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THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
Ten giao djeh ting Vit: T6ng Cong ty c phAn Bão him Petrolimex
Ten giao djch tiêng Anh: Petrolimex Insurance Corporation
Giy chüng nhn dang k doanh nghiêp so: 67-GPIKDBH
Von diêu 1: 887.177.730.000 dong
Vônchüs&hu: 1.540.957.004.393 dong
Dja chi: Tang 21, 22 tôa nhà Mipec Tower, 229 Tây Scm, Dong Da, HaNOi.
Fax: (024) 3776-0868, 3776-3283
Din thoai: (024) 3776-0867
Website: www.pjico.com.vn
MA cô phiéu: PGI Tai san giao djch chirng khoán TP Ho ChI Minh (HOSE)
TAM NI-HN: tth thành Tong Cong ty bão hiêm hang dâu Vit Nam ye chat luçing và djch
v1.

- SUMNH:
V Cung cAp các djch vi bAo him dng bO, da dng — LAm lá chAn bAo v tAi chInh cho
ngtthi mua bAo hiêm và cong dOng.
V Tao môi trl.r&ng than thin, chuyên nghip, minh bach cho nhãn vien sang tao vA the hin.
/ BAo toAn vA phát triên ben vüng von gop cüa các CO dông
- GIATP4COTLOI:
V Thiic hin các cam kt, kin tao nim tin cüa khách hang
V Không ngrng n 1irc, sang tao
/ Chuyên nghip VA tn tInh
- Qua trInh hInh thAnh và phát triên:
NgAy thAnh lip: 15 tháng 06 nAm 1995
+
NgAy niêm yt: 29 thang 07 nAm 2011
+
Các sr kin khác:
+
V Ngày 15/06/1995: thành 1p và di vAo hoat dOng chInh thirc vài von diêu I ban dâu là 53
t dông v1i 5 chi nhánh trirc thuOc.
/
Näm 2000, tAng trtring doanh thu tr 95 t' dong len 125 t' dông vài quy mô 12 chi
nhánh trVc thuOc. PJICO don nhân huân chucmg lao dng hang Ba.
/ Närn 2003 — 2004, tang vOn diêu l len 150 t' dông, tang truâng doanh thu vuçit bc len
700 t' dong vài quy mô 35 chi nhánh trirc thuc vA hang chc vAn phOng dai din.
/
Näin 2008, tAng von diêu l len 336 t' dOng, tOng doanh thu dat 1.308 t dong.
/
Näm 2009, tong doanh thu dat 1.605 t' dong vâi quy mO 50 chi nhánh trirc thuOc, 01
trung tam cru hO vA sira cha xe ca giâi, han 3.000 dai l trén toàn quôc.

Näm 2010, tng doanh thu dat 1.884 t dng. PJICO k' nim 15 näm ngày thành 1p và
don nhn huân chtwng lao dng hang NhI.
/
Nàm 2011, t6ng doanh thu dat 2.355 t dông. PJICO chInh thrc niêm yet trén HOSE.
" Näm 2012, tang doanh thu dat 2.439 t dng, vuçct qua khüng hoãng kinh té.
/ Näm 2013, thng doanh thu dat 2.466 t dông, duy trI mrc tAng trung ben vung.
/
NAm 2014, tng doanh thu dat 2.502 t' dong, ghi nhn dâu an vuçit qua giai doan khó
khAn chung cUa thj trung; giü vng vi tn hang dâu trên thj tnthng Bão hiêm.
V NAm 2015, thng doanh thu dat 2.757 t dông, tAng tru&ng ben vng, hiu qua. PJICO k'
nim 20 nAm ngày thành 1p và dOn nhn huân chuang lao dng hang Nhât.
/
NAm 2016, t6ng doanh thu dat 2.933 tdông, hoàn thành ké hoach doanh thu, giU vüng
thtnng hiu uy tin hang dâu thj tr1.rYng bão hiêm Vit Nam.
/
NAm 2017, tAng von diêu 1 len 877 t dông, phát hành riêng lé thành cong cho nhà dâu
tu chin lucre nucc ngoài Samsung Fire & Marine Insurance Company Ltd 17.743.555 cô
phan. lông doanh thu dat 3.047 t dông, hoàn thành kê hoach doanh thu. Thành 1p dan vj
PJICO Ha Thành tai dja bàn Thãnh Phô Ha Ni. NAm 2017, PJICO áp ding mô hmnh to chcrc
bO may hoat dng khOng cô ban kiêm soát.
/
NAm 2018, tong doanh thu dat 3.333 t' dOng, hoàn thành ké hoach doanh thu, giü vung
thixang hiu uy tin hang dAu thj tru&ng bão hiêm Vit Nam.
V NAm 2019, tong doanh thu dat 3.665 t' dong, hoàn thành vl.rcrt mcrc ké hoach ye doanh
thu, icr1 nhun và t' l chia cô trc 13%, gi vüng thuang hiu uy tin hang dâu thj tnring báo
hiêm Vit Nam.
/ NAm 2020 là nArn PJICO cO két qua kinh doanh tot nhât trong 25 nAm hoat dng và phát
tniên. Trong bôi cánh nên kinh te và thj tru&n bão hiêm bj tác dng lan bai dai djch Covid- 19,
PJICO dA hoàn thành vtrçit mtrc, toàn din ké hoach kinh doanh. lông doanh thu dat 4.146 t
dông, hoãn thành 119% kê hoach, tAng trl.r1ng 13% so v&i nAm 2019. Lçii nhun tnràc thud dat
217 t) dOng, tAng truâng 8,1% so vâi 2019, t l chia cO tirc 12%. Xêp hang tin nhim qu& t
AMBEST nâng mtrc triên vQng len tich ci,rc, git ving thuang hiu uy tin hang dâu thj tntIng
bão hiêm Viêt Nam.
2.

Ngãnh nghé vã da bàn kinh duanh:

Nganh ngh kinh doanh: Bào him phi nhân thQ; îáí bào him; Hoat dung dAu tu theo
quy djnh cüa pháp iut.
Dja bàn kinh doanh: lông Cong ty cO phân Bâo hiêm Petrolimex ducic phép hoat dng
trong va ngoài lAnh thô Vit Nam phü hqp vài quy djnh cüa pháp 1ut. Trong dO các dja bàn
tr9ng diem tai Vit Nam bao gôm: Ha NOi, Thành phô Ho Chi Minh, Hal Phông, Dà Nng,
Can Tha, Dông Nai, BInh Duong
3.

Thông tin v mô hInh quãn trj, to chIrc kinh doanh va b may quãn I

Mo hInh quán trj: Cong ty c phAn tuân thu Dim b Khoãn 1 Diu 137 Lut Doanh
nghip so 59/2020/QH14 theo mô hInh: Dai hi dOng cô dông, Hi dông quán trj và Tong
giám doe.
Ca câu b may quãn 1:
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So' d6 t chü'c và co' ceIu quãn I
PG INSURANCE

AO HIEM Pjvco
Dal hói dóng
C 6 dông

(Hôi d6ng Quàn tn

Ban T6ng hop

Ban Kim toán

Ban T6ng Giám d6c

Phong Tài chInh k toãn

PhOny São him Scic khOe

Phong Kim sodt nôi bâ

PhOng São hitm MOI giO'i

Phong T chttc too dâng

PhOny São hièrn Dir an

Phony Giám dinh
bOi thirYng Xe CO gio

Phong T6ng hop

Phong Cong nghe thónct tin

PhOng BOo hiém Bancassurance

Phony Quàn I tôi san no
va ROi ro ài chini,

& Quãn I dai I

PhOny Quán ty oghiep vu
kinh doonh São him Xe cci giO
vo São hhm trtic tUyén

Phony Dich vu
chàrn sOc khóch hông

PhOny São him Hông hãi

Tigu ban QuOn t Va DSu ti!
xay ding cci bàn

Phony Ddu tti

PhOny São him TOj sOn k thuit

COc £dn vi thành viOn

Các lien kt hiên tii cüa DN:
o PJICO dang là thành viên cüa:
• Ttp doàn xang du Vit Narn (PETROLIMEX)
• EIip hi bào hiêrn Vit Narn (AVI)
o PJICO dang lien doanh. lien kêt, gop von vOi:
• Cong ty CP dâu tix djch vv và h thng Xang dâu (PLAND)
• Cong ty CP xây lap Petrolimex 1 (PCC1)
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• Lien doanh kho xAng d&u ngoi quan Van Phong
• Tng cong ty îáî bão hiêm QuOc gia (Vinare)
• Cong ty c6 phAn 4n tãi xang dâu VIPCO
• Cong ty c phAn thuong mai và sCra chita ôtô Petrolimex
Cong ty thành viên: 61 cong ty trrc thuc phü khâp các tinh thành trên toàn quôc
4. Dnh hu&ng phát trin
Các mic tiêu chü yu cüa Tng Cong ty:
/ Tip t1ic kiên djnh mvc tiêu phát trin bn vng gân lin vâi hiu qua và ch&t lucmg kinh
doanh. LAy các chi tiêu doanh thu, lçii nhun, quãn trj chi phi là các chi tiêu pháp lnh va ca sâ
d phân ph61 thu nhp, khen thuâng, dng viên, dánh giá chat hrng Giám dôc các Cong ty,
lành dao các Phông ban Tng Cong ty.
/
PhAn d&u dat Tng doanh thu phi bão him gc nAm 2021 là 3.265 t' dng (khOng bao
gm bão him tàu Ca theo Nghj djnh 67/CP và bão him surc khôe ngtr?ii vay khai thác qua
Cong ty tài chInh) tang truông 6% so vài so doanh thu phi bão hiem gôc thuc hin näm 2020;
Lçii nhun truâc thuê 202 t' dông; chi trã c tiic cho cO dông 12% (trong do chi trà 5% bang
tiên mAt và 7% bang cô phiêu).
V 0ng di,ing trit d cong ngh s hóa vào các hoat dng kinh doanh bão him d nâng cao
nàng suât lao dng, chat luqng djch vu và nàng 1irc canh tranh.
/ Dam bào tuyt d6i an toàn trong qua trInh hoat dng kinh doanh. Tip tiie tang cithng
cong tác phOng chong djch Covid — 19 dé hoat dng kinh doanh bão hiêm diên ra lien ti1c,
thuing xuyén.
/
Tip tic nâng cao d gift vng và phAn dAu cãi thin xp hng tin nhim theo tiêu chuAn
quôc tê.
V Dam báo duy trI và dy manh cong tác truyn thOng, nãng cao uy tin thwng hiêu trên thj
truOng.
/
Xây drng môi trung lam vic chuyên nghip, nâng cao näng suAt lao dng và c hi
phát triên nghê nghip cho can bô cOng nhân viên.
Chin hrcrc phãt trin trung và dài hn
V Kjên djnh vâi muc tiêu tang truing hcip 1y, bn vtng gAn lin vâi hiu qua và chAt krcmg.
Tp trung phát triên và trng dirn cOng ngh so hóa vào các hoat dng kinh doanh báo him d
nãng cao nAng suât lao dng, chat krçing dlch viii và nang lrc canh tranh.
/ Tip tuc chi trQng phát trin ngun nhân lirc chAt lucing cao. Kin toãn t chirc theo
huàng tinh gcn, hiu qua, hiu hjc nhäm nâng cao näng suât lao dng.
/ Cung cAp các djch vit bão him dng b, da dng và Co chAt krqng cao djnh hisâng vao
khách hang.
/ Phát trin bn vng d gia tang giá trj cho các c dông thông qua da dang hóa hot dng
bào hiem và dâu tu tài chInh.
/
Duy tn va dAy manh cOng tác truyn thOng, nâng cao uy tin thucmg hiu trén thj tnr&ng.
Các mic tiêu d6i vói mOi trirông, xä hi và cong dng cüa Tang Cong ty:
/
Xây dirng môi tru&ng lam vic chuyên nghip, minh bach, nang dng và than thin d
nhân viên phát huy tài nang và sang tao; thrc hin tOt các cam kêt vâi ng.thi lao dng.
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/ Xây drng m6i quan h bn vUng vâi các di tác (c6 dong, c quan quãn l nhà m.râc, các
&in vi truyn thông ...). Hçip tác hiu qua vài các dôi tác dé cüng phát triên và dong gop xây
dirng cong dông.
V Xây drng và duy trI môi quan h t& vâi khách hang, thuäng xuyên t6 chüc các chrong
trInh tn an và M trq khách hang.
V Không ngt'rng tang ctrãrng trách nhim xa hOi, tIch crc tham gia các chucing trmnh tr
thin, cac cong tác xA hi. Huy dng ducic slrc mnh các dOi ngU can b nhãn viên vào các
phong trào xà hOi. Nâng cao uy tin cüa T6ng Cong ty vâi cong dong.
5. Các rüi ro:
Rüi no bào him: là rüi ro lien quan dn t6n thAt ma T6ng Cong ty cO th phãi gánh chju
do phi bão him khong dü âé chi trã cho các sir kin duçic bão hiêm.
-

Rüi ro tài chInh: bao gm rüi ro tin dung, rüi ro thanh khoán Va rüi ro thj trtrmg.

+
Rüi ro tin dicing là rUi ro lien quan dn tn thAt ma T6ng Cong ty có th phãi gánh chju do
thay dôi bat lcii ye khã nang trá nq theo các diêu khoãn Hqp dông cüa các khách hang và dôi
tác.
Rüi no thanh khoãn: RUi ro thanh khoán là rüi ro khOng thuc hin &rcic các cam kt tài
+
chInh do mat can dôi giCra tài san và nghia v11 tài chInh trong ngAn han.
Rüi ro thj truYng: Rüi ro thj trir&ng là rüi ro ma giá trj hcip l cüa mOt cOng ci tài chInh
+
thay dôi do nhtng yêu to chInh nhiz lâi suât, giá cô phiêu và giá.
Rüi ro hoat dng: là rüi ro gay ra tn thAt do sr thiEu hi4zt hoc vn hành khOng t6t cac
+
quy trInh, h thông hoc cac sr kin khách quan ben ngoài. Các Ioai rUi ro hoat dng chü yu
bao gOm: rüi ro lien quan den Báo, cáo và Kiêm soát tài chinh; Pháp ché và TuAn thü; Con
ngu&i; Quy trInh và Quy ché; H thông và Thông tin; TInh lien tic cüa hoat dng kinh doanh.

Ngoài ra, ãnh hi.r&ng sâu rng cüa djch bnh Covid-19 và cuc chin thwmg mai M +
Trung lam giá xang dâu và thu câusCr ding giãm manh trong 2020. Triên vQng näm 2021 giá
xang dâu khó phitc hôi nhix th?yi diem truâc Covid — 19. Diêu nay ành hu&ng den doanh thu
nghip vi bào hiem hang hóa trong nganh cCia PJICO.
Mt bang lãi suAt tin gcri ngân hang giám math và xu huàng giám chua dirng 1ai. Lçvi
+
nhun cüa PJICO chU yêu tCr hoat dng dâu tu tài chinh nen vic lai suât tiên gCri giám lam ãnh
hucng rat lan den mic tiêu lqi nhun nAm 2021 cüa PJICO.
+ Thj trurng báo him canh tranh gay gAt, ngãy cang khc lit, khOng chi các doanh
nghip bão hiem nhô ma ca doanh nghip bão hiêm lan cüng thrc hin chü truong tang doanh
thu bang vic ha phi, tang chi phi, ma rông dieu kin dieu khoán bão hiêm nhãm chim lTnh thi
phân.
+
Nam 2020, Vit Nam xãy ra nhiu thiên tai, bAo 1it dn dn vic các nhà tái bão him
nay càng that cht hn các dieu kin, diêu khoãn tai thj tru&ng Vit Nam và khu vrc sau các
sir kin thiêntai, thãm hQa. Thi tru&ng tái báo hiem tai Vit Nam và th giài gp rat nhiêu khO
khän khi nhiêu nhà tái bão hem bj giám xep hang tin nhim quôc tê do djch Covid — 19 và
mt so nhà tái tht ra khOi thj trung Vit Nam. Diêu nay dan den khó khan trong vic dam
phán tái tiic hqp dOng tái báo hiem cho các lTnh vrc báo hiêm hang hal, tài san, Mn hcip, k
thut.
+
Di vai PJICO vic dat duçic mirc tang truâng doanh thu näm 2020 là do nghip vi bão
him ban lé tang truâng cao. Tuy nhien trong nAm 2021, PJICO së không con duçic huórng lçxi
th tr thj trung nhu nghip vi bão hiem xc may không cOn hiu ng ttr Nghj djnh so
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100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa Chinh phü và vic nhu cAu mua bão hiém bat buc
TNDS xc may cüa ngu1i dan ph thuc vào cong tác kiêm tra cüa các c quan chrc nAng.
IL TINH H!NH HOAT DONG TRONG NAM
1.

Tmnh hlnh hoat dng san xut kinh doanh

Thng doanh thu bao gm phi báo him g6c, phi nhn tái bão him, hoa hng nhung tái
bãohiêm và dâu ttr dat 4.146 t' dOng, dat 119% ké hoach và tang trtthng 13%, lqi nhun truàc
thuê là: 217 t' dông hoàn thành 120% ké hoach lqi nhun nam 2020 và tang truâng 8,1% so
vài 2019.
2.

T chirc và iihân si

—

Danh sách Ban diu hành:
Chirc vy

Sinh ngày

s6 c phiu

T I (%)

DàoNamHãi

TngGiámdc

11/08/1974

41.852

0,047

Tr.n Anh TuAn

Phó T6ng Giám d6c

20/09/1969

9 1.697

0,103

Nguyn An Hoà

Phó Tng Giárn dc

01/05/1960

18.571

0,021

Büi Hoài Giang

Phó Tng Giám dc

02/04/1964

26.143

0,029

Lê Thanh Dat

PhO Tong Giám doe

10/08/1964

1.452

0,002

Pham Thanh Hal

Phó Tng Giám d6c

22/02/1975

0

0

23/8/1975

136.730

0,154

14/2/1969

0

0

Hy và ten

NguynThHucing PhóTngGiámdc
Giang
Vwng Qu6c Hung

K toán tnthng

- Nhung thay di trong ban diu hành: PhO Tang giám dc Nguyn An Hôa nghi huu theo
che d ti ngày 0 1/06/2020; Ba Nguyn Thj Huang Giang duçic b nhim lam Phó
Tong giám dOe tr ngày 15/03/2020.
- ChInh sách và nhUng thay dOi trong chInh sách dôi vài ngu?ii laodng:
- So h.rçin lao dng 1.519 ng.thi, mCrc luang trung binh 25 triu dOng/ngu&i/thang.
- Nang suAt lao dng bInh quân 2,3 t' dong/nguii/nam, tAn 15% so vâi 2019. Dam bão on
djnh cong an vic lam và thu nhp cho ngu1i lao dng trong bôi cành Dai djch Covid- 19
3.

Tinh hinh du tir và thirc hin các dir In

Doanh thu hoat dOng tài chInh nAm 2020 dat 245 t' dng, hoàn thành 114% k hoach
näm, tang 5% so vâi näm 2019. Tng Cong ty dang thirc hin danh mic dâu tix theo huàng
dâu tu giá trj và linh hoat theo xu huàng thj trung, nam bat ca hi hin thrc hóa lqi nhun
các khoàn dâu tu. Tong Cong ty cüng dang rà soát dánh giá hiu qua các khoãn dâu tu chüng
khoán, các khoãn gop von và âê xuât các phuorng an thoái vOn phü hqp.
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4. TInhhInhtàichinh
Thrc hin phân tách so 1iu theo thông ax 232/2012/TT-BTC CO hiu li,rc ttr ngày
01/01/2014.
a) TInh hlnh tài chIn/i
Nim 2020
% tang giãm
Näm 2019
Chi tiêu
4,718%
5.842.838.711.949 6.118.518.098.543
T6nggiatrjtai san
12,06%
Doanh thu thuân hoat dng 2.606.382.937.301 2.920.923.855.696
kinh doanh bão hiêm
(10,52%)
63.338.177.961
70.789.108.591
Doanh thu hot dng tài
chInh
11.31%
573.385.658.578
515.085.234.834
Lqi nhun gOp hot dong
kinh doanh bão hiêm
10,18%
56.196.464.526
51.001.171.825
Lqi nhun hoat dOng tài
chInh
180,26%
4.480.884.868
1.598.802.580
Lqi nhuân khác
8,11%
216,955,273.942
200.679.401.636
Lçii nhun truâcthuê
7,9%
175.461.407.487
162.607.072.251
Lqinhunsauthuê
1.65
1
1.502
LAi Co ban trên cô phiêu

b) Các chi tiêu tài chmnh chth yê'u
Cac chi tiêu
1. Chi tiêu ye khá nãng than/i toán
-Khãnangthanhtoanncingänhan
- Khá näng thanh toán nhanh
2. c/il tiêu v cci c6u nguon von
-Nçpháitrãllôngnguônvôn
- Nguôn von chü sâ hftul Tong
nguôn von
3. C'hi tiêu v nãng 4c hogt dng
- Doanh thu thuân/ Tong tài san
4. Chi tiéu ye khá näng sinh 1i
- T' suât lcyi nhun sau thuê/Doanh
thu
- T' suât 1çi nhun sau thuê/Tông
tàisân
- T' suât lçii nhun sau thuê/Nguôn
von chU sâ htru

Do'n
tInh

vi Näm 2019

Närn 2020

Ian
lan

1,17
0.67

1,11
0,63

%
%

73,68
26,32

75,82
24,18

%

44,61

41,21

%

6,05

5,85

%

2,78

2,87

%

10,57

11,86

5. Co can c dông, thay di vn du tir ciia Cliii so' hü'u
a) Côphân *
: 88.7 17.773 c phân
Tong sO cô phân dâ phát hành thai diem 31/12/2020
So Co phân phô thông dang kru hành thi diem 3 1/12/2020 : 88.7 17.773 có phân
0 c phân
So cô phiêu qu t?i thai diem 31/12/2020
70.974.218
CO phán
SO c phân &rqc t,r do chuyên nhuqng
: 17.743.555 c phân
So cô phân hn chê chuyên nhiing
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So lu9ng cô phân

Co dông
TT
C6dôngtrongnuôc
1
CôdôngnuOcngoãi
2
TngcQn
Codongphápnhân
1
CO dôg cá nhân
2
Tang cn
Co dôg lan
1
Codongnhó
2
Tang cong

T l

70.309.028
18.408.745
88.717.773
66.896.524
21.821.249
88.717.773
65.95 1.985
22.765.788
88.717.773

79,3%
20,7%
100%
75,4%
24,6%
100%
74,3%
25,7%
100%

c. TInh hInh Thay dÔi von dâu t!.r cüa chü so hüu
d. Giao djch Co phiêu qu5
e. Các chi'rng khoán khác
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6.

Báo cáo tác dng lien quail dn môi trtrông và xa hi cüa cong ty:
6.1 Tác dng dn rnôi trirOng
6.2 Quân l nguan nguyen

lieu

6.3 Tiêu thi nAng luçmg
6.4 Tiêu thi nuOc
6.5 Tuân thu pháp lut v bão v môi tnrng
6.6 ChInh sách lien quan dn nglx&i lao dng
So hrcmg lao dng 1.519 ngu?i, mCrc luang trung bInh 25 triu dong/nguOi/thang.
NAng suât lao dng bInh quân 2,3 t' dông/nguOri/nAm, tAng 15% so vOi 2019. Dam bão
on djnh cong An vic lam và thu nhp cho ng.rOi lao dng trong bôi cánh Dai djch
Covid-19.
Luôn cAi thin môi tru?Yng, diêu kin lam vic, dâu tx them các trang thiêt bj, cong cii
ding cii lam vic, v sinh cong nghip... dam bão an toàn, sirc khOe cho ngithi lao
dng dc bit trong diêu kin djch bnh Covid-19...
Tp trung dào tao nAng cao chuyên mon nghip vi, k nAng lam vic cho ngrOi lao
dng trong diêu kin han chê tp trung dOngngtrOi do djch bnh Covid 19 (quán trj
kinh doanh mini MBA trong 02 tháng cho gân 100 can bO quán lb" — bInh quân 144
giO/cán bO quàn lInAm; k nAng ban hang, nghip vi chuyên mOn bAo hiêm cho 700
krçit ngräi trong 03 ngày — bInh quân 12 gii/nhân viên/nAm)
- PJICO tip tic thirc hin chInh sách tin luong gn lin vOi kt qua kinh doanh và quãn
l tài chInh. Triên khai bô sung h thông KPI do kr?mg, dánh giá hiu qua cong vic
lam c sO cho Cong tác tién li.rcing nhAm nAng cao chat hrqng và nAng suât lao dông cüa
nhân viên.
- Xây drng h th6ng thang bang hrcing mOi,
tin luang hang tháng cho ngi.r&i lao dng.

lam

can cir dóng bão hiërn xi hi và chi trá

Tang cOng ty xay dirng và cong b6 chinh sách khuyn khIch nhân tài và trin khai tim
kim, tuyn dung, s ding tài nAng, dc bit là tài nAng tré, tao diéu kin dê h9 phát
triên.
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ChInh sách cci cAu nhân lc k c.n: Mi vi trI chü chót, vj tn quan trçrng, T6ng Cong ty
du có chInh sách d,i vài các vj trI nay ct can b yen tam cong tác, cong hiên toàn tarn
toàn 1irc cho T6ng Cong ty và bàn than hQ. Quy hoach dào tao, bôi dung lap can b kê
cn cUa cac giai doan tiêp theo.

Ap ding nhiu chInh sách khen thuang, dng viên nhân viên kjp thii nhu các chucmg
trmnh thüc dy ban hang Sale contest các nghip v1: Xe c giâi, Hang hóa, Tãi san k
thut, Bancassurance...
Chinh sách lao dng nhm dam bão src khOe, an toàn và phüc lqi cüa ngu1i lao dng:
Tng cong ty khong nhcng thuc hin dy dU trách nhim cüa Doanh nghip dOi vâi
Ngtr&i lao dng theo quy djnh cüa Nhà Nuàc và Hçip dong lao dng ma con chü tr9ng
darn bão môi tnthng lam vic lành manh, an toàn; Mua bão hiêm nhân thQ cho quàn 1
cAp trung trâ ten; mua bão hiêrn sCrc khOe mCrc trách nhim cao cho CBCNV, khuyén
khIch va tao diu kin d CBCNV tham gia các hoat doat dng the thao, vAn hóa, tham
gia cac to chtrc doAn th nhu Dãng, COng doàn, Doãn thanh niên... Hi CCB PJICO,
Ban Nfr Cong, CLB Tennis, CLB bong dá
Hoat dng dào t?o ngixYi lao dng:
+ Tng cOng ty cp nht ISO theo phiên ban mài 9001:2015, tái dào tao CBCNV thrc
hin quy trInh ISO theo quy djnh mài.
+ T6 chcrc nhiu khóa dào tao thu?mg xuyen cho han mt nghin luqt hoc viên là can bO
PJICO nhAm cUng cô và nâng cao trInh d k51 thuât nghip vi, k nAng mém.

+ Ting Cong ty tIch ci,rc cr các can bô nhãn viên thtring xuyen tham d%r các khóa dào
tao chuyên sAu do C%ic Quãn 1 giám sat báo hiem, Hip hOi bão hiêm, các to chc dào
tao chuyên nghip ben ngoai to chc.
6.7 Báo cáo lien quan dn trách nhim d61 vâi cong dng dja phuang

Hot dOng kinh doanh cüa Tang cong ty luOn dizçic djnh huàng nhm: Bão v an toàn tài
chInh cho khách hang, chia sé rüi ro vài cong dOng và gop phân h trçY an sinh xA hi.
6.8 Báo cáo lien quan dn hoat dng thj trung v6n xanh theo huàng dn cüa UBCKNN.
III. BAO CÁO DANH CIA CUA BAN GIAM DOc
Dmnh gia kêt qua hoit dng san xuAt kinh doanh

a)

fling quan v tInh hInh kinh t xà h(5i và thj trwàng báo hilm
Dch bnh Covid- 19 ành huâng tieu crc dn tInh hInh kinh th th giai và Vit Nam.
GDP Vit Nam tang trt.râng 2,91%, mCrc thâp nhât trong thâp k' vüa qua (20 10-2020).
Thj trtr&ng báo hiêrn phi nhAn thQ 09 tháng dâu nArn 2020 tAng tnrâng 5,38% tron do
Báo Vit giám 7,4%; PVI giam 1,2%; PT! tAng 3,3% (sO lieu tr Hip hi bào hiem).
Thj phân lop 5 DNBH phi nhân th9 tiêp tzc giãm t& 63% nAm 2015 xung 56% trong
2020, giãm 2% so vài 2019.
Doanh thu bão hiêm xe may tAng dt bien do tác dng tIch crc tr Nghj djnh
100/20191ND-CP cüa ChInh PhU và các dçit tong kiem soát phtrcing tin giao thông.
Vit Nam trãi qua mOt nAm thiên tai khôc 1it, d thu&ng nhât trong 02 thp niên vâi 14
con bAo và ap thâp nhit di don dp, han mn nghiem tr9ng, sat l& quy mO lan ánh
htrang tc tiêp den rüi ro bOi ththng cüa thi tnthng bão him và tái bâo hiêm 2020.
ChInh Phü chInh thCrc ban hành Nghj dnh 03/20211ND-CP ngày 15/01/2021 ye bão
hiem bat buc TNDS cUa chU xe co giài có hiu li,rc áp di,ing k tr 01/3/2021. Dim n61
bt cüa Nghi djnh nay ia cho phép doanh nghip bão him cap GCNBH din tcr.
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b)

Trong khi các nghip vi bão him truyn th6ng gp khó khän, các san phm bão him
dcrn giãn, dong gói, quy trinh rut gçn trên nên tang cong ngh s là xu huOng cüa thj
tnrYng bào him phi nhân th9 d phü hqp vâi kênh trIc tuyên và nhu câu cüa ngui tiêu
dung.
Dánh giá ye hoat dng cüa PJICO
Trong bM cãnh nn kinh t và thj trithng bão him bj tác dOne lan bai dai djch Covid19, Tong cong ty PJICO dâ hoàn thành vi.rqt mrc, toàn din kê hoach kinh doanh. Näm
2020 là näm PJICO có két qua kinh doanh tot nhât trong 25 näm hoat dOng và phát
triên. Cii the:
Tng doanh thu hoat dng kinh doanh cüa PJICO trong näm 2020 dat 4.146 t' ding
hoàn thành 1 19% kê hoach näm, tang truâng 13% so vai 2019. Doanh thu phi bão hiêm
gôc (ch.ra bao gôm doanh thu cá Nghj djnh 67) dat 3.498 t) dong, thng 14,6% so vâi
2019, hoàn thành 121% kê hoach 2020.
Närn 2020 cüng là näm PJICO Co lcii nhun cao nhAt tr tn.ràc dn nay: Lçii nhun truâc
thuê dat 217 t' dong, hoàn thành 120% ké hoch nãm, tang truang 8,1% so vài 2019.
C tUc chi trã: 12% (Dã tam üng c ti'rc 10% cho các C6 dông trong thang 12/2020).
NAng suAt lao dng bInh quân 2,3 t d6nngu?iiJnam, tang 15% so vài 2019. Dam bâo
on djnh cOng an vic lam và thu nhp cho ngu&i lao dng trong bOi cãnh Dai djch
Covid- 19.

2.

TInh hInh tài chInh/ Financial Situation

a.

TInh hInh tài san
Tong tài san 3 1/12/2020 là 6.118 t dông tän 27,567 t dong tang trithng 4,7 %. Phân
bô tài san chü yêu cho hoat dng dâu tu ngAn hn (45,255%) và tài san tái báo hiêm
(22,89%). . .phü hçip vâi dc diem kinh doanh báo him dam bão thanh khoàn và phân
tan rüi ro. Nçi phãi thu chiêm 7,2% trong tong tài san. Nçi qua han thanh toán da duçic
trIch dir phOng quy djnh hin hành. TS' suât lçii nhun trên tong tài san näm 2020 là
3,54%.

b.

Tlnh hInh nciphái trá
Nq phãi trà dn 3 1/12/2020 cüa PJICO là 4.638 t' d6ng tang 7,75% so vâi cüng kS'.
MCrc tang 333 t dOng chü yêu do dr phOng nghip v1 phi chi.ra thrçic huâng, dir phóng
phái trá nhân viên, nq ngan han khác... tang len tung rng vâi tang tru&ng doanh thu
phi bão hiêm.
Anh hi.râng cüa t giá: Hoat dng nhn nhuçing tái bão hiêm, dâu tu tiên giri cüa PJICO
có các giao djch mua, ban và dau tu bang thin vj tien t khong phãi là dcm vi tien t kê
toán cüa PJICO. Giâ djnh là tAt cã các yêu tO khác khOng dOi, tai thi diem 3 1/12/2020
lcii nhuãn thuãn cüa Tong cOng ty (thng/giãm) theo t' giá.
Anh huâng cUa lai suât: PJICO khOng 5ir drng vOn vay nen khOng chju ành huâng tr%rc
tiEp cüa biên dOng lâi suât nhung giá trj hçip 1 hoc dông tiên trong tuing lai cüa các
cong ciii tài chInh s gián tiêp biên dng do sr thay dOi cüa läi suât thj tru&ng.

3.

Nhfrng cal tin v co cu t6 ch(rc, chinh sách, quãn I:

Luôn dam báo tuán thi các quy djnh phOng chdng dfch Covid-19 và duy frl hoat dóng kinh
doanh báo hiêm trong suôt th&i gian cao diem cza dfch bnh
- Thrc hin dánh giA tác dng cüa dch bnh Covid-19 dn thj trixô'ng bão hirn phi nhân
th9 nói chung và PJICO nói riêng, dánh giá tác dng theo tfrng linh v1rc hoit dng bao
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gm kinh doanh bào him gc, tái bào him, du fl.r tài chInh d thirc hin diu chinh k
hoach sat vài tmnh hinh thtjc té và diên biên djch bnh.
Trin khai cac giãi pháp dng b, toàn din dam báo hoat dng kinh doanh din ra
xuyen su6t nhu lam vic triên khai h thông lam vic tr xa trên toàn h thông 60 Dan
vi thành viên; cap dan báo hiêm và thanh toán, xuât hóa dan din tü tr1rc tuyên 100%
online cho khách hang.
Thuv hin kin toàn td chzc theo hzthng tinh gcin, hiu hrc, hiqu qua. Näm 2020, nàng suô1 lao
d5ng dqt 2,3 t dông/ngw&i/nam, tang 15% so vái 2019
Kin toàn t chirc VAn phong Tng Cong ty theo h.ràng tinh gun, hiu lrc, hiu qua
nhu sap nhp phông hang hóa, phèng tàu thüy thành phông bào him hang hài; tách
mãng bancassurance két hçip vài phông quãn l di l dé hInh thành phông bào hiêm
bancassurance và quán l di 1, dôi ten phông bão hiêm mOi giâi — bancassurance
thành phông bão hiêm môi giài.
PJICO thành 1p mài PJICO Trang An - dan vj thCr 5 ti dja bàn Ha Ni, thành 1p mài
PJICO Tan BInh Dirang tai khu vrc Dông Nam B giüp bô sung mng luâi kinh doanh
ti dja bàn trQng diem vâi tiêm nAng thj trung tan.
Quãn l t& djnh biên lao dng, dam bão nAng suAt, hiu qua và thu nhp cho ngri lao
dng: Tong so lao dng hin t?i 1.519 nguvi; nAng suât lao dng binh qun 2,3 t
dong/nguii/nAm, tang 15% so vâi 2019.
TIch cwc ma r5ng mang lu-al và h thong phân ph6i ban hang
K k& thôa thuãn hqp tác vâi t chcrc tãi chInh Han Qu6c Lotte Finance Vit Nam
thông qua sr ho trq cCia cô dOng chiên hxcic SFMI và SVI. Phân phôi san phâm bão
hiêm sCrc khOe PJICO tâi các khách hang cüa LOTTE Finance.
K k& thóa thun hcip tác vài ngân hang Shinhan, phân ph6i các san phm bão hirn
cüa PJICO tài han mOt triu khách hang cüa ngAn hang Shinhan.
K kEt thOa thun hqp tác phân ph6i chéo san phAm gifla PJICO — Boittech (cong ty
cong ngh) — FWD (cong ty bão hiêm nhân thç) trén nén tang üng ding cong ngh.
He thóng tài chInh, k toán, quán tn luôn du'qc dam báo an toàn, dn djnh, XEp hgng tin nhim
dwcrc duy trI vái tniên vng tIch cic
Thtrng xuyén kim tra, giám sat các khoãn thu. chi
dâu hiu sai phrn quy djnh ccia Tong Cong ty.

t'ti

chInh. cânh báo các don vi có

Trin khai thànhcông hóa dan din tCr trên toàn h thng và tAt cà các phân h nghip
vii lam tiên dê day mnh üng diving chuyên dôi sO và nãng cao chat Iuqng quãn trj, djch
vi khách hang.
Thirc hin vic kim tra, hràng dan, quyt toán djnh mCrc chi phI kinh doanh nAm 2020
va rà soat cong na cho các dan vj.
Tin hành kim tra kim soát toàn din và theo chuyên d tti các Dan vj thinh vien.
Dánh giá vic thuc hin các khuyên nghj vã két qua khAc ph%ic sau kiêm tra ki3m soát
nAm 2020.
- T chirc tp huAn nghip vij k toán tài chInh nhm nâng cao trinh d chuyên mOn
nghip viii, cp nht chInh sách, ché d mài cüa Nha nuôc bao gOm mt s6 chuyen d
nhu Quy djnh quãn l tài chInh mài; Phuang pháp trich 1p dirphông nghip vv; H
thông báo cáo mài trên phân mém nghip vi,i; Li.ru trir chcrng tir sO sách ké toán, chuyên
dê Quy trinh hOa don din tCr,...
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Chat htcxng giám dfnh bi thzthng
Näm 2020, cong tác giám sat dOc 1p chit luçng djch vi d6i vài mt s nghip V%i tr9flg
tAm nhis Xe co giài, Src khOe, Tài san k thut tiêp ti1c duçrc T6ng Cong ty quan tAm
trin khai thrc hin giüp cãi thin chat hing djch vi trên toàn h thông. T' 1 khách
hang hal lông theo khAo sat trung bInh dt khoáng 90%.
Tang czthng zthg dung chuyln di s trong hoat dông kinh doanh báo hkm
Hoàn thành xay dirng b báo cáo chin luçrc phát trin cong ngh thông tin giai doan
2020-2025. Bt du triên khai xây drng các ha tang cong ngh và phát trién các rng
d%ing nén tang v kinh doanh bão him. Nghiên cru và tim kiêm các giãi pháp lien quan
den tric kêt nôi ESB, hru trtr dam may Private Cloud.
Dir an nâng cp Premia len giao din Web Portal d hoàn thành Ca bàn vic xây dirng
và dang triên khai qua trInh UAT kiêm thcr. Dir kiên trong qu 1/2021 s hoàn thành
UAT.
Trin khai cac du an k& n6i d1 lieu thông qua API vài các d& tác t chCrc d phAn phi
san phAm bão hiêm qua nên tang cong ngh nhtr Ngân hang, to chCrc tin dung, Boltech,
Mioto, Save Money,...
Hoàn thành qua trInh kim thCr d%r an Portal báo him cho dai l CHXD Petrolimex
phc vv quán 1 an chi, cAp dun, ban hang, quyét toán trên h thông, han ch rüi ro khai
thác.
XAy dirng báo cáo quân tn cho các Nghip v11 Xe cu giài, Tài san k5 thut, Hang hóa,
Thu thüy, S(rc khOe, quãn l nçi, kiêm soát ni b. Xây dijng báo cáo so 1iu khai thác,
bôi thung Xe cu giâi phizc vi Cuc quãn l giám sat bào hiêm.
4.

K hoach phát triên trong tirong lal
Tng doanh thu báo him gc: 3.565 t' dng (khOng bao gm tàu cá theo Ngh dnh

67).
T6ng lçii nhun truâc thus: 202 t' dng.
Chia c tCic: 12%. Trong do chi trá 5% bang tin mt vã 7% b.ng c6 phiu
Doanh thu dAu tu tin gCri nAm 2021 cüa PJICO dir kin s sit giám manh do lâi suAt tin
gri hin tai dang giãm và xu hixâng tiép skit giãm mnh trong giai doan tiêp theo do ánh hu?mg
bôi dich Covid- 19. Lqi nhun cüa PJICO chü yêu den tr hoat dng dâu tu, vi vy diu nay se
h hurng lan den ké hoach doanh thu và lçxi nhun cüa PJICO.
Trong qu 4/2020, Vit Narn dA xáy ra nhiu thiên tai vci tn thAt lan v ngithi và tài san.
Các vu vic phát sinh trong cuOi 2020 di,r kiên s giãi quyêt và chi trà trong näm 2021. Diêu
nay tác dng Ian den hiêu qua kinh doanh cüa PJICO trong näm 2021.
(Triröng hçrp dich bnh Covid- 19 diln biln bdt thzràng và kéo dài, tác d5ng ánh hu-óng iOn
den kêt qua kinh doanh cáa Tong COng ty, trên ca sO dánh giá diêu kin thuv tiên thj trw&ng
báo hiêm, DHDCD iy quyên HDQTxem xét quyêt djnh diêu chinh kê hoQchphi hçrp).
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5. Giãi trInh cüa Ban Giám dc di vói kin kim toán (Trzthng hqp kiên kiêm toán
khOng phái là j' kiên chap thun toàn phán.): Khong
Báo cáo dánh giá

6.

lien

quan dn trách nhim v môi trtrông vã xã hi cüa cong ty.

Phát dng Giãi chay phon trào "PJICO Running for Hea[th and Charity" giCtp nâng
cao tinh thAn lam vic, mrc dO gn két cUa can bO nhAn viên cUng nhu quyên gop ctuçic tng
so tiên hn 500 triu dông âng hO dông bào mien Trung bj thit hai do bão lii.
T chüc các chui sr kin th thao, vAn hóa gn k& CBNV d chào mrng k' nim 25
nAm thành 1p Tong Cong ty nhu to chrc giAi bong dá, tennis, chy bO,.
Phát dng toàn th CBNV tham gia, hr&ng (mg phong trào üng hO, dOng gOp phOng,
chông djch bnh Covid- 19 theo Ru kêu gçi cüa ThU tuàng ChInh phU, U' ban Trung irnng Mt
trn TO quôc Vit Nam (UBMTTQ).
Tham gia và huung (mg các hot dng xä hOi khác nhu Hin máu tInh nguyen, Tn An
ngày thi.rang binh 1it 27/7, tham gia dóng gOp xây dmng nhà tInh nghTa, tInh thrnng, hot
dOng xA hOi t(m thin tai các dja bàn Hôa BInh, Trà Vinh,...

.1

IV . DANH GIA CUA HDQT VE HO1T DNG CUA TONG CONG TY

3

Dánh giá cUa HOI dng quãn trj ye các mt hot dng cüa Tng Cong ty

1.

* K& quA kinh doanh nAm 2020:
K hoich 2020

Thtic hin 2020

Tng doanh thu (t d)

3.468,0

4.146,0

+19,5%

2

Doanh thu bAo hirn g6c (t d)

2.90 1,5

3.498

+21%

3

Tng Lçui nhun tnric thud (t'd)

180,8

217,0

+ 20 %

4

M(rcchiact(xc

12%

12%

STT

Các chi tiêu

TAng/giãm

(Doanh thu báo hkm gc trên day không bao gm báo hiéin iàu cá theo Ngh/ din/i 67/CP)
* DAnh giá k& quA thirc hin:
Mc dü nAm 2020 tinh hInh djch bnh covid — 19 din bin ph(rc tap, nhung vOi sr doAn
két, nO 1irc cUa tp the Ban lAnh dao và can bO nhAn viên trong toAn h thông, TOn Cong ty dA
vuçlt qua &rcic nhUng khO khAn thAch thüc dé hoàn thAnh toAn din các chi tiêu kê hoch kinh
doanh trong diêu kin vüa dAm bAo kinh doanh, v(ra dAm bAo tot cong tác dôi phó va phOng
ng(ma djch bnh, v(ma dam bAo scrc khOe can bO nhAn viên.
2.
ty

Dánh giã cüa HOi dông quãn trl v hoit dng cUa Ban Tong Giám dôc Tong cong

Vâi vai trO, quyên hn vA trAch nhim cUa mmnh, HOi dông quAn trj dA tIch crc trong cong
tAc lAnh do, chi do, giám sat lông giám doe trong các hot dOng, cii the:
- T chCrc Di hOi dng c dOng thtr?ng niên vào ngAy 08/06/2020 theo quy djnh.
- HOi dng quAn trj dA chi dao, giám sat hot dOng eUa ban quAn 1, diu hành thông qua
nhng cong vic chinh, ci the nhu sau:
+ Giao chi tiêu kê hoch sAn xuât kinh doanh nAm 2020 cho T6ng cong ty c6 phn bAo
hiêm Petrolimex;
+ Cong tác t ch(rc can bO thuOc thm quyn cUa HOi dng quAn trj quyt djnh;
+ GiAm sat cong tác du Ur thuOc thm quyn cUa HOi dông quãn trj quyêt djnh;
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+ Cong tác trin khai xay drng, ban hành các Quy ch quàn 1 ni bO thuOc thm quyn
Hi dng quán trj quyêt dnh theo quy djnh cüa pháp 1ut...
+ Giao k hoach kinh tng hqp nAm 2021 vào cui nAm 2020 d Tng cong ty kjp thii
trin khai ngay tr ngày 01/01/2021, kê hoach kinh doanh cüa Tong cong ty cô phân bão
him s &rcic diu chinh theo quyt djnh cUa Dai hi ding cô dông thuing niên nAm
2021
T6ng giám dc diu hành dã thiic hin Co trách nhim các Nghj quyt, Quy& djnh cüa
DHDCE) va Hi dông quãn trj; Chi dao các can b quãn 1 Dcin vi, VP Tong cong ty
chap hành day dü các quyêt djnh cüa HDQT, quy djnh cüa Nhà nuàc và Diêu 1 lông
cong ty.
HDQT luôn theo sat và giám sat hoat dng diu hành cUa T6ng Giám d6c vâ cüa Ban
diêu hanh; th.räng xuyên có nhirng djnh htràng chi dao kjp thii dôi vài Tng Giám doc,
Ban diêu hà.nh trong hoat dng quàn 1, kinh doanh cüa TCTy trong diêu kin tInh hInh
djch bnh biên dông bat thithng. Tai các cuOc h9p HDQT, BO phn chrc näng phãi thirc
hin báo cáo tInh hInh thirc hin Nghj quyêt, quyêt djnh cüa HDQT dê HDQT dánh giá
tiên dO, hiu qua triên khai các mt hoat dng cüa TCTy dôi vài Tong Giám dôc vã Ban
diêu hành.

Các thành viên HDQT, Tng Giám d& va các can bO thuOc Ban diu hành dâ th%rc
hin hoân thành nhirn vii &rçrc giao; to chüc thirc hin có trách nhim doi vâi các linh
virc duqc phân cong to chüc quán 1, giám sat; thirc hin và chap hành day dU, kjp thi
theo quy djnh các nOi dung chi dao cüa HDQT, yêu câu cüa các c quan quán 1 Nhà
nuâc.
3.

Các k hoich, d!nh huo'ng cüa HOi dông quãn tr
3.1. TInh hmnh chung:

Tip tic duy trI các chi tiêu tang tnrâng n djnh theo dung djnh h.ràng kinh doanh giai
don 2019-2024 ma DHDCD t1nrng niên 2019 dä thông qua: "tang trlxng gan lion vâi hiu
qua va an toàn tài chInh". hOp tic phân dâutrâ thành doanh nghip bâo hiêm dirng dâu thj
tru?Yng báo hiOm phi nhân thQ Vit Nam vO chat hxcing djch vii.
3.2. Dnh htrOng cüa HDQT näm 2021:
- T6ng doanh thu báo hiOm gOc: 3.565 t' dong (không bao gOm thu cá theo Nghj dinh
67).

- Lqi nhun truâc thu& 202 t' dng.
- Dr kin chi trá c tCrc: 12%(Trong dO 5% bang tin mat; 7% bAng c phiu)
Các chi tiOu pháp 1nh k hoach näm 2021 trOn day ducic xay drng trên c sâ dánh giá
cac diOu kiin ye hoat dOng kinh tê, xä hOi diên ra on djnh và phü hqp vi nang lirc cüa TCTy.
Trithng hqp djch bnh covid 19 diOn biOn bat thung vã kéo dài, tác dng ánh huâng lan dn
kOt qua kinh doanh cüa TCTy, trên co sâ dánh giá diOu kin thrc tiOn thj tnrang bão hiOm,
DHDCD Uy quyOn HDQT xem xét quyOt djnh diOu chinh kO hoach phü hcip.
Các djnh hiró'ng cong tác cüa Hi ding quãn trj trong näm 2021:

- Can cCr các chi tiOu k hoch DHDCD thông qua, HDQT t chüc chi dao trin khai và
giám sat tiên dO thrc hin kO hoach näm 2021 cüa TCTy darn bão dt hiu qua cao nhât cO the.
Theo sat din biên djch bênh covid- 19, phôi hqp vai Ban diu hành dánh giá tác dng và th%rc
hién các giái pháp ho tro, tháo g nhQng khó khAn, vtrâng mac phát sinh cUa TCTy vã các dcin
vj trirc thuOc.
- Hoàn thin h th6ng quán trj cüa TCTy và t6 chrc trin khai theo các quy djnh mài cUa
pháp 1ut cO hiu 1irc thi hânh trong näm 2021 nhi.r: BA soát, süa dôi bO sung DiOu 1, quy chê
14

ni b v quán trj, quy ch hoat dng cUa HDQT, quy ché hot dng cUa CJy Ban kiêm toán va
cac quy ché quãn 1 khác theo quy dinh cCa pháp 1ut va phü hçrp hoat dng kinh doanh thirc
tin cüa TCTy.

- Djnh hi.ràng va xay dtrng các giái pháp d tang cixäng nAng 1rc tài chmnh cüa TCTy, dam
bão yêu câu cüa pháp !ut hin hành ye von kinh doanh cüa TCTy.
- Tip tiic chi do t chcrc trin khai các dir an Cong ngh thông tin trén ca si "Chién luqc
phát triên cong ngh thông tin cüa PJICO giai don 20 19-2024 tam nhin 2030", dam báo phü
hqp vài nhu câu sc dung và nang 1rc tài chInh cüa Tong Cong ty, thUc day nang cao nang suât
lao dng, thrc hin tot quãn trj rüi ro doanh nghip và tang cung hiu qua khai thác khách
hang dôi vâi hot dng kinh doanh cUa TCTy.
- TiEp tc ma rung quy mô và tang thj phn d6i vâi dja bàn Thành ph6 H ChI Minh; tip
tic nghiên c(ru dé thành lap them cOng ty mâi ti các thj tru?Yng trQng diem cO nhiêm tim
nang tang truang quy mô doanh thu.
- Thông nhAt ca bàn các giãi pháp tr9ng tam tp trung thrc hin trong näm 2021 theo báo
cáo cüa Tng giám dôc.
V. QUAN TRI TONG CONG TY
1. Hi dOng quãn trj
a) Thành viên và cci cAu cüa Hi dng quãn tij.
Stt

1
2
3

TrnNgQcNäm
Dão Nam Hãi
Phm Thanh Hal

4

Trucmg Diu Linh

5
6
7
8
9

ChCrc vi

Hç và Ten

ChutchHDqT
Thanhvien diéu hành
Thành viên diêu hành

S CMND
1960
1974
1975

010410998
012435142
031075001894

Thành viên khong diEu 1981
001182030929
hành
NguynMinh H.ring
Thành vien không d& 1978
011823051
han h
NguynMnhLinh
Thành vièn không di
1971
001071013539
hành
Ba Trjnh Thj Qu'nh Thànhviênchuyéntrách 1970 001170001170
Hmg
Ong Lee Jae Hoon
Thành viên không dir 1969
M05352897
hành
Ong Kim Chang Soo
Thành viên không diu 1969 690325hành
1852316

b)
o

Các Ban thuc Hi dng quán trj.
Ban Tng Hqp — HDQT:
1.
Ong Hoàng The Vinh - Truâng ban
2.
Ba Nguyn Thj Ngc BIch - Phó Trirang ban
Ong Vu Minh Quang - Chuyén viên
3.

o

Ban Kim Toán:
1. Ba Trjnh Th Qu'nh Hucmg
2. Ba Pham Thj Nwmg
3. Ong Phm Phü lien
4. Ba Dang Thj Thu NgQc

- Phi trách Ban
- Phó Trumg Ban
- Phó Truâng Ban
- Chuyên viên
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0.009%
0.047%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

5.
6.
7.

Ong Nguyn Hng Thuâng
Trãn Thj Nhung
Nguyn Hoàng Long

- Chuyn viên
- Chuyén vien
- Chuyên vién

Moat dông cüa Hôi dn ciuãn tn.
So Nghj quyt/QuyEt
Ngày ban
hành
dinh

C

Ni dung

NGHI QUYET
1

01/2O2OIPJICOINQHDQT

03/02/2020

Nghj quyt phiên hp HDQT 1n thu 5 nhim kS'
thành viên HDQT 20 19-2024

2

02/20201PJ1C01NQHDQT

02/03/2020

Thông qua nOi dung cong tác chu.n bj Dai hOi
dong cô dông thu&ng niên näm 2020

3

03/2O2OIPJICO/NQHDQT

23/03/2020

Nghj quyt phiên hp HDQT lan thu 6 nhim kS'
thânh viên HDQT 20 19-2024

4

04/2020/PJICO/NQ-HDQ

06/04/2020

Lüi th&i hn t chrc Dai hi dng c6 dông
thuäng niên 2020 do dich COVID-19

05/2020/PJICOINQHDQT

22/04/2020

Nghj quyt v vic t chüc 1&y kin Dai hi
dông cô dOng bang van ban dê thông qua quyét
djnh süa di, bô sung "Quy ché ni b v quãn
trl T6ng cong ty cô phãn bào him Petrolimex"

6

06/2020/PJICO/NQHDQT

23/04/2020

T chüc Dai hi dng c dong thuing niên 2020

7

07/20201PJ1C0/NQHDQT

12/05/2020

T chirc lAy kin c dông bang van bàn

8

07/20201PJ1C01NQHDQT

25/05/2020

Nghi quyt phién hQp HDQT 1.n thr 07 nhim
kS' thành viên HDQT 2019-2024

9

08/20201PJ1C0/NQHDQT

13/07/2020

Thãnh lip, t6 chCrc 1i, di ten các PhOng nghip
vii chüc nang

10

09/2020/PJICO/NQHDQT

24/07/2020

Nghj quyét phién h9p HDQT lAn thu 08 nhim
k5' thành viên HDQT 2019-2024

11

10/2020/PJICO/NQHDQT

17/08/2020

Thng nhAt sua di ni dung v& th?ri han trái
phiu tai Di&u 17 cüa Quy ch DAu Ui cüa Tng
cong ty c phAn báo hiém Petrolimex.

12

1 1/20201PJ1C01NQHDQT

0 1/09/2020

Thành 1p Cong ty Báo him PJICO Tan Binh
Duang

13

12/2020/PJICO/NQHDQT

22/10/2020

Nghj quyt phiên hçp HDQT lAn thu 09 nhim
kS' thành viên HDQT 2019-2024

16

14

13/20201PJ1C0/NQHDQT

24/11/2020

Tam üng c6 tCrc dçvt 1 nàm 2020

15

14/2O2OIPJICO/NQHDQT

25/12/2020

Phê duyt k hoach kinh doanh va k hoch tài
chInh tong hçxp näm 2021

QUYET DINH
1

01/2020/PJICO/QDHDQT

28/02/2020

Nâng mixc luing c ban di vài can b quán 1

2

02/20201PJ1C0/QDHDQT

28/02/2020

Nâng mrc krang ccx bàn déi vOi can b quàn 1

3

03/2020/PJICO/QDHDQT

04/03/2020

Thành 1p Ban chi dao to chrc Dii hi dng c
dông Thung niên näm 2020

4

04/2020/PJICO/QDHDQT

05/03/2020

Thành 1p Tiu ban giüp vic cho Ban chi dao t
chrc DHDCD thuäng niên nm 2020

5

05/20201PJ1C0/QDHDQT

05/03/2020

6

06/20201PJ1C0/QDHDQT

25/03/2020

7

07/20201PJ1C0/QDHDQT

25/03/2020

Thành 1p Ban kim phiu DHDCE) 2020

20/04/2020

Nghi vic d htrmg ch dO huu tn — ông
Nguyn An Hôa — Phó lông giám d&

20/05/2020

Thành 1p Cong ty báo him PJICO Tràng An

8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20

08/2020/PJICO/QDHDQT
09/2020/PJICO/QDHDQT
10/2020/PJICO/QDHDQT
1 1/2020/PJICO/QDHDQT
2/2020/PJICO/QDHDQT
13/2020/PJICO/QDHDQT
14/2020/PJICO/QDHDQT
15/2020/PJICO/QDHDQT
16/2020/PJICO/QDHDQT
17/2020/PJICO/QDHDQT
18/2020/PJICO/QDHDQT
19/2020/PJICO/QDHDQT
20/2020/PJICO/QDHDQT

20/05/2020
29/05/2020
08/07/2020
08/07/2020
06/08/2020
18/08/2020
31/08/2020
01/10/2020
15/10/2020
11/11/2020
11/11/2020

B6 nhim bà Nguyn Thi Hung Giang git
chrc Phó T6ng giám dc
Thãnh 1p Ban kim tra xác nhn tu cách cô
dông dir hçp DHDCD thu&ng niên 2020

B nhim ông Luu Th Phi.rcmg — Giám d6c
Cong ty báo him PJICO Trãng An
Ban hành Quy ch nOi bO v quãn tn Tng cOng
ty c phn bão him Petrolimex
Phê duyt Quyt toán dir an xây d%mg phAn mm
quãn 1' nghip V%i - giai doan triên khai
Thông qua kêt qua ttr van chin 1uçc cong ngh
thông tin giai doan 2019-2024, tAm nhin 2030
Giao k hoach kinh doanh tang hcip näm 2020
Min nhim chirc vii Giám dc Cong ty Báo
him PJICO Dà Nng
B nhim Giám d6c Cong ty Bão him PJICO
Dà Nng
B nhim Giám d6c Cong ty Bâo him PJICO
Ben Thành
B nhiêm PhO truOng Ban Kim toán NOi bO
Thành 1p COng ty Báo him PJICO Tan BInh
Duong
B6 nhim Giám d6 c Cong ty Báo him PJICO
Tan Binh Duang
17

21
22
23

21/2020/PJICO/QDHDQT
22/2020/PJICO/QDHDQT
23/2020/PJICO/QDHDQT

B nhi4m Giám d6c Cong ty Bâo him PJiCO
Dông Sài Gôn
Giao k hoach kinh doanh và k ho?ch tai chInh
25/12/2020
tong hcrp nAm 2021
B nhim Giám dc Cong ty Báo him PJICO
29/12/2020
BInh Throng
08/12/2020

d) Hot dng cUa các thành viên HOi dng quãn trj dc lip:
d.1. Ba Trini, Thj Quynh Hwong, Uy viên HDQT dc 42p, Ir(rc tilp pity (nick Ban
Kimioãnn3ib:
Th%rc hin nhim vi thuing trrc HDQT. Chi do diéu phôi cong vic chung cüa HDQT
khi Chü tjch HDQT yAng met;
Theo dOi, ph trách linh vrc Nhân sir, Lao dng - tiên luong;
Theo dOi vic thirc hin các chi tiêu ké hoach san xuát kinh doanh hang närn;
Theo dOi, ph trách cong tác Kiêm toán ni b;
Thirc hin các nhiêm vii khác theo quy djnh cüa Diéu I PJICO vâ quy d!nh cüa pháp lukit
vã khi Hi dông quãn tr! yêu cáu.
Hoot dng các heLl ban thuc l-IDQT:
•
Ban Tng hçp — HDQT
Thrc hin chrc nang tham muu, giüp vic cho Hi dông quán tn trong cong tác quãn 1
va giái quyet các cong vic trên tAt cá cc linh virc hoat dng cUa Tong Cong ty: Nghiên cru
djnh hirâng chiên lLrçlc; theo dOi vic triên khai ké ho?ch kinh doanh, các h9at dong tài chinhké toán hang nAm, hoat dng dâu tu, cong tác to chCrc lao dng tiên luang; 1p chuong trinh, ké
hooch hot dng cüa Hi dOng quán trj; t chirc chuán bj chuang trinh, ni dung, tài 1iu ph,ic
vl cuc hQp, ghi chép ni dung các biên bàn, to chrc vic thông qua nghj quyêt cüa Hi dông
quãn trj, giüp vic Hi dông quãn trj giám sat qua trInh t chcrc thirc hin; tng hçip nOi dung,
1p chirong trInh và phôi hcp vâi các phông ban chCrc nAng cüa Tong cong ty triên khai thic
hin thu t%lc tiên hành hQp Di hOi cO dông, theo dOi qua trInh tO chtrc và kêt qua thrc hin
Nghj quyét cüa DHDCD
•
Ban Kiêm toán
Thirc hin chcrc nAng kiêm tra, giám sat trén co so nguyen täc dc lap, to chcrc thrc hin
báo cáo Hi dông quán trj theo quy djnh dé kjp thOi có các bin pháp diêu chinh hqp 1 dam
bão các hot dng kinh doanh cüa Tong Cong ty tuân thU dUng các quy chê, quy djnh cUa
Tong cong ty và cUa Pháp luât..
Ban Kim toán ni b trrc thuc Hi dng quán trj do Hi dng quãn tn quy& djnh
thành 1p và ban hành Quy ché to chCrc, hoat dng cUa Ban kiém toán ni bO phU hçip vOi Diu
l Tong cOng ty yà quy djnh hin hành cUa Pháp lut. Trên co sO quyêt djnh cUa Di hi dOng
Co dông, Tong cong ty cô phân bão hiêrn Petrolimex hot dng theo mô hInh quãn l tai Diem
b, Miic 1 Diêu 137 Lut Doanh nghip sO 59/2020/QH14.
e) Danh sách các thành viên Hi dng quàn trj có chtThg chi dào tao ye quán frj cOng ty.
Danh sách các thành viên Hi dOng quán trj tham gia các chuong trmnh ye quán frj cOng ty
2. Uy ban kim toán: PJICO dang to chcrc li theo quy djnh cUa pháp lut.
3.Thü lao và các khoán Içi Ich cUa Hi dông quãn trj, Ban Tong giám d6c
a) Lirong, thuOng, thU lao, các khoán Iqi Ich nAm 2020:
* Hi dng quán trj: Mirc luing và thU lao cUa Hi dng quàn fri thrc té trong nAm
2020: 2.271.984.000 dông.
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* Ban Tng Giám dc (06 ngithi): Mirc krmg và thu lao cüa Ban Tong Giám dôc thrc
tê trong närn 2020: 7.158.528.000 dông.
b) Giao djch c phiêu cüa c dông ni b:
c) Hçxp dng hoc giao djch vOi cô dông ni b
- Giao djch giUa Tng cong ty c phn báo him v doanh thu phi báo him vâi Ip doàn
Xang dâu Vit Nam là 392.792.149.101 dông, trong dO VAn phOng Tp doàn là
209.354.496.906 dông.
- Các khoán phái thu ti ngày 3 1/12/2020 cüa Tong cong ty c phn báo him Petrolimex vi
Ip doàn Xang dâu Vit Nam là 17.597.558.994 dôn, trong do VAn phOng Tp doàn là
10.171.517.004 dông, các &in vj thuc Tp doàn XAng dâu là 7.426.041.990 dong
d) Thirc hin các quy djnh v quãn trj cong ty: Thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp lut
VI. BAO CÁO TA! CHINH
1. '
kin kiêm toán
Báo cáo tài chInh hçip nhât kern theo dã phán ánh trung thirc và hcip 1, trên các khIa canh
tr9ng yéu, tinh hInh tài chInh cüa Tong COng ty ti 31 tháng 12 nAm 2020 cüng nhtx két qua
hot dtng kinh doanh và tInh hInh kru chuyên tiên t cho nAm tài chinh két thüc cUng ngày,
phU hcip v1i các Chuân mrc kê toán Vit Nam, H thông ké toán Vit Nam và cac quy djnh
hin hành cO lien quan t?i Vit Narn.
2. Báo cáo tài chInh du'çc kiêm toán
Báo cáo tài chInh hcxp nhât kern theo dã dã thrçic kiëm toán bao gOm bang can dôi kê toán
hçip nhât t?i ngày 31/12/2020, báo cáo két qua hoat dng kinh doanh và báo cáo tInh hInh h.ru
chuyen tiCn t cho nArn tài chInh két thüc cüng ngày vá các thuyêt minh kern theo &rVc Ban
Tong Giárn dôc Tong cong ty phé duyt phát hành ngày 15/03/202 1 và duc cong bô ti
website: https://www.pj ico.corn.vnldanh-muc-tai-chinh-co-dong/bao-cao-tai-chinh .1.
I DIN THEO PHAP LUTA
TONG
CONG TV COPHAN
BAO H
PETROLI
G GIAM oôb

eAa,n
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