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đơn vị hàng đầu Việt Nam(1)
Công ty Bảo hiểm cung cấp bảo hiểm sức khỏe và
trải nghiệm khách hàng hàng đầu Việt Nam(2)
Công ty Bảo hiểm có trải nghiệm khách hàng

dẫn đầu thị trường(3)

Báo cáo 

Kết quả Kinh doanh 2021
(1) Giải thưởng Rồng Vàng năm 2022

(2) Giải thưởng Rồng Vàng năm 2021

TÓM TẮT VỀ GENERALI VIỆT NAM
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
(“Generali Việt Nam”) tự hào là thành viên của Tập đoàn
Generali, một trong những thương hiệu bảo hiểm và quản
lý tài sản hàng đầu thế giới. Bắt đầu tại Italia, sau hơn
190 năm hoạt động và phát triển, Tập đoàn Generali hiện
đang có 75.000 nhân viên, phục vụ 67 triệu khách hàng
tại 50 quốc gia trên thế giới. 

Thành lập tại Việt Nam năm 2011, với phương châm hoạt
động “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng
tâm”, Generali Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một
trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt
Nam nhờ vào chiến lược tập trung vào sản phẩm và trải
nghiệm khách hàng. Generali Việt Nam tự hào có danh
mục sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách
hàng và dẫn đầu thị trường về chỉ số R-NPS đo lường
mức độ hài lòng của khách hàng. Generali có hệ thống
kênh phân phối đa dạng cùng mạng lưới hoạt động rộng
khắp với hơn 80 Văn phòng Tổng Đại lý (GenCasa) và
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, phục vụ hơn 450.000
khách hàng trên toàn quốc.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Euro

x uấ t

Doanh nghiệp vì Cộng đồng(5)
(3) Dựa trên chỉ số R-NPS năm 2021

(4) Theo khảo sát của Anphabe năm 2021

Bên cạnh những hỗ trợ về tài chính, Generali cũng triển
khai nhiều chương trình cộng đồng để hỗ trợ cho các
gia đ ình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh giãn cách kéo dài, Generali đã tích cực
triển khai chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh Con,

Sinh Cha”, nhấn mạnh chủ đề “Nuôi dạy con trong giai
đoạn căng thẳng” qua các kênh trực tuyến nhằm chia sẻ
kiến thức, kinh nghiệm nuôi dạy con cho cha mẹ trong
thời điểm đặc biệt này. Với cam kết hỗ trợ cộng đồng

mạnh mẽ, tháng 12/2021, Tập đoàn Generali đã công bố
khoản tài trợ hơn 1 triệu Euro cho dự án “Làm cha mẹ
trong phát triển toàn diện trẻ thơ” của
Nam. 


UNICEF tại Việt

Với mục tiêu chiến lược trở thành “Người bạn Trọn đời
của khách hàng”, trong năm 2022, Generali Việt Nam
sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hai chiến lược chính là
sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Về sản phẩm,

Công ty đang có kế hoạch bổ sung một số sản phẩm
đặc biệt đáp ứng nhu cầu của các gia đ ình có con nhỏ
và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang tăng cao của
khách hàng. Với việc đã hoàn thành mục tiêu số hóa

100% các quy trình, dịch vụ liên quan, Generali sẽ tập
trung mạnh mẽ vào mục tiêu nâng cao trải nghiệm của
khách hàng khi sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ của
Công ty. Generali cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các chiến

lược quan trọng để xây dựng một đội ngũ nhân sự
chuyên nghiệp, gắn kết, tạo động lực tăng trưởng bền
vững trong tương lai.

(5) Saigon Times CSR 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Bảng cân đối kế toán tóm tắt
Đơn vị tính: triệu đồng

31/12/2021

31/12/2020

I. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

4.915.528

4.040.978

Tiền và các khoản tương đương tiền 


1.805.661

1.969.844

2. Các khoản đầu tư ngắn hạn

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

3.

5. Tài sản dài hạn khác
III. TỔNG TÀI SẢN

đã đạt kết quả kinh doanh xuất sắc. Tổng doanh thu đạt
4.524 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020 nhờ sự tăng
trưởng mạnh mẽ của tất cả các kênh phân phối. Tổng

quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng trong năm
2021 lên tới 674 tỷ đồng. Tiềm lực tài chính tiếp tục

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí

Minh đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của
Generali Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2021 và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong
Báo cáo Kiểm toán độc lập ký ngày 30/03/2022.

được củng cố với tổng giá trị tài sản đạt 12.643 tỷ đồng,

2.

18.966
5.737.604

1.203.989

505.467
10.449.688
8.175.996

1.538.583

Dự phòng nghiệp vụ (*)

8.557.243

6.637.413

2.755.761

2.273.692

7.202.600

6.852.600

Vốn điều lệ
2.

Quỹ dự trữ bắt buộc

3.

Lỗ lũy kế

6.747

144

(4.453.586)

(4.579.052)

12.642.505

10.449.688

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 2021

Năm 2020

I. Tổng doanh thu

4.524.118

3.882.103

3.963.153

3.395.615

558.990

479.854

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Thu nhập từ hoạt động tài chính
Thu nhập khác
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ểm

Chi phí hoạt động tài chính

nâng tổng vốn điều lệ của Generali Việt Nam lên 7.202,6
tỷ đồng. 


Chi phí bán hàng

Liên tục sáng tạo về phương diện sản phẩm, trong năm

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2021, Generali đã cho ra mắt thành công sản phẩm bảo

Chi phí khác

hiểm liên kết đơn vị (BHLKĐV) VITA – Đầu Tư Như Ý với
tính năng cực kỳ linh hoạt và cơ chế đầu tư độc đáo.
Nam là VinaCapital và Dragon Capital, các quỹ đầu tư
BHLKĐV của Generali đã vươn lên dẫn đầu thị trường về
hiệu quả đầu tư trong năm 2021. Với những kết quả này,
Generali Việt Nam đã được vinh danh là “Công ty Bảo

)


(18.076)

(19.419)

(1.354.118)

(1.463.317)

(433.402)

(424.735)

(96)
224.677)

III. Lợi nhuận/(Lỗ) kế toán trước thuế

Được ủy thác cho hai công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt

(

IV. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại

356.746

V. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế

132.069

(1.502)
968.406)

(

968.406)

(

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị

hiểm có

sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị hàng đầu
Việt Nam” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2022. 

Để kịp thời thích ứng với tình hình dịch bệnh kéo dài và

31/12/2021

31/12/2020

38,67

Cơ cấu tài sản

nâng cao hiệu quả hoạt động, Generali Việt Nam đã số

hóa thành công 100% các dịch vụ khách hàng và vận
hành doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hiệu quả nhất cho đội
ngũ tư vấn viên, nhân viên và đặc biệt là khách hàng của

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

%

38,88

Tài sản cố định/Tổng tài sản

%

0,71

0,52

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

%

61,12

61,33

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

78,20

78,24

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

21,80

21,76

Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn

lần

1,36

1,28

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

lần

3,70

2,63

Năm 2021

Năm 2020

Cơ cấu nguồn vốn

Công ty. Các dịch vụ như nộp yêu cầu giải quyết quyền
lợi bảo hiểm, cập nhật thông tin hợp đồng, mua bảo

hiểm, đóng phí, tư vấn sức khỏe với bác sĩ… đều có thể

được thực hiện trực tuyến. Generali Việt Nam cũng tiên
phong gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng từ giấy, thay thế việc

Khả năng thanh toán

gặp mặt khách hàng trực tiếp bằng việc gặp mặt trực
tuyến, chấp thuận giải quyết quyền lợi cho dịch vụ khám
chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh tại nhà, ưu tiên giải

Đơn vị

quyết nhanh chóng quyền lợi của khách hàng không

Tỷ suất lợi nhuận

may bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Generali đã dành gần
30 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống, hỗ trợ và

Công ty tnhh bhnt Generali việt nam

52.700
6.346.781

Trong đó:

của Generali tại Việt Nam, Tập đoàn Generali tiếp tục bổ
sung vốn điều lệ thêm 350 tỷ đồng trong năm 2021,

viên và nhân viên.

125.439 


(89.892)

1.329.501

Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm

đồng. Cam kết và tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ

chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến Covid-19 cho
Chính phủ, cộng đồng, khách hàng và đội ngũ tư vấn

146.854 


(109.987)

9.886.744

II. Tổng chi phí

tăng 21% so với năm 2020, biên khả năng thanh toán ở
mức an toàn (163%) và lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ

35.547

Nợ ngắn hạn

(*) Dự phòng chi trả quyền lợi cho khách hàng

tượng này của Tập đoàn. Trong một năm 2021 đầy

111.126

36.867

12.642.505

IV. NỢ PHẢI TRẢ

VI. TỔNG NGUỒN VỐN

khó khăn do Covid-19, Generali Việt Nam đã nỗ lực
không ngừng để hạn chế các tác động của đại dịch và

6.408.710

86.640

Xây dựng cơ bản dở dang

4. Đầu tư dài hạn

pháp luật Việt Nam.

ấn

7.726.977

Nguyên gi
Khấu hao lũy kế

đồng thời đảm bảo quy định về kiểm toán nội bộ của

Generali Việt Nam tự hào đóng góp vào những thành tựu

596
12.859

2. Tài sản cố định

tài chính vững mạnh.


Euro (tăng 12,4% so với năm 2020), duy trì vị thế

521
15.874

Các khoản phải thu dài hạn

Generali Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm

5,9 tỷ

1.059.283

5. Tài sản ngắn hạn khác

(tăng 6,4% so với năm 2020), lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh đạt mức cao nhất từ trước đến nay là

ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn Generali,

998.396

950.001

4. Hàng tồn kho

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

sắc với doanh thu phí gộp đạt 75,8 tỷ

2.143.471

3. Các khoản phải thu

V. VỐN CHỦ SỞ HỮ U

Trong năm 2021, Tập đoàn Generali tiếp tục đạt kết quả
kinh doanh

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam(4)

Nguyễn thị hồng thanh (TINA Nguyễn)
Tổng Giám Đốc Generali Việt Nam

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

%

(1,78)

(9,27)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

3,33

(28,52)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn


%

4,79


(42,59)


chủ sở hữu

