
Số 17 2013/2014 – Cân đối kế toán và Cập 

nhật tình hình Tài Chính của Hội WOE đến 

Tháng 8 năm 2013 cho Nhóm 1 và Nhóm 2 

Tháng 9 năm 2013 

Thưa các Ngài, 

 

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN THÁNG 8 NĂM 

2013 CHO NHÓM 1 (P&I) VÀ NHÓM 2 (FD&D) 

Tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét số liệu cân đối kế toán  

trong năm nghiệp vụ đối với Nhóm 1 và Nhóm 2 và tình hình tài chính của Hội đến giữa năm 

năm nghiệp vụ tại ngày 20 tháng 8 năm 2013. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NĂM 

Tình hình tài chính liên tục có dấu hiệu tích cực và  tiếp tục tăng cường củng cố trong bảng cân 

đối kế toán của Hội từ cuối năm 2010, như đã đề cập trong Thông Báo cho các Hội Viên Số 7 

2013/14 vào tháng 5, tiếp tục trong nửa đầu năm 2013. 

Các khiếu nại phát sinh trong năm 2011 và các năm nghiệp vụ trước đó đã giảm. Đồng thời 

khiếu nại phát sinh trong năm 2012 và 2013 tương tự như năm 2011, cho thấy giá trị khiếu nại 

thấp hơn và tần suất các khiếu nại thấp hơn so với bất kỳ năm nghiệp vụ nào kể từ năm 1999. 

Sự cải thiện bền vững này trong hoạt động của Hội không chịu ảnh hưởng nhiều do gia tăng 

khiếu nại theo báo cáo của các Hội P&I khác  đối với việc đóng góp vào Pool  đặc biệt là năm 

2006 và 2011. 

Tại thời điểm giữa năm, tỷ lệ kết hợp đã giảm xuống dưới 102%, được dự báo duy trì ở mức 

tương tự vào tháng 2 năm 2014. 

Lợi nhuận đầu tư quý 1 của năm nghiệp vụ dương không tiếp tục tăng trong quý hai vì thế lợi 

nhuận đầu tư của năm cho đến tháng 8 không đổi. Hội Đồng Quản Trị tái khẳng định chính sách 

của mình trong việc duy trì chiến lược giảm nắm giữ các tài sản rủi ro cao để giảm thiểu khả 

năng các khoản lỗ đầu tư lớn. 

Do tất cả các yếu tố này, quỹ dự trữ tự do chung của Hội tại thời điểm giữa năm vẫn ở mức 

tương tự như thời điểm tháng 2 năm 2013 giảm nhẹ 200 triệu USD.  lợi nhuận đầu tư đối với nửa 

cuối của năm được dự báo ở mức thấp, do đó không có sự thay đổi lớn nào đối với quỹ dự trữ tự 

do này ước tính vào tháng 2 năm 2014.  Tình hình này cũng cho thấy không có khả năng thu 

nhập đầu tư trong thời gian tới sẽ hỗ trợ các kết quả khai thác trong bất kỳ năm nào. 



NHÓM 1 (P&I) 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÓNG (2010 VÀ TRƯỚC ĐÓ) 

Năm nghiệp vụ 2010 đã đóng vào tháng 5 năm 2013. Như đã nêu, tất cả các năm nghiệp vụ đóng 

đều có kết quả tích cực  phản ánh việc tiếp tục giảm các ước tính bồi thường cuối cùng trong 

tương lai. 

CÁC NĂM CHƯA ĐÓNG 

2011/2012 

Dự báo tổng thể đối với năm nghiệp vụ 2011 đã được giảm tại thời điểm tháng 2 năm 2013 phản 

ánh thực tế mặc dù chi phí khiếu nại cùa Pool tương đối cao nhưng chi phí khiếu nại của các Hội 

Viên của WOE, như đã lưu ý, ở mức thấp nhất so với các năm sau năm 1999. Các chi phí khiếu 

nại của các Hội Viên đã giảm , nếu xu thế này tiếp tục, dự báo tổng thể cho năm nghiệp vụ 

2011/2012 có thể lại giảm về cuối năm. 

Không có kế hoạch gọi thêm phí nào khác và năm nghiệp vụ này dự tính sẽ được đóng vào tháng 

5 năm 2014. Phí rời Hộigiảm từ 30% xuống 5% vào tháng 5 năm 2013 và không thay đổi. 

2012/2013 

Khiếu nại của các Hội Viên của Hội WOE trong năm 2012 vào thời điểm cuối năm ở mức thấp 

tương tự như các khiếu nại cùng kỳ trong năm 2011. Do đó các khiếu nại trong năm 2012 có kết 

quả  tương tự với năm 2011 về giá trị và tần suất của các khiếu nại. Tuy nhiên, các khiếu nại của 

các Hội P&I khác trong Nhóm hội P&I Quốc tế ở mức cao hơn so với năm 2011, nhưng tác động 

tiêu cực đối với tổng thể được giảm nhẹ do sự cải thiện trong đóng góp vào Pool của chính các 

Hội P&I.Phí đóng sau ước tính là 30% đã được đóng vào tháng 8 năm 2013. Không có dự báo 

gọi thêm phí nào khác. Phí rời Hội giảm từ 30% xuống 15% vào tháng 5 năm 2013 và không 

thay đổi. 

2013/2014 

Giá trị khiếu nại tính đến giữa năm nghiệp vụ hiện tại của  các Hội Viên bằng hoặc thấp hơn 

cùng kỳ trong năm 2012 và tần suất các vụ khiếu nại thấp tương tự. Sự khởi đầu tích cực của 

năm nghiệp vụ không tác động đáng kể đếngiá trị khiếu nại trong Pool, nhưng việc giảm tỷ lệ 

đóng góp vào Pool của Hội dự tính sẽ có lợi tổng thể đối với chi phí khiếu nại cuối cùng của năm. 

Phí đóng sau 35% được dự tính đóng vào tháng 8 năm 2014. Dự báo không có sự thay đổi nào và 

phí rời Hội 30% cũng không thay đổi. 

 

 

 



NHÓM 2 (FD&D) 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÓNG (2008 VÀ TRƯỚC ĐÓ) 

Chi phí khiếu nại dự báo cho tất cả các năm nghiệp vụ đóng đến năm 2008 (bao gôm cả năm 

2008) vẫn ổn định kể từ tháng 2 năm 2013. Thặng dư chung tăng lên đạt 17,2 triệu USD. 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG (2009 - 2012) 

Chi phí khiếu nại cho mỗi năm nghiệp vụ chưa đóng từ  2009 – 2012 tương tự  với dự báo từ 

tháng 2 năm 2013 và vẫn nằm trong phạm vi dự báo cuối cùng. Vì vậy không có sự thay đổi nào 

được thực hiện đối với phí đóng sau hay phí rời Hộinhư đã đề cập trong Thông Báo gửi Hội Viên 

số 7 2013 / 2014 tháng 5 năm 2013. 

2013 / 2014 

Các điều kiện thương mại bất lợi cho các Chủ Tàu hoạt động trong một số lĩnh vực đã trở nên 

xấu đi trong nửa đầu năm trước mắt chưa dẫn đến bất kỳ sự thay đổi lớn nào đối với giá trị khiếu 

nại trong năm. 

Hội Đồng Quản Trị đã khẳng định rằng phí đóng sau (35%) vẫn không thay đổi cùng với phí rời 

Hội (30%). 

 

PHÍ RỜI HỘI 

Trong việc đánh giá và tái khẳng định mức tỷ lệ phí rời Hội đặt ra cho tất cả các năm nghiệp vụ 

chưa đóng đối với cả Nhóm 1 và Nhóm 2, Hội Đồng Quản Trị đã tính đến các yếu tố có thể ảnh 

hưởng đến rủi ro vượt quá tổng phí bảo hiểm dự tính của hội không thay đổi lần họp  của Hội 

vào tháng 5 năm 2013. 

Một báo cáo về phí rời Hội cho Nhóm 1 và 2 cho 5 năm nghiệp vụ gần nhất có sẵn trên trang 

web của Hội tại www.westpandi.com. 

 

TÁI TỤC 2014/2015 

Như thường lệ, Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo vào đầu tháng 11 về mức tăng chung sẽ được 

áp dụng đối với phí đóng trước đối với rủi ro Nhóm 1 và Nhóm 2 năm 2014. Như đã lưu ý, lợi 

nhuân đầu tư không thể kỳ vọng sẽ hỗ trợ bất kỳ kết quả khai thác nào. Các Hội Viên cũng cần 

ghi nhớ rằng bất kể sự cải thiện nào trong hoạt động kinh tế toàn cầu, tỷ lệ phí chịu áp lực từ sự 

tăng lên của chi phí khiếu nại và chi phí tái bảo hiểm đối với năm 2014 được dự báo tiếp tục tăng. 

Trân trọng 

http://www.westpandi.com/About-Us/Financial/


Thay  mặt: West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A. 

(Với Tư Cách Ban Quản lý) 

 

P E Spendlove 

Giám đốc điều hành 

 


