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Kính gửi các Hội viên, 

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM NGHIỆP VỤ CỦA HỘI WOE 

THÁNG 2 NĂM 2013 CHO NHÓM 1 VÀ NHÓM 2 

Tại cuộc họp của Hội vào ngày 15  háng   n   2013 Hội đồng quản  rị đã thông qua bảng cân 

đối kê toán và số liệu n   nghiệp vụ của Hội cập nhậ  đến  háng 2 n   2013. 

Tình hình tài chính của Hội về  ổng  hể đã được   ng cường vững  ạnh hơn, chủ yếu do Hội có 

thêm  ộ  n   kế  quả khiếu nại  huận lợi  ừ các Hội viên. 

Khiếu nại  rong n   nghiệp vụ 2012 ở  ức  hấp  ương  ự như  ức đã ghi nhận  rong n   2011. 

Đồng  hời tình hình các n   nghiệp vụ  rước đó được cải  hiện đáng kể. Kế  quả là  ỷ lệ kế  hợp 

đã giả   ừ 108,7% xuống còn 102,5%. 

Như  ộ  n    rước đây, Pool đã phải gánh chịu  ức khiếu nại cao  ừ các Hội P&I khác. Tổng 

số  iền khiếu nại của Pool hông báo cho n   2012  ại  hời điể  cuối n   cao hơn so với bấ  kỳ 

n   nghiệp vụ nào gần đây kể cả 2011. Tuy nhiên, số liệu khiếu nại của Pool  à Hội WOE phải 

chi  rả  iếp  ục được cải  hiện do vậy  à  ỷ lệ Hội WOE phải đóng góp cho khiếu nại của Pool đã 

giả  trong sáu n   liên  iếp. 

Mặc dù Hội đã áp dụng  ộ  quyế  định có tính chiến lược  ừ  ùa hè n   ngoái giả   ức nắ  

giữ các  ài sản rủi ro nhưng  ỷ lệ lợi nhuận đầu  ư của n   chỉ đạ    ức chấp nhận được 4,1%. 

Tỷ lệ lợi nhuận này cùng với số liệu khiếu nại  ích cực của các Hội viên của Hội đã khiến cho 

quỹ dự phòng  ự do của Hội   ng thêm 10%  ừ 179  riệu đô la Mỹ n    rước đến nay đạ  197 

 riệu đô la Mỹ. 

NHÓM 1 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐÓNG ( 2009 VÀ TRƯỚC ĐÓ)  

Bồi  hường  huộc n   nghiệp vụ đã đóng giả  xuống kể  ừ  háng Hai n   2012. Thặng dư của 

các n   nghiệp vụ đã đóng   ng  ừ 70,5  riệu đô la Mỹ lên đến 93,6  riệu đô la Mỹ. 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG 

2010/2011  

N   nghiệp vụ 2010 hiện đã được đóng mà không gọi  hê  phí đóng sau. Mặc dù  ổng giá  rị 

bồi  hường vẫn còn cao hơn so với n   2009 nhưng chi phí khiếu nại phát sinh  rong n   lại 

giả . Do đó, dự kiến  ổng bồi  hường sẽ giả  so với  ộ  n    rước đây. 



2011/2012 

Như Hội đã  hông tin trong các Thông báo  rước đây, bồi  hường  rong n   nghiệp vụ 2011 đạ  

 hấp nhấ  kể  ừ n   nghiệp vụ 2000  rở lại đây. Trong vòng  ười hai  háng kể  ừ khi kế   húc 

n   nghiệp vụ, tình hình cũng đã  iến  riển  ích cực hơn bấ  kỳ n   nào kể  ừ n   2000  rở lại 

đây  ặc dù chi phí khiếu nại cao của các hội P&I khác  rong Pool . Do đó dự kiến  ổng số bồi 

 hường cũng giả . 

Hội đồng quản  rị Hội đã xác nhận dự kiến không phải gọi  hêm phí đóng sau, và phí rời Hội 

được giả   ừ 30% xuống  %. N   nghiệp vụ này dự kiến sẽ được đóng vào  háng   n   2014. 

2012/2013 

Bồi  hường  của Hội viên của Hội  huộc n   nghiệp vụ 2012 vào  hời điể  cuối n   ở  ức  hấp 

 ương  ự như cùng kỳ n   nghiệp vụ 2011. Mặc dù có những giá  rị bồi  hường cao hơn so với 

n   nghiệp vụ 2011nhưng số lượng vụ bồi  hường lại  hấp hơn. Tuy nhiên, n   nghiệp vụ 2012 

Hội cũng chịu ảnh hưởng xấu bởi chi phí khiếu nại  ừ các Hội khác trong Pool và phí bảo hiể  

 hu được  hấp hơn dự kiến đã phản ánh áp lực giả   ỷ lệ phí xuống, điều kiện kinh doanh bấ  lợi 

cho nhiều Hội viên và  hực  ế là  ộ  số Hội viên đã ngừng kinh doanh  rong n   qua. 

Hội đồng quản  rị đã xác nhận rằng dự kiến phí đóng sau bằng 30%  phí đóng  rướcsẽ được 

thanh toán  rước ngày 20  háng 8 n   2013. Phí rời Hội được giả   ừ 30% xuống còn 15%. 

NHÓM 2 (FD&D)  

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐÓNG ( 2007 VÀ TRƯỚC ĐÓ)  

Dự kiến chi phí bồi  hường cho các n   nghiệp vụ đã đóng 2007 và  rước đó đã   ng lên như 

ước  ính cách đây  ộ  n  . Thặng dư của các n   nghiệp vụ đã đóng   ng nhẹ  ừ 16,5  riệu đô 

la Mỹ lên 17,1  riệu đô la Mỹ.  

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG 

2008/2009 

Bồi  hường  huộc n   nghiệp vụ 2008 vẫn duy  rì ổn định trong 12 tháng qua. Hội đồng quản  rị 

quyế  định đóng n   nghiệp vụ này  à không gọi  hê  phí đóng sau. 

2009/2010  

Bồi  hường  huộc n   nghiệp vụ 2009 vẫn duy trì ổn định  rong  ười hai  háng qua. Dự kiến 

không gọi  hê  phí đóng sau và phí rời hội. N   nghiệp vụ này dự kiến sẽ đóng vào tháng 5 

n   2014. 

 

 



2010/2011  

Bồi  hường  huộc n   nghiệp vụ này hiện  ại đang ở dưới  ức bồi  hường trong n   nghiệp vụ 

2008, và hầu như không  hay đổi gì kể  ừ  háng Hai n   2012. Hội đồng quản  rị xác nhận rằng 

phí rời hội 1 % được giả  xuống bằng không. 

2011/2012 

Bồi  hường  rong n   nghiệp vụ này ở dưới  ức bồi  hường  huộc n   nghiệp vụ 2010. Hội 

đồng quản  rị xác nhận rằng phí rời hội được giả   ừ 30% xuống còn  % của phí đóng  rước. 

2012/2013 

Bồi  hường  huộc n   nghiệp vụ 2012  hấp hơn đáng kể so với bốn n   nghiệp vụ  rước đó 

nhưng ở giai đoạn này vẫn còn quá sớ  để đánh giá xu hướng chi phí bồi  hường có  hể phát 

sinh  hế nào. Phí đóng sau bằng 30% phí đóng  rước dự kiến được đóng vào  rước 20 Tháng 8 

n   2013. Hội đồng quản  rị Hội giả  phí rời hội  ừ 30% xuống còn 15% phí đóng  rước. 

PHÍ RỜI HỘI 

Xác định  ức  ỷ lệ của phí rời hội cho  ỗi n   nghiệp vụ chưa đóng cho Nhóm 1 và Nhóm 2, 

Hội đồng quản  rị đánh giá rủi ro mà  ổng phí bảo hiể  ước  ính của Hội có  hể bị vượ  quá  ức 

cho  ừng  rường hợp. Khi  hực hiện đánh giá Hội đồng quản  rị đã xe  xé   ấ  cả các yếu  ố được 

quy định  ại Khoản 8 Thỏa  huận của Nhó  Hội P&I Quốc  ế 2013. Các yếu  ố này giống hoặc 

 ương  ự với những yếu  ố  rong giới hạn quản  rị rủi ro của Hội và đã được xe  xé  ở những 

n    rước đây trong việc xác định  ỷ lệ phí rời hội. 

Trong số những yếu  ố được cân nhắc Hội đồng quản  rị cho rằng yếu  ố quan  rọng nhấ  là rủi ro 

của  hị  rường đầu  ư ( hua lỗ đầu  ư) và rủi ro dự phòng (ước  ính và dự kiến chi phí bồi  hường 

có  hể không đủ). Các yếu  ố khác, rủi ro phí, rủi ro  hả  họa, rủi ro  ấ  vốn  ừ đối  ác và rủi ro 

hoạ  động í  quan  rọng hơn. 

Như  hường lệ  ỷ lệ của phí rời hội sẽ được đánh giá lại vào  háng 9 có  ính đến số liệu giữa n   

nghiệp vụ của Hội vào  hời điể   háng 8 n   2013. 

Số liệu cụ  hể của n   nghiệp vụ cho Nhóm 1 và Nhóm 2 sẽ được công bố trong tháng 7 cùng 

với Báo cáo  ài chính  hường niên của Hội cho n   nghiệp vụ đến ngày 20 tháng 2. 

Trân  rọng 

Thay   ặ  Ban Quản lý: West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A. 

(Với  ư cách là Ban Quản lý) 

 

P E Spendlove 

Giá  đốc Điều hành 


