3.468,0

4.146,0

+19,5 %

2

Doanh thu báo him gc (t' d)

2.90 1,5

3.498

+21%

3

Tng Lçii nhun tnràc thud (td)

180,8

2 17,0

+ 20%

4

Mic chia c6 trc

12%

12%

STT

Các ch tiêu

1

(Doanh thu báo hiém gôc trên day không bao góm báo hiêm tàu cá iheo Nghi dlnh 67/C'P,).
* Dánh giá kt qua thrc hin:
Mc dü näm 2020 tInh hInh djch bnh covid — 19 din bin phi'rc tap, nhung vài sti
doan k&, n 1iic cüa tp th Ban lAnh dao và can b nhân vién trong toàn h thóng, Tng
Cong ty dA vuot qua duçic nhüng khO khAn thách thrc d hoàn thãnh toà.n din các chi tiêu
vra dam báo kinh doanh, vi'ra dam báo tt cong tác
k hoch kinh doanh trong diu kiin
di phó và phông ngra djch bnh, vera dam báo src khóe can b nhân viên.
2. Báo cáo các mt hot dng cüa HDQT:
2.1. T6ng kt các cuOc h9p cüa Hi dng quân trl:
Hi dông quãn tr dã t chrc hoat dng theo dting quy djnh cüa Diu 1, Lut doanh
nghip. Các cuc hQp cüa Hi dng quãn tn duçc duy trI du dn theo dung quy dnh. Näm
2020, H,i dng quãn trj dA barn sat dnh hu&ng cüa Nghj quy& Di hi dng c dông, dánh
giá din bin tmnh hInh djch bnh Covid-19 và các diu kiên thirc tin thj tru?rng bào him d
ra các giái pháp phU hqp d t chCrc trin khai thrc hin.
NAm 2020, HDQT dâ t chic h9p 05 phiên h9p trJrc tip, 26 lAn lAy kin các thành
viên HDQT bAng vAn bàn, ban hành 14 Ngh quy&, 23 Quy& djnh và nhiéu vAn bàn d
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2.2. \'e ch dio 1rin khai k hooch kinh doanh:
- Thco thông l, d TCTy có th so'm t chrc trin khai t1irc hin kinh doanh nàrn 2020,
HDQT dâ thrc hin giao ké hoch kinh doanh cta TCTy truóc ngãy 01/01/2020. Trong Qu
1/2020, trén eq sâ dánh giã tinh hInh djch bnii Covid-19 täc dng dn hoit dng cta TCTy,
HDQT dã có djnh huàng và diêu chinh k hoch kinh doanh 2020 phi) hçp vâi thc tE va
trinh DHDCD thu&ng niên 2020 chInh 1hirc thông qua.
- Hang Qu, HDQT du th chirc các cuc h9p trrc tip d thu'?ng xuyén giám sat tin
d kinh doanh ci)a TCTy d Co nhng djnh huâng và giái pháp diEu chinh kjp th&i. Hot dng
và tin d kinh doanh cüa TCTy du duçic dang tãi cong b hang qu theo di)ng quy djnh cüa
pháp 1ut d các c dông có th theo dOi.
- Phat trin quy mô kinh doanh trén ca sâ thành Ip 02 Cong ty Bão him trirc thuc d
tip tiic ma rng quy mô thj phAn ti các dla bàn, khu vrc con nhiu tiEm nang khai thác, to
sr di trQng v quy mO doanh thu d6i vâi eác Doanh nghip bào hiEm khác ti thj tru&ng Vit
Nam là: Cong ty Bào him PJICO Tràng An, cong ty trrc thuc thi'r 5 ti khu vrc Ha Ni; và
Cong ty Bão him PJICO TAn Binh Duang, cong ty báo him cUa PJICO thi 2 ti tinh BInh
Duong.
2.3. Thc hin kin toàn ca cu t chrc quán 1:
a. Kin toàn di ngU nhAn sr quán 1 theo quy djnh cUa TCTy:
- TrInh DHDCD thu?mg nién bAu thay the 02 thành viên HDQT là nguäi dai din vn
cüa 02 c dông Ian SFMI và Vietcombank;
- B nhim 01 PhO T6ng Giám d6c de thay the 01 Phó Tng Giám dóc nghi huu theo
che dO.
- CCr NguOi dai din v6n cUa PJICO tai các cong ty có vn gop.
b. Ca cu Iai hoat dng quãn l kinh doanh các PhOng theo hi.ràng tinh gçn, phi) hçip vâ
hiu qua:
- Thành 1p phOng BAo hiem Hang Hái trên ca sâ sap thp PhOng BAo hiEm Hang hOa
và PhOng BAo hiem Tàu thi)y;
- Tách bO phn Bancassurance thuOc PhOng Môi giâi — Bancassurance; sap nhp bO
phn Bancassurance vâi PhOng Quân 1 di 1, thành 1p PhOng BAo hiem Bancassurance và
QuAn 1 di l;
- Di ten PhOng môi giâi — Bancassurance thành phOngBAo hiem Môi giai.
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- TrInh l)lil)CD thông qua sCia dôi Quy ch ni b ye qun lrj biig hinh ihi'rc Iy ' kién
bang van bn
- SCra di ni dung ye nguyen tc d6i vOl hot dng du ui trái phiu cüa Quy ch Du
tu d TCTy co th t c1iirc lrin khai ho?t dng du ti.r phü hqp vOi diu kin thrc tin ti Vit
Nam.
2.5. Giám sat, duy trI vã câi thin kt qua xp hng dánh giá theo tiéu chun quôc t cia
TCTy. Theo do, PJICO dã ducic t chirc quc t A.M.Best tip tVc xp hang chi so nAng hrc tài
chInh (B+) vOl trin vng tIch crc.
2.6. Cong tác kim tra, giám sat hot dng cüa toàn h th6ng TCTy Iuôn duçic nâng cao
va cài tin, vic t chtirc trin khai kim tra, kim soát và phM hcip giüa các bO phn duçic thc
hin theo k ho?ch phê duyt, dam bâo v cci bàn bc tranh tài chInh và mci mt hot dng c11a
TCTy tuân thii các quy djnh hin hành cCa pháp lut và cOa TCTy.
2.7. Chi do t chüc triEn khai va hoàn thành xáy drng "Chin lucic phát trin cong
ngh thông tin cüa PJICO giai doan 2019-2024 tm nhIn 2030" phü hçip vOi yêu cu quãn l,
kinh doanh cüa PJICO vã xu th phát triEn kinh doanh dM vOi lTnh vrc tài chinh, bão him
trong giai don sp tOi.
2.8. T chiic thành cong Di hi dng c dOng thu&ng niên nAm 2020 theo hInh thüc
trrc tuyên bO phiu din tCr, dam bâo theo dung quy djnh djnh cua pháp lut, dam bão sirc khOe
và to diêu kiin cho toàn b các cô dông có th tham dr Di hi trong diêu kiin tinh hinh djch
bnh dién bién phüc tap.
2.9. Chi do th chtrc si kin k nim 25 nAm ngày thãnh 1p PJICO phü hqp vOi các quy
djnh cUa Nha nuOc trong diêu kin cMng djch Covid -19 : thông qua các chucrng trInh tn an
khách hang và can b nhãn vién toàn h th6ng.
2.10. Thu lao cüa tmg Thành vien HDQT ciii th theo Tti trInh DHDCD v vic quyt
toán thu lao Thành vién HDQT näm 2020.
3. Hot dng cüa các Ban thuc Hi dng quàn trj:
3.1. Ban Kim toán Ni b do Thành viên HDQT dc 1p triyc tip phi4i trách:
- NAm 2020, Ban Kim toán ni b dA thc hin k hoach kim toán theo dung phe
duyt cüa HDQT, 1p báo cáo kim toán và thc hin báo cáo HDQT theo quy djnh d có các
giài pháp dièu chlnh dam bão hot dng kinh doanh ciia TCTy tuãn thu dung quy djnh cUa
TCTy và cüa Pháp 1ut.
- Thrc hin nhim vi kim soát và t chCrc báo cáo Di hi theo quy djnh hin hành
cüa TCTy và quy djnh cüa pháp lut.
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3.2. Ban Tng hffp:
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- Thuc hiçn nhirn vii iham mini, giüp vic cho Hi dong quân ftj trong cong tac quãn
giãi quyét các cong viéc trén tt cà các linh virc ho?t dng ca TOng cong ty.

- Thijc hin thCi tyc cong b6 thông tin ccia TCTy; t chc thic hin quyên cia C6 dông
theo dting quy djnh ci'ia pháp Iut, dam bão dy dci, chInh xác.
4. Darn bão Içi Ich C6 dông và Nhà du tu:
- Luôn thuc hin cung cp, cong b6 thông tin dy dU tOi các c6 dông theo nguyen tc
cong khai, minh bch va dam báo tuân thu ding quy djnh ciia pháp 1ut v thirc hin báo cáo
d6i vài Cong ty Di chüng niêm yet.
- Trén ca si k& qua kinh doanh 9 thang näm 2020, TCTy hin thc hóa 1çi Ich c6
dOng ngay trong tháng 12/2020, bng hInh thiic tm irng c6 tlrc dçit 1 näm 2020 cho các c6
dông vâi mrc 10%. Phn C6 trc con 1?i TCTy s tiep c trá C6 t1rc cho C6 dông ngay sau khi
DHDCD thumg niên phé duyt t 1 chi trá C6 tiic.
- Luôn dam báo cOng bang các quyn lçii cüa tt cá các c6 dông, t6 chüc thc hin
quyn cüa các c6 dông theo quy djnh hin hành cCia pháp 1ut.
5. Cong tác giám sat di vôi T6ng giám d6c và NgtrOi diu hành khác:
- HDQT luOn theo sat và giám sat hot dng diu hành cia T6ng Giám d6c và cüa Ban
diu hành; thu?ng xuyên cO nhQng djnh hiàng chi d?o kjp thii d6i vài T6ng Giám d6c, Ban
diEu hành trong hoat dng quán 1, kinh doanh cüa TCTy trong diu kin tInh hInh djch bnh
bién dng bt thurng. Tai các cuc hQp HDQT, B phn chirc nAng phái thirc hin báo cáo
tInh hInh thc hin Nghj quyét, quyet djth cüa HDQT dE HDQT dánh giá tien d, hiu qua
trien khai các mt hot dng cta TCTy d6i vôi T6ng Giám dc và Ban diu hành.
- Các thành viên HDQT, T6ng Giám d6c va các can b thuic Ban diu hành dä thc
hin hoàn thành nhim vi duçic giao; t6 chirc thc hin cO trách nhim d61 vài các ITnh vrc
dirqc phan cong t6 chüc quãn 1, giám sat; thc hin và chp hành dy dt'i, kjp thii theo quy
djnh các ni dung chi dao cüa HDQT, yéu cu cüa các co quan quán 1 Nhà nuàc.
PHAN II: DINH HUfNG KE HOACH KINH DOANH NAM 2021.
1. Mic tiêu trçng tam:
Tiep tIc duy trI các chi tieu thng truông 6n djnh theo dung djnh huâng kinh doanh giai
don 2019-2024 ma DHDCD thuing nién 2019 dA thông qua: "tAng truOng gn lien vâi hiu
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2.1. Cc cM liCu k hoch:
- Tng doanh thu bão hiii g6c: 3.565 t dng (không bao gm tãu Ca theo Nghj djnh
67). Trong do:
+ Doanh thu bão him gc tAng tnrâng 6% (khong bao grn tãu cá theo Nghj djnh 67 Va
bào him st'rc khôe nguii vay khai tháe qua Cong ty tài chInh): 3.265 t' dng.
+ Doanh thu báo him stc khOe ngu&i vay khai thãc qua Cong ty tài chInh: 300 t' dng.
- Lçn nhun truâc thue: 202 ty dong.
- Dir kiên chi trã cô ti'ic: 12% (Trong do 5% bAng tiên mat; 7% bAng cô phiêu)
Các chi tiéu pháp 1nh k hoch nAm 2021 trên dAy duqc xAy dung trén cci sâ dánh giá
cAc diu kiin v hot dng kinh t, xA hi din ra n djnh vã phà hqp vài nAng 1rc ciia TCTy.
Tru&ng hcp djch bnh covid 19 din bin bt th.thng và kéo dAi, tác dng ánh htrmg lan dn
két qua kinh doanh ciia TCTy, trén cci sâ dánh giá diu kiin thrc tin thj trueing bAo him,
DHDCD Uy quyn HDQT xem xét quy& dnh diu chinh ké hoch phü hçrp.
2.2. Các djnh htr&ng cong tác cüa HDQT trong nAm 2021:
- CAn cr các chi tiêu k hooch DHDCD thông qua, HDQT th chirc chi do trién khai
vA giám sat tin d thc hin k hoach nAm 2021 cüa TCTy dAm bAo dt hiu quA cao nht cO
the. Theo sat din bin djch bnh covid-19, phi hçip vâi Ban diu hAnh dánh giá tác dng vA
th%rc hin các giAi pháp h trçi, thAo gr nhtlng khO khAn, vu&ng mc phát sinh cüa TCTy và
cAc dn vj trrc thuc.
- HoAn thin h thong quAn trj cüa TCTy và t6 chrc trién khai theo các quy djnh mai
cUa pháp 1ut cO hiu 1ic thi hành trong nAm 2021 nhu: Rà soát, stia d61 b sung Dieu l, quy
ché ni b v quAn tr, quy ché hot dng cüa HDQT, quy ché hoat dng cUa Uy Ban kiém
toán vA các quy ch quAn 1 khác theo quy djnh cüa pháp 1ut vA phü hçTp hoat dng kinh
doanh thrc tin cüa TCTy.
- Djnh htràng và xAy drng các giAi pháp dE tAng cu&ng nAng 1c tAi chfnh cUa TCTy,
dAm bAo yéu cu cüa pháp 1ut hin hành v vn kinh doanh cüa TCTy.
- Tiép tiic chi dao th chrc trién khai các dir an Cong ngh thông tin trên ca sâ "Chién
luqc phát trién cong ngh thông tin cüa PJICO giai doan 20 19-2024 tAm nhIn 2030", dAm bAo
phü hçip vài nhu cAu sü di4ing vA nAng lc tAi chfnh ciia Tng COng ty, thüc dAy nAng cao nAng
suAt lao dng, thc hin t& quAn fri rüi ro doanh nghip vA tAng cumg hiu quA khai thAc
khách hAng d& vài hoat dng kinh doanh cüa TCTy.
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- JiCJ) 11c mÔ rng cjuy mO va thng lh pWfll di vài dja bàn Thành pJ)O Ho Clii Minh;

tip 1Vc nghien ciru d thãnh 1p them cOng 1)' mài t?i các thj truông trQng dirn CO nhiém tiCm
nàng thng trirâng quy mô doanh thu.
- Th6ng nht ca bàn các giãi pháp trQng tarn tp trung thuc hin trong nAm 2021 theo
báo cáo cüa Tng giám d6c ti D?i hi.
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