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Kính gửi Hội viên,
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ CÂP NHẬT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỘI WOE ĐẾN THÁNG 8/2014 CỦA
NHÓM 1 (P&I) VÀ NHÓM 2 (FD&D)
Tại cuộc họp vào ngày 24/9/2014, 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 giữa kỳ mới nhất của Hội đến giữa năm nghiệp vụ tại ngày
20/8/2014.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NĂM
Tình hình tài chính chung của Hội vẫn tiếp tục được tăng cường củng cố trong 6 tháng đầu năm nghiệp vụ số
liệu đến tháng Tám 2014. Các khiếu nại phát sinh tiếp tục dấu hiệu tích cực và các khiếu nại của Pool trong năm
2013 của các Hội P&I khác, theo báo cáo hồi tháng năm, vẫn ở mức độ vừa phải, thấp hơn 2011 và 2012. Tại
thời điểm giữa năm, tỷ lệ kết hợp (combined ratio) của Hội đã giảm xuống còn 100,3% . Hiệu quả đầu tư cũng
tích cực với tỷ suất lợi nhuận 2,25% từ đầu năm tới nay. Do đó, quỹ dự trữ tự do của Hội tới tháng 8 năm 2014
đã tăng lên 227,8 triệu USD so với 216,2 triệu USD vào tháng 2.
NHÓM 1 (P&I)
CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐÓNG (2011 VÀ TRƯỚC ĐÓ)
Năm nghiệp vụ 2011 đã đóng vào tháng 5/2014. Chi phí khiếu nại trong năm 2011 và các năm trước đó tiếp tục
giảm xuống và chi phí khiếu nại của Pool ổn định. Thặng dư của tất cả các năm nghiệp vụ đã đóng tăng thêm
hơn 10 triệu USD kể từ tháng Hai.
CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG
2012/2013
Khiếu nại của Hội viên trong năm 2012 ở mức thấp tương tự mức khiếu nại cùng kỳ trong năm 2011 và đã giảm
từ tháng 2. Chi phí khiếu nại của Pool cũng ổn định.
Không có kế hoạch gọi thêm phí nào khác và năm nghiệp vụ này dự kiến sẽ đóng vào tháng 5/2015. Tỷ lệ phí rời
Hội được giảm từ 15% xuống còn 5% công bố vào tháng 5 không thay đổi.
2013/2014
Các khiếu nại phát sinh trong năm nghiệp vụ 2013 cao hơn một chút so với cùng kỳ trong năm 2011 và 2012 ,
nhưng như đã lưu ý hồi tháng 5, khiếu nại của Pool từ các Hội P&I khác tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với
2011 và 2012, do đó chi phí khiếu nại của cả năm nghiệp vụ này thấp hơn so với từng năm 2011 và 2012.
Phí đóng sau ước tính là 35% của phí đóng trước đã được thanh toán vào tháng 8/2014 và dự báo không gọi
thêm phí nào khác. Tỷ lệ phí rời Hội được giảm từ 30% xuống còn 15% vào tháng 5/2014 và giữ nguyên không
đổi.

2014/2015
Các khiếu nại phát sinh tính đến giữa năm nghiệp vụ hiện tại ở mức thấp hơn mấy năm nghiệp vụ gần đây. Khởi
đầu tích cực của năm nay cũng được phản ánh trong mức độ khiếu nại được thông báo tới nay trong Pool thấp
hơn so với những năm gần đây. Đóng góp của Hội WOE vào Pool tiếp tục giảm hơn nữa chiếm dưới 6% cũng
đem lại lợi ích cụ thể.
Phí đóng sau 35% của phí đóng trước sẽ được đóng vào tháng 8/2015. Dự báo không có gì thay đổi và phí rời
Hội là 30% vẫn giữ nguyên.

NHÓM 2 (FD&D)
CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐÓNG (2009 VÀ TRƯỚC ĐÓ)
Chi phí khiếu nại của tất cả các năm nghiệp vụ đã đóng đến năm 2009 (bao gồm cả năm 2009) không thay
đổi nhiều từ tháng 2/2014 thặng dư của tất cả các năm nghiệp vụ đã đóng là 18 triệu USD.
CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG (2010 – 2013)
Các khiếu nại phát sinh trong tất cả các năm nghiệp vụ chưa đóng từ 2010-2013 diễn biến đúng như dự báo kể
từ tháng 2/2014. Do đó không có gì thay đổi đối với tỷ lệ phí đóng sau hoặc phí rời Hội như đã nêu trong Thông
báo gửi các Hội viên số 7 2014/2015 vào tháng 5 năm 2014 .
2014/2015
Những điều kiện thương mại bất lợi cho các Chủ tàu là đặc điểm nổi bật của tất cả các năm nghiệp vụ gần đây
vẫn tiếp tục trong 2014, nhưng chi phí khiếu nại từ đầu năm tới nay cho thấy không bất lợi hơn so với cùng kỳ
những năm nghiệp vụ trước đó. Dự báo tỷ lệ phí đóng sau 35% hay tỷ lệ phí rời Hội (30%) là không thay đổi.

PHÍ RỜI HỘI
Trong việc đánh giá và xác định lại mức phí rời Hội cho tất cả các năm nghiệp vụ chưa đóng của cả Nhóm 1 và
Nhóm 2, Hội Đồng Quản Trị đã cân nhắc đến các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro, dẫn tới tổng phí ước tính (ETC)
cho năm nghiệp vụ của Hội WOE có thể vượt mức nhưng không thay đổi nhiều so với số liệu Hội Đồng Quản
Trị xem mới đây nhất hồi tháng 5/2014.
Thông báo về tỷ lệ phí rời Hội cho Nhóm 1 và Nhóm 2 thường được đăng tải sẵn trên website của Hội WOE
www.westpandi.com
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