
25 năm- hành trình của những sáng tạo và nỗ lực không 
ngừng với sứ mệnh TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC bằng 
những sản phẩm trang sức tinh tế mang đậm dấu ấn PNJ

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

Kỷ niệm 25 năm thành lập

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 



LỜI GIỚI THIỆU

Chủ đề “TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC” được chọn để đặt tên cho 
Báo cáo thường niên năm 2012 cũng là thông điệp chính mà PNJ muốn 
gửi gắm đến Quý cổ đông, đối tác và khách hàng của mình. Các nội 
dung lớn và trọng tâm trong báo cáo được chuyển tải một cách cô 
đọng và đầy đủ từ hoạt động quản trị doanh nghiệp, kết quả sản xuất 
kinh doanh và đầu tư, đến hoạt động xã hội cộng đồng. Cùng với 5 giá 
trị cốt lõi: Trung thực, Chất lượng, Đổi mới, Sáng tạo và Trách nhiệm được 
PNJ đúc kết trong hành trình 25 năm Hội tụ và tỏa sáng được xem là 
nền tảng và kim chỉ nam xuyên suốt cho quá trình xây dựng và thực 
hiện Báo cáo thường niên 2012. 

Không chỉ sâu sắc trong nội dung chuyển tải nhằm hướng đến cổ đông, 
đối tác và nhà đầu tư với một tinh thần kinh doanh minh bạch, tuân thủ 
luật pháp và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, Báo cáo thường niên 
PNJ 2012 còn có sự đầu tư và chăm chút tỉ mỉ trong công tác thiết kế, 
hình thức trình bày và hình ảnh minh hoạ nhằm lột tả rõ nét ý tưởng 
chủ đề cũng như tạo ra tinh thần, bản lĩnh và dấn ấn riêng của PNJ.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

HÀNH TRÌNH 1/4 THẾ KỶ HỘI TỤ và TỎA SÁNG
 
 Những cột mốc hình thành và phát triển

TRUNG THỰC
THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ VÀ SỰ MINH BẠCH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BTGĐ
 Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam và thị trường vàng năm 2012

 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

 Doanh thu và lợi nhuận theo từng nhãn hàng

 Các chỉ tiêu tài chính

 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Tổng quan tình hình hoạt động 2012

 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2012

 Định hướng chiến lược của HĐQT đối với hoạt động của công ty trong năm 2013

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI PNJ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 Các mục tiêu trọng yếu năm 2013 của công ty

 Các biện pháp để thực hiện mục tiêu trọng yếu

 Đầu tư và phát triển hệ thống

 Khẳng định vị thế vững chắc của người tiên phong

CHẤT LƯỢNG
CƠ SỞ VỮNG CHẮC ĐẢM BẢO SỰ SỐNG CÒN

TÌNH HÌNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
 Cơ cấu sở hữu vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn
 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trên vốn điều lệ

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 Báo cáo kiểm soát hoạt động công ty
 Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát
 Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

ĐỔI MỚI
NỀN TẢNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRƯỜNG TỒN

TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TÁC NHÂN SỰ

NÂNG CAO NĂNG LỰC và TRÌNH ĐỘ SẢN XUẤT

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

SÁNG TẠO
SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG ĐỂ THỰC THI SỨ MỆNH

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ
 Nhãn hiệu trang sức vàng PNJ

 Nhãn hiệu trang sức bạc PNJSILVER

 Nhãn hiệu CAO FINE JEWELLERY

 Nhãn hiệu trang sức JEMMA

TRÁCH NHIỆM
ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG, XÃ HỘI VÀO LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP

CÁC THÀNH TỰU

CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỮ TRANG PNJ



TẦM NHÌN
Là Công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số một trong tất cả các phân khúc 
thị trường mà PNJ nhắm tới tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
PNJ mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lượng vượt trội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1  TRUNG THỰC
Trung thực là chuẩn mực đạo đức hàng đầu trong công việc và trong cuộc sống mà mỗi cá nhân 
và tổ chức đều cam kết hướng đến. 

Lấy lợi nhuận hợp pháp và đạo đức kinh doanh làm nền tảng cho mọi hoạt động. 

Xây dựng chữ tín và minh bạch trong tổ chức để tạo dựng niềm tin. 

Kiên quyết đấu tranh loại bỏ mọi hành động không trung thực. 

2  CHẤT LƯỢNG
Chất lượng là cơ sở vững chắc để đảm bảo sự sống còn và là thước đo giá trị của mỗi cá nhân 
và tổ chức. 

Luôn đảm bảo chất lượng của các nguồn lực để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. 

Mỗi cá nhân cam kết thực hiện nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất, không tạo ra sản phẩm hỏng, không 
chuyển sản phẩm hỏng cho người khác. 

3  TRÁCH NHIỆM
Lấy trách nhiệm làm động lực thúc đẩy mọi hoạt động. Đặt lợi ích của khách hàng, của xã hội vào lợi 
ích của doanh nghiệp. 

Mỗi cá nhân cam kết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội. 

Thực thi xuất sắc mọi công việc với tinh thần tự nguyện, chủ động, sáng tạo và tận tâm. 

Luôn tiên phong theo đuổi và thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất với tinh thần quyết thắng. 

4  ĐỔI MỚI
Đổi mới là nền tảng của sự phát triển trường tồn của tổ chức. 
Không tự mãn với các thành tích đã đạt được. Sẵn sàng đón nhận, học tập, ứng dụng các kiến   

   thức, kinh nghiệm và kỹ năng mới. 

Liên tục cải tiến để tối ưu hóa lợi ích cho tổ chức. 

5  SÁNG TẠO
Sáng tạo để làm nên sự khác biệt vượt trội và lợi thế cạnh tranh. 

Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng là cơ sở để định hướng sáng tạo. 

Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp, mỗi cá nhân và tổ chức cam kết không 
   ngừng sáng tạo, đưa ra các giải pháp đột phá, tạo nên các sản phẩm và dịch vụ vượt trội. 

TỔNG QUAN VỀ PNJ

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2012 vẫn là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam 
nói riêng. Tình hình chung là tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức 
mua hạn chế, nợ công nhiều hơn. Những thay đổi trong chính sách quản lý hoạt động 
sản xuất kinh doanh vàng đã có ảnh hưởng nhất định đến thị trường vàng trong nước 
và tác động mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Hội Đồng 
Vàng Thế Giới, nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức năm 2012 của toàn thế giới giảm 3%, 
thị trường Việt Nam sụt giảm 12%, nhu cầu vàng cho mục đích đầu tư giảm 24%.

Trước những biến động, bất ổn của nền kinh tế và của ngành, Công ty Cổ phần Vàng 
Bạc Đá Quý Phú Nhuận xác định rất rõ rằng “năm 2012 là năm của sự thay đổi và gia 
tăng giá trị nội lực”, các hoạt động trọng tâm của công ty tập trung vào tái cơ cấu tổ 
chức, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cốt lõi, xây dựng chuẩn mực quản 
trị hiện đại, tìm các biện pháp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu suất lao động, xây 
dựng và thực hiện tốt cơ chế kiểm soát rủi ro. Trong năm qua, công ty đã xây dựng và 
triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh ổn 
định, bền vững, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh doanh năm 2012 đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc đầu tư xí nghiệp sản xuất nữ trang mới quy mô lớn gấp 3 lần xí nghiệp cũ đã cho 
thấy công ty PNJ sẵn sàng cho việc triển khai kế hoạch 10 năm của mình và bước đầu 
đã thấy được những hiệu quả nhất định. Mô hình sản xuất khép kín, các quy trình được 
xây dựng và tuân thủ, hao hụt trong sản xuất được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả đã 
bước đầu cải thiện biên lợi nhuận của tất cả các kênh kinh doanh.

Công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự được đặc biệt chú trọng vì là một phần 
quan trọng trong dự án tái cấu trúc doanh nghiệp. PNJ đã mời công ty tư vấn nhân sự 
danh tiếng, nhiều kinh nghiệm để tư vấn và xây dựng hệ thống lương, đánh giá thành 
tích theo tiêu chuẩn hiện đại. Trong năm qua, công ty cũng tuyển dụng thêm nhiều 
nhân sự có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các các công ty đa quốc gia vào các vị trí 
quản lý cấp cao, góp phần tăng chất lượng của nguồn nhân lực.

Việc phát triển hệ thống được công ty đánh giá, nghiên cứu thị trường kỹ, trong năm 
2012 đã phát triển thêm 2 cửa hàng vàng, 11 cửa hàng bạc và tất cả các cửa hàng mới 
đều đạt doanh thu kỳ vọng. Tính đến ngày 31/12/2012, mạng lưới phân phối bán lẻ của 
công ty có 167 cửa hàng trên toàn quốc.

Từ những hoạt động rất trọng tâm, có định hướng như trên, kết quả hoạt động của  
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận với tổng doanh thu hợp nhất đạt 
6.777,8 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ đạt 6.428,4 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch; lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất đạt 254,4 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Yếu tố tác động đến 
không đạt chỉ tiêu doanh thu do doanh thu vàng miếng giảm mạnh, tuy nhiên hoạt 

CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
THÔNG ĐIỆP

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc PNJ 

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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động cốt lõi là kinh doanh trang sức vàng vẫn tăng trưởng 3% so với 2011, đạt 3.647 tỷ 
đồng.Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 19,1%, Công ty Cổ Phần Vàng 
Bạc Đá Quý Phú Nhuận dự kiến mức chi trả cổ tức là 23% đã được thông qua tại đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Bước sang 2013, tình hình kinh tế vĩ mô và tăng trưởng ngành được dự báo là tiếp tục 
khó khăn, sức mua của thị trường và đặc biệt là ngành hàng xa xỉ chưa hứa hẹn khởi 
sắc. Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo các đơn vị thận trọng xây dựng chương trình 
hành động, kế hoạch kinh doanh của mình, tiến hành rà soát các mục tiêu chiến lược 
2012- 2022 đã được xây dựng để bám sát tình hình thực tiễn. Chúng tôi tin tưởng rằng 
với chiến lược tập trung vào các hoạt động cốt lõi, nâng cao hiệu quả hoạt động để 
phát triển bền vững ở các lĩnh vực chúng ta đang kinh doanh, kiểm soát giá thành chặt 
chẽ, luôn sẵn sàng đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của thị trường, gia tăng giá trị 
cho khách hàng sẽ là nền tảng vững chắc giúp chúng ta đạt được các mục tiêu đã đề 
ra về gia tăng doanh thu, mở rộng thị phần, tăng thu nhập cho người lao động, gia tăng 
lợi nhuận, giá trị doanh nghiệp và tăng cổ tức cho các cổ đông

Năm 2013 cũng là một cột mốc hết sức quan trọng của Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận- đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của công ty. 
Thành tựu của PNJ sau 1/4 thế kỷ hoạt động là xây dựng được một thương hiệu trang 
sức vàng của Việt Nam, có chỗ đứng vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng và sẵn 
sàng vươn ra thị trường quốc tế trong thời gian tới. Đó chính là thành quả của sự lao 
động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, nhân viên, công nhân của PNJ và sự ủng hộ quý 
báu của quý vị khách hàng, cổ đông và các đối tác dành cho PNJ. Chúng tôi tin tưởng 
và cam kết sẽ nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh đã đề ra để xứng 
đáng với niềm tin mà Quý cổ đông và khách hàng đã, đang và sẽ tiếp tục trao cho PNJ.

Thay mặt Hội Đồng quản trị của công ty PNJ, tôi trân trọng cám ơn các cấp chính 
quyền, quý vị cổ đông, đối tác, quý khách hàng và toàn thể tập thể cán bộ công nhân 
viên của công ty đã ủng hộ và đồng hành, chung sức để tạo ra những thành công cho 
PNJ và chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác trong thời gian sắp 
tới. Kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị khách hàng và các đối tác một năm 2013 sức 
khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. 

CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
THÔNG ĐIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

CAO THỊ NGỌC DUNG

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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HÀNH TRÌNH 1/4 THẾ KỶ 

Hành trình 25 năm của trí lực hội tụ để tỏa 
sáng và tạo nên những giá trị lấp lánh mang 
dấu ấn PNJ

HỘI TỤ và TỎA SÁNG



HÌNH THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIỂN

Ngày 28/04/1988, cửa hàng Kinh doanh Vàng 
bạc Phú Nhuận ra đời, trực thuộc UBND 
Quận Phú Nhuận trong thời điểm ngành kim 
hoàn Việt Nam còn non trẻ, chưa phát triển, 
thị trường còn nhiều hạn chế chính là những 
thách thức lớn mà 20 con người đầu tiên sáng 
lập ra PNJ phải vượt qua. 

Năm 1992, PNJ chính thức mang tên Công ty 
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận sau hai lần đổi 
tên từ Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Phú 
Nhuận và Công ty Vàng bạc Mỹ nghệ Kiều 
hối Phú Nhuận và xác định chiến lược phát 
triển là nhà sản xuất kinh doanh trang sức 
chuyên nghiệp. Tại thời điểm này, PNJ còn 
mở rộng hoạt động bằng việc sáng lập Ngân 
hàng Đông Á với tỷ lệ vốn góp 40%. 

TĂNG TỐC MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI 
VÀ NGÀNH NGHỀ

Năm 1994, PNJ thành lập Chi nhánh Hà Nội, mở 
đầu cho chiến lược mở rộng hệ thống tại các tỉnh, 
thành phố lớn trên toàn quốc về sau như Chi nhánh 
Đà Nẵng được khai trương năm 1998, Chi nhánh 
Cần Thơ được khai trương năm 1999, hệ thống 
phân phối PNJ luôn được mở rộng không ngừng.

Giai đoạn này cũng mang đậm dấu ấn trong công 
tác xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp của PNJ, 
nữ trang PNJ bắt đầu xuất khẩu. Chỉ sau vài năm 
từ lúc thành lập, trang sức thương hiệu PNJ nhanh 
chóng chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu dùng 
tin yêu và khẳng định uy tín của mình. Với các danh 
hiệu và giải thưởng đạt được: Chứng nhận danh 
hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, đón nhận 
Huân chương Lao động Hạng 3, Huân chương 
Lao động Hạng 2. PNJ còn được tổ chức DNV cấp 
chứng nhận Hệ thống Quản trị Chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO.

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ THỰC HIỆN CỔ 
PHẦN HOÁ

Năm 2001, Nhãn hiệu PNJSilver chính thức ra đời đáp ứng nhu cầu làm đẹp 
cho các bạn trẻ yêu thích trang sức song song với việc tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ nhãn hàng trang sức vàng PNJ bằng nhiều chương trình tiếp thị gây tiếng 
vang với sự bảo trợ của Hội đồng vàng thế giới. 

Ngày 2/1/2004: PNJ chính thức cổ phần hóa, chuyển đổi từ doanh nghiệp kinh 
tế Đảng thành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Cũng trong thời 
gian này, PNJ đạt danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Châu 
Á – Thái Bình Dương và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

NHỮNG CỘT MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1988 - 1992 1993 - 2000 2001 - 2004

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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TÁI TUNG THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HÀNG CAO CẤP

Đây là giai đoạn phát triển khá mạnh mẽ của PNJ trên mọi mặt. Đặc biệt là trong 
công tác phát triển thương hiệu và sản phẩm mới, được đánh dấu bằng các sự kiện 
PNJSilver tái tung hình ảnh mới. Nhãn hiệu trang sức CAO Fine Jewellery chính thức 
ra đời. PNJ là nhà tài trợ trang sức và vương miện cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 
2008 tổ chức tại Việt Nam. Và ngày 3/4/2008, PNJ chính thức công bố thay đổi logo 
mới nhân kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển với hình ảnh chuyên nghiệp, hiện 
đại hơn và xứng tầm cho chặng đường mới

Bên cạnh đó, trong thời gian này, PNJ cùng tham gia sáng lập Công ty Cổ phần Địa 
ốc Đông Á. PNJ trở thành một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo công 
bố của UNDP và vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước trao tặng: 
Huân chương Độc lập Hạng ba.

Tháng 3/2009, cổ phiếu PNJ chính thức niêm yết tại HOSE, tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng. 
Tháng 8/2009 thành lập Công ty TNHH MTV Thời trang CAO cùng với việc bổ sung ngành 
kinh doanh đồng hồ của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tại hệ thống PNJ. Trở thành nhà tài 
trợ trang sức cho cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2010 được tổ chức tại Việt Nam. 

18/10/2012, PNJ đã khánh thành Xí nghiệp nữ trang PNJ sau thời gian gần 18 tháng thi công. 
Với tổng vốn đầu tư là 120 tỷ đồng, có công suất sản xuất đạt trên 4 triệu sản phẩm/năm 
và được đánh giá là một trong những xí nghiệp chế tác nữ trang lớn nhất khu vực Châu Á.

Bên cạnh đó PNJ tiếp tục đầu tư, nâng cấp quy mô hệ thống phân phối, khánh thành các trụ 
sở và khai trương các Trung tâm kim hoàn tại Kiên Giang, Bình Dương, Biên Hoà, Hà Nội, 
Đà Nẵng thành những Trung tâm kim hoàn lớn nhất tại các khu vực này. Đặc biệt, PNJ đã 
chính thức khánh thành Trung tâm trang sức, kim cương và đồng hồ lớn nhất trên toàn hệ 
thống tại 52A- 52B Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh - đây cũng là 
trụ sở và cửa hàng kinh doanh vàng bạc đầu tiên của PNJ được thành lập cách đây gần 25 
năm đồng thời được xem là một trong những trung tâm trang sức, kim cương lớn nhất tại thị 
trường Việt Nam. 

2005 - 2008 2009 - 2012

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, NỖ LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NHỮNG CỘT MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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Trung thực trở thành thước đo của giá trị, sự minh 
bạch và PNJ tin rằng đây là cách tốt nhất để chúng tôi 
có được niềm tin vững vàng nơi Bạn

Thước đo giá trị và Sự minh bạch

TRUNG THỰC



Năm 2012 là năm khó khăn của kinh tế thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng. Tình hình nợ 
công Châu Âu chưa được giải quyết triệt để, xung 
đột chính trị ở Trung Đông và tranh chấp ở các 
khu vực biển đảo thêm một lần nữa góp phần 
cản trở sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Ngoài 
những khó khăn chung từ tình hình kinh tế thế 
giới, Việt Nam cũng phải đương đầu với những 
vấn đề riêng: 

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 6.81% so với mức 
18.13% của năm 2011. Chủ yếu do tăng các 
nhóm ngành được nhà nước điều tiết như y tế, 
giáo dục và tác động từ tăng giá điện, xăng. Sức 
mua và niềm tin người tiêu dùng giảm sút. 

Ngay từ đầu năm, chính phủ đã đặt mục tiêu tập 
trung kiềm chế lạm phát thay cho mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế. Mức tăng GDP của năm là 5.03%, 
thấp hơn nhiều so với mức hơn 6% của kế hoạch 
đề ra. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong vòng 
20 năm qua, chỉ cao hơn mức 4.8% của năm 
1999 - thời điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc 
khủng hoảng tài chính Châu Á.      

Xét riêng về thị trường vàng trang sức, nhu cầu 
tiêu thụ trong năm 2012 của toàn thế giới giảm 
3%, tương ứng là mức giảm 12% tại thị trường 
Việt Nam (nguồn: BC Q4/2012 WGC). Ngoài ra 
những thay đổi trong chính sách vĩ mô cũng tác 
động không nhỏ đến người tiêu dùng và doanh 
nghiệp trong ngành.

Đối với PNJ, ngoài các thách thức từ môi trường 
kinh doanh, 2012 là năm bản lề trong chiến lược 
10 năm nhằm tạo tiền đề đưa PNJ lên một tầm 
cao mới, phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, 
tiếp cận với mô hình công ty chuẩn quốc tế. Công 
ty đã tập trung nguồn lực vào dự án tái cấu trúc 
doanh nghiệp. Về kết quả kinh doanh, tổng doanh 
thu hợp nhất đạt 6.777,8 tỷ, doanh thu công ty mẹ 
đạt 6.428,4 tỷ bằng 62% kế hoạch và lợi nhuận 
sau thuế hợp nhất đạt 254,4 tỷ bằng 96% kế 
hoạch. Doanh thu vàng miếng giảm mạnh do ảnh 
hưởng bởi các chính sách vĩ mô, là nguyên nhân 
chính của việc tổng doanh thu giảm, tuy nhiên 
đây là mảng hoạt động có biên lợi nhuận thấp, 
chỉ đóng góp 4,7% lợi nhuận gộp.  Hoạt động cốt 
lõi là nữ trang vàng vẫn tăng trưởng ổn định với 
doanh thu đạt 3.647 tỷ, tăng 3%.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

III. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN THEO TỪNG NHÃN HÀNG

Trang Sức vàng
Vàng miếng

Trang sức bạc
Khác

CƠ CẤU DOANH THU 2012 CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP  2012 
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2012 - NĂM CỦA SỰ ĐỔI THAY VÀ GIA TĂNG SỨC MẠNH NỘI LỰC

Là năm bắt đầu thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý nhằm tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển 
mới mạnh mẽ và bền vững hơn, tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh trang sức - là hoạt 
động cốt lõi và là thế mạnh của PNJ. 

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THỊ TRƯỜNG VÀNG NĂM 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BTGĐ

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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a. DOANH THU 
Với 3 kênh bán hàng chính là kênh sỉ, kênh lẻ 
và xuất khẩu, tỷ trọng đóng góp tương ứng vào 
doanh thu nhãn hàng trang sức vàng PNJ là 55%, 
43% và 2%.  

Trong năm 2012, mảng kinh doanh sỉ là điểm 
sáng nổi bật khi vượt qua tình hình suy giảm 
chung của thị trường để đạt mức tăng trưởng 8%, 
cao nhất trong các kênh. Kế đến là kênh lẻ, giữ 
vững doanh thu so với 2011. 

Ngoài lợi thế từ một thương hiệu mạnh, vượt xa 
các đối thủ cạnh tranh, kết quả lội ngược dòng này 
chính là kết tinh cho quá trình nỗ lực không ngừng 
của toàn thể ban lãnh đạo và CBCNV công ty. 

Nhận thấy năm 2012 là năm khó khăn về nhiều 
mặt, để biến lợi thế thành lợi nhuận đòi hỏi phải 
có sự quản lý linh hoạt trong các chính sách kinh 
doanh. Ban lãnh đạo của công ty không ngừng 
đánh giá tình hình thị trường và đưa ra các chính 
sách bán hàng, chính sách thu mua, chăm sóc 
khách hàng và chiến lược Marketing mới, phù hợp 
hơn với từng điều kiện thị trường. Do đó trong bối 
cảnh hầu hết các ngành hàng thời trang, xa xỉ phẩm 
tụt giảm mạnh về doanh thu, doanh thu nữ trang 
vàng của PNJ vẫn ổn định và tăng trưởng. Riêng 
xuất khẩu, do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài 
tại 2 thị trường Châu Âu và Châu Mỹ, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các 
công ty nữ trang lớn, vốn là khách hàng của PNJ. 

Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của mình, PNJ 
không chỉ giữ được lượng khách hàng cũ mà còn 
đón nhận thêm nhiều đơn hàng từ các khách 
hàng mới. Ngay trong các tháng cuối năm 2012 
và đầu năm 2013, số lượng đơn đặt hàng đã tăng 
lên, hứa hẹn cho một năm 2013 sôi động hơn.

b. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 
Tổng số cửa hàng trang sức Vàng trên khắp cả 
nước tính đến 31/12/2012 là 57 cửa hàng, tăng 2 
cửa hàng so với cuối năm 2011. 

c. LỢI NHUẬN GỘP 
Tăng trưởng 9%, nhanh hơn so với tốc độ tăng 
trưởng doanh thu. Lợi nhuận tăng nhanh phần 
nào phản ảnh được kết quả từ việc tái cấu trúc 
của công ty. Mặc dù chỉ chính thức thay đổi từ 
quý 3 năm 2012, nhưng việc áp dụng mô hình 
quản lý mới đã bước đầu tinh giảm được chi phí, 
cải thiện biên lợi nhuận từ 10,6% của năm 2011 
lên mức 11,2% trong năm 2012.

Xuất phát từ thay đổi quy trình quản lý trong sản 
xuất, kết hợp với phương pháp quản lý chi phí 
chung một cách khoa học, biên lợi nhuận của  
hầu hết các kênh đều tăng, cụ thể kênh sỉ tăng 
15%, kênh lẻ tăng 10%. 

Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2012, xí nghiệp nữ 
trang được chuyển từ trụ sở chính tại Phan Đăng 
Lưu  sang đường Dương Quảng Hàm, Quận Gò 
Vấp. Với quy mô gần 12.500m2 diện tích sử dụng, 
rộng gấp 3 lần so với xí nghiệp cũ. Chấp nhận 
gián đoạn sản xuất phục vụ kinh doanh trong thời 
gian di dời, nhưng một xí nghiệp nữ trang mới 
khang trang, quy mô hơn là cần thiết cho tốc độ 
phát triển của PNJ hiện nay và nhu cầu cho kế 
hoạch 10 năm tiếp thep. Với diện tích sản xuất 
rộng, mô hình sản xuất khép kín được áp dụng 
triệt để, chi phí hao hụt trong sản xuất đã giảm 
đáng kể, qua đó giúp tăng biên lợi nhuận của hầu 
hết các kênh.

1 | Doanh thu nhãn hàng 
     TRANG SỨC VÀNG PNJ 57%

 74%
 

Tổng doanh thu Lợi nhuận gộp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BTGĐ

a. DOANH THU
Doanh thu 90% đến từ thị trường nội địa và 10% 
từ hoạt động xuất khẩu. Tại thị trường trong nước, 
hai khu vực trọng yếu vẫn là TPHCM và Miền Bắc 
(bao gồm Hà Nội và các tỉnh lân cận) với tỷ trọng 
doanh  thu lần lượt là 64% và 21%. 

Sản phẩm PNJSilver vốn là hàng thời trang với đối 
tượng khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên 
và các bạn trẻ có thu nhập trung bình. Kinh tế khó 
khăn không những ảnh hưởng lớn đến thu nhập 
của đối tượng khách hàng chính này mà thói quen 
tiêu dùng cũng vì đó thay đổi theo. 

Báo cáo mới nhất của Nielsen Việt Nam cho biết, 
trong năm 2012, 63% khách hàng được khảo sát 
cắt giảm chi phí cho các mặt hàng thời trang. 
Người tiêu dùng chỉ tập trung vào các sản phẩm 
hàng tiêu dùng thiết yếu đồng thời cũng cân nhắc 
chi tiêu kỹ lưỡng hơn.

Đứng  trước những thách thức to lớn chưa từng 
có từ môi trường kinh doanh, năm vừa qua Ban 
lãnh đạo của công ty đã theo dõi sát sao, đưa ra 
kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối hợp lý, kết 

hợp với các chính sách marketing, PR và khuyến 
mãi hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút khách hàng, 
đạt được kết quả tương đối khả quan.

b. LỢI NHUẬN GỘP 
Để tăng nhu cầu và thu hút khách hàng, các 
chương trình khuyến mãi giảm giá là cần thiết. 
Nhiều chương trình với mức chiết khấu lên đến 
20-30% đã được đông đảo khách hàng quan tâm. 
Đây còn là cách PNJ chia sẻ khó khăn với khách 
hàng, chính vì vậy lợi nhuận gộp không khỏi bị 
ảnh hưởng. Đồng thời trong năm để có mức tồn 
kho hợp lý, tăng vòng quay vốn, các sản phẩm bán 
chậm được đánh giá thường xuyên hơn và có kế 
hoạch thanh lý triệt để, tăng hiệu suất sử dụng vốn. 

c. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
Trong năm mở thêm 11 cửa hàng, tập trung tại 
khu vực TPHCM và các tỉnh khu vực phía Bắc. 
Tính đến 31/12/2012 khắp cả nước có 88 cửa 
hàng PNJSilver.

2 | Doanh thu nhãn hàng
     TRANG SỨC BẠC PNJSilver 2,4%

 18,8%
 

Tổng doanh thu Lợi nhuận gộp

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

22 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 23



0,25%
 2,17% 

Tổng doanh thu Lợi nhuận gộp

4 | Các mảng kinh doanh khác

Liên quan đến các dịch vụ khác và hoạt động phân phối đồng hồ của PNJ, đóng góp rất nhỏ trong tổng 
cơ cấu doanh thu và lợi nhuận toàn công ty. 
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IV.  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Năm 2012 đánh dấu chặng đường đổi mới với việc hoàn thành xí nghiệp nữ trang có quy mô lớn 
và hiện đại hơn. Hoàn thành dự án tư vấn chiến lược và bắt đầu thực hiện tái cơ cấu lại bộ máy 
quản lý, tăng hiệu quả quản lý tài chính.

1. KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Các chỉ số về khả năng thanh toán nhanh và thanh 
toán hiện thời luôn ở mức an toàn, trong đó khả 
năng thanh toán hiện thời luôn lớn hơn 1. Các 
chỉ số thanh toán phần nào phản ánh đặc thù của 
doanh nghiệp nữ trang khi các khoản vay được 
chuyển hóa gần như hoàn toàn vào hàng tồn kho 
–chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn.

Khả năng thanh toán nhanh xấp xỉ 0,5 lần. Tuy 
nhiên điểm khác biệt của PNJ so với các công ty 
sản xuất khác chính là tính thanh khoản cao của 
hàng tồn kho. Hơn 95% hàng tồn kho là thành 
phẩm vàng - loại hàng hóa đặc biệt - vốn có tính 
thanh khoản cao hơn rất nhiều so với các hàng hóa 
thông thường khác, đặc biệt tại thị trường Việt Nam.

Tình hình vay nợ của công ty được kiểm soát tốt 
và hợp lý. Bộ phận ngân sách luôn năng động 
tìm nguồn vốn vay với chi phí thấp nhất. Cơ cấu 
nợ vốn của công ty xấp xỉ 1, thấp hơn mức trung 
bình ngành cho thấy tính bền vững và thận trọng 
trong mô hình quản lý tài chính của PNJ.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BTGĐ

2. KHẢ NĂNG SINH LỜI

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận giảm nhưng các 
chỉ tiêu liên quan đến hiệu xuất sinh lời tăng vượt 
trội. Giảm tỷ trọng doanh thu vàng miếng và tăng 
doanh thu vàng nữ trang, vốn có biên lợi nhuận 
cao hơn rất nhiều, là nguyên nhân chính cải thiện 
hiệu suất sinh lời của công ty. 

Tỷ trọng doanh thu vàng miếng và vàng 24K giảm 
từ 79% trong năm 2011 xuống còn 41% trong 
năm 2012, đồng nghĩa với việc tỷ trọng doanh thu 
nữ trang tăng mạnh (từ 20,4% lên 57%). Chính 
việc thay đổi cơ cấu doanh thu đã giúp tỷ suất lợi 
nhuận gộp tăng hơn 132%, đạt 8,6%. Tương tự 
phần trăm lợi nhuận trước thuế và sau thuế trên 
doanh thu thuần cũng tăng xấp xỉ 2,5 lần. 

Các chỉ số sinh lời ngày càng tăng là xu hướng tất 
yếu trong tương lai của PNJ khi mảng kinh doanh 
nữ trang vàng và bạc đang phát huy lợi thế và 
khẳng định vai trò là ngành kinh doanh cốt lõi 
của công ty.

Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản ổn 
định. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ 
sở hữu giảm do vốn điều lệ tăng từ 600 tỷ lên 720 
tỷ vào quý 4 từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 
sang vốn điều lệ.

Được coi là mảng kinh doanh khó dự đoán do tính nhạy cảm cao với các chính sách vĩ mô. Trong 
năm qua với chủ trương quản lý thắt chặt hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng (Nghị 
định 24/NĐ-CP), không ít người dân hoang mang về việc sở hữu vàng miếng khiến nhu cầu đầu 
tư kinh doanh vàng miếng giảm mạnh. Theo báo cáo Q4/2012 của WGC, nhu cầu vàng cho mục 
đích đầu tư năm qua giảm 24%, riêng quý 4 giảm 38%.
Tuy nhiên, do lợi nhuận biên thấp, mảng kinh doanh này đóng góp không đáng kể vào tổng lợi 
nhuận, chỉ chiếm 4,7% lợi nhuận gộp của toàn công ty trong năm 2012.

LỢI NHUẬN GỘP: Lợi nhuận biên tương đối ổn định, tổng giá trị tuyệt đối giảm 69% tương ứng 
với mức giảm 70% của doanh thu.

3 | Doanh thu VÀNG MIẾNG

41%
 4,7%

 

Tổng doanh thu Lợi nhuận gộp
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1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, xí nghiệp nữ trang 
mới được chính thức khánh thành với quy mô vốn 
đầu tư gần 120 tỷ, tổng diện tích sử dụng lên đến 
12,500 m2, là một trong những xí nghiệp nữ trang 
lớn nhất trong khu vực Châu Á. Việc xí nghiệp nữ 
trang mới chính thức đi vào hoạt động không chỉ 
khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong 
ngành nữ trang mà còn đánh dấu một bước phát 
triển mới trên con đường chinh phục những tầm 
cao của PNJ.

Tuy chỉ mới đi vào hoạt động trong 4 tháng cuối 
năm nhưng xí nghiệp nữ trang đã đạt được nhiều 
thành quả khả quan. 

Chi phí sản xuất giảm. Quy trình sản xuất khép 
kín, tăng hàm lượng công nghiệp hóa trong sản 
xuất, nhờ đó giảm chi phí sản xuất và hao hụt. 
Góp phần tăng tỷ suất lợi nhuận gộp.

Triển khai xây dựng hệ thống ERP phân hệ sản 
xuất, giúp việc quản lý dễ dàng hơn.

Môi trường làm việc rộng rãi, không gian sinh 
hoạt chung và nghỉ ngơi được đầu tư tiện nghi, 
tạo tinh thần thoải mái cho người lao động, nâng 
cao hiệu suất làm việc.

Trong năm nhiều lớp huấn luyện tay nghề, nâng 
cao trình độ cũng như ý thức về sự thay đổi, tự 
kiểm soát chất lượng công việc được tổ chức, góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xí 
nghiệp nữ trang. 

Tuy xác định việc di dời xí nghiệp là cần thiết, tuy 
nhiên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến tiến 
độ sản xuất và kinh doanh do gián đoạn sản xuất 
trong thời gian 2 tháng di dời. Đây cũng là một 
trong những nguyên nhân làm chậm tốc độ tăng 
trưởng doanh thu trong năm 2012. 

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC - NHÂN SỰ 

Là một trong những mục tiêu chính trong chiến 
lược tái cấu trúc công ty, công tác tổ chức và 
nhân sự năm qua có nhiều cải tiến nhằm hướng 
tới mô hình công ty đạt chuẩn quốc tế. 

Cùng với sự tư vấn của công ty tư vấn chiến lược, 
mô hình quản lý mới được thông qua và bắt đầu 
áp dụng trong năm 2012. Thực hiện bố trí mới, bổ 
nhiệm lại các vị trí lãnh đạo và chức danh công 
việc phù hợp. Tuyển thêm nhiều nhân sự có kinh 
nghiệm lâu năm làm việc tại các vị trí quản lý cấp 
cao ở các công ty đa quốc gia, góp phần tăng chất 
lượng nguồn nhân lực.

Thay vì đặt mục tiêu tăng trưởng ấn tượng trong ngắn hạn, việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nâng 
cao hiệu suất hoạt động được ban lãnh đạo công ty đánh giá là nền tảng cốt lõi cho sự  tăng 
trưởng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai. 

Với định hướng gia tăng giá trị tích lũy trong dài hạn cho cổ đông, ngay trong năm 2012, sau khi 
hoàn thành dự án tư vấn chiến lược, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ CNV Công ty PNJ đã 
bắt tay vào tái cấu trúc theo đúng kế hoạch đã được thông qua. 
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Thông qua dự án với công ty tư vấn nhân sự HAY-
GROUP xây dựng bảng mô tả công việc , lượng 
giá công việc của từng vị trí , tiến tới xây dựng bộ 
tự điển năng lực . Bước đầu áp dụng các KPI mới 
trong quản lý nhân sự.

Tiếp tục triển khai chương trình nâng cao nhận 
thức về sự thay đổi và giá trị cốt lõi của Công ty 
đến toàn thể cán bộ công nhân viên.

Với quyết tâm cao trong việc tái cấu trúc, đưa 
doanh nghiệp phát triển ngày một xa hơn, ban 
lãnh đạo coi việc nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực là yếu tố tiên quyết để xây dựng và vận 
hành bộ máy một cách hiệu quả. Năm 2013 vừa 
hẹn sẽ có nhiều cải tổ mạnh mẽ hơn nữa nhằm 
phát huy sức mạnh con người trong bộ máy hoạt 
động của PNJ.

3. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Đến 31/12/2012, hệ thống cửa hàng PNJ và Cao là 
167 cửa hàng thuộc hệ thống PNJ. trong đó bao gồm 
57 cửa hàng PNJGold, 88 cửa hàng PNJSilver, 10 
cửa hàng CAO Fine Jeweley và 12 cửa hàng Jemma.

Việc mở rộng hệ thống được đánh giá kỹ càng, chú 
trọng đến chất lượng thay vì số lượng cửa hàng.  
Trong năm đã mở thêm 2 cửa hàng vàng và 11 cửa 
hàng bạc. Nhờ có sự đầu tư nghiên cứu kỹ hầu hết 
các cửa hàng mới mở đều đạt doanh thu theo đúng 
kỳ vọng đặt ra và có hiệu quả. 

V.  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

4. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ IT

Công tác quản trị được đẩy mạnh, bộ phận kế 
toán quản trị và phân tích tài chính được đầu tư 
phát triển. 

Bảng chỉ tiêu tài chính về hiệu suất sinh lời, tính 
thanh khoản và khả năng hoạt động được xây dựng 
cho từng kênh bán hàng và từng nhóm sản phẩm 
nhằm theo dõi sát sao hơn. Nhiều phương pháp đo 
lường hiện đại được áp dụng để tính tần suất giao 
dịch thành công, vòng quay hàng tồn kho…

Chương trình quản lý ERP - Xman được xây dựng 
hoàn chỉnh trong năm qua là thuận lợi lớn cho 
công tác quản trị của công ty. Hiện nay hầu hết 
các nhân sự có liên quan đều có khả năng sử 
dụng thành thạo phần mềm ERP trong phần hành 
được giao, việc truy suất dữ liệu vì thế cũng chính 
xác và nhanh hơn.

Năm 2012, toàn Công ty PNJ nỗ lực xây dựng 
chiến lược giai đoạn 10 năm (2012 - 2022), thực 
hiện tái cấu trúc, nâng cao tính chuyên nghiệp, nỗ 
lực trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh. 
Mặc dù về doanh thu và lợi nhuận toàn Công ty 
không đạt như kế hoạch đề ra, tuy nhiên doanh 
thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi 
trang sức vàng tăng trưởng so cùng kỳ chứng tỏ 
giá trị nội lực, sức mạnh thương hiệu của PNJ. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BTGĐ

Củng cố và gia tăng sức mạnh 
nội lực là bước tiến bền vững

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

CAO THỊ NGỌC DUNG
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Trong năm PNJ đã thoái vốn tại công ty con Đại Việt thu được 40,2 tỷ đồng lợi nhuận. Đến 31/12/2012 
tổng vốn đầu tư vào các công ty con và đầu tư tài chính của PNJ là 764 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Hoạt động đầu tư không có nhiều biến động. Tổng mức cổ tức thu được trong năm là 67,5 tỷ chủ yếu 
liên quan đến khoản đầu tư vào ngân hàng Đông Á, SFC và Quê Hương. 

1.  CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG CAO

Vốn hoạt động 10 tỷ đồng, doanh thu đạt 73 tỷ 
đồng, giảm 12% so với năm 2011 (83 tỷ đồng), 
lợi nhuận sau thuế đạt 795 triệu đồng, tăng 62%. 
Đến cuối năm 2012, hệ thống phân phối của 
CAO & Jemma gồm 22 cửa hàng, không thay đổi 
so với cuối năm 2011.

2.  CÔNG TY TNHH MTV GIÁM ĐỊNH PNJ 

Vốn hoạt động 10 tỷ đồng, doanh thu năm 2012 
đạt 6,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 972 triệu 
đồng. 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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PNJ được điều hành và quản lý bởi một hội đồng quản trị có trách nhiệm và hoạt động hiệu quả. 
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính trong việc đề ra Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và 
chiến lược hoạt động của công ty. Đồng thời, hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chọn lọc, bổ 
nhiệm và đánh giá kết quả làm việc hàng năm của Tổng giám đốc

Nhận thấy nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều thay đổi trong 
chính sách vĩ mô, đồng thời cũng bị ảnh hưởng không ít từ sự bất ổn kinh tế toàn cầu, ngay từ đầu 
năm HĐQT đã xác định đây là sẽ là giai đoạn đầy thách thức đối với PNJ và các doanh nghiệp nói 
chung. Để đương đầu với các khó khăn từ môi trường kinh doanh, củng cố vị thế doanh nghiệp 
đầu ngành và tiến tới một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải có định hướng 
chiến lược phù hợp, linh hoạt. Hai mục tiêu chính được HĐQT hướng tới là tăng hiệu quả hoạt 
động kinh doanh và tái cơ cấu bộ máy quản lý. Trong năm 2012 mục tiêu tái cơ cấu được đặt lên 
hàng đầu nhằm phát huy tối đa sức mạnh nội lực và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát 
triển vững mạnh hơn nữa trong tương lai.  

Năm 2012 là cột mốc của những 
thay đổi và nhiều thành tựu mang 
ý nghĩa chiến lược của PNJ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CON 

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2012

Như đã dự đoán, nền kinh tế Việt Nam và thế giới 
đã trải qua một năm đầy khó khăn và biến động, 
giá vàng giao động với biên độ lớn. Bên cạnh đó 
các chính sách mới của chính phủ về quản lý thị 
trường vàng cũng là một trong những yếu tố tác 
động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty.

Vì nhiều lí do khách quan và chủ quan, kết quả 
hoạt động kinh doanh của công ty chưa đạt được 
kế hoạch đề ra. Chủ yếu giảm chỉ tiêu về doanh 
thu do doanh thu vàng miếng giảm mạnh. Tuy vậy 
đây không phải là ngành kinh doanh chủ lực của 
PNJ, có tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận thấp, nên 
mặc dù doanh thu giảm, chỉ đạt 62% kế hoạch, 
nhưng không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. LNST 
trước và sau khi hợp nhất lần lượt hoàn thành 89% 
và 96% kế hoạch đề ra.   

Tình hình kinh tế khó khăn là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn tới tiêu thụ hàng hóa giảm 
sút. Mặt khác, theo định hướng đã được HĐQT 
thống nhất, đây sẽ là năm tập trung cho việc tái 
cấu trúc, khởi đầu cho những thay đổi mang tính 
chiến lược của công ty. Nội dung cụ thể liên quan 

đến các hoạt động chính đã được HĐQT chỉ đạo 
thực hiện như sau: 

Về công tác quản trị: Chỉ đạo ban điều hành cùng 
với công ty tư vấn nước ngoài thực hiện dự án tái 
cấu trúc và xây dựng xong chiến lược phát triển 
đến năm 2022. Không dừng lại ở những thành tựu 
đã đạt được, bằng cách hợp tác cùng công ty tư 
vấn nước ngoài xây dựng chiến lược dài hạn phù 
hợp, công ty đang chủ động nâng doanh nghiệp 
lên tầm cao mới, từng bước thực hiện mục tiêu 
trở thành doanh nghiệp nữ trang hàng đầu tại khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, mục tiêu 
chính trong giai đoạn hiện nay là nâng cao năng 
lực cạnh tranh, củng cố và phát triển nguồn nhân 
lực, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

HĐQT đã phê duyệt định hướng chiến lược, cơ 
cấu tổ chức mới phù hợp hơn với giai đoạn phát 
triển mới. Tiếp tục chỉ đạo thuê tư vấn xây dựng 
lại hệ thống lương, thưởng và chính sách đãi ngộ 
nhằm thu hút cũng như giữ chân đội ngũ nhân 
sự có trình độ cao. Những thay đổi bước đầu đã 
nhận được nhiều phản hồi tích cực, giúp tăng 
hiệu quả làm việc của người lao động.    
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Về Sản xuất: Hoàn thành và đưa vào sử dụng xí nghiệp 
nữ trang mới, là một trong những xí nghiệp nữ trang lớn 
nhất trong khu vực. Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển 
mở rộng mạnh mẽ trong tương lai. Áp dụng nền tảng 
công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý, kết hợp với 
quy trình sản xuất khép kín và công nghiệp hóa nhằm 
tăng hiệu suất hoạt động của xí nghiệp.

Về công tác kinh doanh và phát triển hệ thống: Chỉ 
đạo phân tích hiệu quả kinh doanh cho từng dòng sản 
phẩm và vị trí bán hàng. 

Thành lập phòng quản lý, nghiên cứu và mở rộng hệ thống 
bán lẻ, hoạt động một cách chuyên nghiệp với mục tiêu 
đem lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống phân phối. 

Áp dụng chiến lược Marketing mới, linh hoạt và bám 
sát thị trường hơn. Đánh giá thường xuyên hiệu quả 
các chiến lược đề ra và có biện pháp thay đổi phù hợp. 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động đầu tư: ngoài việc khánh thành 
xí nghiệp nữ trang mới, dự án xây dựng Trung 
Tâm Kim Hoàn PNJ Phú Nhuận cũng được hoàn 
thành. Đây là trung tâm kim hoàn lớn nhất trên 
cả nước, góp phần khẳng định vị thế và đẳng cấp 
của thương hiệu nữ trang PNJ. 

Thực hiện thoái vốn tại Công ty Gas Đại Việt, thu về 
hơn 40 tỷ lợi nhuận bước đầu giảm đầu tư tài chính.  

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
ĐHCĐ 2012 VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Hội Đồng Quản Trị mới chính thức bắt đầu nhiệm 
kỳ 2012- 2017 ngày 14/04/2012 theo Nghị quyết 
Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012. 
Trong năm, HĐQT đã tổ chức 36 phiên họp định 

kỳ, ban hành 38 nghị quyết, thông qua các nội 
dung quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ theo 
nghị quyết ĐHCĐ 2012 như sau:

Chia cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt 5% 
và trích lập các quỹ theo điều 7 của Nghị Quyết.

Tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.

Lựa chọn công ty kiểm toán Ernst & Young thực 
hiện kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện 
hữu, số lượng 11,999,828 cổ phiếu theo mệnh 
giá. Chưa thực hiện phát hành riêng lẻ cho đối tác 
chiến lược và phát hành cho CBCNV do đánh giá 
thấy điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

sự góp ý của SGDCK TPHCM, phù hợp với điều lệ 
mẫu và tình hình thực tế của doanh nghiệp. 

Sử dụng nguồn vốn thặng dư và quỹ phát triển 
để đầu tư xây dựng và hoàn thành xí nghiệp nữ 
trang mới tại Dương Quảng Hàm, Q. Gò Vấp, 
theo đúng phương án sử dụng vốn đã được thông 
qua tại ĐHCĐ.  

3. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HĐQT 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
TRONG NĂM 2013: 

Nhận định năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, do 
đó PNJ cần sớm triển khai triệt để dự án tái cấu 
trúc, nhanh chóng phát huy thế mạnh sẵn có. Tập 
trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là 
sản xuất và kinh doanh nữ trang, thúc đẩy nhanh 
việc mở rộng thị phần cho cả kênh sỉ và lẻ. Với 
chiến lược phát triển phù hợp, HĐQT tin tưởng 
đặt ra kế hoạch kinh doanh khả quan với chỉ tiêu 
doanh thu tăng 21% và lợi nhuận gộp tăng 18%. 

Đồng thời, HĐQT đã phê duyệt chiến lược phát triển 
công ty đến năm 2022 với các định hướng chính: 

Năng lực thiết kế ngang tầm quốc tế

Quy mô và công nghệ sản xuất hàng đầu Châu Á 

Hệ thống quản lý tiên tiến và phù hợp

Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, tin vào con đường 
mình đã chọn, đáng tin cậy, biết tin người khác, 
dám chịu trách nhiệm và được tưởng thưởng xứng 
đáng.

Trên cơ sở định hướng chiến lược đó, HĐQT đã 
đề ra năm nhiệm vụ trọng yếu của 2013 như sau: 

1. Xây dựng và vận hành hệ thống Quản trị 
nguồn nhân lực phù hợp và hiệu quả

2. Xây dựng nền tảng Công nghệ thông tin hỗ trợ 
hiệu quả các hoạt động.

3. Xây dựng và vận hành hệ thống quy trình nội 
bộ đạt hiệu quả.

4. Sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các 
đơn vị kinh doanh với chi phí cạnh tranh hợp lý.

5.Kinh doanh (sỉ, lẻ, xuất khẩu) đạt doanh thu và 
hiệu quả.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 
HĐQT định hướng chiến lược cụ thể cho các hoạt 
động chính của công ty trong năm 2013 như sau: 

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ: thúc đẩy triển khai các 
bước tiếp theo của dự án chiến lược, kiện toàn hệ 
thống quản lý theo cơ cấu tổ chức mới. Bổ sung 
các vị trí quản lý còn thiếu đồng thời đánh giá và 
thay thế các vị trí nhân sự không theo kịp yêu cầu 
phát triển. Chú trọng các chương trình đào tạo, 
phát triển đội ngũ quản lý trẻ, năng động.
HĐQT sẽ theo dõi sát sao và đánh giá kết quả hoạt 
động thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT: Phát huy năng lực của 
xí nghiệp nữ trang mới.

Cải tiến công tác quản trị theo qui trình sản xuất 
mới với mục tiêu công nghiệp hóa tối đa. Không 
ngừng nghiên cứu, học hỏi các phương pháp chế 
tác mới nhất, kết hợp với quy trình quản lý khoa 
học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm 
thiểu chi phí hao hụt. Cung ứng đầy đủ các yêu 
cầu của bộ phận kinh doanh với chi phí cạnh 
tranh, hợp lý.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Phát triển thông 
qua mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng nhằm tăng tần suất 
giao dịch. Xây dựng biện pháp nhằm tối đa hóa 
doanh thu trên từng mét vuông kinh doanh. Áp 
dụng các chiến lược Marketing, truyền thông có 
trọng tâm và hiệu quả. Thực hiện đánh giá liên 
tục và định kỳ nhằm đưa ra các giải pháp thay 
đổi kịp thời.

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT: được chú trọng cải 
tiến, hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, kể cả 
rủi ro về thị trường cũng như rủi ro về chính sách, 
đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng các định hướng 
và quy định đã được HĐQT đề ra.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ: Nhanh chóng hoàn thành 
và đưa vào hoạt động dự án “Trung Tâm bán hàng 
Du lịch Thủ Khoa Huân”, góp phần đưa thương 
hiệu PNJ đến gần hơn với khách hàng quốc tế.
Theo dõi đánh giá và đề ra phương án thoái vốn 
hiệu quả cho các khoản đầu tư hiện hữu. 

Với tâm huyết và những nỗ lực không ngừng, 
HĐQT luôn mong muốn xây dựng và tin tưởng 
công ty PNJ sẽ ngày càng phát triển vững mạnh 
trong tương lai. 

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI PNJ

1. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHIẾN LƯỢC 
KINH DOANH

Hạn chế rủi ro thông qua việc xây dựng mô hình 
hoạt động và chiến lược phát triển đúng đắn. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập ban lãnh đạo 
công ty đã nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh 
mẽ của ngành trang sức tại thị trường Việt Nam 
và thế giới khi nhu cầu của khách hàng ngày càng 
tăng. Chiến lược dài hạn được đưa ra với mục tiêu 
chính là xây dựng một thương hiệu uy tín, có sức 
lan tỏa khắp các tỉnh thành trong cả nước và vươn 
ra thị trường thế giới .

Muốn đạt được mục tiêu này trước tiên phải xây 
dựng được mô hình kinh doanh phù hợp, đó 
chính là trở thành doanh nghiệp vừa sản xuất vừa 
bán lẻ nữ trang. Mô hình này cho phép PNJ quản 
lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm, chủ động trong 
quản lý, gia tăng giá trị cho cổ đông. Tính đến 
cuối năm 2012, sản lượng sản xuất và tiêu thụ 
mỗi năm đạt gần 3 triệu sản phẩm. Tiếp tục duy 
trì vị thế công ty sản xuất và bán lẻ nữ trang hàng 
đầu Việt Nam suốt nhiều năm.

Chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển của thị trường. 

Chú trọng xây dựng thương hiệu dựa trên 5 giá trị 

cốt lõi: Trung thực - Chất lượng - Trách nhiệm - 
Sáng tạo - Đổi mới.

Chủ động đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao. 
Mỗi năm ngoài các chương trình đào tạo, công ty 
còn tổ chức các cuộc thi tay nghề nhằm tạo động 
lực cho nhân viên tự rèn luyện thêm kỹ năng.

Không ngừng cải tiến quy trình sản xuất và đầu tư 
công nghệ mới.

Chiến lược mở rộng hệ thống phân phối được 
nghiên cứu kỹ, theo sát tình hình phát triển của 
thị trường. Tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu. 
Trong năm 2012, tất cả 13 cửa hàng mới mở đều 
đạt được doanh thu kỳ vọng chỉ sau 2 đến 3 tháng 
hoạt động.

Mặc dù đang vững vàng với vị thế của doanh 
nghiệp đầu ngành, bỏ xa các đối thủ, nhưng Ban 
lãnh đạo của công ty không vì thế mà ngưng học 
hỏi. Cuối năm 2011, PNJ ký hợp đồng tư vấn 
chiến lược với Value Partners nhằm hoàn thiện 
kế hoạch phát triển cho 10 năm tiếp theo. Với 
kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các công ty 
nữ trang hàng đẩu trên thế giới, Value Partners đã 
đưa ra được chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn, 
được đánh giá lại sau mỗi 3 năm. 

Việc đương đầu với các rủi ro trong quá trình hoạt động của 
doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Hiểu được bản chất, 
đặc tính của rủi ro chính là chìa khóa giúp ngăn ngừa, đối phó 
với rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực nữ trang, Ban lãnh đạo 
PNJ ý thức được rằng: Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong 
toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và không ngừng hoàn 
thiện nó là tự xây dựng sức mạnh to lớn cho doanh nghiệp.
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2. RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

Rủi ro về chính sách: 

Đây được cho là rủi ro khó dự đoán nhất có ảnh 
hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của 
công ty. Công ty luôn theo sát các chủ trương và 
chính sách của nhà nước để xây dựng kế hoạch 
hành động phù hợp

Trong năm qua, nghị định số 24/NĐ- CP có hiệu 
lực thi hành từ ngày 25/05/2012, quy định ngân 
hàng nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, 
ảnh hưởng đến việc kinh doanh vàng miếng của 
các doanh nghiệp trong đó có PNJ, tuy nhiên 
không ảnh hưởng đến sản phẩm chủ lực là trang 
sức vàng của công ty. Để đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng, công ty đã linh động cho ra đời sản 
phẩm nhẫn trơn đóng vỉ, đảm bảo người mua 
vàng nhẫn không phải lo ngại về chất lượng.

Các chính sách quản lý thị trường vàng chủ yếu 
tập trung vào vàng miếng, riêng vàng nữ trang 
được coi là một loại hàng hóa đơn thuần và luôn 
được nhà nước khuyến khích phát triển, đặc biệt 
là các sản phẩm có thương hiệu uy tín như PNJ.

Rủi ro về biến động giá vàng ảnh hưởng đến chi 
phí đầu vào của công ty: 

Công ty có đội ngũ phân tích dày dạn kinh nghiệm 
nhằm dự báo xu hướng giá vàng, nhưng không xa 
đà vào đầu cơ mà tập trung vào các công cụ hạn 
chế rủi ro.

Để giảm thiểu rủi ro về biến động giá nguyên vật 
liệu đầu vào, một phần công ty vay vàng từ ngân 
hàng nhằm đảm bảo cân đối giữa hàng tồn kho 
và vàng vay. 

Mặt khác biến động giá được tính toán an toàn 
với mức biên độ tương đối ổn định.

Rủi ro về cung cầu: 
Luôn nghiên cứu, đánh giá các thị trường mới 
nhằm mở rộng hệ thống, tăng doanh thu.

Luôn củng cố, nâng cao giá trị thương hiệu, gia 
tăng thị phần. 

Chiến lược marketing phù hợp với từng phân 
khúc khách hàng. Tại mỗi vùng miền cũng có 
chiến lược riêng biệt để phù hợp hơn với thị hiếu 
khách hàng tại đây.

3. RỦI RO TÀI CHÍNH

Rủi ro về tính thanh khoản: 

Như đã phân tích trong mục các chỉ số tài chính, 
đòn cân nợ/ vốn của PNJ khá cân bằng, nằm ở 
mức an toàn, thể hiện quan điểm cẩn trọng trong 
điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Rủi ro về chi phí vốn: 

kiềm soát tốt lãi suất các khoản lãi vay. Rà soát tất 
cả các ngân hàng, sản phẩm để đảm bảo mức lãi 
vay thấp nhất. Lãi suất vay VNĐ trung bình cuối 
năm 2012 là 10%. 

4.RỦI RO VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY 
TRÌNH - QUY ĐỊNH:

Toàn bộ hoạt động của PNJ đều theo quy trình 
nghiêm ngặt, luôn được kiểm soát đánh giá và cải 
tiến liên tục theo ISO 9001 .

Thông qua phần mềm ERP, việc kiểm soát trở nên 
dễ dàng hơn. Tất cả quy trình quản lý đang từng 
bước được chuẩn hóa và tự động hóa.    

Bộ phận kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm kiểm 
tra việc tuân thủ các quy định của công ty cũng 
như việc thực thi các quy định, chính sách của 
nhà nước. Ngoài việc kiểm tra, đánh giá định kỳ, 
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Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong 
nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù 
từ giữa năm 2012 Chính phủ đã đưa ra nhiều 
giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt 
là đã kéo được lạm phát và lãi suất về ngưỡng 
mong đợi. Tuy nhiên, kết quả này được đánh 
giá là chưa được củng cố vững chắc, nguồn vốn 
vẫn chưa được khơi thông, điều đáng ngại là 
niềm tin tiêu dùng tiếp tục sụt giảm, biểu hiện 
thông qua sự sụt giảm của thị trường bán lẻ 
kéo dài từ những tháng cuối năm đến nay vẫn 
chưa được cải thiện. 

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế- xã hội 
Quốc gia dự báo năm 2013 tăng trưởng GDP 
Việt Nam là 5,68% và GDP thế giới là 3,3%.

I.  CÁC MỤC TIÊU TRỌNG YẾU NĂM 2013 CỦA CÔNG TY

1. Hoàn thiện và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực phù hợp và hiệu quả.

2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đủ năng lực đáp ứng  nhu cầu phục vụ các nghiệp vụ kinh 
doanh và quản lý hiệu quả..

3. Cải tiến và vận hành hệ thống quy trình nội bộ phù hợp quy trình quản trị mới và kiểm soát được 
tính hiệu quả.

4. Cung ứng đầy đủ các yêu cầu của các đơn vị kinh doanh với chi phí cạnh tranh hợp lý.
5. Đạt doanh thu và lợi nhuận với các chỉ tiêu sau:

Tổng Doanh thu năm 2013 đạt 7.798 tỷ đồng (tăng 21%) trong đó: 

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh 
tế, để có thể phát triển một cách bền vững và 
định hướng chiến lược trung dài hạn, năm 2012 
Công ty PNJ đã thuê tư vấn nước ngoài thực 
hiện dự án tái cấu trúc và định vị chiến lược 
đến năm 2022. Dự án đã bước vào giai đoạn 
thực thi từng phần từ quý 3 năm 2012, bước đầu 
đã có những chuyển biến tích cực.

Năm 2013, đánh dấu 25 năm hình thành và 
phát triển, với định hướng chiến lược hướng 
đến năm 2022 – Trở thành công ty chế tác và 
bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á, giữ vị trí số 
một trong tất cả các phân khúc thị trường mà 
PNJ nhắm tới tại Việt Nam. Kế hoạch năm 2013  
được xây dựng dựa trên nền tảng phân tích lợi 
thế cạnh tranh và bối cảnh kinh tế vĩ mô:
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• Cung ứng đầy đủ hàng hóa vật tư nguyên liệu 
đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh với chi 
phí cạnh tranh.

• Theo dõi, điều chuyển hàng hóa hợp lý và kịp 
thời giữa các cửa hàng/ khu vực nhằm phát huy 
cao nhất hiệu quả của hàng hóa.

• Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong 
việc cung ứng kịp thời các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

5. MỤC TIÊU 5: 

Doanh thu và lợi nhuận.
Để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 
2013, các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt các 
công tác cụ thể để tăng cường khả năng thu hút 
khách hàng tiềm năng; tăng cơ hội bán hàng thông 
qua sự gia tăng về tỷ lệ bán hàng thành công, tăng 
giá trị trong mỗi lần mua hàng của người tiêu dùng, 
từ đó giảm chi phí trong quá trình bán hàng và gia 
tăng tỷ lệ lợi nhuận cho Công ty.

• Tăng cường mức độ nhận biết và giá trị cảm 
nhận của người tiêu dùng đối với thương hiệu 
PNJ và các nhãn hiệu trọng điểm. Xây dựng các 
chương trình marketing có trọng tâm và hiệu quả 
cho từng nhãn hàng phù hợp với từng khu vực thị 
trường khác nhau.

• Xây dựng và áp dụng phong cách phục vụ theo 
chuẩn mực PNJ. Xây dựng các chương trình chăm 
sóc khách hàng hiệu quả, nâng cao mức độ trung 
thành của người tiêu dùng với thương hiệu và 
từng nhãn hiệu.

• Nâng cấp và mở rộng hệ thống phân phối bao 
gồm mạng lưới bán lẻ, đặc biệt quan tâm nâng 

cấp và mở rộng các chi nhánh vùng, chi nhánh 
cấp 2, tăng lượng khách hàng sỉ và xuất khẩu.

• Điều chỉnh chính sách giá kịp thời và hiệu quả, 
tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo 
lợi nhuận trong quá trình kinh doanh.

• Kiểm soát, quản lý vòng quay vốn và hàng tồn 
tại các đơn vị kinh doanh sản xuất tối ưu. Quản lý 
chặt chẽ và tiết giảm chi phí vốn, chi phí quản lý 
và chi phí bán hàng.

III.  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG:

• Đầu tư công tác nghiên cứu thị trường và phát 
triển thị trường xuất khẩu.

• Khai trương Trung Tâm bán hàng du lịch Thủ 
Khoa Huân.

• Đầu tư chương trình tái định vị nhãn hàng PNJSilver.

• Định vị lại nhãn hàng CAO và Jemma

• Đầu tư nâng cấp 02 chi nhánh cấp 2, từ các chi 
nhánh tại các tỉnh chuyên kinh doanh nhãn hiệu 
PNJSilver thành những chi nhánh kinh doanh vàng. 
Mở thêm 08 cửa hàng vàng và 06 cửa hàng bạc

• Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 
theo nhu cầu chiến lược.

• Đầu tư bổ sung máy móc công cụ phục vụ nhu 
cầu mở rộng sản xuất và nâng cấp chất lượng sản 
phẩm.

• Theo dõi và đánh giá lại các danh mục đầu tư, 
tìm cơ hội thanh lý các khoản đầu tư không phát 
huy hiệu quả.

1.MỤC TIÊU 1: 

Hoàn thiện và vận hành hệ thống quản trị nguồn 
nhân lực phù hợp và hiệu quả.

Xác định nguồn nhân lực đủ mạnh, có chất lượng, 
chuyên nghiệp là yếu tố hàng đầu xây dựng nền 
tảng vững chắc cho chiến lược phát triển do đó 
cần phải:

• Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình mới 
đã được HĐQT phê duyệt, bổ sung đủ nhân sự ở 
những vị trí còn thiếu, hoàn tất bản mô tả công 
việc cho từng chức danh cụ thể theo chuẩn mực 
mới, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ 
nhận thức, kỹ năng chuyên môn.

• Xây dựng và áp dụng chính sách đãi ngộ phù 
hợp với bối cảnh và mặt bằng lao động chung của 
thị trường, đủ sức hấp dẫn để lưu giữ và thu hút 
nhân sự có chất lượng. Dùng KPIs để điều hành 
và quản trị thành tích.

• Đẩy mạnh truyền thông nội bộ, phát triển sâu 
rộng văn hóa doanh nghiệp đến toàn thể lực     
lượng lao động tại Công ty.

2. MỤC TIÊU 2: 

Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đủ năng 
lực đáp ứng nhu cầu phục vụ các nghiệp vụ 
chuyên môn.

• Xây dựng lộ trình nâng cấp hệ thống công nghệ 
thông tin phù hợp với chiến lược phát triển kinh 
doanh với ngân sách đầu tư hợp lý.

• Vận hành hoàn chỉnh ERP trong quản trị tài chính 
và điều hành kinh doanh hiệu quả. Hoàn tất ERP 
phân hệ sản xuất, tiến tới vận hành hoàn chỉnh hệ 
thống ERP trong hệ thống quản trị toàn công ty.

• Đào tạo huấn luyện sử dụng hệ thống ERP đến 
từng nhân viên nghiệp vụ và bán hàng, cam kết 
tất cả cấp quản lý dùng hệ thống ERP làm công cụ 
quản trị và điều hành.

3. MỤC TIÊU 3: 

Cải tiến và vận hành hệ thống quy trình nội bộ 
phù hợp mô hình quản trị điều hành mới, kiểm 
soát được tính hiệu quả.

• Xây dựng và triển khai chương trình hoạt động 
của Phòng Quản lý Hiệu quả. Bổ sung nguồn 
nhân lực đủ để thực thi việc hướng dẫn và cùng 
các đơn vị chức năng xây dựng , chuẩn hóa các 
quy trình hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ 
chiến lược, triển khai áp dụng và đánh giá kết quả 
sự tuân thủ các quy trình.

• Xây dựng và thử nghiệm phương pháp đo lường 
hiệu quả của quy trình để đảm bảo các quy trình 
mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và điều hành tại từng đơn vị cũng như có các 
giải pháp cải tiến, điều chỉnh quy trình hợp lý.
 
4. MỤC TIÊU 4: 

Cung ứng đầy đủ các yêu cầu của các đơn vị kinh 
doanh với chi phí cạnh tranh hợp lý.

Mục tiêu này được thực hiện thông qua nhiều giải 
pháp của các phòng chức năng và xí nghiệp, bao gồm:

• Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý 
của Xí nghiệp nữ trang theo sơ đồ sản xuất đáp 
ứng mục tiêu công nghiệp hóa các công đoạn sản 
xuất, tiến hành đánh giá quá trình vận hành và 
hiệu quả hoạt động của đơn vị này. Tăng cường 
công tác Kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí 
sản xuất.

• Tiếp tục cải tiến một số quy trình công nghệ 
trọng yếu, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả 
sản xuất.

• Đẩy mạnh hoạt động nghiện cứu phát triển sản 
phẩm mới, xây dựng chiến lược sản phẩm trọng 
tâm. Chú trọng tới lĩnh vực thiết kế và kỹ thuật 
sản xuất.

• Khai thác tìm kiếm nguồn cung ứng tốt, đáp ứng 
nhu cầu. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

II.CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TRỌNG YẾU: 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

CAO THỊ NGỌC DUNG
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1. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KHOA HỌC - ĐỘI 
NGŨ CBCNV CÓ KINH NGHIỆM, TÂM HUYẾT 
VỚI CÔNG TY

Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, nguồn 
nhân lực được coi là nền tảng cốt lõi tạo nên sự 
thành công và khác biệt so với các đối thủ cạnh 
tranh. PNJ tự hào có đội ngũ nhân sự không chỉ 
có năng lực, dày dạn kinh nghiệm mà còn rất tâm 
huyết với nghề, đoàn kết vì mục tiêu phát triển 
chung của công ty.

PNJ hiện sở hữu gần 1000 thợ kim hoàn lành 
nghề cùng với đội ngũ lãnh đạo năng động, có 
kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn như 
sản xuất, marketing, tài chính…  Trong đó phần 
đông đã gắn bó và cùng phát triển với công ty 
ngay từ những ngày đầu thành lập. 

Hệ thống quản lý khoa học theo tiêu chuẩn quốc 
tế ISO-9001, hệ thống quản lý môi trường ISO-
14001. Với tiêu chí “khắc phục – phòng ngừa và 
cải tiến liên tục “, hệ thống quản trị được thường 
xuyên xem xét và cải tiếp kịp thời, phù hợp hơn 
với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, 
khai thác tối đa sức mạnh nguồn nhân lực.

2. THƯƠNG HIỆU MẠNH, UY TÍN ĐƯỢC 
ĐÔNG ĐẢO NGƯỜI TIÊU DÙNG TIN TƯỞNG

Là doanh nghiệp trang sức dẫn đầu tại Việt Nam, 
công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu hàng Việt 
Nam chất lượng cao, giải thưởng thương hiệu 
mạnh, được Chính Phủ công nhận là Thương 
hiệu quốc gia. Không dừng lại ở đó, PNJ đang dần 
khẳng định vị thế thương hiệu của mình trên bản 
đồ khu vực và thế giới, vinh dự là 1 trong 3 doanh 
nghiệp Việt Nam được nhận giải thưởng “Chất 
lượng Châu Á- Thái Bình Dương” năm 2011 và 
liên tục có mặt trong bảng xếp hạng top 500 nhà 
bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương.

Đặt uy tín, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm 
đối với khách hàng là mục tiêu hàng đầu, PNJ đã 
tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trong tâm trí 
người tiêu dùng, được khách hàng tin tưởng bình 
chọn là thương hiệu trang sức số 1 Việt Nam.

Các giải thưởng cao quý và sự tin tưởng của khách 
hàng là thành quả lớn lao cho quá trình lao động, 
cống hiến không mệt mỏi của toàn thể CBCNV 
công ty. Đây vừa là lợi thế vừa là nền tảng vững 
chắc cho chặng đường phát triển mới của công ty.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VỮNG CHẮC CỦA NGƯỜI TIÊN PHONG

3. QUY MÔ SẢN XUẤT LỚN VỚI QUY TRÌNH 
SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM: 

Là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc áp dụng 
công nghệ hiện đại vào sản xuất nữ trang, thay thế 
cho phương pháp thủ công truyền thống. 

Sớm nhận ra tầm quan trọng của công nghệ, PNJ 
chủ động tự nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm 
từ các cường quốc về nữ trang như Thái Lan, Ấn 
Độ, Hongkong, Đức,… Quy trình sản xuất công 
nghiệp hóa dần hoàn thiện đã đem lại lợi thế vượt 
trội cho PNJ. Chất lượng ổn định, kiểu dáng đa 
dạng, sắc sảo, tinh tế, tạo sự khác biệt so với các 
sản phẩm hiện hữu trên thị trường. Bên cạnh đó tỷ 
lệ hao hụt thấp và được kiểm soát chặt chẽ đã góp 
phần làm tăng lợi nhuận cho công ty. 

Hệ thống sản xuất nhanh chóng được mở rộng, 
mang lại nhiều lợi thế về quy mô cho công ty. 
Hiện nay với công xuất 4 triệu sản phẩm/ năm, 
PNJ là công ty có quy mô sản xuất nữ trang lớn 
nhất nước, bỏ xa các đối thủ trong ngành và nằm 
trong top các công ty sản xuất nữ trang hàng đầu 
trên thế giới. Không chỉ đảm bảo nhu cầu kinh 
doanh ngày càng tăng tại thị trường trong nước, 
xí nghiệp nữ trang còn được các khách hàng lớn 
trên thế giới tin tưởng đặt sản xuất với số lượng 
lớn và chất lượng tinh xảo theo chuẩn quốc tế. 

4. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ VÀ 
RỘNG KHẮP: 

PNJ không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ nữ trang 
hàng đầu mà còn là 1 trong 3 doanh nghiệp bán 
lẻ lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Không chỉ tăng nhanh về số lượng, các cửa hàng 
mới nhanh chóng đạt mức doanh thu kỳ vọng 
và hoạt động hiệu quả. 100% cửa hàng mở mới 
trong các năm gần đây đạt mức hòa vốn chỉ sau 
chưa đầy 1 năm hoạt động. Đến cuối năm 2012, 
PNJ có 167 cửa hàng trên khắp cả nước và dự 
định sẽ tăng gấp đôi diện tích bán lẻ trong vòng 
5 năm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng. 

Việc duy trì những lợi thế sẵn có kết hợp với tinh 
thần không ngừng học hỏi, phát triển chính là sức 
mạnh đưa PNJ chinh phục những tầm cao mới 
trong tương lai. 

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, trải 
qua không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm 
và định hướng đúng đắn, những gì PNJ đạt 
được ngày hôm nay là niềm tự hào của toàn 
thể ban lãnh đạo và CBCNV công ty
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LỢI THẾ CẠNH TRANH

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

38 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 39



Luôn mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng với 
khát vọng tôn vinh giá trị đích thực của cuộc sống. 

Cơ sở vững chắc đảm bảo sự sống còn  

CHẤT LƯỢNG



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

TRUNG THỰC | CHẤT LƯỢNG | ĐỔI MỚI | SÁNG TẠO | TRÁCH NHIỆM 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Thường trực) PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

PHÒNG KINH DOANH LẺ

CHI NHÁNH MIỀN TÂY

CHI NHÁNH MIỀN BẮC

PHÒNG 
QUẢN LÝHIỆU QUẢ

PHÒNG  
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG KINH DOANH SỈ

PHÒNG CUNG ỨNG

BAN KIỂM SOÁT

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO (ISO)

TỔNG GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP NỮ TRANG PNJ

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG CHIẾN LƯỢC

PHÒNG MARKETING

PHÒNG XUẤT KHẨU

PHÒNG THIẾT KẾ

PHÒNG  
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

PHÒNG  
CÔNG NGHỆ THÔNG 

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT 
CHI PHÍ CÔNG NGHIỆP

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

42 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 43



Năm sinh : 1957 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Kinh tế thương nghiệp, ĐH 
Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1984 - 1985: Phó phòng Kế hoạch 
Công ty Thương nghiệp Tổng hợp 
Phú Nhuận 

1985 - 1987: Trưởng Phòng Kế hoạch 
Công ty Nông sản thực phẩm Quận 
Phú Nhuận 

1988 - 2003: Giám Đốc Công ty Vàng 
bạc Đá quý Phú Nhuận 

1990: Giám Đốc Trung tâm Tín dụng 
Phú Gia 

1991 - 1992: Giám Đốc Công ty 
Thương mại Phú Nhuận

1992 - 1997: Chủ tịch HĐQT Ngân 
Hàng TMCP Đông Á

2003 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Địa ốc Đông Á

2004 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám Đốc Công ty CP Vàng bạc 
Đá quý Phú Nhuận 

2005 - 2011: Chủ tịch HĐQT Công Ty 
CP Năng lượng Đại Việt 

CHỦ TỊCH HĐQT
Bà CAO THỊ NGỌC DUNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Ông NGUYỄN VŨ PHAN

Năm sinh : 1956 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn  
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ĐH 
Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 

Kỹ sư rèn dập - chế tạo máy, ĐH Bách 
khoa HN

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1978 - 1985: Trưởng Ban Công 
nghệ Xí nghiệp Caric 

1985 - 1987: Chuyên viên Kỹ thuật 
Công ty Thiết bị toàn bộ (Sở Công 
nghiệp TP. HCM) 

1987 - 1996: Chuyên viên Kỹ thuật 
Công ty Công nghệ mới (COTEC), 
Phân  viện KHVN tại TP.Hồ Chí 
Minh

1996 - 1999: Phó Giám đốc Xí 
nghiệp may  Công ty Sản xuất - Xuất 
nhập khẩu Bình Dương 

1999 - 2003: Phó Giám Đốc Công 
ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

2004 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công 
ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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Bà NGUYỄN THỊ CÚC
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ỦY VIÊN HĐQT
Bà NGUYỄN THỊ CÚC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh :  1960 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: 

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ĐH 
Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1983 - 1988: Chuyên viên Phòng 
Thống kê - Kế hoạch Quận Phú 
Nhuận 

1988 - 1995: Kế toán trưởng Công ty 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

1996 - 2003: Phó Giám Đốc Công ty 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

2007 - nay: Trưởng Ban Kiểm Soát 
Ngân hàng TMCP Đông Á

2004 - nay: Ủy viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc thường trực 
Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận 

ỦY VIÊN HĐQT
Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Năm sinh : 1972 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: 

Tiến Sỹ Quản trị kinh doanh, Paramount 
University Thạc Sỹ Quản trị kinh 
doanh, ĐH Mở bán công TP.Hồ Chí 
Minh
Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh 
tế TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1994 - 2005: Trợ lý TGĐ, Phó phòng 
Kinh doanh Gas Saigon Petro 

Ủy viên Hội Quản Trị Công ty Cổ 
Phần Dầu Khí Saigon Phú Yên.

Ủy viên Hội Quản Trị Công ty Cổ 
Phần Dầu Khí Saigon Nghệ An.

2005 - 2007: Phó Tổng Giám đốc Sai-
gon Gas 

2007 - 2011: Phó Chủ tịch HĐQT  
Công ty CP Năng lượng Đại Việt

2007 - 2010: Chủ Tịch HĐQT  Công ty 
Bình Khí Đốt Hong Vina

2007 - 2012: Phó Tổng Giám đốc  
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2007 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP 
Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ

2008 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Nhiên liệu Sài Gòn SFC

ỦY VIÊN HĐQT
Ông ANDY HO

Năm sinh : 1972 
Quốc tịch : Mỹ 

Trình độ chuyên môn 

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cao 
học MIT (Mỹ) 

Cử nhân Kế toán, ĐH Colorado 

(Mỹ) 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

2000 - 2004: Giám đốc Đầu tư  Dell 
Computer Corp (Mỹ) 

2004 - 2007: Giám đốc Đầu tư  
Công ty Quản lý quỹ Prudential 

2007 - nay: Trưởng đại diện VPĐD 
VinaCapital 

ỦY VIÊN HĐQT
Bà PHẠM VŨ THANH GIANG

ỦY VIÊN HĐQT
Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

Năm sinh : 1983 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Uni-
versity of Applied Sciences North-
western Switzerland 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng, ĐH 
Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

2005 - 2006: 
Nhân viên Aon Việt Nam 

2007 - nay: 
Trưởng phòng Mekong Capital 

Năm sinh : 1969 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
Vanderbilt University USA 

Chứng chỉ Kinh tế học ứng dụng 
vào phân tích chính sách, Chương 
trình Fulbright VN

Cử nhân Kinh tế ngoại thương, ĐH 
Kinh tế TP.HCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1992 - 1999: Trưởng phòng Kinh 
doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty 
XNK Phú Yên 

2001 - 2008: Phó Tổng Giám Đốc 
Ngân hàng TMCP Đông Á

2006 - 2009: Cố vấn, thành viên 
HĐQT của Doanh nghiệp Phát 
triển Cộng Đồng Bình Minh

2010 - nay: Cố vấn cao cấp của 
Trường Đào tạo Quản lý doanh 
nghiệp CBAM 

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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Năm sinh : 1957 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 

Cử nhân Kinh tế thương nghiệp, 
ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1984 - 1985: Phó phòng Kế hoạch 
Công ty Thương nghiệp Tổng hợp 
Phú Nhuận 

1985 - 1987: Trưởng Phòng Kế 
hoạch Công ty Nông sản thực phẩm 
Quận Phú Nhuận 

1988 - 2003: Giám Đốc Công ty 
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 

Năm 1990: Giám Đốc Trung tâm Tín 
dụng Phú Gia 

1991 - 1992: Giám Đốc Công ty 
Thương mại Phú Nhuận

1992 - 1997: Chủ tịch HĐQT Ngân 
Hàng TMCP Đông Á

2003 - nay: Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Địa ốc Đông Á

2004 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám Đốc Công ty CP Vàng 
bạc Đá quý Phú Nhuận 

2005 - 2011: Chủ tịch HĐQT Công 
Ty CP Năng lượng Đại Việt 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà CAO THỊ NGỌC DUNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông NGUYỄN VŨ PHAN

Năm sinh : 1956 
Quốc tịch  : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn  

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ĐH 
Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 

Kỹ sư rèn dập - chế tạo máy, ĐH 
Bách khoa Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1978 - 1985: Trưởng Ban Công nghệ 
Xí nghiệp Caric 

1985 - 1987: Chuyên viên Kỹ thuật 
Công ty Thiết bị toàn bộ (Sở Công 
nghiệp TP. HCM) 

1987 - 1996: Chuyên viên Kỹ thuật 
Công ty Công nghệ mới (COTEC), 
Phân  viện KHVN tại TP.HCM

1996 - 1999: Phó Giám đốc Xí 
nghiệp may  Công ty Sản xuất - Xuất 
nhập khẩu Bình Dương 

1999 - 2003: Phó Giám Đốc Công 
ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

2004 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công 
ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà NGUYỄN THỊ CÚC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà PHẠM THỊ MỸ HẠNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông LÊ HỮ HẠNH

Năm sinh :  1960 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ĐH 
Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1983 - 1988: Chuyên viên Phòng 
Thống kê - Kế hoạch Quận Phú Nhuận 

1988 - 1995: Kế toán trưởng Công 
ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

1996 - 2003: Phó Giám Đốc Công 
ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

2007 - nay: Trưởng Ban Kiểm Soát 
Ngân hàng TMCP Đông Á

2004 - nay: Ủy viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc  thường trực 
Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận 

Năm sinh : 1963
Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân ngành Hoá học, Đại học 
Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
Chuyên gia kiểm định Kim cương, 
Đá quý

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1983 - 1988: Nhân viên kỹ thuật 
Công ty in số 4

1988-1992: Nhân viên kinh doanh 
Công ty Dịch vụ Tổng hợp Quận 
Gò Vấp

1992- 2003: Nhân viên kinh doanh, 
Giám đốc Chi nhánh PNJ Hà Nội, 
Phó Phòng Kinh doanh, Trưởng 
Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2004 - nay: Phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý 
Phú Nhuận

Ngày sinh: 1970
Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử 
nhân ngoại ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1993 - 1994: Nhân viên Phòng Kinh 
Doanh Công ty Vàng Bạc Đá Quý  
Phú Nhuận

1994 -1995: Thư ký - Công ty TOBA 
Investment

1995 - 2003: Nhân viên kinh doanh, 
Thư ký  Giám đốc, Phó Phòng 
Nghiên cứu -Tiếp thị, Trưởng Phòng 
Nghiên  cứu - Tiếp thị PNJ.

2004 - 2009: Giám đốc Phòng 
Nghiên cứu - Tiếp thị, Giám đốc 
Phòng Quản lý hệ thống CAO

2009 - 2011: Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Thời trang CAO

2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý 
Phú Nhuận - PNJ.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Ông PHẠM VĂN TÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Ông TRẦN VĂN DÂN

Năm sinh : 1974 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kế toán, ĐH Thương mại 

Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH 

Kỹ thuật công nghệ TP.HCM

Chứng chỉ kế toán trưởng, ĐH 
Quốc gia TP.HCM 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1997 - nay: Đã trải qua các chức 
danh sau tại Công ty Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận - PNJ: 

Công nhân trực tiếp sản xuất 

Trưởng BP Chất lượng 

Phó phòng Quản trị Chất lượng 

Trưởng P.Quản trị chất lượng 

Phó GĐ xí nghiệp nữ trang PNJ 

Phó phòng Quản lý sản xuất xí 
nghiệp nữ trang PNJ 

Phó phòng Kỹ thuật chất lượng xí 
nghiệp nữ trang PNJ 

Trưởng phòng Kỹ thuật Chế tác 
nữ trang - xí nghiệp nữ trang PNJ  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Bà NGUYỄN NGỌC HUỆ

Năm sinh : 1960 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Kinh tế Thương nghiệp, 
ĐH Kinh tế TP.HCM 

Cử nhân Kinh tế Chính trị, Học viện 
Chính trị Quốc gia TP.HCM - Phân 
viện Báo chí và Tuyên truyền 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1982 - 1989: Trợ lý Giáo vụ và 
Giảng dạy Trường Đại học Kinh tế  
TP. Hồ Chí Minh

1989 - 1992: Phụ trách Kinh doanh, 
Hành chính Xí nghiệp Vàng bạc 
Đá quý SJC 

1992 - 2010: Trưởng phòng, Giám 
đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám 
đốc Ngân hàng TMCP Đông Á 

2010 - 2012: Cố vấn HĐQT Công 
ty CP Mạng truyền thông Quốc tế 
Toàn cầu (Công ty INCOMNET) 

Năm sinh : 1965 
Quốc tịch : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Tài chính thương nghiệp, 
ĐH Tài chính kế toán TP.HCM 

Giấy chứng nhận Kế toán - Tài vụ 
XNK, Trường Kinh tế Đối ngoại 

Giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng kế 
toán trưởng, Bộ Tài chính 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1988 - 1991: Kế toán Tổng hợp 
Công ty CODIMEX TP. Vũng Tàu 

1991 - 1994: Kế toán trưởng Khách 
sạn CANADIAN TP. Vũng Tàu 

1994 - 1997: Kế toán trưởng Công ty 
Giao châu TP. Vũng Tàu 

1997 - 1998: Kế toán Tổng hợp 
Công ty DUHACO TP.HCM 

1998 - 1999: Kế toán trưởng Công 
ty COMPUNET TP.HCM 

2000 - 2010: Trưởng Bộ phận Kế 
toán Thanh toán Công ty PNJ 

2011 - nay: Kế toán trưởng Công ty 
TNHH MTV Giám định PNJ 
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THÔNG TIN

Tên chứng khoán  :  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mã chứng khoán  :  PNJ
Tổng số cổ phần  :  71.997.835 cổ phần
Loại cổ phần lưu hành  :  Cổ phần phổ thông

1.  CƠ CẤU SỞ HỮU VỐN THEO TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN: 2.  DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ:

3. CÁC ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2012:

- Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 149/2012/QĐ-SGDHCM 
  ngày 01/10/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM) tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM:

	 •		Loại	chứng	khoán	 	 	 	 :		 Cổ	phiếu	phổ	thông
	 •		Mã	chứng	khoán	 	 	 	 :		 PNJ
	 •		Mệnh	giá	 	 	 	 	 :		 10.000	đồng	
	 •		Số	lượng	 	 	 	 	 :	 	11.998.693	cổ	phiếu
	 •		Tổng	giá	trị	chứng	khoán	niêm	yết	 	 :		 119.986.930.000	đồng
	 •		Ngày	niêm	yết	có	hiệu	lực	 	 	 :		 03/10/2012
	 •		Ngày	chính	thức	giao	dịch	 	 	 :		 09/10/2012

- Thay đổi vốn điều lệ:
 
	 •	 Vốn	điều	lệ	trước	khi	thay	đổi	 	 :		 599.991.420.000	đồng
	 •	 Vốn	điều	lệ	sau	khi	thay	đổi	 	 :		 719.978.350.000	đồng

TÌNH HÌNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
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Ban quan hệ nhà đầu tư PNJ đã tổ chức đón tiếp hơn 80 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thăm và 
làm việc tại trụ sở PNJ trong năm 2012. Ngoài ra công ty cũng tham dự các hội thảo lớn quy tụ nhiều 
nhà đầu tư do CTCK Bản Việt, Quỹ đầu tư Dragon Capital, CTCK SSI, CTCK Kim Eng tổ chức.  

So với năm 2011, năm 2012 hoạt động IR đã được 
công ty đầu tư bài bản hơn. 

•	 Trong	 năm	 Công ty đã bổ sung nhân sự chuyên 
trách cho ban quan hệ NĐT.

•	Cập	nhật	các	tin tức về thay đổi trong hoạt động của 
công ty thông qua email, thông cáo báo chí, website. 

•	Hoàn	chỉnh	kế	hoạch hoạt động IR cho năm 2013. 

Nhờ định hướng về đảm bảo tính minh bạch và kịp 
thời trong công bố thông tin, hoạt động IR đã xây 
dựng bức tranh toàn diện hơn về tình hình hoạt động 
của PNJ đến các NĐT.

Trong tương lai công ty sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các 
hoạt động kết nối với NĐT nhằm tăng hiệu quả của 
công tác quan hệ NĐT.

NHÀ ĐẦU TƯ TRONG & NGOÀI 
NƯỚC THĂM và LÀM VIỆC tại PNJ

HƠN80

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

•	 HĐQT	 đã	 triển	 khai	 đầy	 đủ	 các	 vấn	 đề	 nêu	
trong NQ ĐHCĐ năm 2012. Các mục tiêu lớn 
của nhiệm kỳ đã được HĐQT đề ra các chiến 
lược để thực thi.

•	HĐQT	đã	nhận	định	khá	chính	xác	diễn	biến	
thị trường khi đưa ra các chỉ tiêu quan trọng phải 
thực hiện trong năm 2012, chỉ đạo và hỗ trợ tốt 
cho Ban tổng giám đốc trong hoạt động kinh 
doanh mang lại lợi ích cao nhất cho PNJ trong 
tình hình thị trường diễn biến nhanh và phức tạp.

•	Tất	cả	các	NQ	của	HĐQT	được	ban	hành	sát	
với thực tiễn và dự báo, BTGĐ đã triển khai thực 
hiện được nhiều thuận lợi, phù hợp nội tại của 
PNJ và sự tác động của môi trường bên ngoài PNJ.

•	Lợi	 ích	của	PNJ	và	cổ	đông	 luôn	 là	mục	 tiêu	
thường trực của HĐQT. HĐQT đã hoạt động với 
sự phân công/ phân nhiệm cụ thể đến từng cá 
nhân thành viên HĐQT.

•	Từng	thành	viên	HĐQT	thể	hiện	tinh	thần,	tâm	
huyết và thái độ trách nhiệm rất cao vì PNJ. HĐQT 
tiến hành mọi công tác trong tuân thủ nghiêm 
điều lệ, các quy chế của PNJ và pháp luật.

2. HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2012 BTGĐ PNJ đã thực hiện đầy đủ 
và nghiêm túc các NQĐHCĐ, NQ của HĐQT, 
chủ động thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp 
nhanh và hiệu quả với trọng tâm là đưa PNJ phát 
triển trường tồn. 

a. Về hoạt động hành chính - Nhân sự

•	BTGĐ	công	ty	chú	trọng	trong	việc	thúc	đẩy	sự	
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quy 
hoạch và thử thách nhân sự chủ chốt có đủ năng 
lực và làm việc lâu dài cho công ty, quyết tâm 
triển khai dự án xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 
nhân sự bằng cách thiết lập KPIs (với sự tư vấn 
của Hay group).
•	Hoạt	động	đào	tạo,	tăng	cường	nhận	thức	các	
giá trị cốt lõi của PNJ mang lại những tác động 
tích cực cho con người và PNJ. Các nhân sự chủ 
chốt thiếu hụt đã được tuyển dụng và đào tạo phù 
hợp với nhu cầu phát triển.

•	Quản	trị	tốt	các	dự	án	đầu	tư	xây	dựng	và	sửa	
chữa nhà xưởng, cửa hàng, đáp ứng kịp thời hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi 
phí đầu tư và an toàn.

b. Về hoạt động sản xuất 

•	Đưa	vào	khai	thác	nhà	máy	sản	xuất	trang	sức	
hiện đại có quy mô lớn. Sắp xếp logic các chuyền 
sản xuất ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới. Xây 
dựng phương pháp kế hoạch – điều độ sản xuất 
tiên tiến, rút ngắn chu kỳ sản xuất, phòng ngừa 
hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn.

•	Nâng	cao	hiệu	quả	quản	 lý	chi	phí	giá	 thành	
sản xuất, nỗ lực giảm chi phí hao hụt góp phần 
giảm chi phí giá thành, nâng cao khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm.

c. Về hoạt động kinh doanh

•	Phát	 triển	mạng	 lưới	cửa	hàng	một	cách	 thận	
trọng trên cơ sở thẩm định kỹ lưỡng. Nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng. Thực hiện thành 
công những giải pháp quản lý hàng dự trữ và 
trưng bày, Phát triển mạnh mẽ kênh bán sỉ. Thực 
hiện điều hành giá bán linh hoạt và phòng ngừa 
được rủi ro.

•	 Chuyên	 nghiệp	 trong	 quản	 lý	 và	 phát	 triển	
thương hiệu. Phân cấp sản phẩm gắn liền với 
nhãn hàng, bước đầu dẫn dắt xu hướng nhu cầu 
trang sức của khách hàng trong nước.

d. Về hoạt động kế toán - tài chính và đầu tư 

•	Tình	hình	tài	chính	của	PNJ	là	lành	mạnh,	phản	
ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng 
yếu, tuân thủ đầy đủ pháp luật kế toán Việt Nam 
cũng như điều lệ và các quy định của PNJ.

•	Hoạt	động	kiểm	soát	nội	bộ	và	kiểm	toán	độc	
lập thực hiện nghiêm túc và khách quan, báo cáo 
hoặc thư kiểm toán phản ánh đúng thực trạng tình 
hình tài chính của công ty.

•	Quản	trị	chặt	chẽ	các	khoản	đầu	tư	tài	chính.	
Việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Năng lượng Đại 
Việt mang về khoản lợi nhuận 40 tỷ 250 triệu 
đồng cho PNJ. Các khoản trích lập dự phòng 
tương ứng với tình hình thị trường.
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

I.  BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động trong 
phạm vi và chức trách theo kế hoạch đề ra, kết quả khái quát như sau:

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM 
SOÁT̉ NĂM 2013

Thực hiện trách nhiệm của BKS trước cổ đông và 
công ty, để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo 
luật định, theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt 
động của BKS, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động 
năm 2013 như sau:

•	Duy	trì	việc	giám	sát	tình	hình	tài	chính	công	
ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám 
đốc và cán bộ quản lý khác. Giám sát sự phối hợp 
hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, thành viên Ban tổng giám đốc và cổ đông.

•	 Giám	 sát	 tình	 hình	 và	 kết	 quả	 triển	 khai	 NQ	
ĐHCĐ, NQ và các quyết định, chỉ thị khác của 
HĐQT. Giám sát thực hiện các quy chế, quy định 
khác của PNJ. 

•	Thực	hiện	các	chức	năng,	nhiệm	vụ	khác	theo	
quy định của luật pháp và các quy định riêng của 
PNJ. 
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

II.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

• Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 
(2012-2017) với các thành viên như sau:

 1.  Bà Cao Thị Ngọc Dung  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2.  Ông Nguyễn Vũ Phan  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 3.  Bà Nguyễn Thị Cúc   Ủy viên Hội đồng quản trị
 4.  Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh  Ủy viên Hội đồng quản trị Bổ sung mới
 5.  Bà Nguyễn Thị Bích Hà  Ủy viên Hội đồng quản trị Bổ sung mới
 6.  Bà Phạm Vũ Thanh Giang  Ủy viên Hội đồng quản trị Bổ sung mới
 7.  Ông Ho An T (Andy Ho)  Ủy viên Hội đồng quản trị Bổ sung mới

• Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 
(2012-2017) với các thành viên như sau:

 1.  Ông Phạm Văn Tân   Trưởng Ban kiểm soát  Bổ sung mới
 2.  Ông Trần Văn Dân   Thành viên Ban kiểm soát
 3.  Bà Nguyễn Ngọc Huệ  Thành viên Ban kiểm soát Bổ sung mới

• Ngày 26/03/2012, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm Phó Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận kể từ ngày 01/04/2012.

• Ngày 20/07/2012, Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của 
ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.

• Kể từ ngày 14/04/2012, các thành viên sau đây không còn là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát do hết nhiệm kỳ hoạt động (nhiệm kỳ 2)
 
 1.  Ông Bùi Việt    Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2
 2.  Bà Nguyễn Thị Ngọ   Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2
 3.  Bà Trương Nguyễn Thiên Kim  Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2
 4.  Ông Võ Như Tố   Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2

III.  GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1.  GIAO DỊCH CỔ PHIẾU:
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

IV.  LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

1.  THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị   :  20.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị    :  14.000.000 đồng/tháng

Ủy viên Hội đồng quản trị    :  10.000.000 đồng/tháng

2.  THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát     :  8.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát    :  4.000.000 đồng/tháng

2.  CÁC GIAO DỊCH KHÁC: 

Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty.
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Đổi mới là nền tảng sự phát triển bền vững và 
khẳng định những giá trị trường tồn của mỗi 
doanh nghiệp

Nền tảng của sự phát triển bền 
vững và trường tồn

ĐỔI MỚI



TRUNG THỰC | CHẤT LƯỢNG | ĐỔI MỚI | SÁNG TẠO | TRÁCH NHIỆM 

Một cơ cấu tổ chức mới đòi hỏi phải có người lãnh đạo 
đủ năng lực và đáp ứng tốt các yêu cầu công việc mà đơn 
vị mình phụ trách. Công ty đã đánh giá các vị trí quản lý 
cấp cao hiện tại để quyết định bổ nhiệm hay tuyển dụng 
mới, tìm kiếm những ứng viên có trình độ chuyên môn 
cao, có kỹ năng quản lý tốt, có thể đáp ứng được yêu cầu 
công việc theo mô hình quản trị mới.

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, 
kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung; các lớp 
đào tạo về kỹ năng và chuyên môn cho nhân viên bán 
hàng, công nhân sản xuất, tăng cường khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

Tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng tin học để sử dụng 
phần mềm quản lý (ERP) cho các nhân sự liên quan thuộc 
khối Kế toán và Kinh doanh.

Để nâng cao tinh thần, nhận thức của người lao động 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, các khóa đào tạo 
nhận thức nội bộ được tổ chức thường xuyên. Thông qua 
các khóa đào tạo này, Ban Lãnh Đạo Công ty đã truyền 
tải đến cán bộ, nhân viên và lực lượng công nhân trực 
tiếp sản xuất các giá trị nhận thức, tầm nhìn, sứ mệnh của 
Công ty cũng như định hướng chiến lược của Công ty

1. TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chiến lược mới đòi hỏi một cơ cấu tổ chức mới phù 
hợp. Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bắt đầu từ việc 
xem xét và đánh giá toàn diện hệ thống quản trị điều 
hành hiện tại, phân chia lại các chức năng cho phù 
hợp với yêu cầu quản trị mới, bổ sung và thành lập 
các phòng ban chức năng mới để đảm bảo đủ nguồn 
lực cho việc thực thi chiến lược và kiểm soát quá trình 
được thực hiện liên tục. 

Các hoạt động chức năng được phân chia hợp lý hơn 
như tách hoạt động bán sỉ và bán lẻ, tách hoạt động 
mua hàng và bán hàng, phân chia hoạt động bán lẻ 
theo 4 khu vực địa lý . Theo yêu cầu quản lý mới, 
các phòng chức năng mới được thành lập là phòng 
Quản trị Chiến lược và phòng Quản lý Hiệu quả. Mô 
hình quản trị mới cũng được xây dựng cho Xí nghiệp 
nữ trang, các quy trình sản xuất được thiết lập lại cho 
phù hợp với quy mô mới của xí nghiệp.

Xây dựng lại bảng mô tả công việc cho từng vị trí 
trong cơ cấu tổ chức mới, tiến tới quản trị và đánh 
giá kết quả thành tích (KPIs) cho từng chức danh 
công việc. Xây dựng chính sách lương, khung lương 
mới, cải tiến về các chính sách phúc lợi, đãi ngộ cho 
người lao động đảm bảo tính công bằng và hợp lý.

Ủy quyền cho các đơn vị nhằm nâng cao tinh thần 
trách nhiệm và tính chủ động trong công việc bằng 
cách mô tả cụ thể, rõ ràng chức năng nhiệm vụ và 
quyền hạn của các đơn vị trong tổ chức. 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN  PNJ

VỚI HƠN

ĐỔI MỚI ĐỂ LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2. CÔNG TÁC NHÂN SỰ: 
Xây dựng và phát triển đội ngũ

Với bản lĩnh của một doanh nghiệp được hình thành và phát triển không ngừng trong 25 năm qua, 
PNJ đã minh chứng rằng dưới sự tác động khắc nghiệt và sự thay đổi nhanh chóng không ngừng của 
môi trường bên ngoài, nếu doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, có chiến lược phát triển đúng đắn và 
phù hợp, có kế hoạch hành động cụ thể và linh hoạt thì doanh nghiệp đó vẫn có thể phát triển và có 
những thành tích vượt trội. 

Từ những ngày đầu được thành lập, PNJ đã xác lập một mục tiêu rõ ràng là trở thành nhà sản xuất và 
kinh doanh trang sức chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trong những chặng đường chúng ta đã đi 
qua, có những giai đoạn kế hoạch hành động được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 
luôn bám sát tôn chỉ: lấy hoạt động sản xuất và kinh doanh trang sức làm năng lực cốt lõi. Năm 2012 
là một năm bản lề quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của công ty PNJ với tầm nhìn từ 
năm 2012- 2022 là “trở thành nhà sản xuất kinh doanh và bán lẻ hàng đầu trong tất cả các phân khúc 
thị trường mà PNJ tham gia”. Để biến tầm nhìn này thành hiện thực, dự án tái cấu trúc doanh nghiệp 
được thực hiện với sự tư vấn của công ty tư vấn chuyên nghiệp. Dự án được hoàn thành vào tháng 9 
năm 2012 với những mục tiêu, kế hoạch hành động ưu tiên, kế hoạch trung và dài hạn được vạch ra 
cụ thể. PNJ bước vào giai đọạn tích cực đổi mới với những ưu tiên trên các phương diện: tái cơ cấu tổ 
chức, chính sách về nhân sự, cải tiến sản xuất, xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ.

2.500
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ĐỔI MỚI ĐỂ LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để đáp ứng được kế hoạch phát triển kinh doanh của 
mình, PNJ đã đầu tư một xí nghiệp sản xuất trang sức trị 
giá 120 tỷ với công suất lên đến 4 triệu sản phẩm/năm. 
Công trình đã hoàn tất và đưa vào hoạt động từ tháng 10 
năm 2012 . Mặt bằng sản xuất được quy hoạch và sắp 
xếp theo chuẩn hiện đại, theo đó cơ cấu tổ chức của đơn 
vị được thay đổi và mô hình quản lý mới cũng được áp 
dụng, phù hợp với việc vận hành một xí nghiệp kim hoàn 
có quy mô. 

Xí nghiệp đã ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản 
xuất, gia tăng tỷ lệ công nghiệp hóa trong sản xuất nhằm 
đảm bảo chất lượng sản phẩm được đồng đều, năng suất 
lao động được nâng cao và giảm được giá thành sản xuất. 
Các quy trình sản xuất được cải tiến, các biện pháp để 
kiểm soát và giảm thiểu hao hụt trong quá trình sản xuất, 
giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng sản 
phẩm. Với những cải tiến đó, công ty có thể cung ứng 
nhiều sản phẩm tốt cho thị trường với giá cả cạnh tranh, 
giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

a. Cải tiến quy trình

Các quy trình kỹ thuật trong sản xuất được cải tiến 
cho phù hợp với mô hình quản trị và quy mô mới 
của xí nghiệp.

Cải tiến, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình nghiệp 
vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tốt 
chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao hiệu 
quả hoạt động. 

b. Công nghệ thông tin

Quyết tâm khai thác tối ưu sức mạnh công nghệ 
thông tin, PNJ đã nhanh chóng nâng cấp cơ sở 
hạ tầng và đã đưa hệ thống ERP vào quản trị điều 
hành ở phân hệ Kế toán và Kinh doanh, giúp cho 
việc quản lý hàng hóa và điều hành nguồn vốn 
hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, phân hệ quản lý 
điều hành sản xuất đã bắt đầu triển khai từ cuối 
2012, dự kiến hoàn tất và áp dụng chính thức vào 
quý 4 năm 2013.

Với sự hỗ trợ của công ty tư vấn chuyên nghiệp, 
Công ty PNJ đã  hoàn tất việc xây dựng  chiến 
lược phát triển công nghệ thông tin, lộ trình phát 
triển  từ 2013-2017.

3. NÂNG CAO NĂNG LỰC 
     và TRÌNH ĐỘ SẢN XUẤT 

4. CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Xí nghiệp Nữ trang PNJ
CÔNG SUẤT CHẾ TÁC

4
SẢN PHẨM / NĂM

Triệu
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Sáng tạo làm nên sự khác biệt vượt trội và lợi thế 
cạnh tranh của PNJ trong hành trình chinh phục 
những đỉnh cao mới

Sáng tạo không ngừng để thực 
thi sứ mệnh

SÁNG TẠO



Chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 
1989, nhãn hàng trang sức vàng PNJ đã khẳng 
định vị thế hàng đầu khi là thương hiệu tiên phong 
khai hóa  cuộc cách mạng thời trang về lĩnh vực 
trang sức tại thị trường Việt Nam bằng những sản 
phẩm trang sức tinh tế, kiểu dáng đa dạng và chất 
lượng vượt trội.  

Gần 25 năm hình thành và phát triển, nhãn hàng 
trang sức vàng PNJ luôn không ngừng sáng tạo 
để liên tục cho ra đời hàng trăm bộ sưu tập đa 

NHÃN HIỆU     TRANG SỨC VÀNG PNJ 
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Ra đời từ năm 2001, với chặng đường 13 năm sáng 
tạo và phát triển, PNJSilver luôn khẳng định vị trí 
dẫn đầu trên thị trường trang sức bạc cao cấp Việt 
Nam. Định hình phong cách trẻ trung và hiện đại, 
PNJSilver thường xuyên cho ra đời những bộ sưu 
tập mới cùng nhiều chương trình truyền thông tiếp 
thị hướng tới khách hàng trẻ với sứ mệnh mang lại 
vẻ đẹp hiện đại, khẳng định phong cách riêng và 
luôn là sự lựa chọn lý tưởng cho khách hàng khi 
làm quà tặng trong những dịp đặc biệt.

NHÃN HIỆU    TRANG SỨC PNJSILVER

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ

dạng về chất liệu vàng, phong phú về chủng loại 
đá quý với những thiết kế đột phá mang tính tiên 
phong, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự sang trọng và 
đẳng cấp của người tiêu dùng Việt. Những bộ sưu 
tập như Trang sức cưới Hạnh Phúc Vàng, Trang 
sức ECZ - Excellent Cubic Ziconia, Trang sức Kim 
Cương,… là minh chứng cho trình độ chế tác 
đỉnh cao, mang lại niềm tự hào và khẳng định sứ 
mệnh của nhãn hiệu trang sức vàng PNJ khi “đem 
lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản 
phẩm trang sức tinh tế với chất lượng vượt trội”.

Hệ thống phân phối rộng khắp với 130 cửa hàng 
trên toàn quốc, PNJSilver đã và đang tiếp tục nỗ 
lực, sáng tạo không ngừng để hướng đến mục tiêu 
trở thành một biểu tượng thời trang cho khách hàng 
trẻ, được biết đến như một thương hiệu trang sức 
thời trang dẫn đầu với chất lượng vượt trội và giá 
cả phù hợp.

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

70 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 71



JEMMA  là nhãn hàng nữ trang và phụ kiện thời 
trang cao cấp thuộc Công ty Cổ phần Vàng Bạc 
Đá Quý Phú Nhuận - PNJ. Được thành lập và phát 
triển từ cuối năm 2002, với định hướng phát triển 
là một nhãn hàng trang sức phụ kiện thời trang 
cao cấp, JEMMA như một lựa chọn khác cho phụ 
nữ trẻ, đặc biệt là giới văn phòng có nhiều lựa 
chọn hơn trong việc làm mới mình, khẳng định 
cá tính bản thân. 

Tất cả sản phẩm JEMMA đều được thiết kế bởi 
các nhà thiết kế Hàn Quốc và Italy dựa trên xu 
hướng thời trang mới nhất tại các trung tâm thời 
trang như Italy, Paris, Hàn Quốc và Hồng Kông. 
Sử dụng nguyên liệu cao cấp từ Ấn Độ, Hàn 
Quốc, Châu Phi… sản phẩm JEMMA được sản 

NHÃN HIỆU     TRANG SỨC JEMMA
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Được thành lập và phát triển từ năm 2005, CAO 
Fine Jewellery là nhãn hàng trang sức cao cấp đã 
đăng ký thương hiệu tại Việt Nam, USA, và Singa-
pore. Là một trong những thương hiệu trang sức 
uy tín tại thị trường trong nước và quốc tế, CAO 
Fine Jewellery được giới sành điệu ưa chuộng bởi 
sự kết hợp giữa nét tinh tế của phương Tây và vẻ 
đẹp truyền thống Á Đông. 

Tính độc đáo của các sản phẩm trang sức CAO 
Fine Jewellery được thể hiện qua chính khả năng 
thiết kế của đội ngũ chuyên gia tư vấn thiết kế 
giàu kinh nghiệm - những người luôn sẵn sàng 
biến các ý tưởng thành những tuyệt tác đích thực, 
phục vụ nhu cầu và sở thích riêng của mỗi người. 

NHÃN HIỆU     CAO FINE JEWELLERY

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Sản phẩm của CAO Fine Jewellery đều được làm 
bằng vàng 18k cùng những viên kim cương trắng, 
kim cương màu, những viên đá quý, bán quý có 
màu sắc sống động - tất cả đều được đảm bảo về 
độ chiếu sáng cùng giác cắt mài tinh tế từ những 
tên tuổi hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực cắt 
mài đá quý như Antwerp hay trong lĩnh vực kiểm 
định như GIA… 

Qua 7 năm thành lập và phát triển, CAO Fine Jewellery 
đã khẳng định được vị trí của mình trong phân 
khúc thị trường cao cấp và có thể cạnh tranh trực 
tiếp với các thương hiệu trang sức quốc tế đang 
hiện diện tại Việt Nam. 

xuất bởi quy trình công nghệ hiện đại, dưới một 
chế độ quản lý chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt. Vì 
vậy, mỗi sản phẩm JEMMA  không chỉ là những 
sản phẩm thời trang, phù hợp với xu hướng, mà 
còn là một sản phẩm biểu trưng của đẳng cấp và 
sự sang trọng.

JEMMA bao gồm hai dòng hàng chính là nữ trang 
và phụ kiện. Nữ trang JEMMA  thành công là nhờ 
2 yếu tố chính: đội ngũ thiết kế và công nghệ 
sản xuất từ Italy. Chính vì vậy, nữ trang JEMMA  
không chỉ tạo nên nét tươi trẻ, hiện đại, cá tính 
và phong cách, mà còn mang đậm dấu ấn của sự 
sang trọng, quý phái và luôn là niềm tự hào của 
người sở hữu.
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Trách nhiệm trở thành khởi sự cho mọi hành 
động của PNJ. Chúng tôi trung thành với triết lý 
kinh doanh: Luôn đặt lợi ích khách hàng, lợi ích 
xã hội vào lợi ích doanh nghiệp. 

Đặt lợi ích khách hàng, xã hội 
vào lợi ích doanh nghiệp

TRÁCH NHIỆM



Công đoàn PNJ được vinh dự đón nhận Huận 
chương lao đông hạng 3

Bà Cao Thị Ngọc Dung – TGD PNJ được trao 
tặng Huân chương Lao động Hạng nhất

Bà Cao Thị Ngọc Dung – TGD PNJ là nữ doanh 
nhân duy nhất trong Top 5 doanh nhận được 
trao giải thưởng quốc tế Ernst & Young, bản 
lĩnh doanh nhân lập nghiệp

PNJ đón nhận danh hiệu vàng chất lượng 
thương hiệu quốc gia 2011
Được Chính phủ công nhận Thương hiệu 
Quốc gia 2010 – 2011

Được người tiêu dùng bình chọn là thương 
hiệu trang sức số một HVNCLC do báo SGTT 
công bố 2012

PNJ là một trong ba doanh nghiệp VN nhận 
Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình 
Dương 2011

Giải thưởng Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu 
Á Thái Bình Dương và nằm trong Top 3 doanh 
nghiệp bán lè hàng đầu Việt nam 2011

Là doanh nghiệp kim hoàn duy nhất của Việt 
Nam được xếp thứ 16 trong top 500 công ty sản 
xuất và kinh doanh nữ trang lớn nhất thế giới 
do Plimsoll (Anh) công bố năm 2011

PNJ đạt chứng nhận và cúp giải thưởng Top 50
Nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương

PNJ đạt chứng nhận và cúp giải thưởng Chất 
lượng Việt Nam năm 2006, 2007

PNJ đạt chứng nhận và cúp giải thưởng Thương 
hiệu mạnh năm 2006, 2007

PNJ đạt chứng nhận và cúp giải thưởng Thương 
hiệu Việt Nam tốt nhất năm 2007
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PNJ đạt chứng nhận và cúp giải thưởng Sao 
vàng Đất Việt năm 2003, 2005 và 2007

PNJ đạt chứng nhận và cúp giải thưởng Hàng 
Việt Nam Chất lượng Cao – từ năm 1998 – 2008

PNJ đạt chứng nhận và cúp Xác nhận kỷ lục 
Việt Nam “Doanh nghiệp đầu tiên đầu tư công 
nghệ sản xuất nữ trang hiện đại và quy mô 
nhất Việt Nam” – năm 2007

PNJ đạt chứng nhận cúp vàng ISO 2007

PNJ đạt chứng nhận ISO 9001:2000

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập 
Hạng 3 (12/6/2008)

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao 
động Hạng nhất, Nhì và Ba (2003, 2000 và 1995)

PNJ trở thành đơn vị dẫn đầu được trao tặng cờ 
thi đua của Chính phủ (2002)

Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen: 
PNJ là đơn vị có thánh tích nhiều năm liền 
được bình chọn đạt danh hiệu HVNCLC

PNJ được UBND TP trao tặng cờ thi đua 20 năm 
xây dựng và phát triển (1988 - 2008)

PNJ được Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng 
cờ thi đua “Tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh” 
(1995 - 1999)

PNJ được Liên đoàn lao động TP.HCM trao 
tặng cờ thi đua “Công Đoàn cơ sở vững mạnh 
xuất sắc” (2003)

PNJ được BCH Trung Ương Đoàn Cộng sản 
Hồ Chí Minh trao tặng cơ sở Đoàn vững mạnh 
(1997 - 2001)

Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu 
Châu Á - Thái Bình Dương

Cúp 
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Cúp 
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

TOP 50 Công ty 
kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Giải thưởng 
CHẤT LƯỢNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
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PNJ nhận giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng 
Cao 16 năm liên tiếp (13/03/2012)

Tổ chức Plimsoll (Anh Quốc) xếp hạng PNJ là 
công ty sản xuất trang sức lớn thứ 3 thế giới năm 
2012

Chính phủ trao tặng giải thưởng Thương Hiệu 
Quốc Gia (12/2012)

Khánh thành Trung Tâm Kim Hoàn lớn nhất 
hệ thống tại số 52A- 52B Nguyễn Văn Trỗi 
(12/01/2013)

Báo cáo thường niên 2012 đạt TOP 50 báo cáo 
thường niên tốt nhất 2012 (7/2012)

Bà Cao Thị Ngọc Dung- Tổng giám đốc PNJ nhận 
giải thưởng 50 Người tiên phong do VNExpress 
bình chọn (16/10/2012)

PNJ là nhà tài trợ vương miện chính thức cho 
cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 
(12/2012)

PNJ đạt TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu 
quả nhất Việt Nam (19/06/2013)

PNJ trở thành một trong 16 doanh nghiệp được 
NHNN cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng 
(12/2012)

PNJ nằm trong Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu 
châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí Retail Asia 
(Singapore) bình chọn.
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PNJ HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Với triết lý kinh doanh “Đặt lợi ích khách hàng, xã hội 
vào lợi ích của doanh nghiệp”, trong nhiều năm qua, 
bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, PNJ luôn 
quan tâm và gắn kết sứ mạng vì cộng đồng thông qua 
nhiều chương trình ý nghĩa góp phần nâng cao trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chăm lo 
cho thế hệ tương lai, các gia đình chính sách, những 
mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống… Các 
hoạt động này được xây dựng và tổ chức trên nền tảng 
một trong 5 giá trị cốt lõi của PNJ là Trách nhiệm và 
đây được xem là khởi nguyên cho mọi hành động của 
PNJ, thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt 
Nam nói chung và văn hóa PNJ nói riêng. 

VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của thế hệ trẻ- 
những chủ nhân tương lai của đất nước, PNJ luôn 
quan tâm hàng đầu đến việc chăm sóc và hỗ trợ cho 
sự phát triển của các tài năng trẻ. Trong suốt 13 năm 
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CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

liền (2000 – 2013), PNJ đã tài trợ trên 2000 suất 
học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của 
quận Phú Nhuận; PNJ cũng dành hàng trăm 
học bổng mỗi năm cho các trường trung học 
như học bổng Nguyễn Đức Cảnh, học bổng 
Trần Văn Ơn, học bổng Đại học Kinh tế; tài trợ 
chương trình học bổng dài hạn SFT (TBKTSG- 
PNJ), Quỹ học bổng DEF và quỹ giáo dục, chăm 
lo đời sống tinh thần cho công nhân nghèo 
do CLB DNHVNCLC thành lập; tham gia tích 
cực vào các chương trình hành động vì xã hội 
của các trường Đại học Kinh tế, Đại học Luật 
TP.HCM, Đại học RMIT… Bên cạnh đó, mỗi 
năm PNJ dành hàng trăm phần quà là tập, 
sách, cặp, nón, áo mưa…tặng các em học sinh 
nghèo ở các vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc 
với mong muốn chăm sóc và hỗ trợ các em 
có được điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, 
góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục và bồi 
dưỡng những mầm non tương lai của đất nước.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI MANG TÍNH CHIỀU SÂU

Là một trong những doanh nghiệp cộng đồng 
tiêu biểu, tiên phong trong việc thực hiện chủ 
trương phát triển kinh tế gắn liền với sự phát 
triển bền vững của cộng đồng- xã hội. Trong 
suốt những năm qua, PNJ luôn đi đầu trong 
công tác cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt, 
chăm lo tết cho người nghèo, tham gia tích 
cực vào các hoạt động về y tế như hiến máu 
nhân đạo, khám chữa bệnh cho người nghèo, 

chăm sóc trẻ em nghề khuyết tật, xây nhà tình 
thương và bảo vệ môi trường…. 

Bằng sự cảm thông sâu sắc đối với những hoàn 
cảnh kém may mắn trong xã hội, PNJ đã tổ chức 
nhiều hoạt động từ thiện thiết thực, giúp họ vơi 
bớt gánh nặng cả về vật chất và tinh thần trong 
cuộc sống. Hàng năm, rất nhiều phần quà từ 
thiện được công ty trao tặng tới những đồng bào 
có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; bên cạnh 
đó PNJ còn phối hợp với các Trung tâm y tế, Hội 
Chữ Thập Đỏ và các bệnh viện tổ chức nhiều 
đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 
quà cho hàng ngàn người nghèo tại các tỉnh Tây 
Nguyên và miền Tây Nam bộ; phối hợp với Bệnh 
viện Mắt tổ chức mổ mắt miễn phí cho trên 800 
người mù nghèo với tổng chi phí là 400 triệu ở 
các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Nghệ An. .

Những năm trở lại đây, PNJ thường xuyên tổ 
chức các hoạt động tặng quà Tết cho người 
nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước; 
những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa liên 
tiếp được ra đời với mong muốn mang đến cho 
nhiều mảnh đời còn thiếu may mắn trong xã 
hội một cuộc sống ổn định, ấm áp hơn. Các 
hoạt động này được tổ chức xuyên suốt với sự 
tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên 
PNJ đã trở thành một nét văn hoá truyền thống 
mang đậm dấu ấn PNJ, thể hiện tinh thần tương 
thân tương ái, luôn chung tay vì cộng đồng của 
doanh nghiệp.

“ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH 
HÀNG, XÃ HỘI VÀO LỢI ÍCH 

CỦA DOANH NGHIỆP”

VỚI TRIẾT LÝ KINH DOANH
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CAM KẾT MÔI TRƯỜNG 
                    & PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

  Trao học bổng PNJ

  Hiến máu nhân đạo

  Trao quà từ thiện_Quảng Ngãi    Trao quà người nghèo_Gò Vấp

  Trao quà người nghèo_Phú Nhuận

  Trao quà tết

  Đêm hội trăng rằm   Hội diễn văn nghệ
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành lập theo 
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0300521758 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 2 tháng 1 năm 2004, và các Giấy Chứng nhận 
Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh. 

Công ty đã được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 
23 tháng 3 năm 2009 theo Quyết định số 129/ĐKNY do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 12 năm 2008.

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vàng, bạc, nữ trang và đá quý, và xuất nhập khẩu nữ trang 
bằng vàng, bạc và đá quý.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 170E, Đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, Công ty có một trăm ba mươi mốt (131) cửa hàng tại các tỉnh thành 
khác nhau ở Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Cao Thị Ngọc Dung   Chủ tịch 
Ông Nguyễn Vũ Phan   Phó Chủ tịch 
Bà Nguyễn Thị Cúc   Thành iên 
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh  Thành viên bổ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2012
Bà Nguyễn Thị Bích Hà   Thành viên bổ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2012
Ông Hồ Andy    Thành viên bổ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2012
Bà Phạm Vũ Thanh Giang  Thành viên bổ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2012
Bà Nguyễn Thị Ngọ   Thành viên từ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2012
Ông Bùi Việt    Thành viên từ nhiệm ngày 14 tháng 4 năm 2012

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Phạm Văn Tân   Trưởng Ban kiểm soát 
Bà Nguyễn Ngọc Huệ   Thành viên 
Ông Trần Văn Dân   Thành viên 
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BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Cao Thị Ngọc Dung  Tổng Giám đốc 
Ông Lê Hữu Hạnh  Phó Tổng Giám đốc 
Bà Nguyễn Thị Cúc  Phó Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Vũ Phan  Phó Tổng Giám đốc 
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh  Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 26 tháng 3 năm 2012
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2012

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Bà Cao Thị Ngọc 
Dung.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (“Công ty”) hân hạnh trình bày báo cáo 
này và các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản 
ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn. Trong quá trình lập các báo cáo tài chính hợp nhất 
này, Ban Giám đốc cần phải:

• lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

• thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

• nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả những 
sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài 
chính hợp nhất; và

• lập các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể 
cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh 
tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và 
đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán được áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu 

trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp 
để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập các báo cáo tài 
chính hợp nhất kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo phản ánh trung thực và hợp 
lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp 
với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.
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TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO THỊ NGỌC DUNG
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1. THÔNG TIN CÔNG TY 

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành lập theo 
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0300521758 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 2 tháng 1 năm 2004, và các Giấy chứng nhận 
Đăng ký Kinh doanh Điều chỉnh. 

Công ty đã được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 
23 tháng 3 năm 2009 theo Quyết định số 129/ĐKNY do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 12 năm 2008.

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vàng, bạc, nữ trang và đá quý, và xuất nhập khẩu nữ trang 
bằng vàng, bạc và đá quý.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 170E, Đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, Công ty có một trăm ba mươi mốt (131) cửa hàng tại các tỉnh thành 
khác nhau ở Việt Nam.

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 2.172 (31 tháng 12 năm 2011: 
2.045).

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Công ty có ba công ty con, trong đó:

Công ty TNHH Thời trang CAO (“CFC”) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập 
theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0309279212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 14 tháng 8 năm 2009. CFC có trụ sở đăng ký tại số 170E, Đường Phan Đăng Lưu, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hoạt động chính của CFC là sản xuất và kinh 
doanh các sản phẩm thời trang, trang sức vàng và bạc, các sản phẩm nghệ thuật và thủ công, nhập khẩu 
và xuất khẩu các sản phẩm nghệ thuật và thủ công.

Công ty TNHH Giám định PNJ (“PLC”) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập 
theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0310521330 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 16 tháng 12 năm 2010. PLC có trụ sở đăng ký tại số 205, Đường Phan Đăng Lưu, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hoạt động chính của PLC là cung cấp dịch vụ 
giám định và tư vấn liên quan đến vàng, bạc và đá quý.

Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng 70% quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt 
(“DVC”) cho Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam (“Totalgaz”) theo Hợp đồng Chuyển nhượng Quyền sở 
hữu cổ phần ngày 21 tháng 12 năm 2011.
 
2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY
2.1 CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 
Các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các Công ty con (“Tập đoàn”) được trình bày bằng 
đồng Việt Nam (“VNĐ”) phù hợp với Chế độ Kế toán Việt Nam và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 
(“CMKTVN”) do Bộ Tài chính ban hành theo:

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế 
toán Việt Nam (Đợt 1);

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế 
toán Việt Nam (Đợt 2); 

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế 
toán Việt Nam (Đợt 3); 

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán 
Việt Nam (Đợt 4); và

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế 
toán Việt Nam (Đợt 5).

Theo đó, bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ hợp nhất và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày kèm theo và việc 
sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ 
tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán 
được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

2.2 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Hình thức sổ kế toán được áp dụng của Tập đoàn là Nhật ký chung. 

2.3 NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN
Niên độ kế toán của Tập đoàn áp dụng cho việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất bắt đầu từ ngày 1 
tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

2.4 ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
Các báo cáo tài chính hợp nhất được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Tập đoàn là 
VNĐ.

2.5 CƠ SỞ HỢP NHẤT
Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Các công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Tập đoàn thực sự nắm quyền kiểm 
soát công ty con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Tập đoàn thực sự chấm dứt quyền kiểm soát 
đối với công ty con.

Các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho cùng một niên 
độ kế toán, và được áp dụng các chính sách kế toán một cách thống nhất.
Số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn, các khoản thu 
nhập và chi phí, các khoản lãi hoặc lỗ nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại 
trừ hoàn toàn. 

Lợi ích của các cổ đông thiểu số là phần lợi ích trong lãi, hoặc lỗ, và trong tài sản thuần của công ty 
con không được nắm giữ bởi Tập đoàn và được trình bày riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất và được trình bày riêng biệt với phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ 
trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
3.1 THAY ĐỔI TRONG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ THUYẾT MINH
Các chính sách kế toán của Tập đoàn sử dụng để lập các báo cáo tài chính hợp nhất được áp dụng nhất 
quán với các chính sách đã được sử dụng để lập các báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, ngoại trừ các thay đổi về chính sách kế toán liên quan đến tỷ giá 
hối đoái. 

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, bên cạnh việc tiếp tục áp dụng Chuẩn mực 
Kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái (“CMKTVN 10”) như trong các 
năm trước, Tập đoàn bắt đầu thực hiện Thông tư số 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, 
xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 
10 năm 2012 (“Thông tư 179”).
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Theo Thông tư 179, tại thời điểm cuối năm, các khoản tài sản và công nợ tiền tệ có gốc ngoại tệ được 
quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn mở tài khoản. Trong năm 
2011, Công ty sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán để thực hiện 
việc quy đổi này.

Thông tư 179 được áp dụng từ năm 2012 trên cơ sở phi hồi tố. Ảnh hưởng của việc thay đổi từ sử dụng 
tỷ giá bình quân liên ngân hàng sang sử dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại trong việc đánh 
giá lại số dư ngoại tệ cuối năm đến các báo cáo tài chính hợp nhất vào ngày và cho năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 là không trọng yếu trên phương diện tổng thể.

3.2 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, vàng, các khoản đầu 
tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3.3 CÁC KHOẢN PHẢI THU
Các khoản phải thu được trình bày trên các báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị ghi sổ các khoản 
phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản 
phải thu khó đòi. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Tập đoàn dự kiến không 
có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được 
hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm.

3.4 HÀNG TỒN KHO
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều 
kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh 
bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính. 
Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác 
định như sau:

Dự phòng cho hàng tồn kho
Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm 
trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, 
thành phẩm, hàng hóa tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn dựa trên bằng chứng hợp lý về 
sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong năm.

3.5 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu 
hao lũy kế và giá trị khấu trừ lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài 
sản vào sẵn sàng hoạt động như dự kiến. 

Nguyên vật liệu, hàng hóa và khác

Chi phí mua hàng được xác định 
theo phương pháp bình quân gia 
quyền.

Thành phẩm và sản phẩm dở dang 

Giá vốn nguyên vật liệu và lao động trực tiếp cộng 
chi phí sản xuất chung có liên quan được phân 
bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường theo 
phương pháp bình quân gia quyền.

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi 
phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh. 
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị khấu hao hay giá trị khấu trừ lũy kế 
được xóa sổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất.

Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình trên bảng cân đối kế toán hợp nhất khi 
Công ty nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên giá quyền sử dụng đất bao gồm tất cả 
những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng để sử dụng và không 
được khấu trừ vì quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng vô thời hạn.

3.6 KHẤU HAO VÀ KHẤU TRỪ
Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp 
khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định và tỷ lệ khấu hao và khấu trừ được xem xét lại nhằm 
đảm bảo rằng phương pháp và thời gian trích khấu hao và khấu trừ nhất quán với lợi ích kinh tế dự kiến 
sẽ thu được từ việc sử dụng tài sản cố định.

3.7 CHI PHÍ ĐI VAY
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay 
của Tập đoàn và được hạch toán vào chi phí phát sinh trong năm.
 
3.8 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân 
đối kế toán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian các lợi ích kinh 
tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ vào báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Chi phí thuê trả trước bao gồm chi phí thuê đất và thuê cửa hàng trả trước nhiều năm theo các hợp đồng 
thuê hoạt động và được phân bổ theo thời gian thuê;

Công cụ, dụng cụ sản xuất dùng trong nhiều năm có giá trị lớn; và
Chi phí khác được phân bổ từ 2 đến 3 năm vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

3.9 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 
Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Công ty 
liên kết là các công ty mà trong đó Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con 
hay công ty liên doanh của Tập đoàn. Thông thường, Tập đoàn được coi là có ảnh hưởng đáng kể nếu 
sở hữu từ trên 20% quyền bỏ phiếu ở đơn vị nhận đầu tư.

Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán 
hợp nhất theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong 
tài sản thuần của công ty liên kết sau khi mua. Lợi thế thương mại phát sinh từ việc đầu tư vào công ty 

Nhà cửa và vật kiến trúc
Máy móc thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị văn phòng
Phần mềm máy tính 

3 - 25 năm
3 - 15 năm
4 - 10 năm
3 - 8 năm
3 năm
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liên kết được phản ánh trong giá trị còn lại của khoản đầu tư và được phân bổ trong khoảng thời gian 
mười (10) năm. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất phản ánh phần sở hữu của Tập đoàn trong kết 
quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết sau khi mua.

Phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận (lỗ) của công ty liên kết sau khi mua được phản ánh trên 
báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và phần sở hữu của nhà đầu tư trong thay đổi sau khi mua của 
các quỹ của công ty liên kết được ghi nhận vào các quỹ. Thay đổi lũy kế sau khi mua được điều chỉnh 
vào giá trị còn lại của khoản đầu tư vào công ty liên kết. Cổ tức nhận được từ công ty liên kết được cấn 
trừ vào khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Các báo cáo tài chính của công ty liên kết được lập cùng kỳ với các báo cáo tài chính hợp nhất của 
Tập đoàn và sử dụng các chính sách kế toán nhất quán. Các điều chỉnh hợp nhất thích hợp đã được 
ghi nhận để bảo đảm các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán với Tập đoàn trong trường hợp 
cần thiết.

3.10  ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC
Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá mua thực tế. Dự phòng được 
lập cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư có thể chuyển nhượng được trên thị trường vào ngày kết 
thúc niên độ kế toán tương ứng với chênh lệch giữa giá gốc của khoản đầu tư với giá trị thị trường tại 
ngày đó theo hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 
năm 2009. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

3.11  CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC
Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Tập đoàn đã nhận được hóa đơn của 
nhà cung cấp hay chưa.
 
3.12  CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
Tập đoàn ghi nhận các khoản dự phòng khi có một nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa 
vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Việc thanh toán nghĩa vụ nợ này có thể 
sẽ dẫn đến sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và Tập đoàn có thể đưa ra được một ước tính đáng tin 
cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

3.13  CÁC NGHIỆP VỤ BẰNG NGOẠI TỆ
Tập đoàn áp dụng hướng dẫn theo CMKTVN 10 liên quan đến các nghiệp vụ bằng ngoại tệ và được áp 
dụng nhất quán trong các năm trước. Bên cạnh CMKTVN 10, bắt đầu từ năm 2012, Tập đoàn áp dụng 
Thông tư 179 đối với các nghiệp vụ ngoại tệ như được trình bày trong Thuyết minh 3.1.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Tập đoàn (VNĐ) 
được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương 
mại nơi Tập đoàn mở tài khoản tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh 
trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào kết 
quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

3.14  CỔ PHIẾU QUỸ
Các công cụ vốn chủ sở hữu được Tập đoàn mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo nguyên giá và 
trừ vào vốn chủ sở hữu. Tập đoàn không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy 
các công cụ vốn chủ sở hữu của mình.

3.15  PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông khi được Đại hội 
cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy định 
của pháp luật Việt Nam.

Tập đoàn trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập 
đoàn theo đề nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông 
thường niên.

Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ này được trích lập để bảo vệ hoạt động kinh doanh thông thường của Tập đoàn trước các rủi ro 
hoặc thiệt hại kinh doanh, hoặc để dự phòng cho các khoản lỗ hay thiệt hại ngoài dự kiến do các nhân 
tố khách quan hoặc do các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, bất ổn trong tình hình kinh tế và 
tài chính trong nước hay nước ngoài. 

Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.

Quỹ khen thưởng và phúc lợi
Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc 
lợi cho công nhân viên và được ghi nhận như một khoản nợ.
 
3.16  LÃI TRÊN MỖI CỔ PHIẾU
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu 
cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang 
lưu hành trong năm.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ 
phiếu phổ thông của Tập đoàn (sau khi đã điều chỉnh cho cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển 
đổi) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm và số lượng 
bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu 
phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

3.17  GHI NHẬN DOANH THU
Doanh thu được ghi nhận khi Tập đoàn có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định 
được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ 
thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các 
điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được 
chuyển sang người mua, thường là trùng với việc chuyển giao hàng hóa.

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu được ghi nhận khi dịch vụ hoàn thành.

Tiền lãi
Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem 
lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tức
Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Tập đoàn được xác lập.

3.18  THUẾ
Thuế thu nhập hiện hành
Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định 
bằng số tiền dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và 
các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc niên độ kế toán.
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Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại 
trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở 
hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
Tập đoàn chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải trả khi 
Tập đoàn có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện 
hành phải nộp và Tập đoàn dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu 
nhập hiện hành trên cơ sở thuần.
 
Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục 
đích lập các báo cáo tài chính hợp nhất. 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, 
ngoại trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả 
từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế 
thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá 
trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa 
sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn 
lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này 
không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời 
điểm phát sinh giao dịch.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc 
niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức bảo đảm chắc 
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được 
xem xét lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế 
trong tương lai để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính 
sẽ áp dụng cho năm tài chính khi tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các 
mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ 
trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, 
trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Tập đoàn chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi Tập 
đoàn có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành 
phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan tới thuế 
thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế, hoặc khi Tập đoàn dự định thanh 
toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu 
hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng năm tương lai khi các khoản trọng yếu 
của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

3.19  THÔNG TIN BỘ PHẬN
Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Tập đoàn tham gia vào việc cung cấp 
các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sản 
phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận 
này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn 
chủ yếu tạo ra từ doanh thu trong lĩnh vực là kinh doanh vàng, bạc và nữ trang, phụ kiện; kinh doanh 
gas và vỏ bình gas, và dịch vụ kiểm định. Tập đoàn hoạt động trong một khu vực địa lý là Việt Nam.
 
3.20 CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
Công cụ tài chính – Ghi nhận ban đầu và trình bày

Tài sản tài chính 
Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn 
áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông 
tin đối với công cụ tài chính (“Thông tư 210”), tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho 
mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính hợp nhất, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo 
giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, các khoản cho vay và phải 
thu, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Tập đoàn quyết định 
việc phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao 
dịch trực tiếp có liên quan.

Các tài sản tài chính của Tập đoàn bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu 
khách hàng và các khoản phải thu khác. 

Nợ phải trả tài chính
Nợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư 210, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính 
hợp nhất, được phân loại một cách phù hợp thành các nợ phải trả tài chính được ghi nhận thông qua báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân 
bổ. Tập đoàn xác định việc phân loại các nợ phải trả tài chính thời điểm ghi nhận lần đầu. 

Tất cả nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với các chi phí giao dịch trực 
tiếp có liên quan.

Nợ phải trả tài chính của Tập đoàn bao gồm các khoản phải trả người bán, các khoản phải trả khác, 
nợ và vay.

Giá trị sau ghi nhận lần đầu
Hiện tại không có hướng dẫn về việc xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. Do 
đó giá trị sau ghi nhận ban đầu của các công cụ tài chính đang được phản ánh theo nguyên giá.

Bù trừ các công cụ tài chính
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng 
cân đối kế toán hợp nhất nếu, và chỉ nếu, Tập đoàn có quyền hợp pháp thi hành việc bù trừ các giá 
trị đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán 
nợ phải trả đồng thời.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ngày 31 tháng 12 năm 2012 (tt) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ngày 31 tháng 12 năm 2012 (tt)

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

98 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 99



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012



4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 8. HÀNG TỒN KHO

9. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

5. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

7. DỰ PHÒNG KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Các khoản tương đương tiền thể hiện giá trị vàng miếng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các 
lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
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11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 13. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN
13.1 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 

12. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Quyền sử dụng đất trị giá 166.099.851.738 VNĐ được sử dụng để đảm bảo cho các khoản vay từ các 
ngân hàng thương mại (Thuyết minh số 20).

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (“SFC”) là công ty cổ phần được thành lập theo Giấy Chứng nhận 
Đăng ký Kinh doanh số 030063013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20 
tháng 6 năm 2000. SFC có trụ sở đăng ký tại số 1A, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hoạt động chính của SFC là kinh doanh các sản phẩm 
dầu và gas, kinh doanh các công cụ, dụng cụ và máy móc dùng dầu và gas, sản xuất và kinh doanh các 
sản phẩm bằng gỗ, dịch vụ vận chuyển, cho thuê và tư vấn xây dựng. SFC chính thức được niêm yết tại 
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2004.

Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á (“DAL”) là công ty cổ phần được thành lập theo Giấy Chứng nhận 
Đăng ký Kinh doanh số 4103001739 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 
tháng 7 năm 2003. DAL có trụ sở đăng ký tại số 43R/12, Đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hoạt động chính của DAL là cung cấp dịch vụ thiết kế, 
quản lý dự án, dịch vụ xây dựng nhà cửa, cung cấp dịch vụ tư vấn và đại lý bất động sản, kinh doanh 
nhà và trang trí nội thất.
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Chi tiết các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng như sau:

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn từ cá nhân như sau:

13.2 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

13.3 DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

14. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

15. VAY NGẮN HẠN

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
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16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 20. VAY DÀI HẠN

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

19. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Chi tiết các khoản vay ngân hàng như sau:
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21. VỐN CHỦ SỞ HỮU
21.1 TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

21.2 CÁC GIAO DỊCH VỀ VỐN VỚI CÁC CHỦ SỞ HỮU VÀ PHÂN PHỐI CỔ TỨC

21.3 CỔ PHIẾU - CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

21.4 LÃI TRÊN MỖI CỔ PHIẾU

21.5 CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Thu nhập và số cổ phiếu được sử dụng trong tính toán lãi cơ bản và suy giảm trên mỗi cổ phiếu được 
trình bày bên dưới:
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22. DOANH THU
22.1 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

22.2 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

23. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

25. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC
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26. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

27. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) áp dụng cho Tập đoàn là 25% lợi nhuận chịu thuế.

Các báo cáo thuế của Tập đoàn chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy 
định về thuế có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo 
tài chính hợp nhất có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

27.1  CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

27.2  THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên lợi nhuận chịu thuế của năm hiện tại. Lợi nhuận 
chịu thuế của Tập đoàn khác với lợi nhuận được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất vì lợi nhuận chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được 
khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không 
phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải trả của 
Công ty và các Công ty con được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Dưới đây là đối chiếu lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và lợi nhuận 
chịu thuế:

27.3 THUẾ TNDN HOÃN LẠI
Tập đoàn đã ghi nhận một số khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại với các biến động trong năm báo cáo và năm trước như sau: 
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28. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
Những giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan trong năm bao gồm:

29. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG
Tập đoàn hiện đang thuê các cửa hàng theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, các 
khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được trình bày như sau: 

30. THÔNG TIN THEO BỘ PHẬN

Tập đoàn lựa chọn các bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là bộ phận báo cáo chính yếu vì rủi ro và tỷ suất 
sinh lời của Tập đoàn bị tác động chủ yếu bởi những khác biệt về sản phẩm và dịch vụ do Tập đoàn cung 
cấp. Các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn được tổ chức và quản lý theo tính chất của sản phẩm và dịch 
vụ do Tập đoàn cung cấp với mỗi một bộ phận là một đơn vị kinh doanh chiến lược cung cấp các sản phẩm 
khác nhau và phục vụ các thị trường khác nhau.

Tập đoàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực là kinh doanh vàng, bạc và nữ trang, phụ kiện; kinh doanh gas 
và vỏ bình gas, và dịch vụ kiểm định.

Giá áp dụng cho các giao dịch giữa các bộ phận được xác định trên cơ sở khách quan tương tự như với các 
bên thứ ba. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của các bộ phận bao gồm các giao dịch giữa các bộ 
phận. Các giao dịch này được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Tập đoàn hoạt động trong một khu vực địa lý là Việt Nam. 

Thu nhập của các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau:
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31.  MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

Nợ phải trả tài chính của Tập đoàn chủ yếu bao gồm các khoản vay và nợ, và các khoản phải trả người bán, 
và các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác. Mục đích chính của những khoản nợ phải trả tài chính này 
là nhằm huy động nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Tập đoàn. Tập đoàn có các khoản phải thu 
khách hàng, các khoản phải thu khác, tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn phát sinh 
trực tiếp từ hoạt động của Tập đoàn. Tập đoàn không nắm giữ hay phát hành công cụ tài chính phải sinh.

Tập đoàn có rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Nghiệp vụ quản lý rủi ro là nghiệp vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tập 
đoàn đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh 
và chi phí quản lý rủi ro. Ban Giám đốc liên tục theo dõi quy trình quản lý rủi ro của Tập đoàn để đảm bảo 
sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ 
biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường có bốn loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền 
tệ, rủi ro giá hàng hóa và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính bị ảnh 
hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm các khoản vay. 

Các phân tích độ nhạy như được trình bày dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Công ty tại ngày 
31 tháng 12 năm 2011 và ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến 
động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất của Tập đoàn chủ yếu 
liên quan đến các khoản vay và nợ dài hạn với lãi suất thả nổi.

Tập đoàn quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi 
suất có lợi cho mục đích của Tập đoàn và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

Độ nhạy đối với lãi suất

Độ nhạy của các khoản vay và nợ đối với sự thay đổi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất được thể 
hiện như sau.

Với giả định là các biến số khác không thay đổi, các biến động trong lãi suất của các khoản vay với lãi suất 
thả nổi có ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012
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Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ 
biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái giá vàng. Tập đoàn chịu rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá 
hối đoái liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Độ nhạy đối với ngoại tệ
 
Với giả định là các biến số khác không thay đổi, bảng dưới đây thể hiện độ nhạy của lợi nhuận trước thuế 
của Tập đoàn (do sự thay đổi giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả) đối với các thay đổi có thể xảy ra ở 
mức độ hợp lý của tỷ giá Đô la Mỹ và vàng. Rủi ro do sự thay đổi tỷ giá hối đoái với các loại ngoại tệ khác 
của Tập đoàn là không đáng kể.
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Rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái mà tập đoàn phải gánh chịu là không trọng yếu.

Rủi ro về giá cổ phiếu

Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết do Tập đoàn nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát 
sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Tập đoàn quản lý giá rủi ro về giá cổ 
phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư vào cổ phiếu. Hội đồng Quản trị của Tập đoàn cũng xem xét và 
phê duyệt toàn bộ các quyết định đầu tư vào cổ phiếu. 

Tại ngày lập báo cáo tài chính, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết 
của Tập đoàn là 459.811.208.567 VNĐ (ngày 31 tháng 12 năm 2011: 430.477.435.045 VNĐ). Nếu giá 
của các cổ phiếu này giảm 5% thì lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn sẽ giảm khoảng 22.990.560.428 VNĐ 
(ngày 31 tháng 12 năm 2011: 21.523.871.752 VNĐ), phụ thuộc vào việc giảm giá trị này có đáng kể hoặc 
kéo dài hay không. Nếu giá của các cổ phiếu này tăng lên 5%, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn sẽ tăng 
lên khoảng 22.990.560.428 VNĐ (ngày 31 tháng 12 năm 2011: 21.523.871.752 VNĐ).

Rủi ro về giá hàng hóa

Tập đoàn có rủi ro về giá hàng hóa do thực hiện mua một số loại hàng hóa nhất định. Tập đoàn quản lý rủi 
ro về giá hàng hóa thông qua việc theo dõi chặt chẽ các thông tin và tình hình có liên quan của thị trường 
hàng hóa nhằm quản lý thời điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho một cách hợp lý. Tập 
đoàn chưa sử dụng các công cụ phái sinh đảm bảo để phòng ngừa các rủi ro về giá hàng hóa.
Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng không 
thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Tập đoàn có rủi ro tín dụng từ các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính 
của mình, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ ngoại hối và các công cụ tài chính khác.

Phải thu khách hàng

Tập đoàn quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của 
Tập đoàn có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng. Rủi ro tín dụng của Tập đoàn liên quan 
đến các khoản phải thu chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi đặc điểm của từng khách hàng. Phần lớn doanh thu 
của Tập đoàn là doanh thu bằng tiền mặt, nên không có rủi ro tín dụng.

Tập đoàn thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được, đối với các khoản phải thu 
khách hàng ở nước ngoài Tập đoàn được đảm bảo thanh toán bởi một ngân hàng thứ ba . Đối với các khách 
hàng lớn, Tập đoàn thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày 
lập báo cáo. Trên cơ sở này và việc các khoản phải thu khách hàng của Tập đoàn có liên quan đến nhiều 
khách hàng khác nhau, rủi ro tín dụng không bị tập trung đáng kể vào một khách hàng nhất định.

Tiền gửi ngân hàng

Tập đoàn chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Rủi ro tín 
dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý theo chính sách của Tập đoàn. Rủi ro tín dụng tối 

đa của Tập đoàn đối với các khoản mục trong bảng cân đối kế toán hợp nhất tại mỗi kỳ lập báo cáo chính 
là giá trị ghi sổ như trình bày trong Thuyết minh số 4. Tập đoàn nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng 
đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Tập đoàn gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi 
ro thanh khoản của Tập đoàn chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các 
thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Tập đoàn giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương 
tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt động của Tập 
đoàn và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Tập đoàn dựa trên các 
khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng trên cơ sở chưa được chiết khấu:

Tài sản đảm bảo

Tập đoàn đã sử dụng tài sản cố định trị giá là 182.820.156.215 VNĐ, và cổ phiếu của DAB trị giá là 
330.000.000.000 VNĐ làm tài sản thế chấp cho các khoản vay dài hạn tại các ngân hàng thương mại 
(Thuyết minh số 15 và 20).

Tập đoàn không nắm giữ tài sản đảm bảo của một bên khác vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 và ngày 31 
tháng 12 năm 2011.

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

122 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 123



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ngày 31 tháng 12 năm 2012 (tt) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ngày 31 tháng 12 năm 2012 (tt)

32. TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH 32. TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH (tt)

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài 
chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt 
buộc phải bán hoặc thanh lý.

Tập đoàn sử dụng phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý: 

Giá trị hợp lý của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn, các khoản 
phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác, các khoản phải trả người bán, phải trả khác và nợ phải trả 
ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi sổ của các khoản mục này do những công cụ này có kỳ hạn ngắn.

Giá trị hợp lý của các khoản vay được ước tính bằng cách chiết khấu luồng tiền sử dụng lãi suất hiện tại áp 
dụng cho các khoản nợ có đặc điểm và thời gian đáo hạn còn lại tương tự. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, 
giá trị ghi sổ của các khoản vay không có khác biệt trọng yếu so với giá trị hợp lý.

33. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN
 
Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải có các điều chỉnh 
hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính hợp nhất.

Dương Quang Hải   Đặng Thị Lài   Cao Thị Ngọc Dung
Người lập    Kế toán trưởng   Tổng Giám Đốc
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỮ TRANG PNJ 

 BẢN ĐỒ XUẤT KHẨU NỮ TRANG PNJ

TP.HỒ CHÍ MINH 

QUẬN 1
174 Lê Thánh Tôn
Vincom Center (tầng L1)
292 Hai Bà Trưng
Thương xá TAX - Nguyễn Huệ
Citi Plaza - Nguyễn Trãi
Nowzone - 235 Nguyễn Văn Cừ
21Trần Quang Khải
Co.op Mart Cống Quỳnh
Parkson Saigon Tourist

Q. PHÚ NHUẬN
54 - 56 Nguyễn Văn Trỗi
159 Phan Đăng Lưu
Co.opMart Nguyễn Kiệm
BigC Hoàng Văn Thụ
338 Phan Đình Phùng
Co.op Mart Rạch Miễu

QUẬN 3
652 Nguyễn Đình Chiểu
305 Nguyễn Đình Chiểu
Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu
4A Cao Thắng
132 CMT8

QUẬN 5
5 - 7 An Dương Vương
Parkson Hùng Vương

QUẬN 6
255A - 255B Hậu Giang

QUẬN 7:Lotte Mart

QUẬN 8
Co.op Mart Tuy Lý Vương

QUẬN 9
Co.opMart Xa lộ Hà Nội

QUẬN 10
Maximark 3/2
Co.op Mart Lý Thường Kiệt
132 Cách Mạng Tháng 8
127 Đường 3/2
477 Nguyễn Tri Phương
Co.op Mart Phú Thọ

HÀ NỘI 
  
Q. HAI BÀ TRƯNG 
6A Trần Nhân Tông
37B Trần Nhân Tông
TTTM Vincom
548 Bạch Mai
58 Triệu Việt Vương

Q. CẦU GIẤY
TTTM BigC
256 Cầu Giấy

Q. ĐỐNG ĐA
129 Chùa Bộc
136 Tôn Đức Thắng
5B10 Phạm Ngọc Thạch

Q. LONG BIÊN
345 Ngọc Lâm
BigC Savico

Q. BA ĐÌNH
30 Đội Cấn
263 Kim Mã 

Q. HÀ ĐÔNG 
Co.op Mart Sài Gòn

Q. THANH XUÂN
C12 Siêu thị Hapro

HẢI PHÒNG
Parkson Hải Phòng - TD Plaza
BigC Hải Phòng
56 Cầu Đất

TP.VINH: BigC Vinh

VĨNH PHÚC
BigC Vĩnh Phúc
Co.op Mart Vĩnh Phúc

HẢI DƯƠNG
TTTM BigC

NAM ĐỊNH
BigC Nam Định 

BigC Miền Đông

QUẬN 11
257 Lê Đại Hành
Lotte Everich - Lê Đại Hành
140 Ông Ích Khiêm

QUẬN12
Co.op Mart Nguyễn Ánh Thủ 

Q. TÂN BÌNH
47-49 Lý Thường Kiệt
230B Lê Văn Sỹ
Maximark Cộng Hòa
Sân bay Tân Sơn Nhất
139 CMT8
459 Trường Chinh
Parkson C&T Tân Sơn Nhất

Q.TÂN PHÚ
237 Nguyễn Sơn
BigC Phú Thạnh

Q. BÌNH TÂN
BigC An Lạc
Co.op Mart Bình Tân

Q. GÒ VẤP
362A Nguyễn Văn Nghi
403 Thống Nhất
21/3A Quang Trung
BigC Gò Vấp

Q. BÌNH THẠNH
127A Đinh Tiên Hoàng
131 Hoàng Hoa Thám
197A Lê Quang Định
201 Xô Viết Nghệ Tĩnh
60 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Q. THỦ ĐỨC
141 Võ Văn Ngân
Co.op Mart Thủ Đức

HUYỆN CỦ CHI
Coop Mart Củ Chi

HÓC MÔN 
143/6 Nguyễn Ảnh Thủ

HÀ TĨNH
Co.op Mart Hà Tĩnh

TP.ĐÀ NẴNG
70-72 Trần Phú - Hải Châu
123 Hùng Vương
77 Phan Chu Trinh
BigC - Vĩnh Trung Plaza
123 Hùng Vương
Co.opMart Đà Nẵng

QUẢNG NGÃI
Co.op Mart Quảng Ngãi

BÌNH ĐỊNH
Co.op Mart Qui Nhơn

THANH HÓA
BigC Thanh Hóa

TP.HUẾ
Co.opMart Huế
BigC Huế

TP.NHA TRANG
94 Quang Trung
Maximark Nha Trang

PHAN THIẾT
Co.op Mart Phan Thiết

TP.PLEIKU
Co.op Mart Pleiku

BUÔN MA THUỘT
Co.op Mart Buôn Ma Thuột

LÂM ĐỒNG
Co.op Mart Bảo Lộc
08 Hòa Bình, Đà Lạt

TP.ĐÀ LẠT
8 khu Hòa Bình-Đà Lạt 

BÌNH PHƯỚC
Co.op Mart Bình Phước

TÂY NINH
Co.op Mart Tây Ninh

BÌNH DƯƠNG
Co.op Mart Bình Dương
3A BìnhDương
BigC Green Square 

TP.BIÊN HÒA
BigC Đồng Nai
Co.opMart Biên Hòa
97 Đường 30/4
105 QL1
88A Mậu Thân

BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Co.op Mart Bà Rịa 

TP.VŨNG TÀU
Co.op Mart Vũng Tàu

LONG AN
Co.op Mart Tân An

TIỀN GIANG
Co.op Mart Mỹ Tho

BẾN TRE
Co.op Mart Bến Tre

TP.VĨNH LONG
Co.op Mart Vĩnh Long

TP.CẦN THƠ
46 Ngô Quyền
Co.opMart Cần Thơ 
118 Hai Bà Trưng
88A Mậu Thân

SÓC TRĂNG
Co.op Mart Sóc Trăng

TP.LONG XUYÊN
63 Hai Bà Trưng 
Co.opMart Long Xuyên
234/3A Nguyễn Trãi

BẠC LIÊU
Co.op Mart Bạc Liêu

KIÊN GIANG
38 Hoàng Hoa Thám 
Co.opMart Kiên Giang.

TRÀ VINH
Co.op Mart Trà Vinh.

Cà Mau
4A Hùng Vương

Mỹ

Canada

Đức

Úc

Nhật Bản

Việt Nam

Đan mạch

TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

126 | Báo cáo thường niên 2012 Báo cáo thường niên 2012 | 127



Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company


