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TONG CONG TY CP BH PETROLIMEX CONG HOA xA HOI CHU NGHJA VIT NAM
PG INSI)RANCE
Dc Lp - Tr Do - Hinh Phüc
BAD HIEIVt i'.ico
Ha Nd2i, ngày 25 tháng 03 nám 2022
BAO CÁO CUA UY BAN KIEM TOAN
TA! BJ HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2022
Thrc hin nhim vii theo quy djnh t?i Lust doanh nghip; Diéu 1 cüa Tong cong ty cô
phn báo him Petrolimex, Quy chê t6 chirc va hot dng cüa Uy ban kiêm toán và các quy
djnh hin hành, Uy ban kiêm toán báo cáo Dai h0i dông cô dông nhttng ni dung chInh
nhusau:
1. Hoit dng cüa Uy ban kim toán(UBKT) trong Ham 2021
1.1. Thành phn Uy ban kim toán
Uy ban kiêm toán duçic thành 1p theo Quyet djnh so 44/2021 /PJICO/QD-HDQT ngãy
20/09/2021 cUa Hi dông quãn trj Tong cong ty cô phân báo hiêm Petrolimex gôm các
thành viên dirâi day:
+ Ba Trjnh Th QuS'nh Huong - Thành viên HDQT dc !p - Chü tchUy ban
+ Ba Tnrong Diu Linh - Thành viên HDQT — Thành viên Uy ban Kiêm toán
1.2. bat dng cüa Uy ban kim toán
Kin toàn hot dng cüa UBKT;
Giám sat tinh trung thc cüa báo cáo tài chInh cüa Tong cong ty và cong bô chInh
thrc lien quan den kêt qua tài chInh cüa Tong cong ty;
Rà soát giao djch vOi ngu1i cO lien quan thuc thâm quyên phê duyt cUa Hi dông
quán trj hoc Di hi dong cô dông;
Giám sat b phn Kiêm toán ni bO cüa Tong cong ty;
Rà soát quãn I rüi ro và h thông kiêm soát ni b;
Giám sat kiêm toán doe lip;
Tham dir các phiên hçp cüa HDQT, các cuc hp cüa Ban diéu hành có lien quan den
hot dng kim soát va kiêm toán dê tham gia gOp ' kiên ye djnh hiràng diêu hành
kinh doanh, quãn 1 tài chInh và hoàn thin các quy chê quán l;
Thiic hin eác báo cáo theo yêu câu cüa cô dong lan.
1.3. Cuôc hon cüa Uv ban Kiém toán
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1.4. Cäc kin ngh cüa Uy Ban kim toán
Tiêp tiic xây drng các phuong an tang vOn chü so hthi dé nâng hang tin nhim, nâng
cao näng lirc cnh tranh;

Phát trin kênh phân ph& dc bit là cac kênh phân phi s d tang thj phAn;
Dày nhanh tiën do triên khai cac dii an cong nghê thông tin theo chiên hrçic dã ho?ch
dinh. Dc biêt là các dii an phân mêm nâng cao näng liic khai thác và phông chông
truc lcyi.
1.5. Dánh giá sir phi hçrp gifra UBKT vói hoat dng cüa HDQT, Ban diu hành và
các can b quãn 1 khác:
Uy ban kiêm toán luôn phôi hçip tot vâi các thành viên HDQT, thành viên Ban diêu hành
và các can bt quãn 1 lien quan trong khuôn kho thirc hin chrc näng giám sat cüa minh;
Ban diêu hành luôn tao diêu kin thun 1i và dáp 1rng kjp thi các yeu câu ye thông tin
phc vii yêu câu giám sat cUa Uy ban kiêm toán;
Uy ban kiêm toán báo cáo két qua giám sat cho Chü tich HDQT hoäc tai các cuc hop cüa
HDQT;
Hoat dng kim soát t?i Tng Cong ty dang thuc hin theo "Quy chphi hcip kim tra,
kiérn toán, kiêm soát" dé giãm thiêu chông chéo, nâng cao hiu qua kiêm soát và tiêt kim
nguôn 1rc.
2. Kt qua giám sat di vol hoat dng kinh doanh cüa Tong cong ty
2.1. Báo cáo tài chinh:
Báo cáo tài chInh näm 2021 duçic 1p va trmnh bay phü hçip vài chuân m1rc ké toán
Vit Nam (VAS), ch d k toán ap diing cho các doanh nghip bão hiêm Vit Nam
và các quy dnh hin hành;
Xét trên khIa canh trong yeu, Báo cáo tài chInh dä phãn ánh trung thixc và hqp l tInh
hInh tài chinh cüa Tong cong ty tai ngày 31/12/2021;
Báo cáo tài chInh duçic kiêm toán dc lap chap nhn toàn phân. Qu cO dông có the
xem báo cáo tài chInh dày dü duçic cong bô tai website:
20222701-PGI-Bao-cao-tai-chinh-Ouy-4-nam-2021.pdf(pjico.com.vn)
2.2. TInh hInh hot dng và tInh hInh tài chInh
2.2.1. Thuc hiên các muc tiêu cüa OHOCO:
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Tng doanh thu 3.974,4 t dng dt 94,7% k hoach näm. Trong dO, doanh thu phi bão
hiém gôc dat 3.344 t' dong, hoàn thành 93,8% ké hoach;
Tong lçii nhun tnu6c thuê là 436,8 t dOng, dat 216,2 % kê hoach và tang 101,4% so
vâi nAm 2020;
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Lqi nhun sau thud dt 352 t' dng gp dôi näm 2020;
T l cô ttc ha cho cac co dông näm 2021 tucmg dirmg 35% vuçit trOi nhUng näm
trtrâc;
Giá c phiu dóng tha ngày 3 1/12/2021 là 29.150dICP (gia dOng ctra 04/01/2020 là
21.393&CP) tang 36,2% so vài dâu näm;
Thrc hin cac mvc tiêu phát triên theo djnh huàng cUa Dai hi dông cô dông: Xêp
hang tin nhim dugc nâng hang, các dir an dâu tu däc bit là các d an cong ngh
thông tin dang duçc triên khai theo chién luqc dà duqc HDQT hoach djnh.
2.2.2. Tom tat thông tin tài chInh:
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Tong quan: Các chi tiêu tr9ng yu närn & mirc hçip 1, hiu qua kinh doanh vuçit tri trong
nhiing näm gân day, mirc d an toàn vOn và khà näng thanh toán duçc tang cung.
2.2.3. Bánh giá chung

Näm 2021, doanh thu phi bão hirn g6c chtra dt m11c tiêu k hoch nhung Tong cong ty
van to ra lcii nhuán virçlt tri, nguôn 1irc diiçic tIch lily dê dam báo nghia vv vâi các ben
lien quan.
3. Giao dtch vol ngu*i lien quan
Các giao djch cüa Tong cong ty vOi các ben lien quan Ca ban nm trong chuang trInh hp
tác chiên luc hoc ho trq phát triên trong h sinh thai kinh doanh cüa Tong cong ty. Chua
phát hin giao djch cO xung dt 1i Ich vâi Tong cong ty.
Trong näm tài chInh két thüc vào ngày 31/12/2021, các giao dch tr9ng yêu gitta Tong cong
ty vOi ngu&i nii b và các ben lien quan duc trinh bay tai trang 38 và 39 cüa báo cáo tài
chinh dà dtrçic kim toán.
4. Quãn tr rüi ro và kiêm soát ni bô
4.1. Quãn tr rüi ro
Tng quan:
Quán trj rüi ro cüa PJICO duçc xác 1p cilng vOi chién hrçc an toàn-bên vüng và hiu qua
trên nên tang tn thi.re, k 1ut.
Khung quãn trl rüi ro
Tong cong ty dang vn diing diing mô hinh Ba tuyên phOng v.
4.2. Kiêm soát ni b
Tong cong ty dä da thiêt 1p mt h thông kiém soát ni b dê dáp ng các yêu câu: Hiu
qua và an toàn trong hot dng; báo v, quãn l, sir diing an toàn, hiu qua tài san và các
nguOn lirc; Dam báo trung thc, hp l, day dü và kjp th&i cUa h thông thông tin tài chinh
và thông tin quãn 1; dam báo hoat dng kinh doanh phái tuân thu pháp luat và các quy
chê, quy trInh, quy djnh ni b.
Phm vi kiêm soát ni b duqc thiêt lap trong tat ca các b phn cüa Tong cOng ty tir
HDQT den tan các diem phát sinh nghip vi cüa các Cong ty thành viên.
Các thành phân kiêm soát gôm: Xây drng mOi trixng kim soát; Dánh giá rüi ro; TO chrc
triên khai hot dng kiëm soát; Thông tin và truyên thông; Giám sat
4.3. Kt qua dánh giá v h thing kim soát ni b và quãn I rüi ro cüa Tng cong
ty;
ye tng quan, theo dánh giá cüa AM.Best khung quán trj rüi ro cüa PJICO là phü hçp vâi
quy mô và do phrc tp cüa hot dng. Quy trInh cüa PJICO cüng dä cO sr cãi thin và tiëp
ttc bô sung dê dáp irng yêu câu hi nhp.
A.M. Best khang djnhvà nang hang nang lirc tài chinh (FSR) müc B++ (TOt) và nãng lc
tin dung dài hn cüa to chirc phát hành (ICR) mrc bbb; triên vong On dinh.
5. Hoat dng giám sat cüa Uy ban kim toán di vOi HDQT, Ban diu hành và c
dông.
Uy ban kiêm toán thrc hin giám sat thông qua:
Truc tlêp theo dOi hoat dOng cua HDQT thông qua cac cuOc hop, trao dOi, truc tlêp
tham gia biêu quyêt dOi vOi nhIrng van dê can quyêt djnh cüa HDQT;
Giám sat hot dng cüa Ban diêu hành thông qua viéc chap hành các Nghj quyét cUa
HDQT cüng nhis ca chê phân quyên giüa HDQT và TGD;
Tip xñc truc tip vâi Tng Giám dOc diêu hành, Giám dOc dan vj dê nAm duçic tInh
hInh hot dng doanh cüa Tong cOng ty;

Giám sat thông qua kênh báo cáo và tip xüc vài Phó Tng Giám dc phii trách Tài
chinh, Kê toán triRmg;
5.1. Kt qua giám sat di vó'i Hi dngquãn tr
Trong bôi cánh bj giän each nhung Hi dông quãn trj da to chirc hoat dng theo dung quy
djnh cüa Diêu 1, Lut doanh nghip. Hi dong quãn trj duy tn hçp theo dung quy djnh.
HDQT dã to chüc hp 04 phiên, ban hành 26 Nghj quyêt, 56 Quyêt djnh dé quyêt djnh các
nOi dung thuc chirc trách, nhim v cüa HDQT trong cong tác chi dao, quàn l, giám sat
cac hoat dng cUa Tong cOng ty
HDQT dA hoach dinh nhng bi.râc di phü hap, chi dao to chic kinh doanh có h thong, báo
toàn và phát triên von gop cüa các cô dông; dam báo thu nhâp cho nguYi lao dng; tang
cung khá nang thanh toán cho khách hang; tang dong gop cho ngân sách Nhà nuàc dông
thai tang tIch lüy ngun lrc tài chInh, h tang pháp l và cong ngh cho sii phát triên nhng
näm tiêp theo.
5.2. Kt qua giám sat di vói Tang Giám dc và Ban diu hành
Tiêp tiic phài dOi mt vOi khO khAn chua có tin l tir dai djch Covid, Tong Giárn doe và
Ban Diêu hành dã co n lirc rat ln va dua ra các giâi pháp phü hçp dé thrc hin tot nhim
vi duçic giao: dam bão hiu qua kinh doanh, dam bão cOngän vic lam, an toàn sirc khöe
nhân vién và hoàn thin h thông các quy djnh, phát triên h thông cong ngh thông
tin. . . tao nên tang cho sir phát triên nhUng näm tiép theo.
float dng cUa Ban diêu hành ye c bàn dã dam bão yéu câu cUa Pháp lut hin hành và
các quy djnh cüa Tong cong ty.
5.3. Kim toán ni bô (KTNB)
Kiêm toán ni bO Tng cOng ty duçic to chrc là tuyên phOng v thir ba — Tnirc thuc
ye mt chuc näng và chju sr giám sat dc 1p cüa Uy ban kiérn toán Hi dOng quãn
trj thông qua phé duyt và giám sat vic thrc hin ké hoach kiêm toán nAm, xem xét
Quy chê hoat dng và phi.wng pháp kiêm toán nOi b.
Trong di&u kin bj giãn cách/cách ly, Ban Kiêm toán nôi b dà manh dan áp ding các
phiwng thüc lam vic phü hp d hoàn thành nhim vi. Két qua dã hoàn thành kê
hoach kiém toán tuân thu và các nhim vu khác theo yêu câu cüa Hi dOng quàn trj;
Ben canh dO, Ban KTNB cüng xay dimg Quy ché Kiêm toán ni b, Quy trInh kiêm
toán ni b d dáp trng yeu cAu cüa Pháp lust hin hành; Tang cisng nang lrc cUa
Ban KTNB thông qua vic lông ghép cong tác dào tao trong các hoat dng cüa Ban
KTNB theo huàng tiép cn rüi ro, ben canh vic kiém toán tuân thu dang thirc hin
së djnh hi.ràng them ye tu van- h trçl các &Yn vj tnong quán l rcii ro và kiêm soát ni
bô.
5.4. Dch vu Kim toán dc 1p
Deloitte dä hoàn thành nhim vi, th%rc hin dày dU nghTa vi theo hqp dOng kiém
toán dã k két vâi PJICO, dáp ung bao gOm:
Dam bão d tin cay, trung thirc va chat h.rçing cua báo cáo kiêm toán BCTC.
Tuân thu th?ñ han kim toán theo quy djnh.
Phàn hOi va cung cap thông tin theo yêu câu cUa Uy ban Kiêm toán.
6. K hoich cüa Uy ban kiêm toán nàm 2022
Giám sat tInh tnung thirc báo cáo tài chInh cüa Tng cOng ty và cong bô chInh thuc
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lien quan dn kt qua tài chInh cüa Tng Cong ty;
Rà soát h thng kim soát ni bô và quán l rüi ro;
Rà soát giao djch vâi ngu&i có lien quan thuOc thm quynphê duyt cüa Hi dng
quãn trj hoäc Di hi dông cô dong va dua ra khuyen nghj ye nhüng giao djch can có
phé duyt cüa Hi dông quân trj hoc Dai hi dông cô dong;
Giám sat hot dng cüa Ban Kim toán ni b;
TrInh DHDCD xem xét, phê duyt "Th trinh 1ira ch9n dcm vj kim toán dc 1p näm
2022".
Theo dOi va dánh giá sir dc 1p, khách quan cüa cong ty kiém toán dc 1p và hiêu
qua cüa qua trmnh kim toán, dc bit trong tnr&ng hcip Tong cOng ty cO s1r diving các
djch vi phi kiêm toán cüa ben kiêm toán (khi cO phát sinh);
Giám sat nhm bâo dam Tng cong ty tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut, yêu cu cüa
c quan quãn 1 và quy djnh nOi b khác cüa Tong cong ty;
Dánh giá sr phi hçvp giia Uy Ban kim toán vOi hoat dng cüa HDQT, Ban diu
hành và các can b quán 12 khác.
Trân tr9ng báo cáo .1.
TM. UY BAN KIEM TOAN
CHU TICH
DQT DQC LAP

Trjnh Thj Quynh Hirong
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