Tăng trưởng bền vững, vị thế hàng đầu
THƯƠNG HIỆU UY TÍN HƠN 100 NĂM TẠI NHẬT BẢN
Giữ vững vị thế là một trong 4 công ty Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
Tăng trưởng gấp đôi thị phần chỉ sau 7 năm hoạt động.
950.000 khách hàng tin tưởng và lựa chọn giải pháp tài chính cho bản thân và gia đình.
Mạng lưới lớn mạnh với hơn 120 Văn phòng và Tổng Đại lý.
Đội ngũ 20.000 tư vấn tài chính và 600 nhân viên trên toàn quốc.
Là công ty BHNT duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng cao quý “Trách nhiệm Xã hội
Doanh nghiệp Châu Á 2013” của tạp chí Asia Insurance Review.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÀY 31/12/2013

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM

STT.

CHỈ TIÊU

(đơn vị tính: ngàn đồng)

Số cuối năm

Số đầu năm

TÀI SẢN

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007, là thành
viên của Tập đoàn Dai-ichi Life (”The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited”) - một trong những công ty bảo hiểm nhân
thọ hàng đầu tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.

I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

1.029.192.791

1.157.118.549

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

400.091.493

207.826.401

2

Các khoản đầu tư ngắn hạn

276.288.214

680.491.063

Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”, chiến lược “Tăng tốc bền vững”, tiềm lực tài chính vững mạnh, chỉ sau 7 năm
hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường Việt Nam và luôn nỗ lực không ngừng trong
việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ tài chính mang tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu Nhật Bản, góp phần vào sự phát
triển của ngành bảo hiểm nhân thọ và nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những doanh
nghiệp đi đầu trong việc khởi xướng các chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, thể hiện cam kết "Gắn bó dài lâu" với
đất nước và con người Việt Nam.

3

Các khoản phải thu

343.979.304

259.558.903

4

Tài sản ngắn hạn khác

II

TÀI SẢN DÀI HẠN

1

Tài sản cố định

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có vốn điều lệ đã góp lớn nhất tại Việt Nam
(72 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.141 tỷ đồng). Với tiềm lực tài chính vững mạnh và chiến lược phát triển kinh doanh nhất
quán, Dai-ichi Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường kinh doanh có lãi chỉ sau 2 năm hoạt động,
và năm 2013 là năm thứ 6 liên tiếp công ty hoạt động có lãi. Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt tỉ lệ tăng trưởng bình quân hàng
năm gần 30% về doanh thu phí khai thác mới. Sau 7 năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Công ty đạt hơn 7.300 tỷ đồng,
tổng tài sản do công ty quản lý và đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng.
7 năm đồng hành và gắn bó cùng đất nước và người dân Việt Nam chỉ là một khởi đầu đối với bề dày lịch sử hoạt động hơn
100 năm của tập đoàn Dai-ichi Life. Tuy nhiên, Dai-ichi Life Việt Nam đã minh chứng được cam kết gắn bó và đầu tư dài lâu
cùng Việt Nam thông qua kết quả tăng trưởng bền vững, phong cách kinh doanh chuyên nghiệp, thực hiện cam kết đối với
khách hàng và đội ngũ lớn mạnh, được huấn luyện bài bản. Với nguyên lý “Kaizen “ (cải tiến liên tục), Dai-ichi Life sẽ tiếp tục
nỗ lực hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của mình, chú trọng tăng trưởng chất lượng và mở rộng mạng lưới phân phối nhằm
thực hiện mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam.

8.833.780

9.242.182

3.502.642.786

2.744.497.473

51.755.432

66.307.269

Nguyên giá

126,195,535

134.473.072

Giá trị hao mòn lũy kế

(74.440.103)

(72.166.244)

Xây dựng cơ bản dở dang

-

4.000.441

2

Các khoản đầu tư dài hạn

3.405.655.955

2.636.521.337

3

Tài sản dài hạn khác

45.231.399

41.668.867

III

TỔNG TÀI SẢN
NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

4.531.835.577

3.901.616.022

IV

NỢ PHẢI TRẢ

3.059.862.996

2.629.984.536

1

Nợ ngắn hạn

314.539.368

233.576.621

2

Nợ dài hạn

3

822.552

1.091.469

Dự phòng nghiệp vụ

2.744.501.076

2.395.316.446

V

VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.471.972.581

1.271.631.486

1

Vốn điều lệ đã góp

1.141.350.287

1.141.350.287

2

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3

Quỹ dự trữ bắt buộc

4

Lợi nhuận lũy kế

VI

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

-

-

26.231.550

16.214.496

304.390.744

114.066.703

4.531.835.577

3.901.616.022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
II. BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Bất chấp nền kinh tế đầy khó khăn và biến động, Dai-ichi Life Việt Nam đã gặt hái thành quả kinh doanh ấn tượng trong
năm 2013 với mức tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới trên 19%, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.860 tỷ đồng,
tăng 26% so với năm 2012. Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là một trong 4 công ty lớn nhất về doanh thu và
có mức tăng trưởng cao nhất trong các công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường Việt Nam hiện nay. Với cam kết
hoàn thành trách nhiệm với khách hàng, trong năm 2013, Dai-ichi Life Việt Nam đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm với
tổng số tiền chi trả là 552 tỷ đồng.
Hiện nay, hệ thống văn phòng và tổng đại lý của công ty đã mở rộng hơn con số 120, phục vụ hơn 950.000 khách hàng
trên toàn quốc với đội ngũ 600 nhân viên và 20.000 tư vấn tài chính.
Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam tiên phong giới thiệu dòng sản phẩm bảo
hiểm hưu trí tự nguyện ngay sau khi Thông tư Bộ Tài chính có hiệu lực vào ngày 15/10/2013.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam đã tích cực
khởi xướng và thực hiện nhiều chương trình từ thiện, hoạt động xã hội có
ý nghĩa nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương,
thể hiện cam kết ”Gắn bó dài lâu” với đất nước và con người Việt Nam.
Những đóng góp của Dai-ichi Life Việt Nam đã được cộng đồng và xã hội
ghi nhận với các giải thưởng uy tín và cao quý: “Giải thưởng Trách nhiệm
Xã hội của Doanh nghiệp Châu Á năm 2013” của Tạp chí Asia Insurance
Review; Bằng khen của Bộ Tài chính nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát triển
thị trường bảo hiểm Việt Nam; Giải thưởng “Thương hiệu uy tín 2013 –
Trusted brand” do Viện Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng; Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tôn vinh thành tích của công ty
trong công tác từ thiện xã hội góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước;
Giải thưởng Rồng Vàng trong 6 năm liên tiếp (2008-2013).

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(đơn vị tính: ngàn đồng)

STT.

CHỈ TIÊU

I

TỔNG DOANH THU

2.237.031.384

1.854.056.447

1

Thu phí bảo hiểm gốc

1.838.813.503

1.464.362.016

2

Doanh thu hoạt động tài chính

395.010.260

388.452.903

3

Thu nhập khác

3.207.621

1.241.528

II

TỔNG CHI PHÍ

(1.965.251.721)

(1.685.481.146)

1

Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

(1.394.335.050)

(1.196.510.604)

2

Chi phí hoạt động tài chính

3

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

4

Chi phí khác

III

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
VÀ DỰ PHÒNG ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI

IV

DỰ PHÒNG ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI

(2.717.797)

(1.685.753)

V

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(68.720.771)

(42.225.368)

VI

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

200.341.095

124.664.179

Năm nay

Năm trước

(39.793.094)

(33.852.460)

(528.517.272)

(453.168.282)

(2.606.305)

(1.949.800)

271.779.663

168.575.301

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Năm nay

Năm trước

1. Bố trí cơ cấu tài sản
- Tài sản cố định / Tổng Tài sản

%

1.1%

1.6%

- Tài sản lưu động / Tổng tài sản

%

22.7%

29.7%

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

%

67.5%

67.4%

- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn

%

32.5%

32.6%

- Khả năng thanh toán nhanh

Lần

3.27

4.95

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

3.27

4.95

2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

3. Khả năng thanh toán

4. Tỷ suất lợi nhuận

Trần Đình Quân

Tổng Giám đốc
Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản

%

6.00%

4.32%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần

%

13.35%

10.13%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu

%

13.61%

9.80%

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
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www.dai-ichi-life.com.vn

