
 

 

I. TỔNG QUAN  

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013 

(cập nhật 24/2/2014) 

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2013 

theo các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (trước soát 

xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.252 tỷ đồng, 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.599 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất:   

• Tổng doanh thu hợp nhất năm 2013 toàn Tập đoàn đạt 

17.252 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tăng 

trưởng 7,8% so với năm 2012, trong đó Doanh thu từ 

hoạt động bảo hiểm đạt 12.492 tỷ đồng, tăng 12% so 

với 2012.  

+ Doanh thu từ hoạt động phi nhân thọ đạt 6.186 tỷ 

đồng, tăng 4,7% so với năm 2012. 

+ Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ đạt 6.306 

tỷ đồng, tăng trưởng 21,2% so với năm 2012. 

• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.599 tỷ đồng. 

• Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2013 đạt 55.794 tỷ 

đồng, tăng 9.568 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương 

đương với tỷ lệ tăng trưởng 20,7%, một phần do tăng 

Tiền và tương đương tiền, một phần do Ngân hàng 

TMCP Bảo Việt tăng huy động vốn.  

• Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.120 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:   

• Tổng doanh thu đạt 1.352 tỷ đồng, LNTT đạt 1.190 tỷ 

đồng, hoàn thành 102,6% kế hoạch. 

• LNST đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng, tương đương 

với tỷ lệ tăng trưởng 2,1% so với năm 2012. 

• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%. 

• Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 đạt 12.419 tỷ đồng; 

Vốn chủ sở hữu đạt 11.494 tỷ đồng. 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Giá thị trường 
(25/02/2014) (đồng) 46.300 

Khoảng giá biến động 
3 tháng  (đồng) 37.400-47.800 

KLGD bình quân 10 
phiên 

576.092 

Giá trị vốn hóa (tỷ 
VND) 31.505 

SL cổ phiếu lưu hành 
(triệu CP) 680.471.434 

Room NĐT nước 
ngoài còn lại 

51% 

 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

Đơn vị: tỷ VNĐ 

Chỉ tiêu 2013 2012 

Tổng tài sản            
55.794  

              
46.225  

Vốn chủ sở hữu            
12.120  

              
12.114  

Tổng doanh thu            
17.252  

              
16.007  

Lợi nhuận truớc thuế              
1.599  

               
1.862  

CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 

Chỉ tiêu Bốn quý gần nhất 
(trailing) 

ROA 2,3% 

ROE 9,7% 

EPS (đồng/cổ phần) 1.623 

P/E (lần) 25,3 

P/B (lần) 2,4 
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I. Năm 2013: Bảo Việt tăng trưởng và phát triển ổn định trên mọi mặt hoạt động   

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng 

trưởng ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần hoàn thiện nền tảng 

vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2013 toàn Tập đoàn đạt 17.252 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm 

2012, trong đó doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 12.492 tỷ đồng, tăng 12% so với 2012, doanh thu từ 

hoạt động tài chính đạt 3.134 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ.  

Các chỉ tiêu chính 

CHỈ TIÊU 2013 2012 % 

1. HỢP NHẤT       

Doanh thu hợp nhất 17.252 16.007 107,8% 

- Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm 12.492 11.108 112,5% 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính 3.134 3.068 102,2% 

- Doanh thu từ hoạt động ngân hàng 1.368 1.523 89,8% 

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác 259 308 84,1% 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.599 1.862 85,9% 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.192 1.431 83,3% 

Tổng Tài sản hợp nhất  55.794 46.225 120,7% 

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu  12.120 12.114 100% 

2. CÔNG TY MẸ 
   

Tổng doanh thu 1.352 1.393 97,1% 

Lợi nhuận trước thuế 1.190 1.209 98,4% 

Lợi  nhuận sau thuế 1.104 1.082 102,1% 

Tổng Tài sản 12.419 12.697 97,8% 

Vốn chủ sở hữu 11.494 11.464 100,3% 

Vốn điều lệ 6.805 6.805 100% 

ROA 8,9% 8,5 % 104,4% 

ROE 9,6% 9,4% 101,8% 

ROC 16,2% 15,9% 101,9% 

EPS 1.623 1,590 102,1% 

 

Nguồn: BCTC Quý IV/2013 (VAS) 

 

 



 

Cơ cấu Doanh thu và Lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh:  

Năm 2013, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính chiếm 91% trong cơ cấu doanh thu hợp 

nhất, hoạt động ngân hàng và hoạt động khác chiếm tỷ trọng khoảng 9%. Về cơ cấu lợi nhuận trước thuế, 

đóng góp nhiều nhất là lĩnh vực bảo hiểm (60%), trong đó bảo hiểm nhân thọ (38%), bảo hiểm phi nhân 

thọ (22%); Dịch vụ tài chính và khác (32%). Lĩnh vực ngân hàng chiếm tỷ trọng 8%, tăng 15,5% so với 

2012. 

 

Nguồn: BCTC Quý IV/2013 (VAS) 

1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm:  

Năm 2013, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp cả 

về tổng doanh thu và lợi nhuận, trong khi lĩnh vực phi nhân thọ giảm tỷ trọng do chịu tác động của đà phục 

hồi kinh tế chậm, thắt chặt đầu tư công, đầu tư xã hội giảm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. 

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Giữ vị trí số 1 trên thị trường 

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) đạt Tổng doanh thu 6.648 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ 

đồng. BHBV tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc (đạt 5.662 tỷ đồng, tăng 5,2% 

so với năm 2012), chiếm 23,1% thị phần. Doanh thu qua kênh Bancassurance đạt 180 tỷ đồng, tăng 

28,5% so với năm 2012. Các nghiệp vụ như Bảo hiểm hàng hóa, Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm y tế và tai 

nạn con người vẫn duy trì mức tăng trưởng khá với mức tăng lần lượt 7,1%, 7,2% và 21,7%, tiếp tục gia 

tăng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu của BHBV. Tháng 01/2014, Bảo hiểm Bảo Việt cùng với hai nhà đồng 

bảo hiểm khác đã ký hợp đồng bảo hiểm hàng không với Vietnam Airlines. Theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt và 

hai đơn vị đồng bảo hiểm sẽ cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm hàng không cho đội bay gồm 82 chiếc 

máy bay của Vietnam Airlines trên phạm vi toàn thế giới với giá trị bảo hiểm lên đến 4 tỷ USD. 

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - Tăng trưởng doanh thu khai thác mới dẫn đầu thị trường 

Tổng doanh thu đạt 8.482 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2012. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.306 

tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2012, vượt mức tăng bình quân trên thị trường. Doanh thu khai thác 

mới đạt 1.589 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 525 tỷ đồng. Dòng sản 

phẩm bảo hiểm hỗn hợp và liên kết chung chiếm tỷ trọng lần lượt là 52,5% và 43% trong tổng doanh thu 

phí, trong đó sản phẩm liên kết chung ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 56% so với năm 2012. 

Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản và vàng giảm sức hấp dẫn 

và rủi ro cao thì dòng sản phẩm Liên kết chung này ngày càng hấp dẫn khách hàng do thỏa mãn nhu cầu 

bảo vệ - tiết kiệm – đầu tư. Với việc thực hiện chiến lược kinh doanh đúng đắn, mô hình tổ chức hoạt động 

hiệu quả, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ, đào tạo bài bản đội ngũ cán bộ và phát triển mạnh đội ngũ đại lý 

72%

18%

8%

2%

Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực
kinh doanh  

Doanh thu từ hoạt động 
bảo hiểm

Doanh thu từ hoạt động 
tài chính

Doanh thu từ hoạt động 
ngân hàng

Doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh khác

60%

32%

8%

Cơ cấu LNTT theo lĩnh vực kinh 
doanh

Hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm

Dịch vụ tài chính 
và khác

Dịch vụ ngân hàng



 

với gần 14.000 đại lý tuyển mới trong năm 2013, nâng tổng số đại lý lên gần 34.000 người là những nhân 

tố giúp Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được kết quả ấn tượng nêu trên. 

Trong năm 2013, với việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ đã 

trở thành hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm về quy mô vốn. 

2. Hoạt động đầu tư và dịch vụ tài chính 

Hoạt động đầu tư tại Bảo Việt được thực hiện trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả thông qua việc linh hoạt 

bám sát diễn biến thị trường để cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với xu hướng điều chỉnh lãi suất, hạn 

chế đầu tư vào các công cụ rủi ro, tăng cường công tác quản lý rủi ro và nghiên cứu dự báo thị trường. 

Năm 2013, Doanh thu từ hoạt động tài chính ước đạt 3.134 tỷ đồng, tăng 2,2% so với 2012, vượt 14,5% 

so với kế hoạch.  

Cơ cấu danh mục đầu tư: Bảo Việt có danh mục đầu tư tài chính tương đối an toàn.Theo cơ cấu danh mục 

đầu tư hợp nhất tại ngày 31/12/2013, Tiền gửi ngân hàng và Trái phiếu chiếm khoảng 91% tổng danh 

mục. Tổng tài sản đầu tư tại ngày 31/12/2013 tăng 3.338 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 10,8% chủ yếu do 

tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn, tập trung vào các kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên.   

Cơ cấu danh mục hợp nhất 
(tại 31/12/2013) 

 

Danh mục đầu tư toàn Tập đoàn  
(tại 31/12/2013) 

 

Danh mục 2013 2012 

Tiền mặt                987        1,946  

Tiền gửi           11,370      10,745  

Trái phiếu           19,893      16,052  

Cổ phiếu             2,104        2,273  

TỔNG           34,354      31,016  
 

Nguồn: BCTC Quý IV/2013 (VAS) 
 

Trong cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2013, tổng tài sản đầu tư đạt 4.713 tỷ đồng, 

trong đó Tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chiếm 80%, cổ phiếu chiếm 18,7%. Tỷ trọng trái phiếu trong 

danh mục đầu tư Công ty mẹ tăng mạnh từ 545 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 49% 

trong khi tỷ trọng cố phiếu giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ 2012. 

 
Cơ cấu danh mục Công ty Mẹ 

(tại 31/12/2013) 
 

 

 
Danh mục đầu tư Công ty Mẹ  

(tại 31/12/2013) 
 

Danh mục 2013 2012 

Tiền mặt 53 96 

Tiền gửi 2,966 3,166 

Trái phiếu 810 545 

Cổ phiếu 883 935 

TỔNG 4,713 4,743 
 

Nguồn: BCTC Quý IV/2013 (VAS) 

Kinh doanh chứng khoán - Đạt kết quả kinh doanh khả quan 

BVSC tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tốt với tổng doanh thu đạt 208 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm 

2013; lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2012. Trong năm 2013, BVSC được vinh 

2.9%

33.1%

57.9%

6.1%

Tiền mặt

Tiền gửi

Trái phiếu

Cổ phiếu

1.1%

62.9%

17.2%

18.7% Tiền mặt

Tiền gửi

Trái phiếu

Cổ phiếu
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khoán được vinh danh thành viên tiêu biểu HNX năm 2013; giữ vị trí số 1 về giao dịch trái phiếu tại HSX 

năm 2013 và là đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009-2013. 

Quản lý quỹ - Dẫn đầu thị trường về tổng tài sản quản lý 

Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tài sản có tổng giá trị đạt 20.257 tỷ đồng 

(tương đương hơn 1 tỷ USD), tăng 2.187 tỷ đồng, tương đương mức tăng 12% so với năm 2012. Tổng 

doanh thu năm 2013 đạt 49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, bằng 118,2% kế hoạch năm. Đặc 

biệt, Công ty đã ra mắt thành công sản phẩm Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) thu hút 

sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với tổng số vốn huy động ban đầu đạt hơn 71 tỷ 
đồng.  

3. Hoạt động kinh doanh ngân hàng 

Năm 2013, hoạt động ngân hàng đóng góp 8% trong cơ cấu doanh thu và 8% trong cơ cấu lợi nhuận. Tỷ 
trọng lợi nhuận từ lĩnh vực ngân hàng tăng 15,5% so với năm 2012 chủ yếu do Ngân hàng Bảo Việt đã 

hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2013. Sau 5 năm hoạt động, Ngân hàng Bảo Việt phát triển 

ổn định, năm 2013 lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch năm và tăng trưởng 15,2 % 

so với năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt đạt 16.856 tỷ đồng, 

tăng 27% so với năm trước. Ngân hàng Bảo Việt hiện có trên 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn 

quốc. 

 

II. Năm 2014: Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn 
Năm 2014, điểm nhấn trong chiến lược của Bảo Việt sẽ là các vấn đề liên quan tới thực hiện chiến lược 

phát triển bền vững. Năm 2014, Bảo Việt sẽ triển khai các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 

năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965-15/01/2015) với thông điệp “Vì những niềm tin của bạn” nhằm thể 

hiện cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, đối tác, cổ đông vì niềm tin vào sự thành công, hạnh 

phúc và thịnh vượng. 

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu các chỉ tiêu kinh doanh như sau: 

• Hợp nhất: Tổng doanh thu tăng trưởng 7,2% so với năm 2013;  

• Công ty Mẹ: Tổng doanh thu tăng trưởng 4,7% so với năm 2013; Lợi nhuận sau thuế tăng 1,5%, tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến đạt 16,5%, dự kiến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông từ 13-15%. 

Bảo Việt sẽ thực hiện chiến lược phát triển đã đặt ra tới năm 2015, trong đó tập trung thực hiện các giải 

pháp sau: 

• Tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế; 

• Tăng cường tiềm lực tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh: Tăng vốn cho Công ty Mẹ và các 

Đơn vị thành viên; 

• Chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung nhằm tăng cường chuyên môn hóa, nâng cao 

năng suất lao động; 

• Năng cao chất lược dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới, ra mắt chuỗi sản 

phẩm mới hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập (sản phẩm bảo hiểm hưu trí, giáo dục, ngân hàng…); 

đa dạng hóa kênh phân phối;  

• Tăng cường hợp tác nội bộ, bán chéo sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững và phát triển thị 
phần nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư. 

****** 

* Lưu  ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất 

của Tập đoàn Bảo Việt có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn được công bố ngày 17/02/2014. 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư 
Ban Truyền thông - Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt 
Tel: (+84 4) 3928 9999 (Ext: 337, 262)  
Mb: +84 (0)91 244 3486 
Email: investorbvh@baoviet.com.vn 
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