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TẦM NHÌN
Là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số 1 trong các phân 
khúc thị trường trang sức trung và cao cấp 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.

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
TRUNG THỰC 
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.

CHẤT LƯỢNG
Luôn đảm bảo chất lượng của các nguồn lực để tạo ra những sản phẩm 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. 

TRÁCH NHIỆM
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.

ĐỔI MỚI 
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.

SÁNG TẠO 
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.



Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ Tịch HĐQT - TGĐ PNJ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Cao Thị Ngọc Dung

Năm 2016 được đánh dấu là một năm nhiều biến động 
phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, điều 
này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của 
các ngành kinh tế, trong đó có các Doanh nghiệp trong 
ngành trang sức.

Vượt qua những khó khăn thách thức của năm 2016, 
bằng sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý và CB-CNV của PNJ, sự đồng hành và tin 
tưởng của Quý cổ đông, khách hàng, và đối tác, hoạt 
động của PNJ đã khởi sắc và đạt nhiều kỳ tích. Kết quả 
kinh doanh hợp nhất năm 2016 có những bước tăng 
trưởng đáng kể: Tổng doanh thu đạt 8.615 tỷ đồng, 
tăng 11% so với năm 2015. Riêng doanh thu trang 
sức bán lẻ tăng 26% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp 
cả năm 2016 đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 21% so với 
cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 590.6 tỷ đồng, 
tăng 216% so với 2015. 

Với triết lý kinh doanh “Đặt lợi ích khách hàng, lợi ích 
xã hội vào lợi ích của Doanh nghiệp”. Trong những 
năm qua, PNJ không chỉ tập trung phát triển nguồn nhân 
lực chuyên môn cao, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng, 
và không ngừng sáng tạo sản phẩm để cung ứng ra thị 
trường những sản phẩm trang sức tinh tế với chất lượng 
vượt trội; mà Công ty còn tích cực tham gia bảo vệ môi 
trường cũng như thường xuyên duy trì các hoạt động góp 
phần nâng cao an sinh xã hội. Qua đó, Công ty vinh dự 
được vinh danh Top 10 trong 100 Doanh nghiệp SXKD 
Phát triển bền vững Việt Nam 2016.

Với tầm nhìn đến năm 2022 là trở thành “Công ty chế 
tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí 
số 1 trong phân khúc thị trường trung, cao cấp tại Việt 
Nam”, PNJ tiếp tục kiên trì thực hiện sứ mệnh mang lại 
niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm 

Thưa Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Quý Đối tác và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý 
Phú Nhuận-PNJ, 

tinh tế với chất lượng vượt trội. Bước vào năm 2017, 
năm đầu tiên của giai đoạn 2 trong chiến lược phát 
triển 10 năm (2012-2022), HĐQT và Ban lãnh đạo 
công ty đã xác định mục tiêu xây dựng một PNJ phát 
triển bền vững với: 

Hai nền tảng:

- Đội ngũ Lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược; tập thể 
người lao động có khả năng thực thi xuất sắc

- Hệ thống công nghệ vượt trội (công nghệ sản xuất, 
công nghệ bán lẻ, công nghệ thông tin,…)

Bốn trụ cột:

- Xây dựng văn hóa liên tục học tập, có trách nhiệm 
cao với người lao động và xã hội

-  Có hệ thống quản trị tiên tiến, hiệu quả

-  Tiếp tục duy trì và phát triển PNJ trở thành một thương 
hiệu mạnh, được khách hàng yêu thích

- Nâng cao sức mạnh và hiệu quả về tài chính của 
công ty

Thay mặt Ban lãnh đạo PNJ, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác 
và tập thể CB-CNV công ty đã có những đóng góp quan 
trọng, luôn ủng hộ, đồng hành cùng PNJ trong năm qua 
cũng như trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng, 
với những định hướng chiến lược và các mục tiêu cụ 
thể, cùng mô hình phát triển bền vững mà Công ty đã 
và đang kiên định theo đuổi, với sự đồng lòng và quyết 
tâm cao của Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNV, PNJ sẽ 
lập nhiều kỳ tích, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và vững 
chắc trong tương lai.

Trân trọng,

Với tầm nhìn đến năm 2022 PNJ trở thành 
“Công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số 1 trong 

phân khúc thị trường trung, cao cấp tại Việt Nam”

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT
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Năm 1994, PNJ thành lập Chi 
nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà 

Nẵng được khai trương năm 1998, 
Chi nhánh Cần Thơ được khai 
trương năm 1999

Giai đoạn này cũng mang đậm 
dấu ấn trong công tác bắt đầu xây 
dựng thương hiệu chuyên nghiệp 
của PNJ, nữ trang PNJ bắt đầu xuất 
khẩu.

TĂNG TỐC MỞ RỘNG MẠNG 
LƯỚI & NGÀNH NGHỀ

1993 - 2000 
Năm 2001, nhãn hiệu PNJSilver 

chính thức ra đời 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 02/01/2004: 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.

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG 
THƯƠNG HIỆU & THỰC HIỆN 

CỔ PHẦN HÓA

2001 - 2004 

Năm 2005: Nhãn hiệu trang sức 
CAO Fine Jewellery chính thức 

ra đời; nhãn hiệu PNJSilver tái tung 
hình ảnh mới; PNJ là nhà tài trợ 
trang sức và vương miện cho cuộc 
thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức 
tại Việt Nam. Ngày 03/04/2008, kỷ 
niệm 20 năm thành lập, PNJ chính 
thức công bố thay đổi logo mới với 
hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, 
xứng tầm cho chặng đường mới.

PNJ trở thành một trong 200 doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam theo công 
bố của UNDP và vinh dự đón nhận 
Huân chương Độc lập Hạng ba.

TÁI TUNG THƯƠNG HIỆU & 
PHÁT TRIỂN NHÃN HÀNG 

CAO CẤP

2005 - 2008 Tháng 03/2009, cổ phiếu PNJ 
chính thức niêm yết tại HOSE, 

PNJ là doanh nghiệp kim hoàn đầu 
tiên và duy nhất niêm yết trên sàn 
chứng khoán cho đến nay.

Tháng 08/2009 Công ty TNHH MTV 
Thời trang CAO được thành lập. 

Ngày 18/10/2012, Xí nghiệp nữ 
trang PNJ được khánh thành, được 
đánh giá là một trong những xí 
nghiệp chế tác nữ trang hàng đầu 
Châu Á.

PNJ tiếp tục đầu tư, nâng cấp quy 
mô hệ thống phân phối, khánh 
thành các trụ sở và khai trương các 
TTKH tại Kiên Giang, Bình Dương, 
Biên Hoà, Hà Nội, Đà Nẵng thành 
những TTKH lớn nhất tại các khu 
vực này. Đặc biệt, PNJ 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, Phú Nhuận, Tp.HCM

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, TRỞ 
THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

2009- 2012 
Ngày 10/09/2013, nhãn hàng 

PNJSilver đã chính thức tái 
định vị. Thương hiệu trang sức 
vàng PNJ công bố thông điệp mới 
“Tôn vinh giá trị đích thực” tại cột 
mốc PNJ đánh dấu 25 năm. Song 
song đó, PNJ triển khai tái cấu trúc 
nhằm chuẩn hóa hệ thống quản trị 
theo chuẩn quốc tế và làm nền tảng 
vững chắc cho chiến lược 10 năm 
cũng như bước sang giai đoạn phát 
triển bền vững. 

PNJ tiếp tục khai trương hàng loạt 
TTKH ở các tỉnh thành cả nước, 
nâng tổng số cửa hàng bán lẻ 
trang sức lên 220 cửa hàng trên 
toàn quốc vào cuối năm 2016. Với 
những bước đi vững chắc cùng 
những thành tựu đã đạt được, PNJ 
đang dần hiện thực hóa tầm nhìn 
đã được xác định: là Công ty chế 
tác và bán lẻ trang sức hàng đầu 
tại Châu Á, giữ vị trí số một trong 
các phân khúc thị trường trang sức 
trung và cao cấp tại Việt Nam.

TÁI CẤU TRÚC, PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

2013- 2016 

Ngày 28/04/1988, cửa hàng 
Kinh doanh Vàng Bạc Phú 

Nhuận ra đời.

Năm 1992, PNJ chính thức mang 
tên Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận đồng thời xác định chiến 
lược phát triển là nhà sản xuất kinh 
doanh trang sức chuyên nghiệp. 

1988 - 1992
HÌNH THÀNH & XÁC ĐỊNH 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

NHỮNG CỘT MỐC HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
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DẤU ẤN PNJ 2016
• Những con số tiêu biểu
• Thành tựu & giải thưởng
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3.588 
TỔNG TÀI SẢN

TĂNG 21% SO VỚI NĂM 2015

TỶ
ĐỒNG

590,6 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

TĂNG 216% SO VỚI NĂM 2015

TỶ
ĐỒNG

3.951
SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

TĂNG 21% SO NĂM 2015

1.411
LỢI NHUẬN GỘP 

TỶ 
ĐỒNG

TRIỆU USD

48
GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

TỶ 
ĐỒNG363,7 

NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐÓNG GÓP HOẠT ĐỘNG 
AN SINH, XÃ HỘI 

6 TỶ 
ĐỒNG

26%
DOANH THU BÁN LẺ TĂNG

SO VỚI NĂM 2015

TỔNG DOANH THU

TĂNG 11% SO VỚI NĂM 2015

8,615 TỶ
ĐỒNG

VỐN CHỦ SỞ HỮU

TĂNG 14% SO VỚI NĂM 2015

1.500 TỶ
ĐỒNG

219
30 TTKH PNJ MỚI KHAI TRƯƠNG

TRÊN TOÀN QUỐC

TTKH

2,210 
TĂNG 11% SO VỚI NĂM 2015

SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM

TRIỆU
/  SẢN PHẨM

63
ĐƯỢC QUỸ TỪ THIỆN PNJ XÂY DỰNG 

& TRAO TẶNG TRÊN TOÀN QUỐC 

MÁI ẤM 
PNJ 

DẤU ẤN PNJ 2016
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20
ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT 

NAM CHẤT LƯỢNG CAO

NĂM 
LIÊN TIẾP

4
PNJ ĐƯỢC VINH DANH 

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

LẦN
LIÊN TIẾP

10
TRONG 100 DOANH NGHIỆP 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM 

TOP

THƯƠNG HIỆU MẠNH 
VIỆT NAM

100TOP

50
CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT 

VIỆT NAM

TOP

50
THƯƠNG HIỆU CÓ GIÁ TRỊ 

NHẤT VIỆT NAM

TOP

50
Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PNJ

Tạp chí FORBES ASIA bình chọn

NỮ DOANH NHÂN QUYỀN LỰC CHÂU Á

TOP

100
NƠI LÀM VIỆC 

TỐT NHẤT VIỆT NAM 2016

TOP

PNJ MARKS IN 2016
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SẢN XUẤT KINH DOANH TRANG SỨC 
VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÝ, PHỤ KIỆN 
THỜI TRANG, QUÀ LƯU NIỆM

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH 
KIM CƯƠNG, ĐÁ QUÝ, 

KIM LOẠI QUÝ

KINH DOANH 
ĐỒNG HỒ & MUA BÁN 

VÀNG MIẾNG

CHO THUÊ NHÀ THEO LUẬT 
KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN

01 02

03 04

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
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XÍ NGHIỆP NỮ TRANG PNJ
Xí nghiệp nữ trang PNJ có quy mô lớn nhất Việt Nam với 
tổng diện tích sử dụng 12.500m2, tổng vốn đầu tư trên 
100 tỷ đồng, sở hữu 1.000 thợ kim hoàn lành nghề cùng 
hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo công 
suất sản xuất lên 4 triệu sản phẩm/năm. 

Thông qua việc kiểm soát hiệu quả quy trình sản xuất, 
khai thác tối đa công nghệ mới và nâng cao tay nghề 
người lao động, xí nghiệp nữ trang PNJ đảm bảo các 
sản phẩm đầu ra luôn dẫn đầu về chất lượng, độ tinh 
xảo cũng như vượt xa các đối thủ về năng lực sản xuất. 

Các sản phẩm chủ lực của PNJ gồm có: trang sức 
vàng PNJ, trang sức bạc PNJSilver, trang sức CAO 
Fine Jewellery, trang sức Jemma, trang sức phục vụ 
Kinh doanh sỉ, vàng miếng, quà tặng doanh nghệp, 
Xuất khẩu… Bên cạnh đó, PNJ còn gia công xuất 
khẩu sản phẩm sang các thị trường Đức, Mỹ, Úc với 
5 cấp độ chất lượng sản phẩm từ trung cấp cho đến 
cao và siêu cao cấp. 

CHUỔI CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU
Sản phẩm trang sức của PNJ được sản xuất từ các nguyên liệu 
chính gồm vàng, bạc, kim cương, đá quý, đá bán quý, đá CZ… 
được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi nhập mua từ hơn 100 nhà 
cung cấp uy tín trong và ngoài nước như Ý, Nhật, HongKong, Thái 
Lan… Trong đó, lượng nhập mua bình quân hàng năm đối với 
vàng mua 4.460kg vàng nguyên liệu các loại, bạc là 2.000kg, Kim 
cương là 630.000 viên, đá quý và bán quý là 200.000 viên, đá CZ 
là 19 triệu viên… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sản xuất và kinh 
doanh trên thị trường. 

NHÀ CUNG CẤP BAO BÌ SẢN PHẨM

PNJ đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong các thiết kế về bao bì 
và luôn lựa chọn các Nhà cung cấp có uy tín trong và ngoài nước 
để sản xuất bao bì phù hợp với bộ tiêu chuẩn chất lượng riêng của 
PNJ. Hiện có 12 Nhà cung cấp đáp ứng được các tiêu chuẩn về bao 
bì của PNJ với số lượng nhập bình quân 1 năm đạt gần 5 triệu sản 
phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu kinh doanh trên toàn hệ thống.  

PNJ tự hào là doanh nghiệp kim hoàn sở hữu nhiều 
siêu phẩm kỷ lục Việt Nam như: Khăn rằn bằng vàng 
lớn nhất Việt Nam, Áo dài Việt Nam gắn hình tượng 
Phượng Hoàng bằng vàng lớn nhất… cùng nhiều tuyệt 
tác kim hoàn gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế 
như Hoa atiso vàng, vương miện hoa hậu Hoàn vũ, bộ 
trang sức “Xuân Hòa Bình” chiến thắng tại vòng tuyển 
chọn khu vực cuộc thi Thiết kế trang sức Asean 2015. NHẬP MUA TỪ HƠN

NHÀ CUNG CẤP TRONG 
VÀ NGOÀI NƯỚC

100 

VỚI 12 NHÀ CUNG CẤP

SẢN PHẨM NHẬP/NĂM
5.000.000 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT

SẢN PHẨM / NĂM
4.000.000 

SỞ HỮU

THỢ KIM HOÀN LÀNH NGHỀ
1.000

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
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CỬA HÀNG GOLD 

155
CỬA HÀNG CAO 

04
CỬA HÀNG SILVER 

60

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
• Với triết lý kinh doanh “Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp”, uy tín cùng chất 

lượng sản phẩm chính là tiền đề cho mọi hoạt động của PNJ. Để mang đến cho khách hàng những sản phẩm 
với chất lượng vượt trội, PNJ luôn đảm bảo chất lượng của các nguồn lực tạo ra: Nguồn lực quyết định chất 
lượng sản phẩm. Mỗi cá nhân đều cam kết thực hiện nhiệm vụ với thái độ lao động nghiêm túc nhất, không 
tạo ra sản phẩm lỗi hay tuyệt đối không để sản phẩm lỗi đến tay khách hàng.

•  PNJ cam kết chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm. Đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng của 
sản phẩm bảo hành như sản phẩm mới.

•  Mọi thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng đều được PNJ ưu tiên giải quyết và cam kết hỗ trợ ngay trong 
vòng 1/2 ngày làm việc.

KÊNH XUẤT KHẨU

KÊNH PHÂN PHỐI LẺ

TỔNG CỬA HÀNG

219
CỬA HÀNG ĐỘC LẬP

108
CỬA HÀNG TTTM

111

KÊNH TRỰC TUYẾN

shopping.pnj.com.vn

TỶ 
ĐỒNG15.2

CHÂU 
LỤC

QUỐC
GIA4 13

GẦN

KHÁCH HÀNG SỈ

  3.000

KÊNH PHÂN PHỐI SỈ

BẢN ĐỒ XUẤT KHẨU PNJ
4 Châu - 13 Quốc gia

Với hệ thống kênh phân phối đa dạng, rộng khắp, PNJ ngày càng tiếp cận các đối tượng khách hàng 
một cách quy mô và chuyên nghiệp hơn, minh chứng cho sự nhanh nhạy trong chiến lược phát triển 
cũng như xứng đáng với vị thế cánh chim đầu đàn trong ngành kim hoàn Việt Nam.

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
• Nhãn hiệu trang sức vàng PNJ
• Nhãn hiệu trang sức & phụ kiện PNJSilver
• Nhãn hiệu trang sức CAO Fine Jewellery
• Nhãn hiệu trang sức & phụ kiện Jemma
• Quà tặng Doanh nghiệp
• Dịch vụ kiểm định Kim cương, Đá quý, Kim loại quý



Nhãn hiệu 
TRANG SỨC VÀNG PNJ

T ừ khi ra đời năm 1988 cho đến nay, nhãn hàng 
trang sức vàng PNJ luôn không ngừng sáng tạo 
để liên tục cho ra đời hàng trăm bộ sưu tập đa 

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. 

Các sản phẩm trang sức vàng mang thương hiệu PNJ 
luôn có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp sang trọng và 
độc đáo, thời trang và hiện đại, với mỗi chi tiết đều 
được thổi hồn sống động bởi các nhà thiết kế tài năng 
và đôi bàn tay khéo léo của người thợ kim hoàn lành 
nghề, nhằm đảm bảo cho sản phẩm độ tinh xảo và 
tính thẩm mỹ cao, đáp ứng thị hiếu của mọi đối tượng 
khách hàng.

Nhãn hiệu 
TRANG SỨC & PHỤ KIỆN PNJSILVER

X uất hiện trên thị trường trang sức Việt Nam vào 
năm 2001, cho đến nay, PNJSilver như một 
cô gái trẻ hiện đại luôn dẫn đầu xu hướng với 

những bộ trang sức bạc và phụ kiện đa dạng, mới lạ. 

Với sắc hồng tím thời trang và năng động, PNJSilver 
tự hào là thương hiệu trang sức dễ dàng được nhận 
diện tại nhiều trung tâm mua sắm trên khắp các tỉnh 
thành Việt Nam, đáp ứng cơn khát trang sức thời trang 
của giới trẻ, nhóm đối tượng khách hàng chính mà 
PNJSilver hướng tới.

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
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Ra đời từ năm 2005, CAO Fine Jewellery 
từng bước chinh phục những khách 
hàng đẳng cấp bởi chính sự khác biệt 

độc đáo của một thương hiệu cao cấp. Sản 
phẩm của CAO Fine Jewellery được chế tác 
từ vàng 18K cùng những viên kim cương, đá 
quý, bán qúy 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 trong lĩnh vực cắt mài đá quý hay trong 
lĩnh vực kiểm định trên thế giới. 

Các trung tâm trang sức cao cấp của CAO 
luôn tọa lạc tại khu mua sắm sang trọng nhất 
Sài Gòn, Hà Nội đã cho thấy tầm nhìn chiến 
lược đúng đắn của CAO Fine Jewellery trên 
con đường chinh phục những khách hàng 
đẳng cấp cũng như trong việc cạnh tranh trực 
tiếp với các thương hiệu trang sức quốc tế 
đang hiện diện tại Việt Nam.

Nhãn hiệu 
TRANG SỨC CAO FINE JEWELLERY

Nhãn hiệu 
TRANG SỨC & PHỤ KIỆN JEMMA

Được khơi nguồn từ trào lưu phụ kiện 
thời trang đang ngày càng rầm rộ 
trên thế giới, Jemma là nhãn hàng 

trang sức phụ kiện cao cấp ra đời từ cuối 
năm 2009. Với định hướng phát triển là một 
nhãn hàng trang sức phụ kiện thời trang cao 
cấp, hiện đại, Jemma như một lựa chọn mới 
mẻ mang lại sự thanh lịch, quý phái cho phái 
đẹp. Tất cả sản phẩm Jemma đều được thiết 
kế theo phong cách hiện đại, cập nhật các 
xu hướng thời trang mới nhất trên nền chất 
liệu đa dạng từ bạc, hợp kim cao cấp cùng 
các loại đá bán quý rực rỡ sắc màu, để tạo 
nên những sản phẩm trang sức thời trang độc 
đáo, không chỉ thể hiện đẳng cấp, gu thẩm 
mỹ tinh tế mà còn mang đến niềm tự hào cho 
người sở hữu.

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
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Quà tặng 
DOANH NGHIỆP

Với thế mạnh về trình độ thiết kế, công nghệ chế 
tác cùng đội ngũ nghệ nhân và thợ kim hoàn 
có tay nghề tinh xảo, PNJ không chỉ có những 

tuyệt tác trang sức tôn vinh vẻ đẹp, niềm kiêu hãnh 
của phụ nữ mà còn là một trong những thương hiệu 
tiên phong phát triển dòng sản phẩm Quà tặng dành 
cho khách hàng doanh nghiệp. 

Mảng quà tặng doanh nghiệp có 6 dòng sản phẩm 
chính nhằm giúp các doanh nghiệp có nhiều lựa chọn 
để thể hiện sự trân trọng, lòng tri ân hay đánh dấu một 
giai đoạn phát triển trong lịch sử thương hiệu.

• Quà tặng danh dự 
• Thiệp quà tặng 
• Quà tặng trang sức 
• Quà tặng thời trang 
• Kiệt tác quà tặng 
• Vàng miếng và nhẫn trơn 

Dịch vụ
KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG, ĐÁ QUÝ, KIM LOẠI QUÝ

Qua 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giám 
định, với đội ngũ chuyên gia giám định giàu kinh 
nghiệm và thường xuyên được cập nhật kiến 

thức, cùng với trang thiết bị công nghệ hiện đại, công ty 
TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJLab) do PNJ 
thành lập đã và đang khẳng định uy tín của mình đối với 
khách hàng trong và ngoài nước. PNJLab hiện là công ty 
giám định hàng đầu hiện nay ở thị trường Việt Nam, là 
một trong số rất ít các công ty kiểm định tại Việt Nam xây 
dựng và vận hành thành công theo tiêu chuẩn quốc tế 
ISO/IEC 17025. 

Các giấy chứng nhận của PNJLab đều dựa trên những tiêu 
chuẩn giám định khắt khe nhất của Quốc tế, chẳng hạn 
việc giám định kim cương dựa trên các tiêu chuẩn của GIA 
- Viện Ngọc Học Hoa Kỳ. PNJLab cũng là một trong số ít 
các doanh nghiệp được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy phép cho 
phép xác định hàm lượng vàng trang sức, đồ mỹ nghệ... của 
doanh nghiệp hay các cá nhân khi có tranh chấp. 

DỊCH VỤ HIỆN CÓ CỦA PNJLAB 
• Giám định, tư vấn về Kim cương 
• Giám định, tư vấn về các loại đá quý, đá bán quý 
• Giám định, tư vấn vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu
• Khắc chữ trên kim cương theo yêu cầu

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
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CƠ CẤU TỔ CHỨC | SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ
Thành viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
Vanderbilt University USA

1994-1999: Trưởng P.Kinh 
doanh Chi nhánh Cty XNK 
Phú Yên tại Tp.HCM

2001-2008: GĐ nghiên cứu 
phát triển; PTGĐ Ngân hàng 
TMCP Đông Á

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

2010-2012: Cố vấn cao cấp 
của trường Đào tạo Quản lý 
doanh nghiệp CBAM

2015-nay: Thành viên 
HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận 

2013-nay: P.GĐ Trung Tâm 
Nghiên Cứu và Tư Vấn Về 
Giá Trị Sống

Ông LÊ QUANG PHÚC
Thành viên HĐQT

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
(WSU, Hoa Kỳ)

2000 -2004: PGĐ Công ty 
XDCT 507

2004-2006: Thành viên 
HĐQT kiêm GĐ Điều hành 
Trường Doanh nhân PACE

2005 - 2006 : PTGĐ Tổng 
Cty XDCT GT 5 (Cienco 5)

2014 - 2015 : TGĐ CTCP 
Phát triển Địa ốc Cienco 5

2010 - 2013 : Thành viên 
HĐQT CTCP Hạ tầng Nước 
Sài Gòn (SII)

2008 - nay : Thành viên 
HĐQT CTCP Phát triển BĐS 
Phát Đạt (PDR)

2010 - nay : Thành viên 
HĐQT CTCP ĐT&XD Tây Hồ 

2016 -nay : Thành viên 
HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận

Ông NGUYỄN VŨ PHAN
Phó Chủ Tịch HĐQT

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 
ĐH Bách khoa Tp. HCM

1996-1999: 
P.GĐ Xí nghiệp may Cty Sản 
xuất - XNK Bình Dương

1999-2003: 
P.GĐ Cty Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận

2004-2016: 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 
P.TGĐ CTCP Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận

2016-nay: 
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH
Thành viên HĐQT 

Tiến Sỹ Quản trị Kinh doanh, 
DBA 

2005-2007: Thành viên 
HĐQT - PTGĐ Saigon Gas 

2007-2012: P.TGĐ CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 

2008-2015: Chủ tịch HĐQT 
CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn

2013-2015: Chủ tịch HĐQT 
kiêm TGĐ CTCP Nhiên Liệu 
Sài Gòn (SFC) 

2012-nay: Phó Chủ tịch 
HĐQT CTCP Văn Hoá 
Phương Nam (PNC)

2015-2016: Phó Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ CTCP Sách 
Alpha (Alpha Books) 

2016-nay: Chủ tịch HĐQT 
kiêm TGĐ CTCP Văn hoá 
Sách Sài Gòn (Saigon Books)

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Kinh tế thương 
nghiệp, ĐH Kinh tế Tp. HCM

1988- nay: 
GĐ Cty Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận
1992-1997: Chủ tịch HĐQT 
Ngân Hàng TMCP Đông Á
2013-nay: Phó chủ tịch Hiệp 
hội NDN Việt Nam - VAWE
2014-nay: Chủ tịch Hội 
NDN Tp.HCM - HAWEE

Bà NGUYỄN THỊ CÚC
Thành viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
ĐH Kinh tế Tp. HCM

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

1996-2003: 
P.GĐ Cty Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận

2007-2014: 
Trưởng BKS, Ngân hàng 
TMCP Đông Á

2004-nay: 
Ủy viên HĐQT kiêm P.TGĐ 
thường trực CTCP Vàng Bạc 
Đá Quý Phú Nhuận

Ông LÊ HỮU HẠNH
Thành viên HĐQT

Kỹ sư Hoá học, ĐH Bách 
Khoa Tp.HCM; Chuyên gia 
kiểm định KC, Đá quý

1992-2003:
GĐ Chi nhánh PNJ Hà Nội
Phó P.Kinh doanh
Trưởng P.Kinh doanh CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2004-nay: Phó TGĐ CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2016-nay: Thành viên HĐQT 
CTCP Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận

2009-2016: Chủ tịch Công ty 
TNHH MTV Thời trang CAO

2010-nay: Chủ tịch Công ty 
Công ty TNHH Một thành 
viên Giám định PNJ

Bà PHẠM THỊ MỸ HẠNH
Thành viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
ĐH Kinh Tế Quốc Dân HN

1995-2003:
P. phòng Nghiên cứu-Tiếp 
thị, Trưởng P.Nghiên cứu-
Tiếp thị

2004 – 2009: 
Giám đốc P.Nghiên cứu - 
Tiếp thị PNJ

Giám đốc Phòng Quản lý hệ 
thống CAO

2009 - 2011: GĐ Cty TNHH 
MTV Thời trang CAO

2012 - nay: Phó TGĐ CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

2016-nay: Thành viên HĐQT 
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận

CƠ CẤU TỔ CHỨC | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Ông NGUYỄN THÀNH DƯ
Trưởng BKS

Ông TRẦN VĂN DÂN
Thành viên BKS

Bà NGUYỄN NGỌC HUỆ
Thành viên BKS

Cử nhân kế toán, ĐH Kinh tế 
Tp. HCM

2006: Kế toán viên Cty TNHH 
XD TM  Trang Trí Nội Thất 
Song Lê 

Quá trình công tác tại PNJ:

2006: NV Kiểm soát nội bộ

2012: Phó P.Kiểm soát nội bộ

2013: Trưởng Bộ phận Quản 
Trị Chất lượng - P.Quản trị 
chất lượng

2014-nay: Trưởng BP Kiểm 
soát nội bộ – P.Quản Trị 
Hiệu Quả CTCP Vàng Bạc 
Đá Quý Phú Nhuận.

2016-nay: Trưởng BKS CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Cử nhân Kế toán, ĐH Thương 
mại, Cử nhân QTKD, ĐH kỹ 
thuật công nghệ Tp. HCM

2012: Trưởng ban điều hành 
phân hệ sản xuất, Ban dự án 
ERP-Xman

2013: Trưởng BP Quản trị - 
Phòng Quản Trị Chiến Lược 
(Khối sản xuất và văn phòng)

2014: Phó GĐ - P. Quản Trị 
Hiệu Quả.

2015: Trưởng P. Phòng Quản 
Trị Chất Lượng XNNT

2004-nay: Thành viên BKS  
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận

2017-nay: Trưởng Phòng tài 
chính  CTCP Vàng Bạc Đá 
Quý Phú Nhuận

Cử nhân Tài chính thương 
nghiệp, ĐH Tài chính kế toán 
Tp. HCM

1998-1999: Kế toán trưởng 
Công ty Compunet Tp. HCM

2000-2010: Trưởng BP Kế 
toán Thanh toán Cty Vàng 
Bạc Đá Quý Phú Nhuận

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

2012-nay: Thành viên BKS 
CTCP Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận

BAN KIỂM SOÁT

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Tổng Giám Đốc

Bà NGUYỄN THỊ CÚC
Phó Tổng Giám Đốc

Ông LÊ HỮU HẠNH
Phó Tổng Giám Đốc

Bà PHẠM THỊ MỸ HẠNH
PhóTổng Giám Đốc

CƠ CẤU TỔ CHỨC |BAN TỔNG GIÁM ĐÔC

(Xem thông tin chi tiết giới thiệu BTGĐ trang 34-35) 
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• Báo cáo HĐQT
• Báo cáo Ban điều hành
• Báo cáo Ban Kiểm Soát

BÁO CÁO TÌNH HÌNH   
 HOẠT ĐỘNG 2016



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016

3. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

2. TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- HĐQT Công ty đã tổ chức 36 cuộc họp; qua đó đã ban hành 36 biên bản, nghị quyết HĐQT công ty. Các cuộc 
họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo 
đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp 
để tham khảo, nghiên cứu theo Điều lệ.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
1. THÔNG TIN TÌNH HÌNH THAM GIA CÁC CUỘC HỌP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT
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3. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tt): 

4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG 
NIÊN NĂM 2016

HĐQT đã tổ chức 36 phiên họp, ban hành 36 biên 
bản, nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ theo nghị 
quyết ĐHĐCĐ/HĐQT  năm 2016 như sau:

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền 

mặt: 10% và trích lập các quỹ theo Điều 9 của Nghị 
quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

- Thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng 
tiền mặt: 10% vào ngày 08/12/2016.

- Chuyển nhượng cho cá nhân và/hoặc tổ chức quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất tại địa chỉ 16-18-20-24/2 Thủ Khoa Huân, 
P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM

- Ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên 
quan với thành viên HĐQT

- Ngày 02/04/2016, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 
đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Dư làm Kiểm soát 
viên công ty với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày được bổ 
nhiệm. Và được BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 
01/07/2016

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo 
nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Vũ Thanh Giang; 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tt)

đồng thời bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm 
thành viên HĐQT của CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú 
Nhuận với nhiệm kỳ 5 năm và trình ĐHĐCĐ gần 
nhất thông qua.

- Lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 
kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP 
Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận phù hợp với Luật 
Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với hoạt động của 
doanh nghiệp.

- Xây dựng và ban hành quy chế quản trị công ty

- Xây dựng và ban hành Quy định tổ chức và hoạt động 
của HĐQT

- Xây dựng và ban hành Quy định tổ chức và hoạt động 
của Ban điều hành.

5. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các thành thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ, 
Phó TGĐ và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào 
tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công 
ty. Còn một thành viên BTGĐ đang chờ khóa đào tạo 
tại Tp. HCM phù hợp thời gian của đơn vị được cho 
phép của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016
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Doanh thu tăng 11,3% so cùng kỳ, trong đó trang sức 
bán lẻ tăng 26%. Các chỉ tiêu quan trọng liên quan 
đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi đều vượt 
kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế (báo cáo riêng) 
đạt 608 tỷ, nếu loại trừ dự phòng tài chính và thu nhập 
bất thường thì lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ tăng 26% 
so cùng kỳ 

Bên cạnh sự cố gắng phấn đấu không ngừng  của toàn 
thể cán bộ, nhân viên PNJ, phải kể đến các hoạt động 
tích cực và sâu sát của HĐQT nhằm thực hiện một 

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

2016 là năm sôi động của PNJ, đặc biệt là hoạt động bán lẻ trang sức vàng. Những thành tựu đạt được trong năm 
qua là niềm tự hào và là động lực to lớn cho nỗ lực của Hội đồng quản trị (HĐQT). Mặc dù gặp các tác động không 
mong muốn từ khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á, nhưng sự kiện này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh cốt lõi của PNJ.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tt)

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

chiến lược hoạt động toàn diện và hiệu quả; kết hợp 
giữa cơ cấu tổ chức phù hợp, kế hoạch phát triển mạng 
lưới được nghiên cứu kỹ lưỡng; chiến lược Marketing 
hiệu quả cũng như các hoạt động đào tạo diễn ra mạnh 
mẽ và rộng khắp. 

PNJ đã từng bước xây dựng nền tảng để phát triển 
mạnh mẽ và bền vững, vững bước xây dựng tầm nhìn 
“Là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại 
Châu Á, giữ vị trí số 1 trong các phân khúc thị trường 
trang sức trung và cao cấp tại Việt Nam”. 

2. KẾT QUÀ THỰC HIỆN CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỚC ĐỀ RA

• Đảm bảo chất lượng nguồn 
nhân lực:

- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu 
cá nhân gắn liền với chỉ tiêu của 
đơn vị

- Rà soát lại toàn diện năng lực lõi 
các vị trí chủ chốt 

- Tổ chức đào tạo trên diện rộng 
cho các nhân sự thuộc lĩnh vực 
sản xuất và lĩnh vực kinh doanh 
để nâng cao năng lực lõi, năng 
lực chuyên môn của đội ngũ. 

- Hoạt động tuyển dụng cơ bản đã 
đáp ứng được nhu cầu bổ sung 
nhân sự của Công ty theo mô 
hình cơ cấu tổ chức mới

• Đánh giá, đo lường và cải tiến 
   quy trình:

- Hoạt động đi vào chiều sâu

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát   
  tính tuân thủ

TẠO NỀN TẢNG CHO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

• Khai thác tối đa các công 
nghệ và thiết bị đầu tư trong 
năm 2015 – 2016 và đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu và 
phát triển

• XNNT tổ chức lại sản xuất 
một cách hợp lý hơn; tạo ra 
nhiều sản phẩm mới, chất 
lượng cao, cung cấp cho hệ 
thống kinh doanh 

• Các dòng hàng chiến lược 
được đẩy mạnh và cung cấp 
nhiều sản phẩm thay thế hàng 
nhập khẩu tạo ra thế chủ 
động cho công ty

TẠO ƯU THẾ  VƯỢT TRỘI
VỀ SẢN XUẤT

• Tăng độ phủ các cửa hàng 
   bán lẻ:

- Tiếp tục mở thêm 30 cửa 
hàng mới (kế hoạch là 25 cửa 
hàng). 

- Chiếm lĩnh thị trường tại 40 
tỉnh/thành trong cả nước

• Tăng chỉ số hài lòng của 
   khách hàng:

- Đánh giá mức độ hài lòng của 
khách hàng (NPS) tiếp tục 
được đẩy mạnh 

- Điểm NPS của PNJ trong năm 
2016 đã tăng so với năm 2015

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG 
CỦA KHÁCH HÀNG

Trong năm 2016, PNJ đã thành công trong việc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ bao gồm các 
mặt: mở rộng mạng lưới bán lẻ tăng mạnh doanh thu của các dòng hàng chiến lược cũng 
như củng cố toàn diện hệ thống bán lẻ. Nhờ đó, các chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh số và mở 
rộng hệ thống đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

DOANH THU TĂNG TRƯỞNG

SO VỚI 2015
11,3%

TRANG SỨC BÁN LẺ TĂNG

SO VỚI 2015
26%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TĂNG

SO VỚI 2015
26%

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016
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4. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGĐ:

Một số thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành định kỳ tuần, tháng, 6 tháng, năm. 
Việc giám sát của HĐQT đối với BTGĐ được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý, năm.

5. VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TGĐ VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của TGĐ và các cán bộ quản lý của 
Công ty. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò trong Ban điều hành có trách nhiệm tham dự các cuộc họp 
giao ban của BTGĐ định kỳ. Từ đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và có sự phối hợp tốt 
với BTGĐ để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với TGĐ và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, 
đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do 
HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

3. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH:

- Nhờ các cố gắng toàn diện và vượt trội của PNJ, hiệu quả tài chính năm 2016 đã vượt so với kế hoạch đề ra. 
Đây là một kết quả ấn tượng, mang lại sự thỏa mãn của cả bốn bên: Cổ đông, CB-CNV, Khách hàng và Xã hội.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tt)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016
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II. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do 
công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên HĐQT:

- CTCP Trang trí nội thất Không Gian Vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất - đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, 
sửa chữa quầy, tủ) cho văn phòng, hệ thống SXKD trong năm 2016;

- CTCP Địa ốc Đông Á: Ký Hợp đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà 
kho, hệ thống kinh doanh - thương mại trong năm 2016;

- CTCP Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng: Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình trong năm 2016.

III. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

I. NHÂN SỰ, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. NHÂN SỰ CỦA HĐQT

HĐQT có tám thành viên, trong đó bà Cao Thị Ngọc Dung là Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Vũ Phan là Phó 
Chủ tịch HĐQT. Các thành viên còn lại là Ủy viên HĐQT, trong đó bà Phạm Thị Mỹ Hạnh là thành viên HĐQT 
được HĐQT bổ nhiệm để thay thế chỗ trống phát sinh từ ngày 24/11/2016. Việc bổ nhiệm thành viên mới sẽ 
được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ 
nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên 
HĐQT mới là 05 (năm) năm được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa 
vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện đúng quyền 
hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

3. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT  : 26,600,000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT  : 20,600,000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT  : 16,600,000 đồng/tháng

4. LƯƠNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT CHUYÊN TRÁCH: 65,000,000 đồng/tháng

5. LƯƠNG, THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

- Hiện nay, PNJ có bốn thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

 • Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ được chi trả lương, trợ cấp được chi trả là: # 130,000,000 đồng/tháng và thưởng: 
# 2.5 tháng lương

 • Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ thường trực hưởng lương, trợ cấp: # 92,500,000 đồng/tháng và thưởng: # 2.5 
tháng Lương (Theo kế hoạch, Ủy viên HĐQT sẽ không kiêm nhiệm vụ PTGĐ thường trực kể từ ngày 01/4/2017)

 • Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ phụ trách kinh doanh hưởng lương, trợ cấp: # 73,507,000 đồng/tháng và thưởng: 
# 2.5 tháng Lương

 • Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ phụ trách marketing hưởng lương, trợ cấp: # 79,899,000 đồng/tháng và thưởng: 
# 2.5 tháng Lương (Theo kế hoạch, Ủy viên HĐQT sẽ không kiêm nhiệm vụ PTGĐ phụ trách marketing kể từ 
ngày 27/4/2017)

- Ngoài ra, PNJ có hai thành viên HĐQT được phân công là người đại diện phần vốn góp của PNJ tại công ty con.

CÁC NỘI DUNG KHÁC VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD PNJ NĂM 2016
1. NHỮNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY PNJ

2016 là một năm có nhiều biến động của nền kinh tế 
xã hội trong nước, sự biến động đó đã tác động khá 
nhiều đến thị trường vàng nói chung và ngành trang 
sức nói riêng, do đó để đạt tốc độ tăng trưởng doanh 
thu 11.3% hay mức tăng lợi nhuận của toàn Công ty 
tăng 21.8% so với năm 2015 là một nỗ lực rất lớn. 

Năm 2016 là năm kết thúc giai đoạn 1 trong chiến lược 
10 năm của công ty, có thể nói rằng đây là năm gặt hái 
thành quả từ việc thúc đẩy và khai thác các yếu tố nền 
tảng được xây dựng ở giai đoạn 1 của chiến lược này.

Tổng doanh thu toàn công ty năm 2016 đạt 97.5% so 
với kế hoạch đề ra, trong đó lợi nhuận gộp tăng trưởng 
6.5% so với kế hoạch và tăng 21.8% so cùng kỳ. Kết 
quả này phần lớn nhờ những lợi thế mà PNJ sở hữu như 
uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, chất lượng 
dịch vụ, hệ thống bán lẻ rộng khắp và thuận tiện cho 
việc mua sắm của người tiêu dùng và nhu cầu về trang 
sức ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều 
tăng hơn mức kế hoạch đề ra lần lượt là 9.5% và 1.4%, 
đều xuất phát từ quá trình phát triển nhanh chóng của 
mạng lưới (tăng 20% tương đương 30 so với kế hoạch 
25 trung tâm kim hoàn) và quá trình tái cấu trúc doanh 
nghiệp theo định hướng chiến lược dài hạn mà công 
ty đề ra. Mặt khác, cả hai chỉ số trên đều có sự tăng 
trưởng chậm hơn so với các chỉ số lợi nhuận mà công 
ty đạt được trong năm 2016, cụ thể là tăng trưởng lợi 

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

nhuận thuần của hoạt động kinh doanh là 22.6% so với 
kế hoạch, và tăng 183.8% so với cùng kỳ năm 2015; 

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 cả công ty đạt 
608 tỷ tăng 32.2% so với kế hoạch và tăng 223% so 
với cùng kỳ năm 2015. Điều này giúp Lợi nhuận sau 
thuế năm 2016 của PNJ đạt 130% so với kế hoạch và 
tăng 479.2% so với cùng kỳ năm 2015.Nếu loại trừ dự 
phòng tài chính và thu nhập bất thường thì lợi nhuận 
trước thuế đạt 650 tỷ tăng 26% so cùng kỳ . 

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam nói chung đang trên 
đà phát triển mạnh mẽ, chính vì vậy tìm kiếm được 
một mặt bằng phù hợp với tiêu chuẩn của PNJ trong 
một khu vực thị trường có tiềm năng không phải là dễ 
dàng. Trong bối cảnh đó, PNJ vẫn quyết tâm thực hiện 
và xuất sắc hoàn thành kế hoạch phát triển hệ thống, 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

TĂNG 223% SO VỚI 2015
608 TỶ 

ĐỒNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

TĂNG 479.2% SO VỚI 2015
130%  KẾ 

HOẠCH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016

cụ thể là với 30 cửa hàng được mở mới năm 2016 
vượt 20% kế hoạch đề ra, điều này một lần nữa khẳng 
định rằng khó khăn dù vẫn luôn xuất hiện nhưng với ý 

chí và quyết tâm cao độ, PNJ chắc chắn sẽ thực hiện 
thành công các kế hoạch kinh doanh để vững bước 
trong hành trình lan tỏa giá trị của Công ty.

TỔNG DOANH THU
(Đv: tỷ đồng)

Tổng doanh thu
Doanh thu trang sức

• Doanh thu tăng 11.3%
• Doanh thu trang sức tăng 13.5%

Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận trang sức

LỢI NHUẬN GỘP
(Đv: tỷ đồng)

• Lợi nhuận tăng 21.8%
• Lợi nhuận trang sức tăng 18.8%
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CƠ CẤU DOANH THU CƠ CẤU LỢI NHUẬN

Kinh doanh lẻ  
Vàng Miếng 
Kinh Doanh Sỉ
Xuất Khẩu  
Dịch vụ

- Chiến lược sản phẩm trong năm  hầu hết những sản phẩm 
trong các bộ sưu tập có số lượng tiêu thụ lớn đều khai 
thác được thế mạnh về công nghệ sản xuất của XNNT 
PNJ. Điều này giúp Công ty tăng tỷ lệ hàng sản xuất từ 
XNNT PNJ dần thay thế hàng nhập khẩu đồng thời tạo 
lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn cho nhãn hàng cũng như 
tăng hiệu quả từ việc giá thành sản phẩm được chiết giảm 
đáng kể.

- Hoạt động phát triển hệ thống bán lẻ diễn ra hết sức sôi 
nổi, 30 cửa hàng mới được phát triển nâng tổng số cửa 
hàng của PNJ trên toàn hệ thống lên mức 219 cửa hàng 
đến cuối năm 2016

- Việc nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng được triển 
khai đồng bộ trên toàn quốc, bên cạnh đó, chương trình 
đánh giá chỉ số hài lòng của khách hàng đối với chất 
lượng phục vụ của đội ngũ tư vấn viên được thực hiện 

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LẺ TRANG SỨC VÀNG

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC NGÀNH KINH DOANH CỐT LÕI CỦA PNJ TRONG NĂM 2016

Kết quả trên cho thấy tỷ trọng doanh thu bán lẻ trang 
sức dần phát triển theo đúng định hướng chiến lược 
mà HĐQT và Ban TGĐ đề ra; Hoạt động kinh doanh 
sỉ thu hẹp tỷ trọng đóng góp doanh thu và lợi nhuận 
bởi những khó khăn nhất định trong quá trình hoạt 
động; Hoạt động xuất khẩu trang sức vẫn duy trì được 

tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận dù thị trường 
và nhu cầu trang sức của thị trường thế giới có những 
biến động không tốt; Tuy không phải là mục tiêu trọng 
tâm nhưng hoạt động kinh doanh vàng miếng vẫn có 
tỷ trọng đóng góp lớn vào tổng doanh thu của doanh 
nghiệp.

Với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 30.5% tính từ năm 2012 đến nay cho thấy, hoạt động 
kinh doanh trang sức lẻ của PNJ đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, vượt xa tốc độ tăng 
trưởng trung bình của ngành. Với thành tích nhảy vọt khi có mức độ tăng trưởng so với cùng 
kỳ lên đến 26% đã phần nào khẳng định tính đúng đắn của chiến lược dài hạn mà PNJ đã 
đặt ra cho dù tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn cũng như áp lực cạnh 
tranh ngày một gay gắt trong giai đoạn 2015-2016,với sức mạnh thương hiệu, mạng lưới rộng 
khắp, hệ thống quản trị điều hành chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm vượt trôi, triết lý 
kinh doanh đi vào lòng người đã tạo nên thành công vang  dội của Thương hiệu PNJ.

KHAI TRƯƠNG MỚI

30
219 TTKH TRÊN TOÀN QUỐC

TTKH

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD PNJ NĂM 2016 (tt)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016

DOANH THU TRANG SỨC VÀNG
(Đv: tỷ đồng)

ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng hơn, những 
hoạt động này đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ 
bán hàng của PNJ qua kết quả đánh giá chỉ số tín 
nhiệm thương hiệu (NPS) 
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Kết quả kinh doanh cho thấy, doanh thu năm 2016 
tăng 22.3% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 99.9% so 
với kế hoạch năm 2016 đã đề ra, đây là sự nỗ lực vô 
cùng lớn của nhãn hàng PNJSilver trong bối cảnh cạnh 
tranh gay gắt từ các nhãn trang sức thời trang trong và 
ngoài nước đang đẩy mạnh hoạt động khai thác thị 
trường tiềm năng này

Sự nỗ lực của nhãn hàng PNJSilver đã giúp tỷ lệ tăng 
trưởng kép (CAGR) của nhãn hàng này tăng trưởng từ 
7.7% (giai đoạn 2014 - 2015) vọt lên mức 12.6% (giai 
đoạn 2015 - 2016). Trong quá trình tái cấu trúc lại chính 
mình, PNJSilver đã tập trung chuyên sâu phân tích 
nhu cầu của khách hàng tiềm năng, cải tiến hoạt động 

DOANH THU TRANG SỨC BẠC
(Đv: tỷ đồng)

D. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRANG SỨC BẠC 

nghiên cứu thiết kế và tung mẫu sản phẩm và bộ sưu tập 
liên tục phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, xây dựng 
các chất liệu truyền thông và marketing phù hợp từ đó 
đã thúc đẩy quá trình tăng trưởng doanh thu của nhãn 
hàng, thêm vào đó là những chương trình tiếp thị truyền 
thông sáng tạo phù hợp với tâm lý và thị hiếu của nhóm 
khách hàng mục tiêu.
 
Từ tháng 6 đến tháng 12/2016, tốc độ tăng trưởng doanh 
thu bình quân đều đạt mức bình quân > 35%/tháng, 
những chỉ số tài chính trên phản ánh một tín hiệu vô 
cùng lạc quan cho nhãn hàng PNJSilver trong năm 2017 
và các năm tiếp theo.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD PNJ NĂM 2016 (tt)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016

Lượng cầu vàng trang sức trên toàn thế giới trong năm 
2016 cũng có sự sụt giảm đáng kể cùng với sự bất ổn 
của nền kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước đã tác động 
một phần đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của PNJ 
trong năm vừa qua. Mặc dù trong bối cảnh đó, hoạt 
động xuất khẩu của PNJ vẫn duy trì tỷ trọng đóng góp 
doanh thu vào tổng doanh thu của toàn Công ty cũng 
như giữ được đà tăng trưởng ở mức 2 con số, cụ thể là 
tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 103.06 tỷ 
đồng; đạt 95% kế hoạch đề ra.

Quá trình dịch chuyển cơ cấu đầu tư của các doanh 
nghiệp trên thị trường trang sức bởi định hướng phát triển 
của nhà nước cũng như xu thế thị trường dẫn đến hoạt 
động kinh doanh sỉ của PNJ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Mặc dù hoạt động kinh doanh sỉ của PNJ đã có những 
điều chỉnh nhất định thông qua những chính sách kích 
cầu và tăng tính chủ động trong quá trình kinh doanh 
như: xây dựng và áp dụng chính sách đại lý cho khách 
hàng kênh sỉ, tổ chức thực hiện chào hàng tận nơi và 
thậm chí là hoạt động bán hàng trực tuyến…

Tuy nhiên doanh thu công sỉ trong năm 2016 chỉ đạt 
78.9% kế hoạch đề ra và giảm 15% so với cùng kỳ năm 
2015 khiến mức đóng góp doanh thu của hoạt động 
này vào tổng doanh thu của toàn công ty từ mức 34% 
(năm 2015) xuống 29% (năm 2016).

Một nhánh của hoạt khối kinh doanh sỉ là công tác 
bán hàng cho các doanh nghiệp dưới dạng quà tặng, 
sản phẩm khuyến mãi… đây có thể nói là một ngách 
thị trường giàu tiềm năng mà Công Ty có tập trung 
nguồn lực đầu tư khai thác đã bắt đầu phát huy hiệu 
quả khá cao với độ tăng trưởng doanh thu so với 
cùng kỳ vô cùng ấn tượng (tăng 59%, hoàn thành 
111%/ kế hoạch)

C. KINH DOANH XUẤT KHẨUB. KINH DOANH SỈ TRANG SỨC VÀNG

CHÂU 
LỤC

QUỐC
GIA4 13

XUẤT KHẨU

DOANH THU XUẤT KHẨU

TĂNG 10% SO VỚI 2015
103.06 TỶ 

ĐỒNG
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E. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN

Đây là hoạt động mà PNJ đang hướng đến để tạo nền 
tảng cho sự phát triển cùng với khuynh hướng phát triển 
chung của xã hội. Tổng doanh thu của hoạt động này 
mang lại cho Công ty 15.2 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch đề 
ra. Tổng doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm 2015; 

3. NHỮNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016 CỦA PNJ

tỷ trọng đóng góp doanh thu của dòng trang sức bạc 
tăng từ 11% lên mức 19%; Tuy tốc độ doanh thu tẳng 
cao nhưng hoạt động kinh doanh trực doanh trực tuyến 
vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng và đúng tiền năng của 
thị trường do còn nhiều hạn chế về nguồn nhân lực và 
cơ sở hạ tầng.
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SL ĐẾN WEBSITE PNJ & SHOPPING

2015     
2016

SL FAN TRÊN MẠNG XÃ HỘI SL ĐẾN WEBSITE QUA CCTT

Tổng doanh thu  Doanh thu trang sức vàng  
Lãi gộp   Lợi nhuận gộp/ Doanh thu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH PNJ
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II. NHỮNG ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC GIÚP PNJ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để có được những thành quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên của PNJ còn là sự đúng đắn 
trong công tác định hướng chiến lược của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty mà những định hướng đó được thực thi 
thông qua các đòn bẩy chiến lược sau:

1. TẠO NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Như đã xác định trong định hướng hoạt động năm 2016 tại báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2015, để công ty phát 
triển bền vững cần thiết phải đảm bảo sự hoàn thiện về các yếu tố nền tảng gồm 3 khía cạnh chính.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD PNJ NĂM 2016 (tt)
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Chỉ số về khả năng thanh toán hiện được cải thiện tăng 
7.75% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng tồn kho đồng 
thời kiểm sóat vốn vay. Dòng tiền từ hoạt động kinh 
doanh đã góp phần bổ sung cho nguồn vốn lưu động. 

Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của 
PNJ là 1.4 lần, tăng so với mức 1.29 lần của cùng kỳ 
năm 2015.

Số ngày tồn kho tăng, phản ánh sự thay đổi trong cơ 
cấu doanh thu khi nhóm trang sức cao cấp ngày càng 
chiếm tỷ trọng cao. Đây là xu hướng tất yếu của doanh 
nghiệp bán lẻ nói chung và trang sức nói riêng. Ngoài 
ra, tại thời điểm cuối năm 2016 bắt đầu mùa kinh 
doanh và các chương trình trọng điểm phải tăng lượng 
dự trữ hang hóa so với thời điểm cùng kỳ 2015. Số 

ngày tồn kho của từng kênh được kiểm soát chặt chẽ và 
nằm trong mức trung bình của các doanh nghiệp cùng 
ngành trên thế giới.    

Sự thay đổi trong cơ cấu dòng hàng cũng như kênh bán 
hàng đem lại tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 9.4% so với cùng 
kỳ và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo. 

Chỉ số ROS trong năm 2016 là 5.52% tăng 410% so 
với 2015, nếu loại trừ chi phí do dự phòng tài chính, 
ROS 2016 đạt 7.62% tăng 8.2% so với mức 7.04% của 
năm 2015. 

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động này đã phản ánh rõ 
nét sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh cốt lõi 
của PNJ. 

Trong năm 2016 các chỉ tiêu về lợi nhuận ròng đều tăng so với cùng kỳ do ảnh hưởng 
từ chi phí dự phòng tài chính trong năm là 84.7 tỷ thấp hơn nhiều so với năm 2015.  
Trong đó ROE đạt 31.4%, tăng 390% so với mức 6.4% của năm 2015. Tương ứng ROA 
2016 đạt 13.10% tăng 368% so với cũng kỳ 2015.

A. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Năm 2016, công ty đã hoàn tất quá trình xây dựng cơ 
cấu tổ chức theo mô hình quản trị của các công ty có 
kinh nghiệm thực hành tốt nhất trên thế giới nhằm đảm 
bảo nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cho 
toàn công ty thông qua hệ thống chỉ số KPIs của từng 
đơn vị và cá nhân. 

Trong năm 2016, công ty chú trọng nhiều đến công tác 
phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chú trọng đến 
yếu tố làm thế nào để nguồn nhân lực có chất lượng, 
chính vì thế công tác phát triển nguồn nhân lực đã tập 
trung giải quyết các nội dung cơ bản như: 

(1) Hoàn tất cơ cấu tổ chức của Công ty và định biên 
nhân sự cho từng đơn vị. 

(2) Hoàn tất quá trình xây dựng năng lực lõi cho từng vị 
trí làm việc và triển khai đánh giá trên toàn bộ người lao 
động, đây chính là cơ sở để công tác đánh giá chất lượng 
nguồn nhân lực được thực hiện một cách chính xác và 

khoa học, đồng thời chỉ rõ các yếu tố cần phát huy, cải 
thiện của từng nhân sự của từng đơn vị phòng ban. 

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện 171 khóa đào tạo 
tăng cường kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho người lao 
động, nâng cao chất lượng dịch vụ…, chính vì thế PNJ đã 
khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường lao 
động khi 2 năm liên tiếp đạt thành tích Top 100 doanh 
nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, đây 
chính là một trong những hoạt động mà PNJ chú trọng 
trong hành trình kiến tạo giá trị vàng của mình.

TỔNG SỐ LƯỢNG

3.951
CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN
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2. TẠO ƯU THẾ VƯỢT TRỘI VỀ SẢN XUẤT

Bên cạnh những yếu tố nền tảng, sự đóng góp của 
XNNT PNJ là không hề nhỏ trong quá trình phát triển 
của PNJ trong những năm vừa qua, có thể thấy sự đầu 
tư trong lĩnh vực sản xuất là một bước đi dài hạn và 
hoàn toàn đúng đắn mà HĐQT và Ban lãnh đạo công 
ty đặt ra. 

Với lực lượng sản xuất có tay nghề cao, trang thiết bị 
và công nghệ sản xuất hiện đại vào bậc nhất thế giới 
cùng với sự đầu tư hợp lý công tác Nghiên cứu phát 
triển (R&D) cho đến hiện nay XNNT PNJ đã khẳng 
định mình bằng những sản phẩm có chất lượng và tiêu 
chuẩn tương đồng với các sản phẩm trang sức nhập 
khẩu. Chủ động công nghệ trong công tác sản xuất góp 
phần tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho PNJ

- Chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch hàng hóa

- Tăng hiệu quả kinh tế từ việc giảm giá thành sản phẩm

- Khai thác các nguồn lực như con người, máy móc 
thiết bị, vốn, vòng quay nguyên liệu…

3. CHIẾN LƯỢC SP VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 
SÁNG TẠO THÚC ĐẨY DOANH THU CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH NHÃN HÀNG. 

Tiếp nối chuỗi thành công trong năm 2015, năm 2016 
các hoạt động tiếp thị đã tiếp tục có những hoạt động 
gây tiếng vang trên thị trường, tuần lễ thời trang Việt 
Nam tiếp tục được chứng kiến những tuyệt phẩm trang 
sức mang dấu ấn PNJ. 

Bên cạnh những hoạt động truyền thông công ty, các 
chương trình truyền thông tiếp thị của các nhãn hàng 
phục vụ cho công tác quảng bá sản phẩm và kích cầu 
cũng được triển khai hết sức sáng tạo, phù hợp tâm lý 
tiêu dùng các phân khúc thị trường của từng nhãn hàng, 
tiếp tục để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người 
tiêu dùng.

Sự thành công trong hoạt động Marketing của PNJ 
không phải đến từ những chương trình đơn lẻ mà nó 
xuất phát từ một chuỗi các giá trị của những giai đoạn 
khác nhau mà bắt đầu từ việc thấu hiểu và đồng cảm 
với nhu cầu, cảm xúc của khách hàng. 

Chính những sự thấu hiểu đó đã hình thành nên những 
cơ sở cho việc xây dựng chiến lược Marketing và giúp 
các chương trình truyền thông tiếp thị của các nhãn 
hàng có được vị trí trong tâm trí và trái tim của người 
tiêu dùng.
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B. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH

Các quy trình hoạt động của PNJ đã được thực hiện 
đánh giá hiệu quả từ đầu năm 2016, qua đó PNJ đã tiến 
hành hiệu đính cải tiến và đo lường các quy trình nhằm 
vận hành hiệu quả. 

Đặc biệt những quy trình cối lõi đã được đánh giá một 
cách kỹ lưỡng và tiến hành hiệu đính để đạt hiệu quả 
cao nhất, đơn cử như quy trình dự báo hàng hóa cung 
cấp cho hệ thống bán lẻ. Sau khi tiến hành cải tiến, 
tỷ lệ dự báo chính xác đã được nâng lên mức 90% 
trong năm 2016, điều này đã giúp công tác điều phối 
sản xuất và hàng hóa đến hệ thống tốt hơn, giảm tỷ 
lệ hàng tồn trên kênh phân phối cũng như tăng hiệu 
quả kinh doanh.

C. TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN

Với sự tư vấn của một trong những đơn vị tư vấn lớn 
hàng đầu thế giới, công ty đã xây dựng chiến lược công 
nghệ thông tin dài hạn với đầy đủ các phân hệ theo 
chuẩn công ty đa ngành, đa quốc gia, việc triển khai 
chiến lược công nghệ thông tin này sẽ làm bàn đạp 
vững chắc cho PNJ trong công tác điều hành, quản trị 
và nghiên cứu phát triển giai đoạn 2017-2022.

Năm 2016 đã đánh dấu một bước tiến lớn 
trong việc hoàn thiện và áp dụng hệ thống 
CNTT trong toàn bộ hoạt động SXKD của 
công ty PNJ.

4. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI MẠNH MẼ VÀ BỀN VỮNG 

Thị trường trang sức Việt Nam vẫn còn tiềm năng rất 
lớn, trong khi đó phần lớn tỷ trọng thị phần của ngành 
hàng này được nắm giữ bởi các đơn vị kinh doanh nhỏ 
lẻ, các doanh nghiệp có quy mô và thương hiệu vẫn 
đang chia nhau phần nhỏ của chiếc bánh thị phần. 
Chính vì vậy việc tranh thủ nắm giữ thị phần sẽ tăng cơ 
hội thành công cho các Doanh nghiệp tham gia vào thị 
trường này, đó cũng là mục tiêu mà PNJ xác định cho 
mình trong chiến lược phát triển bền vững.

PNJ đã phát triển mới 30 cửa hàng (tăng 20% so với kế 
hoạch 25 cửa hàng), nâng tổng số cửa hàng của PNJ 
lên mức 219 cửa hàng tại 90% các thị trường trọng 
điểm trên toàn quốc mà PNJ nhắm đến nâng độ phủ 
của PNJ lên mức 47/63 tỉnh thành.

Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế, quá trình phát triển 
mạng lưới này cũng đóng góp một phần không nhỏ 
trong việc nâng cao chỉ số sức khỏe và chỉ số tín nhiệm 
thương hiệu của PNJ, đồng thời quá trình phát triển 
hệ thống cũng sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh cho PNJ 
thông qua việc tăng mức độ thuận tiện trong quá trình 
mua sắm của khách hàng, chiếm giữ những vị trí mặt 
bằng chiến lược ở các thị trường trọng điểm cũng như 
khai thác các ưu thế của người tiên phong (first mover) 
trong từng khu vực thị trường. Điều này đã làm cho thị 
phần của PNJ liên tục tăng trưởng trên thị trường trang 
sức trong nước trong những năm vừa qua.
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Với triết lý kinh doanh của doanh nghiệp là luôn “Đặt 
lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh 
nghiệp”, Công ty PNJ luôn ý thức và thực hiện tốt các 
nghĩa vụ của mình với xã hội,thực hiện tốt nghĩa vụ 
nộp thuế và ngân sách cho nhà nước, chính vì vậy liên 
tiếp trong 5 năm vừa qua (2012 -2016) PNJ luôn nhận 
được giấy khen từ Tổng cục thuế Tp. HCM khen tặng về 
thành tích chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình. 
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Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện, chăm lo đời sống 
cho người nghèo, chương trình trao học bổng cho 
những sinh viên nghèo hiếu học hay chương trình tặng 
mái ấm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do 
Quỹ từ thiện PNJ thực hiện.

SỐ TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ
5. HOÀN THÀNH TỐT TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ NƯỚC, CỘNG ĐỒNG

BIỂU ĐỒ TIÊU THỤ TRANG SỨC VÀNG
(Đv: tấn)

Việt Nam PNJ  Thị phần trang sức của PNJ

NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Đv: tỷ đồng)
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SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
(Đv: triệu/ món)

DOANH THU HỢP NHẤT
(Đv: tỷ đồng)

Hoạt động kinh doanh cốt lõi
Thu nhập tài chính

CƠ CẤU LNTT HĐKD CỐT LÕI TRÊN TỔNG LỢI NHUẬN
(Đv: tỷ đồng)

RỦI RO VỀ TÍN DỤNG 

Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường 
xuyên theo dõi tình hình để đánh giá đảm bảo công 
ty luôn có độ an toàn trong quá trình hoạt động. Mặc 
dù tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng (từ 26% -> 39%) 
nhưng được kiểm soát ở mức an toàn và chủ yếu mức 
tăng nợ này được phục vụ cho công tác phát trển hệ 
thống mạng lưới bán lẻ và đã đóng góp tích cực vào kết 
quả kinh doanh của công ty trong năm 2016.

RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG NGUYÊN LIỆU

PNJ kiểm soát giá bình quân đầu vào và đầu ra linh 
hoạt, điều này cho phép công ty kiểm soát tỷ suất lợi 
nhuận gộp của mình ở mức ổn định, theo nhu cầu thị 
trường và giá thành sản xuất thay vì bị ảnh hưởng bởi 
biến động giá nguyên liệu.

Có thể nói rằng, việc thực hiện thành công những đòn 
bẩy chiến lược đã mang lại những thành quả nhất định 
cho PNJ trong giai đoạn 5 năm vừa qua, đơn cử như:

Tốc độ tăng trưởng kép của vốn chủ sở hữu ở giai đoạn 
từ năm 2012 đến năm 2016 là 5%, trong đó mức tăng 
14.1% vốn chủ sở hữu trong năm 2016 so với năm 

2015, bên cạnh đó chỉ số thích ứng tài sản cố định dài 
hạn cũng như hệ số tài sản dài hạn/ vốn chủ sở hữu 
năm 2016 tiếp tục giảm mạnh so với năm 2015, cụ thể 
là chỉ số thích ứng tài sản cố định dài hạn từ 51% trong 
năm 2015 xuống mức 31% và hệ số tài sản cố định dài 
hạn/ vốn chủ sở hữu giảm từ 54.1% về mức 32.3%, các 
chỉ số này cho thấy công ty hiện đang phát triển một 
cách hết sức an toàn và bền vững.

Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu hợp nhất 
của PNJ trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay đạt 8%, 
tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong 
những năm gần đây là vô cùng ấn tượng, nếu trong 
năm 2015 không tiến hành trích quỹ dự phòng thì tốc 
độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế luôn được duy trì 
một cách ổn định, mặt khác, quá trình trích lập quỹ dự 
phòng đã giúp cho công ty đảm bảo được những bước 
đi chiến lược dài hạn và ổn định hơn.

Tất cả những điều đó đã xây dựng nên hình ảnh một 
PNJ đã, đang và tiếp tục trên đà phát triển và sẽ tiếp tục 
phát triển một các bền vững trong tương lai.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO
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ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CON

1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG CAO

Có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, doanh thu năm 2016 đạt 
64.5 tỷ đồng tương đương 67% so với năm 2015, tuy 
nhiên lợi nhuận gộp trên doanh thu của Công ty này 
đã tăng từ 23% (2015) lên mức 26% (2016), Lợi nhuận 
trước thuế đạt 1.82 tỷ bằng 14% so cùng kỳ. Sự sụt 
giảm doanh thu của công ty CAO xuất phát từ quá trình 
di dời hệ thống cửa hàng trong năm 2016 khiến các 
điểm bán chính trên thị trường Tp. Hồ Chí Minh tạm 
ngưng hoạt động trong một thời gian, tuy nhiên các cửa 

Hai mục tiêu chính về lĩnh vực đầu tư tài chính mà PNJ 
xây dựng trong năm 2016 và đã được PNJ thực hiện 
hoàn tất đó là: 

• Hoàn tất trích lập các quỹ dự phòng; 

• Thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp 
ngoài ngành kinh doanh cốt lõi của mình.

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁM ĐỊNH PNJ (PNJLab) 

Cũng có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, doanh thu năm 2016 đạt 17.8 tỷ đồng, tăng 25.3% so với cùng kỳ năm 2015 
(14.8 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 7.85 tỷ đồng, tăng 29.5% so với cùng kỳ năm 2015 (6.06 tỷ đồng), điều 
này cho thấy PNJLab là một doanh nghiệp có mức tăng trưởng tốt và ổn định trong những năm gần đây.

Dịch vụ hiện có của PNJLab: 
• Giám định, tư vấn về Kim cương 
• Giám định, tư vấn về các loại đá quý, đá bán quý 
• Giám định, tư vấn vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu
• Khắc chữ trên kim cương theo yêu cầu

Có thể nói năm 2016 là năm thành công của PNJ trên nhiều mặt trận chiến lược, không 
chỉ đơn thuần được đóng góp bởi kết quả hoạt động của PNJ, mà còn được cộng hưởng 
bởi các công ty thành viên như CAO và PNJLab. 

hàng này đã hoạt động lại vào tháng 7/2016. Sự quay 
lại ấn tượng của nhãn hàng CAO lần này được đánh 
dấu bởi sự sang trọng, đẳng cấp vốn có của nhãn hàng, 
sự đầu tư thiết kế và xây dựng cửa hàng theo một mô 
tuýp mới hiện đại, trang nhã và cao cấp hơn. Với sự 
đầu tư về hình ảnh và chiến lược marketing phù hợp, 
PNJ tin rằng CAO sẽ thật sự khởi sắc trong năm 2017 
và những năm kế tiếp.

Hiện tại, PNJ chỉ duy trì 2 công ty con là những đơn 
vị hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của PNJ đó là Công 
ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO và Công ty 
TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJLab).

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016

66  67 



HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 

Hướng đến tính chuyên nghiệp trong các hoạt động 
với nhà đầu tư, năm 2016, bộ phận quan hệ nhà đầu 
tư (IR) tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đã 
thực hiện trong các năm trước đây nhằm đưa hình ảnh 
của PNJ tới nhà đầu tư ngày càng minh bạch và đáng 
tin cậy hơn.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2016

• Công bố kết quả kinh doanh hàng quý tới Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán 
Tp. HCM và các phương tiện thông tin đại chúng;

• Đảm bảo các thông tin trong mục quan hệ nhà đầu tư 
trên website của Tập đoàn luôn chính xác và kịp thời

• Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về công bố thông tin 
theo luật định 

• Hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư

- Tổ chức tiếp xúc trao đổi và làm việc tại hội sở PNJ 
với hơn 100 nhà đầu tư cá nhân/tổ chức, ngân hàng 
đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
đầu tư trong và ngoài nước

- Tiến hành tổ chức 3 buổi “Analyst Meeting” định kỳ 
hàng năm nhằm truyền tải cũng như giải đáp thắc mắc 
hoạt động kinh doanh của công ty đến nhà đầu tư

• Hỗ trợ tổ chức, tiếp đón hướng dẫn và giải đáp cho 
cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

• Tham dự hội nghị đầu tư quốc tế “Viet Nam Access 
Day 2016” do công ty chứng khoán Bản Việt tổ chức

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới còn nhiều khó khăn nhưng những 
thành quả mà PNJ đạt được trong năm 2016 là vô cùng ấn tượng, điều này khẳng định 
ý chí quyết tâm và sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV Công ty PNJ và chứng minh được 
tính đúng đắn trong định hướng chiến lược mà HĐQT và Ban lãnh đạo của Công ty đã 
đề ra: Là Công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số 1 trong 
các phân khúc thị trường trung và cao cấp tại Việt Nam; đồng thời khẳng định PNJ sẽ 
tiếp tục phát triển bền vững trong các năm tiếp theo trong hành trình kiến tạo giá trị 
vàng của mình.

GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2016

Giải thưởng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công 
bố thông tin, tức doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng 
và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam trong năm 2016. Theo đó, PNJ 
là 1 trong số 118 doanh nghiệp niêm yết đáp ứng các 
quy định về công bố thông tin trong năm 2016 theo 
khảo sát toàn diện của Hiệp hội các nhà quản trị tài 
chính Việt Nam (VAFE) và cổng thông tin tài chính 
chứng khoán Vietstock.vn phối hợp tổ chức

MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CHO HOẠT ĐỘNG QUAN 
HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 2017

• Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đưa thông tin chất 
lượng hơn tới nhà đầu tư qua các buổi công bố kết 
quả kinh doanh hàng quý và bản tin IR hàng quý.

• Cung cấp các bảng báo cáo hoạt động kinh doanh 
bằng tiếng Anh lên website của công ty nhằm giúp 
nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin dễ dàng và 
đẩy đủ hơn về PNJ.

• Duy trì các kênh giải đáp thông tin cho nhà đầu tư, 
luôn đảm bảo tính chính xác và kịp thời nhất.

Theo đó, bộ phận IR luôn nỗ lực duy trì kênh thông tin 
liên lạc hai chiều giữa PNJ với nhà đầu tư, nhằm giải 
đáp thỏa đáng các thắc mắc về chiến lược, tình hình 
kinh doanh giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, gây 
dựng mối quan hệ hai chiều chặt chẽ, cũng như những 
đóng góp hữu ích từ các nhà đầu tư, quí cổ đông trong 
chặng đường gây dựng và phát triển bền vững của PNJ.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
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II. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

I.  THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BKS III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BTGĐ VÀ CỔ ĐÔNG:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định

- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty

- Theo dõi việc thực thi kế hoạch SXKD năm 2016 của BTGĐ

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BTGĐ VÀ CÁC CÁN BỘ 
QUẢN LÝ KHÁC:

- Các vấn đề trọng yếu của công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, BTGĐ

- BKS nhận được sự trợ giúp ở tất cả các cấp, các đơn vị trong công ty

V. HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BKS:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS. BKS đã họp và thống nhất bầu 
Trưởng BKS. Theo đó, Ông Trần Văn Dân thôi giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 01/07/2016. Ông Nguyễn 
Thành Dư đảm nhiệm chức danh Trưởng BKS kể từ ngày 01/07/2016. BKS gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn 
Thành Dư - Trưởng ban, Ông Trần Văn Dân - Thành viên và Bà Nguyễn Ngọc Huệ - Thành viên

- BKS đã phân công nhiệm vụ năm 2016 cho từng thành viên và soạn thảo quy định tổ chức & hoạt động của BKS.

- BKS thẩm định quá trình xây dựng và chuẩn bị nhân sự, tài liệu cho việc thực hiện mô hình cơ cấu tổ chức mới.

- Từng thành viên BKS đi quan sát thực tế hoạt động tại công ty con, XNNT, các phòng ban tại trụ sở công ty và 
một số điểm bán hàng  trong hệ thống.

VI. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016

- Trưởng BKS   : 8.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS  : 4.000.000 đồng/tháng.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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BÁO CÁO CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

2. THẨM TRA VỀ VIỆC PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 của HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ, BKS nhận định Phương án phân
phối lợi nhuận năm 2016 đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ của PNJ, phương án chia cổ tức 18%/ mệnh giá
đúng mức kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.

3. KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH:

- BKS đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của 
công ty, xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty 
TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán, BKS thống nhất 
với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn 
PNJ và Báo cáo tài chính riêng của PNJ năm 2016 đã 
kiểm toán.

Năm 2016, với tình hình kinh tế khó khăn, biến động 
giá vàng, cạnh tranh trong ngành hàng gay gắt nhưng 
HĐQT, BTGĐ đã đưa PNJ gia tăng mạnh mẽ được các 
nguồn lực cốt lõi theo chiến lược công ty; thực thi nghị 
quyết ĐHĐCĐ 2016 và các mục tiêu quan trọng của 
nhiệm kỳ. Hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, 
BTGĐ tập trung vào:

- Triển khai và thực hiện đồng bộ những mục tiêu và 
giải pháp nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ. Triển khai 
xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm cấp công 
ty, cấp các đơn vị kinh doanh chiến lược và chiến 
lược cấp chức năng.

- Việc Đánh giá đúng nội lực, tiềm năng của PNJ, tình 
hình cạnh tranh của thị trường, đưa ra các quyết định 
phù hợp về công nghệ sản xuất, chiến lược sản phẩm, 
tái cấu trúc hàng hóa, hoạt động sáng tạo (đặc biệt là 
sáng tạo trong hoạt động Marketing), nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng... đã đưa PNJ có kết quả 
vượt bậc, tăng khả năng cạnh tranh trong ngành, đưa 
lợi thế cạnh tranh của PNJ lên mức cao hơn tại thị 
trường Việt Nam.

- Tiếp tục có những hành động, giải pháp trong xây 
dựng cơ cấu tổ chức, tập trung củng cố và phát triển 

I. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BKS

- Giám sát và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt 
động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2016 của HĐQT và BTGĐ theo nghị quyết của 
ĐHĐCĐ năm 2016.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ thận trọng 

trong công tác tổ chức bộ máy kế toán. Soát xét các 
báo cáo tài chính (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
thực hiện kiểm toán).

- Thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 
hoặc theo yêu cầu của nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 9, điều 26, điều lệ công Ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

nhân sự các cấp theo quy hoạch, làm nền tảng cho sự 
phát triển bền vững của PNJ.

- Nỗ lực phát triển hệ thống kênh phân phối, mở cửa 
hàng mới nhanh kịp với thị trường và quản trị tốt hoạt 
động, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

- Công ty đã ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là 
người liên quan với thành viên HĐQT.

- Trong năm công ty đã trích lập hết khoản dự phòng 
khoản đầu tư tài chính tại Ngân hàng cổ Phần Đông Á 
phù hợp với chuẩn mực và qui định; đồng thời thoái 
vốn thành công tại Công ty cổ phần địa Ốc Đông Á.

- Lợi nhuận sau thuế riêng của PNJ đạt 470 tỷ 279 triệu 
đồng (130%) so với kế hoạch 2016 và tăng 295% so 
với cùng kỳ năm 2015.

Qua công tác giám sát các hoạt động của HĐQT, 
BTGĐ năm 2016, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu 
hiệu bất thường; và thực hiện đúng điều lệ, quy chế, 
nghị quyết ĐHĐCĐ, pháp luật hiện hành về công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán (thông qua kết 
quả được phản ánh đầy đủ và trung thực trong các tài 
liệu (hồ sơ của PNJ).

- Theo chúng tôi, tình hình tài chính của cả Tập đoàn 
PNJ và PNJ nói riêng đã được phản ánh trung thực và 
hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/ 
hồ sơ liên quan, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 
chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính.

Lợi nhuận phân phối:    450,488,049,260 đồng

- Chia cổ tức (18%/mệnh giá):    176,892,962,000 đồng
- Trích lập các quỹ:      139,950,000,000 đồng
- Lợi nhuận để lại:     133,645,087,260 đồng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (tt) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2016
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• Chiến lược giai đoạn (2017- 2022) 
• Kế hoạch hoạt động năm 2017

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   
 TRONG TƯƠNG LAI 



CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2017 - 2022
Giai đoạn 2017 - 2022 là giai đoạn cuối hoàn thành chiến lược 10 năm 2012 – 2022, đã được HĐQT xây dựng  
tiếp tục giữ vững sứ mệnh “mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm tinh tế & chất lượng 
vượt trội” và tầm nhìn 2022. “Là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số 1 trong 
phân khúc thị trường Trung - Cao cấp tại Việt Nam”

Định hướng chiến lược của PNJ trong giai đoạn 2017 - 2022 được tóm tắt trong mô hình dưới đây:

Với mô hình này, sau khi hoàn thành giai đoạn 2, PNJ sẽ đạt được tầm nhìn 2022; là một công ty phát triển bền 
vững toàn diện và tạo được nền tảng vững chắc và mạnh mẽ cho bước phát triển tiếp theo.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CỦA GIAI ĐOẠN 2017-2022 CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Là tập thể liên tục học tập. Có trách nhiệm cao với Người lao động và xã hội 

- Có hệ thống quản trị tiên tiến và hiệu quả

- Là một thương hiệu mạnh và được khách hàng yêu thích 

- Có sức mạnh và hiệu quả về tài chính 

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Đạt trong TOP 10 Doanh nghiệp SXKD phát triển bền vững tại Việt Nam

- Đạt TOP 50 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

- Toàn công ty được đào tạo bình quân 72h/năm

- Có hệ thống quy trình vận hành tiên tiến và hiệu quả, tích hợp toàn bộ với 
  ISO 9000, ISO 14000 và ISO 27000 , được tin học hóa tối đa 

- NPS không thấp hơn 8,7 

- Doanh thu trang sức tăng bình quân 20% /năm

- Lợi nhuận gộp toàn công ty tăng bình quân 20%/năm

- Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 20%/năm

- ROA tăng bình quân 5% /năm

- ROE tăng bình quân 5%/năm   

DOANH THU TRANG SỨC

LỢI NHUẬN GỘP

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

20%

20%

20%

TĂNG

TĂNG

TĂNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH THỨC ĐƯỢC HOẠT ĐỊNH NHƯ SAU:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Năm 2017 sẽ là năm bản lề của chiến lược phát triển 10 năm 2012 – 2022 của PNJ. Các định hướng chính mà 
HĐQT đặt ra cho Ban điểu hành như sau:

Nối tiếp thành quả đạt được trong giai đoạn 1 (2012 - 2017) của chiến lược 10 năm, 
năm 2017 dự kiến sẽ là năm đột phá của PNJ trên mọi phương diện.

DOANH THU TRANG SỨC VÀNG

23%
TĂNG

DOANH THU TRANG SỨC BẠC

30%
TĂNG

DOANH THU XUẤT KHẨU

20%
TĂNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

• Mục tiêu PTBV của LHQ 
• Các mục tiêu phát triển bền vững
• Cam kết với các bên liên quan
• Gắn kết các bên liên quan
• Nền tảng cho phát triển bền vững

Triết lý phát triển bền vững PNJ

“ Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội 
vào lợi ích doanh nghiệp ” 



MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PNJ 
KINH TẾ - MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI
Tại PNJ, chúng tôi hiểu rằng thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đánh giá dựa trên những con số 
về tài chính, mà còn được thể hiện thông qua sự đồng hành cùng sự phát triển bền vững của môi trường, xã hội 
và con người. 

Chính vì thế, căn cứ vào nội dung của 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, PNJ đã nghiên cứu, 
lựa chọn và tích hợp các mục tiêu này vào định hướng và các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

• Tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận. 
• Tối đa hóa lợi ích cổ đông và nhà đầu tư. 
• Nâng cao sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu 

và sản phẩm của công ty, không chỉ trong nước mà còn từng 
bước mang thương hiệu PNJ vươn ra tầm thế giới.

• Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. 

• Xử lý triệt để và hiệu quả chất thải nguy 
hại từ quy trình sản xuất

• Thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường

• Tạo môi trường làm việc lành mạnh 
và lý tưởng cho người lao động.

• Thu hút, nuôi dưỡng và giữ chân 
nhân tài.

• Đầu tư có hiệu 
quả vào các dự 
án cộng đồng, an 
sinh xã hội.

• Tạo việc làm và 
điều kiện kinh 
tế ổn định cho 
người lao động tại 
địa phương.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Diễn ra từ ngày 25/09/2015 đến 27/09/2015, Hội 
nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Phát triển 
bền vững đã diễn ra tại New York, Mỹ với sự tham 
gia của lãnh đạo 193 quốc gia thành viên. Hội nghị 
đã chính thức thông qua Chương trình Nghị sự 2030 
với trọng tâm là các mục tiêu phát triển bền vững cho 
giai đoạn 2015 - 2030, bao gồm 17 mục tiêu và 169 
chỉ tiêu cụ thể. 

Hội nghị cũng lên tiếng kêu gọi sự chung tay của 
cộng đồng trên toàn thế giới, từ chính phủ, các doanh 
nghiệp, cho đến mọi người dân, nhằm đạt được 
những mục tiêu đã đề ra, tất cả vì một thế giới phát 
triển bền vững.

XÓA
NGHÈO

XÓA
ĐÓI

CUỘC SỐNG
KHỎE MẠNH

CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

GIẢM BẤT 
BÌNH ĐẲNG

BÌNH ĐẲNG 
GIỚI

NƯỚC SẠCNH
VÀ VỆ SINH

TIÊU DÙNG VÀ 
SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

ĐÔ THỊ VÀ 
CỘNG ĐỒNG 
BỀN VỮNG

NGÀNH, ĐỔI 
MỚI VÀ CƠ SỞ 
HẠ TẦNG

VIỆC LÀM ĐÀNG 
HOÀNG VÀ TĂNG 
TRƯỞNG KINH TẾ

NĂNG LƯỢNG 
SẠCH VÀ BỀN 
VỮNG

HÀNH ĐỘNG 
ỨNG PHÓ VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÀI NGUYÊN 
NƯỚC

TÀI NGUYÊN 
ĐẤT

HÒA BÌNH CÔNG 
BẰNG VÀ THỂ CHẾ 
VỮNG MẠNH

XÂY DỰNG QUAN 
HỆ ĐỐI TÁC CHO 
CÁC MỤC TIÊU

CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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PNJ xác định các bên liên quan dựa vào những ảnh hưởng có thể có từ hoạt động của PNJ đến cá nhân / tổ chức 
có liên quan hoặc dựa trên sức ảnh hưởng của các cá nhân / tổ chức này lên các hoạt động hiện tại của PNJ.

Mối quan hệ giữa PNJ và các bên liên quan được xây dựng dựa trên đạo đức, triết lý kinh doanh của doanh 
nghiệp, sự tin cậy, tính minh bạch cũng như sự duy trì và đáp ứng lợi ích dài hạn của cả hai bên.

PNJ luôn lắng nghe ý kiến của các bên liên quan đối với các hoạt động của công ty, đặc biệt là các vấn đề liên 
quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, đóng góp cho 
xã hội và bảo vệ gìn giữ môi trường.

PNJ tiếp cận và trao đổi thông tin với các bên liên quan thông qua nhiều nguồn và phương tiện thông tin khác 
nhau. Quá trình trao đổi thông tin này giúp PNJ đưa ra được một bức tranh tổng thể và mang tính khách quan về 
những hoạt động, chính sách hiện tại cũng như các định hướng trong tương lai của công ty.

GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUANCAM KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

84  85 



GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN (tt)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành kim hoàn, 
PNJ hiểu rõ ngừng sáng tạo đồng nghĩa với “Chết”. 
Bởi vậy, trong năm 2015, ban lãnh đạo PNJ đã lên kế 
hoạch thành lập Hội đồng Đổi mới - Sáng tạo PNJ (PNJ 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG

• Tổ chức quản lý quá trình, hoạt động đổi mới sáng tạo của công ty
• Xem xét, đánh giá, phê duyệt những ý tưởng sáng tạo khả thi được đề xuất
• Báo cáo trực tiếp Ban TGĐ về kết quả hoạt động Đổi mới Sáng tạo trong toàn công ty, tham mưu những chính 

sách liên quan đưa hoạt động đổi mới sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG:

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG SÁNG TẠO “WHAT’S NEW TODAY?” SÁNG TẠO LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

Chính thức phát động từ cuối năm 2015, đến nay 
chương trình “What’s New Today?” đã phát triển được 
phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến và đổi mới trong 
hoạt động từng cá nhân, bộ phận và tập thể của doanh 
nghiệp. Chương trình góp phần hình thành văn hóa 

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN SÁNG TẠO
• Sáng tạo sản phẩm
• Sáng tạo trong công tác truyền thông tiếp thị
• Sáng tạo trong công tác chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng
• Sáng tạo trong công tác điều hành, quản lý, đổi mới, cải tiến quy trình hay tổ chức

sáng tạo trong nội bộ công ty và góp phần vào sự phát 
triển bền vững và trường tồn. Các sáng kiến của các 
đơn vị đều được Hội đồng Đổi mới – Sáng tạo PNJ 
xem xét, đánh giá và đưa vào triển khai nếu khả thi. 

Creating Council - PCC) nhằm mục đích tổ chức, định 
hướng, vận động, tập hợp các cá nhân, tổ chức trực 
thuộc PNJ sáng tạo nhằm đưa PNJ trở thành công ty 
sáng tạo trên con đường đạt tới tầm nhìn và sứ mệnh 
của PNJ.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM

PNJ hiểu rõ và đánh giá cao tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty, vì vậy, PNJ luôn 
nỗ lực không ngừng để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất về mặt 
kinh tế cho người lao động. 

Nhiều năm liền nằm trong xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Viêt Nam”, PNJ được đánh giá cao về chính sách 
lương thưởng công bằng và minh bạch cũng như mức lương thưởng hấp dẫn và cạnh tranh. 

Lương trung bình của nhân viên: 11,2 triệu đồng / tháng

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản 
xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của 
tổ chức trong năm. 
Là một trong những nhà chế tác và bán lẻ trang sức lớn 
của Châu Á, PNJ hiểu rằng các hoạt động sản xuất và 
kinh doanh của công ty có ảnh hưởng nhất định đến 
môi trường. Vì thế, Ban lãnh đạo PNJ luôn chú trọng 
vào việc nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân 
viên về: 

- Các vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với thay 
đổi khí hậu

- Kiểm soát nghiêm ngặt việc xử lý chất thải tại các cơ 

b. Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ:

NỀN TẢNG KINH TẾ VỮNG CHẮC

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Bảng số liệu lượng nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất và đóng gói các sản phẩm, dịch vụ:

sở sản xuất và trụ sở của PNJ, đảm bảo luôn tuân thủ 
các quy định về môi trường

- Giảm thiểu việc sử dụng nguồn năng lượng, tài nguyên 
thiên nhiên và nguyên vật liệu không cần thiết, qua 
đó góp phần giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực lên môi 
trường và xã hội

Lượng nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất và 
đóng gói của PNJ không tăng nhiều qua các năm (trừ 
các nguyên vật liệu chính như đá quý, vàng, bạc, thau 
và các loại hợp kim khác). Đặc biệt, lượng thạch cao sử 
dụng trong sản xuất giảm 4,5% trong năm 2016.

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp năm 2016

2. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Năm 2016, PNJ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sáng kiến tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong nội bộ 
doanh nghiệp. Chi tiết một số các sáng kiến nổi bật được thể hiện trong bảng bên dưới.

a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng 
“Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước thuộc loại 
trung bình trên thế giới, song ẩn chứa nhiều yếu tố 
kém bền vững: Tổng trữ lượng nước mặt của Việt Nam 
khoảng 830 - 840 tỷ m3, trong đó khoảng 63% lượng 
nước là từ nước ngoài chảy vào nước ta. Do tăng dân 
số, đô thị hóa, công nghiệp hóa, nhu cầu dùng nước 

Nguồn nước duy nhất được sử dụng tại các cơ sở sản 
xuất, trụ sở và các đơn vị trên toàn hệ thống PNJ là 
nước mua từ các đơn vị cung cấp nước. Tuy nhiên, từ 
năm 2013 đến nay, lượng nước mua mới được sử dụng 
của công ty liên tục giảm, từ 10.272 m3 vào năm 2013 
xuống chỉ còn 6.810 m3 vào năm 2016. Điều này đạt 

NƯỚC - ĐIỀU KIỆN CỐT YẾU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

tăng nhanh, hiện đã vượt mức 50% lượng nước sản 
sinh trên lãnh thổ nước ta. Tỷ lệ này lên tới gần 90% 
vào mùa khô.” (Cục quản lý tài nguyên nước, 2016).

Tại PNJ, chúng tôi hiểu rõ và trân trọng giá trị của tài 
nguyên nước. Ngoài các sáng kiến và biện pháp tiết 
kiệm nước, PNJ cũng đưa ra các sáng kiến tái sử dụng 
nguồn nước một cách an toàn và hiệu quả.

được là do các sáng kiến tiết kiệm nước cũng như tái 
chế/tái sử dụng nước được PNJ chú trọng đẩy mạnh 
trong các năm qua. 

Đến năm 2016, tổng lượng nước tái chế/tái sử dụng 
đạt tỷ lệ 75% so với lượng nước mua mới, chiếm 
42,9% tổng lượng nước sử dụng toàn công ty.

LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG - NƯỚC MUA
(Đ/v: m3)

LƯỢNG NƯỚC TÁI CHẾ / TÁI SỬA DỤNG

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (tt)

b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

2. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG (tt)
b. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - KHÔNG DỪNG LẠI Ở MỤC TIÊU TUÂN THỦ

TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

Sở hữu một trong những xí nghiệp sản xuất và chế 
tác kim hoàn hàng đầu châu Á, PNJ ý thức được rằng 
việc vận hành hệ thống này không những sử dụng một 
khối lượng lớn tài nguyên, mà còn tạo ra một lượng 
phát thải nhất định. Vì vậy, không dừng lại ở mục đích 

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG MÀ PNJ THỰC HIỆN

• Phối hợp cùng Huyện Đoàn Lý Sơn tổ chức thực hiện chương trình “Cảm Ơn Vì Bạn Không 
Xả Rác” với việc quét dọn rác bờ biển, trao tặng 15 thùng rác công cộng, trồng 100 cây bàng 
vuông trên bờ biển 

• Phối hợp cùng Quận Đoàn Phú Nhuận thực hiện quét dọn 1km đường ray xe lửa, sơn mới 
1 km hàng rào chắn

• Phối hợp cùng các sinh viên trường Sĩ Quan Thông Tin Nha Trang thực hiện dọn rác, tuyên 
truyền ý thức bảo vệ môi trường ở biển Nha Trang

• Thực hiện chương trình môi trường tại Phú Mỹ Hưng (Quận 7) để tuyên truyền cho người 
dân, khách tham quan về ý thức bỏ rác đúng nơi quy định

CHƯƠNG TRÌNH CẢM ƠN VÌ BẠN KHÔNG XẢ RÁC

Đầu năm 2016, PNJ đã phối hợp cùng với Huyện đảo 
Lý Sơn phát động chương trình chung tay bảo vệ môi 
trường với thông điệp “Cảm ơn vì bạn không xả rác” 
tại bãi biển phía Bắc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi. Trong đợt phát động đầu tiên này, PNJ đã trồng 
100 cây bàng vuông dọc theo các bãi biển để chắn 
gió, hạn chế hiện tượng xói mòn và sạt lở của bờ biển 
vào mùa mưa bão. PNJ còn phối hợp với đoàn viên 
thanh niên, học sinh và bộ đội huyện đảo đi thu gom, 
dọn dẹp rác tại bãi biển phía Bắc của đảo và đặt 15 
thùng rác 240 lít dọc biển và khu du lịch để người dân 
địa phương, khách du lịch nâng cao ý thức giữ gìn môi 
trường biển đảo Lý Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

Tiếp nối thành công của đợt phát động đầu tiên tại Lý 
Sơn, PNJ đặt mục tiêu năm 2016 là năm hành động 
đặc biệt về môi trường, tiếp tục triển khai chương trình 
trên phạm vi cả nước. Chương trình kỳ vọng sẽ tạo 
được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng, thu hút và 
nhận được sự hưởng ứng đồng hành từ phía các công 
ty và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các bạn trẻ hiện 
nay. Bên cạnh đó,PNJ cũng hy vọng rằng những hoạt 
động có ý nghĩa thiết thực và cấp thiết về môi trường 
trong thời gian qua của công ty đã và đang góp phần 
tác động sâu sắc đến ý thức của cộng đồng trong việc 
chung tay bảo vệ và cùng làm cho môi trường sống 
ngày càng tốt đẹp hơn.tuân thủ, PNJ hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ 

môi trường và luôn phấn đấu trở thành doanh nghiệp 
đi đầu trong việc chung tay bảo vệ môi trường vì một 
cuộc sống tốt đẹp hơn.
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“MÁI NHÀ CHUNG” - BẢN SẮC VĂN HÓA PNJ

NGÀY HỘI VĂN HÓA PNJ - SẮC THÁI RIÊNG NHƯNG TINH THẦN LÀ MỘT

Xuyên suốt 28 năm lịch sử hình thành và phát triển, PNJ 
đã xây dựng, phát triển và hun đúc cho mình một bản 
sắc văn hóa rất riêng: Văn hóa Mái nhà chung PNJ.

Thừa hưởng tinh hoa từ những giá trị cốt lõi của doanh 
nghiệp, Văn hóa Mái nhà chung là nền tảng vững chắc 
góp phần tạo nên sức mạnh, tinh thần và giá trị của gia 
đình PNJ. Tại PNJ, mỗi nhân viên là một thành viên 
trong một đại gia đình đoàn kết, luôn sống và làm việc 
hết mình vì những mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Sự nỗ lực của mỗi thành viên được tưởng thưởng xứng 
đáng không chỉ bằng thù lao vật chất, sự động viên về 
tinh thần, bằng việc bổ nhiệm vào những vị trí xứng 
đáng mà trên hết, đó là sự ghi nhận như những tấm 
gương sáng cho cả một tập thể và những thế hệ đi sau 
noi theo và học tập.

Văn hóa Mái nhà chung được nuôi dưỡng và thể hiện 
rõ nét thông qua các hoạt động hướng đến người lao 
động được tổ chức đều đặn và thường xuyên, đáp ứng 
cho nhu cầu chăm lo sức khoẻ, nâng cao đời sống vật 

Ngày hội Văn hóa PNJ là kết tinh của văn hóa, tinh thần và sức mạnh PNJ, là một sự kiện, mùa lễ hội đầy sắc thái 
mà các thành viên trong gia đình PNJ luôn mong đợi hàng năm. Bản sắc PNJ được thể hiện rõ trong mỗi “chiến 
binh PNJ” qua từng hoạt động, các cuộc thi đua, tiết mục biểu diễn, sắc áo vàng đồng phục truyền thống... Đó 
chính là ý chí quyết tâm chinh phục những mục tiêu chung, là tinh thần đoàn kết, tình yêu thương đồng nghiệp, 
yêu công ty.

chất và tinh thần cho người lao động cũng như xây 
dựng niềm tự hào và gắn kết giữa các thành viên: Các 
hội thảo xây dựng đội ngũ, các buổi sinh hoạt chuyên 
đề, các diễn đàn thanh niên, hội diễn văn nghệ, các 
cuộc thi đấu thể thao, ngày hội gia đình PNJ, các Câu 
lạc bộ chăm sóc sức khoẻ tại doanh nghiệp… Văn hóa 
PNJ luôn giáo dục cán bộ, nhân viên của mình sống 
và làm việc có tinh thần trách nhiệm với chính mình, 
với xã hội và với cộng đồng. Có thể ví PNJ như là một 
trường học mà ở đó con người không chỉ được đãi ngộ 
bằng những giá trị vật chất thông thường, mà còn bằng 
cả sự trân trọng và yêu thương.

Có thể khẳng định, sự thành công của PNJ ngày hôm 
nay có một phần đóng góp quan trọng của Văn hóa Mái 
nhà chung. Nó không chỉ tạo ra sức mạnh cạnh tranh, 
lợi thế trong việc thu hút nhân tài, gắn kết người lao 
động và xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu 
chất lượng, mà còn đóng vai trò là nền tảng và niềm 
tin cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên 
những chặng đường còn nhiều thử thách phía trước.

HƯỚNG TỚI MỘT XÃ HỘI BỀN VỮNG
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XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG

ĐA DẠNG VÀ BÌNH ĐẲNG

Năm 2016, PNJ có hơn 3.951 lao động, đa dạng về lứa 
tuối, giới tính, dân tộc, tôn giáo và trình độ chuyên môn. 

PNJ khuyến khích tính đa dạng và bình đẳng trong văn 
hóa làm việc, không có bất kỳ sự phân biệt hay ranh giới 
nào về giới tính, dân tộc hay tôn giáo. Tất cả các chính 
sách lao động của công ty đều hướng đến mục tiêu phát 
triển “Văn hóa mái nhà chung PNJ”, góp phần tạo nên 
một môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người đều 
quan tâm đến nhau và không có sự phân biệt đối xử giữa 
sếp và nhân viên.

CHÚ TRỌNG BÌNH ĐẲNG GIỚI
Công ty đặc biệt nêu cao tinh thần bình đẳng giới đối 
với các lao động là phụ nữ. Tại PNJ, luôn đặt ưu tiên 
hàng đầu cho việc nâng cao nhận thức về vai trò của 
người phụ nữ, cả trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả 
các nhân viên của PNJ đều có cơ hội bình đẳng để thể 
hiện giá trị của mình và đóng góp vào thành công chung 
của tổ chức. 

“Mục đích cao nhất của chúng 
tôi là hướng đến việc tôn vinh 
giá trị đích thực xuất phát từ vẻ 
đẹp nội tâm của người phụ nữ - 
đây không phải là việc của riêng 
một cá nhân, tổ chức nào mà 
còn là của toàn thể cộng đồng, là 
mục tiêu quan trọng trong công 
cuộc xây dựng xã hội văn minh, 
hiện đại và bình đẳng giới, góp 
phần nâng cao nhận thức về vai 
trò của người phụ nữ Việt Nam 
trong gia đình và ngoài xã hội.” 

Bà Cao Thị Ngọc Dung
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PNJ

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
PNJ luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật nói chung và Luật Lao động nói riêng trong mối 
quan hệ với người lao động.

PNJ CAM KẾT: 
• Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty đều được 

lập hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền 
lợi theo quy định của pháp luật

• Tất cả hợp đồng đều được lập dựa trên cơ sở tự nguyện

• Không sử dụng lao động tuổi vị thành niên hoặc 
không đủ điều kiện lao động theo quy định của 
pháp luật 
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XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG (tt)

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

PNJ luôn hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và lý tưởng 
cho người lao động. Trong năm 2016, PNJ đã nhận được hàng loạt các giải thưởng cao quý, cả trên phương diện 
cá nhân và tổ chức do các Tổ chức có uy tín trong và ngoài nước bình chọn. Trong số đó, không thể không kể đến:

TOP 100 
Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2016

do Mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý Anphabe.com phối hợp 
với công ty nghiên cứu thị trường Nielsen tổ chức (03/2017)

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP, ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI LÀ BƯỚC ĐI ĐÚNG ĐẮN

Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức và quyết định sự thành bại của mọi doanh nghiệp. Hiểu rõ những lợi 
ích mà một nguồn nhân lực vàng mang lại, PNJ luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đầu tư vào nguồn nhân lực 
của công ty.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đầu tư vào con người nhằm gia tăng các giá trị về tinh thần, đạo đức, tâm 
hồn, trí tuệ, kỹ năng lẫn thể chất cho con người làm cho con người trở 
thành người lao động có những năng lực và phẩm chất cần thiết, đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Đầu tư cho phát triển nguồn lực con người mang lại tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao và ổn định hơn. Mặt khác, hiệu quả đầu tư cho phát triển con 
người có độ lan tỏa đồng đều và mang lại sự công bằng hơn về cơ hội 
phát triển, cũng như việc hưởng thụ các lợi ích của sự phát triển.

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ 
và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Nguồn nhân lực cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải đủ số lượng cân đối về cơ cấu 
và trình độ, có khả năng nắm bắt và sử dụng các thành tựu khoa học và 
công nghệ tiên tiến của thế giới và có khả năng sáng tạo công nghệ mới.

Đầu tư cho phát triển nguồn lực con người mang lại tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao và ổn định hơn. Mặt khác, hiệu quả đầu tư cho phát triển con 
người có độ lan tỏa đồng đều và mang lại sự công bằng hơn về cơ hội 
phát triển, cũng như việc hưởng thụ các lợi ích của sự phát triển.

Đầu tư cho phát triển nguồn lực con người mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
tiết kiệm được việc khai thác, sử dụng các nguồn lực khác.

1
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XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG (tt)

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Các hoạt động hỗ trợ về chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho CBCNV tiếp tục được PNJ đẩy mạnh và 
nâng cao trong năm 2016.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE
• Bảo hiểm y tế cho 100% CBCNV
• Bảo hiểm sức khỏe: cho Cán bộ Quản lý
• Bảo hiểm tai nạn: cho toàn bộ CBCNV

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
• Nhân viên nam: 1 lần/năm
• Nhân viên nữ: 1 lần/năm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH & CAM KẾT KHÁC

• Đảm bảo thực hiện đúng quy định về an toàn lao 
động, phòng cháy chữa cháy, an ninh môi trường 
làm việc đảm bảo

• Duy trì không gian sinh hoạt bình quân 12m2/người

• Giữ gìn điều kiện lao động thông thoáng và sạch 
sẽ, có hệ thống máy lạnh và hệ thống xử lý khí mát,   

Khám sức khỏe định kỳ 
hàng năm cho CB-CNV

1 lần/năm

Chi phí 
hoạt động chăm sóc sức khỏe

52,8tỷ đồng

ĐẦU TƯ VÀO ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh 
nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải tái cấu 
trúc tổ chức theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, trong đó 
yếu tố con người mang tính quyết định. Vì thế, việc 
tuyển dụng đúng người, giao đúng việc, đào tạo hợp 
lý sẽ giúp nâng cao chất lượng thực hiện công việc và 
nâng cao hiệu quả của Công ty.

Năm 2016 là một năm mà PNJ tiếp tục đầu tư mạnh 
mẽ vào công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên 
của công ty. Công ty chú trọng hoạt động đào tạo cho 

Tài sản lớn nhất của PNJ là gì? Không phải là tiền. Đó là văn 
hóa doanh nghiệp, là đội ngũ con người

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PNJ

nhân viên để hỗ trợ nhân viên đủ năng lực làm việc 
cho vị trí đang đảm nhiệm và sẵn sàng phát triển lên vị 
trí cao hơn cho những cá nhân có tiềm năng.

Các chương trình đạo tạo của PNJ bao gồm: 
• Đào tạo Hội nhập
• Các hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực tại nơi 

làm việc 
• Các hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực ngoài 

nơi làm việc 

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TẠI PNJ

đối lưu trong toàn xí nghiệp, tạo không khí trong 
sạch cho người lao động

• Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, đảm bảo và 
duy trì điều kiện sạch sẽ 100%

• Xây dựng nhiều phòng hút thuốc độc lập để tạo môi 
trường trong sạch và giảm thiểu việc hút thuốc cho 
người lao động

• Có một hệ thống y tế để cho công nhân bệnh đột 
xuất hoặc bị mệt trong quá trình lao động, nghỉ 
dưỡng trong giờ làm việc, có chính sách nghỉ 30 
phút mỗi ngày cho các chị em thai sản

• Hằng quý thuê công ty vệ sinh đến vệ sinh tòa nhà 
nhất là các khu vực kính và cao

• Có chính sách độc hại cho các khâu có công nhân 
vận hành tại khu vực liên quan bằng tiền và thức 
uống bồi dưỡng

CHI PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE 
(Đ/v: triệu đồng)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG (tt)

Các chỉ số trên cho thấy, công tác đào tạo thực tế của 
PNJ năm 2016 vẫn tiếp tục được triển khai bám sát với 
kế hoạch và ngân sách. Đặc biệt năm 2016 là năm mà 
PNJ đầu tư mạnh tay vào hoạt động đào tạo và phát 
triển nhân tài, với hơn 4,2 tỷ đồng được chi cho chi 
phí đào tạo. 

Số lượng khóa đào tạo liên tục tăng trong 3 năm từ 
2014 -2016, trong đó đào tạo nội bộ tăng từ 149 khóa 
(2014) lên 234 khóa (2016); Đào tạo bên ngoài tăng 
từ 39 khóa lên 105 khóa. Con số này thể hiện rõ định 
hướng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho CB-CNV 
cũng như chất lượng đội ngũ quản lý của công ty.

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG VỀ ĐÀO TẠO CỦA PNJ

Bên cạnh đó, việc thu hút lực lượng lao động nước 
ngoài một số vị trí cấp cao cũng được PNJ chuẩn bị và 
có kế hoạch từ năm 2012. Hệ thống quản trị hiện đại, 
các chính sách đãi ngộ cạnh tranh theo khảo sát của 
thị trường đến nay đã được xây dựng và hoàn thiện, 
giúp công ty tự tin hơn trong việc thu hút lao động 
người nước ngoài. PNJ cũng xây dựng các chiến lược 
đào tạo phát triển nâng cao kỹ năng mềm và trình độ 
ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên (từ cấp chuyên 
viên trở lên) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao 
thoa ngôn ngữ.

NGÂN SÁCH & CHI PHÍ ĐÀO TẠO 
(Đ/v: tỷ đồng)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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QUỸ TỪ THIỆN PNJ  
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI NHỮNG TRÁI TIM

Thành lập từ năm 2005, sau 10 năm hoạt động, Quỹ 
Từ thiện PNJ đã đóng góp hơn 35 tỷ đồng cho các dự 
án nhằm cải thiện cuộc sống của người dân, bệnh nhân 
nghèo và ươm mầm phát triển tài năng cho các thế hệ 
học sinh, sinh viên Việt Nam.

PNJ là một trong số ít các doanh nghiệp tại Việt Nam 
có Quỹ Từ thiện với các hoạt động được tổ chức một 
cách bài bản và chuyên nghiệp cũng như có bộ nhận 
diện thương hiệu riêng. Xuyên suốt quá trình hoạt 
động, Quỹ Từ thiện PNJ đã tổ chức rất nhiều hoạt động 
thiện nguyện ý nghĩa như tặng quà, khám bệnh miễn 
phí cho bà con nghèo trong cả nước, cứu trợ khẩn cấp 
những hộ gia đình nằm trong vùng lũ lụt, thiên tai, trao 
học bổng cho học sinh, sinh viên… 

Các chương trình thiện nguyện này diễn ra xuyên suốt 
với sự tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên 
PNJ và 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.

Đặc biệt, tinh thần và ý thức trách nhiệm vì cộng đồng 
của toàn thể nhân viên PNJ được thể hiện rất sâu sắc 
thông qua việc mỗi CB-CNV của công ty đều tình 
nguyện hàng quý trích 01 ngày lương để đóng góp vào 
Quỹ Từ thiện PNJ nhằm phục vụ các hoạt động thiện 
nguyện. Chỉ riêng trong năm 2016, sự ủng hộ này đã 
đóng góp cho Quỹ Từ thiện PNJ số tiền lên tới gần 6 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Từ thiện PNJ còn được đóng 
góp từ nguồn quỹ hoạt động của BTGĐ công ty cùng 
với những hình thức kêu gọi quyên góp rất nhân văn 
diễn ra đều đặn tại công ty.

CAM KẾT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng ta cần các doanh nghiệp nhận thức trách nhiệm cộng đồng. Điều này có  
nghĩa là nhiệm vụ chính của một doanh nghiệp không phải để tạo thêm thu nhập, 
trở nên giàu có, hay là chuyển được nhiều tiền ra nước ngoài, mà phải nhìn nhận 
và đánh giá xem doanh nghiệp ấy đã làm được gì cho quốc gia, cho cộng đồng 
- những thứ đã mang đến cho doanh nghiệp ấy sự giàu có

Tổng Thống Nga, Vladimir Putin

SAU 10 NĂM

QUỸ TỪ THIỆN ĐÓNG GÓP

35 TỶ 
ĐỒNG

CB-CNV 
TRÍCH 01 NGÀY LƯƠNG/QUÝ

TRONG NĂM 2016
06 TỶ 
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Được phát động vào nửa cuối năm 2015, “Mái ấm 
PNJ” là chương trình xây tặng nhà ở cho người nghèo 
khó khăn trên cả nước với 50 mái ấm mỗi năm với 
mỗi mái ấm trị giá 45 triệu đồng. Tính riêng năm 2016 
vừa qua, đã có tất cả 63 Mái ấm PNJ được xây dựng 
và trao tặng, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc to 
lớn cho nhiều gia đình nghèo “vô gia cư” hay có hoàn 
cảnh rất khó khăn về nhà ở trên khắp cả nước với số 
tiền gần 3 tỷ đồng. 

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, Quỹ Từ Thiện PNJ 
đã phát động công trình “Viên Gạch Hồng” để ươm 
mầm cho dự án “Mái ấm PNJ”. Với thông điệp “Gom 
góp triệu triệu viên gạch hồng để xây lên những ngôi 
nhà ấm áp”, Quỹ Từ thiện PNJ đã nhận được sự ủng hộ 
rất chân thành của cộng đồng để xây dựng hàng trăm 
ngôi nhà đầm ấm cho những mảnh đời, hoàn cảnh gia 
đình đang còn khó khăn, không nơi nương tựa trên 
khắp đất nước Việt Nam.

Với mong muốn công trình Viên Gạch Hồng đến được 
với đông đảo cán bộ công nhân viên của công ty, các 
mô hình Mái Ấm PNJ được đặt tại mỗi đơn vị, phòng 

MÁI ẤM PNJ

ban của công ty cùng với dòng thông điệp "Mỗi 1.000 
đồng bạn ủng hộ, bạn đã đóng góp thêm một viên 
gạch để xây hàng trăm Mái ấm tặng người nghèo cả 
nước, Cảm ơn vì bạn đã sẻ chia".  

Sau hơn 1 năm phát động quyên góp viên gạch hồng, 
Quỹ Từ thiện PNJ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình 
của các đối tác, khách hàng, các mạnh thường quân, 
đặc biệt là của cán bộ công nhân viên PNJ cho hoạt 
động đầy ý nghĩa này. Đến nay, số viên gạch hồng 
quyên góp là 1.130.976 viên gạch, tương ứng với số 
tiền 1.130.976.500 đồng.

CAM KẾT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (tt)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

...mọi người có quyền bày tỏ sự nhân ái và chúng ta cần tăng cường hơn nữa 
tiếp cận hỗ trợ cho người nghèo để đời sống của họ được cải thiện...

Tổng Thống Mỹ Barack Obama

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG NĂM 2016

Được Quỹ Từ Thiện PNJ xây dựng 
& Trao Tặng trên toàn quốc 

63MÁI ẤM PNJ
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VÌ TƯƠNG LAI VÀNG CHO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM 

PNJ LUÔN ĐẶT CAM KẾT CAO NHẤT VỚI TƯƠNG LAI CỦA TRẺ EM VIỆT NAM

Trong năm 2016, PNJ đã chi hơn 500 triệu đồng ủng hộ các Quỹ học bổng, qua đó cấp học bổng cho hàng chục 
các đối tượng học sinh, sinh viên, bao gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, sinh viên 
ngoài biển đảo, miền núi, sinh viên chuyên ngành sáng tạo…

CÙNG PNJ SAN SẺ TẾT YÊU THƯƠNG
Chương trình “Cùng PNJ san sẻ Tết yêu thương” là hoạt động thường niên của Quỹ Từ thiện PNJ với hàng ngàn 
phần quà tết mỗi năm, nhằm động viên, san sẻ, góp phần mang đến niềm vui cho bà con nghèo, trẻ khuyết tật 
trên nhiều địa phương cả nước trong dịp Tết cổ truyền.

CAM KẾT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (tt)

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mỗi lần tổ chức chuyến đi, chúng tôi đều suy nghĩ và tìm kiếm để món quà có giá 
trị nhất cho bà con. Chỉ mong tình hình kinh tế ổn định, đất nước phát triển, nhiều 
bà con thoát khỏi cảnh nghèo, có đời sống ấm no hạnh phúc…

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PNJ
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Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “Công ty mẹ”) và các công ty con 
(Công ty mẹ và các công ty con được gọi chung là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp 
nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc và BKS Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến 
ngày lập báo cáo này gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bà Cao Thị Ngọc Dung      Chủ tịch
Ông Nguyễn Vũ Phan      Phó Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Cúc     Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh     Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bích Hà     Thành viên
Bà Phạm Vũ Thanh Giang     Thành viên (miễn nhiệm ngày 24/11/2016)
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh     Thành viên (bổ nhiệm ngày 24/11/2016)
Ông Andy Ho       Thành viên (miễn nhiệm ngày 26/02/2016)
Ông Phan Quốc Công      Thành viên (miễn nhiệm ngày 18/3/2016)
Ông Lê Hữu Hạnh     Thành viên (bổ nhiệm ngày 18/3/2016)
Ông Lê Quang Phúc     Thành viên (bổ nhiệm ngày 18/3/2016)
  
BAN GIÁM ĐỐC 
Bà Cao Thị Ngọc Dung      TGĐ
Ông Lê Hữu Hạnh     Phó TGĐ 
Bà Nguyễn Thị Cúc      Phó TGĐ
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh     Phó TGĐ

BAN KIỂM SOÁT
Ông Nguyễn Thành Dư     Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 01/7/2016)
Bà Nguyễn Ngọc Huệ     Thành viên
Ông Trần Văn Dân     Thành viên (bổ nhiệm ngày 01/7/2016)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016,  cũng như 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 chuẩn mực kế toán, chế độ 
kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 
hợp nhất. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

• Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

• Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần 
được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không; 

• Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp 
tục hoạt động kinh doanh

• Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài 
chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh 
một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài 
chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an 
toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian 
lận và sai phạm khác.

 Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, 

CAO THỊ NGỌC DUNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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VÕ THÁI HÒA
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
số 0138-2013-001-1
Thay mặt và đại diện cho  
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Ngày 20 tháng 03 năm 2017
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG THỂ
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
số 2649-2013-001-1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (ngày 31 tháng 12 năm 2016)           Mẫu Số B 01-DN/HN

Dương Quang Hải
Kế toán trưởng

Cao Thị Ngọc Dung 
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thành Đạt
Người lập phiếu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT             Mẫu Số B 01-DN/HN
(ngày 31 tháng 12 năm 2016)  

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT               MẫU Số B 01-DN/HN
(ngày 31 tháng 12 năm 2016)  

Dương Quang Hải
Kế toán trưởng

Cao Thị Ngọc Dung 
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thành Đạt
Người lập phiếu

Dương Quang Hải
Kế toán trưởng

Cao Thị Ngọc Dung 
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thành Đạt
Người lập phiếu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

120 121 



1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (gọi tắt là “Công ty mẹ”) là công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy Chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 0300521758 cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí 
Minh cấp và Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. 

Công ty mẹ được 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 TGĐ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 12 
năm 2008.  

Tổng số nhân viên của Công ty mẹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 3.951 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: 
3.443 người).

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính của Công ty trong năm hiện tại là kinh doanh vàng, bạc, nữ trang và 
đá quý, và xuất nhập khẩu nữ trang bằng vàng, bạc và đá quý.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng. 

Cấu trúc doanh nghiệp 
Công ty mẹ có trụ sở chính tại số 170 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam. Ngoài ra, Công 
ty có hai trăm lẻ năm (205) cửa hàng tọa lạc tại các tỉnh và thành phố khác nhau ở Việt Nam.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, các công ty con của Công ty mẹ bao gồm:

- Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (“CFC”) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được 
thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0309279212 do 
Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 14 tháng 8 năm 2009. CFC có trụ sở đăng ký tọa lạc tại số 170E Phan 
Đang Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam. Hoạt động chính của CFC là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 
thời trang, trang sức vàng và bạc, các sản phẩm nghệ thuật và thủ công. Vốn điều lệ của CFC là 10.000.000.000 
VND. Tỷ lệ biểu quyết của Công ty mẹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 100% (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: 
tương tự).

- Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (“PLC”) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành 
lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam 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 kinh doanh tọa 
lạc tại số 205 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, 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. Vốn điều lệ của PLC là 10.000.000.000 VND. Tỷ lệ 
biểu quyết của Công ty mẹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 100% (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: tương tự).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty mẹ có 43 chi nhánh tọa lạc tại các tỉnh và thành phố khác nhau ở Việt 
Nam. Trong đó, một số chi nhánh lớn bao gồm:

- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Biên Hòa
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Huế
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Vĩnh Long
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Nha Trang
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Đà Nẵng
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Hà Nội
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Cần Thơ
- Chi nhánh CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Tây Nguyên

Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính
Số liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2015.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ NĂM TÀI CHÍNH
Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VND”), theo nguyên tắc giá gốc và 
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT                      Mẫu Số B 09-DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận 
chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 

Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. 

3. TRÌNH BÀY LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM TRƯỚC

Trong năm, Ban Giám đốc đã quyết định trình bày lại báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2015 để thực hiện các điều chỉnh liên quan đến việc tính lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp bổ sung và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cho giai đoạn từ năm 2014 đến năm 
2015 căn cứ vào Quyết định số 2448/QĐ-TCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 ban hành bởi Tổng Cục Thuế. Việc 
lập và trình bày lại báo cáo tài chính hợp nhất năm trước được thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 
29 - “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.
 
Chi tiết ảnh hưởng của việc trình bày lại trên báo cáo tài chính hợp nhất của năm trước như sau: 
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4. ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI
Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC (“Thông tư 53”) sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư 53 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 
2016. Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 53 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty.

5. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN
Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất yêu cầu Ban Giám đốc 
phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản 
công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu 
và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Giám 
đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

CƠ SỞ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của các công ty do 
Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạt được 
khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu 
được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày trong Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty con đó.

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được 
áp dụng tại Công ty và các công ty con là giống nhau.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất 
kinh doanh ban đầu (chi tiết xem nội dung trình bày dưới đây) và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong 
sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ phát sinh tại công ty con 
phải được phân bổ tương ứng với phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát, kể cả trường hợp số lỗ đó lớn hơn 
phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con.

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty liên kết là một công ty mà Công ty mẹ có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công 
ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính 
sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm 
soát những chính sách này.

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài chính 
hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế 
toán hợp nhất theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty mẹ vào phần tài 
sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lỗ của công ty liên kết vượt quá khoản góp 
vốn của Công ty mẹ tại công ty liên kết đó (bao gồm bất kể các khoản góp vốn dài hạn mà về thực chất tạo thành 
đầu tư thuần của Công ty tại công ty liên kết đó) không được ghi nhận. 

Trong trường hợp một công ty thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết với Công ty mẹ, 
lãi/lỗ chưa thực hiện tương ứng với phần góp vốn của Công ty mẹ vào công ty liên kết, được loại trừ khỏi báo cáo 
tài chính hợp nhất.

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư 
ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động 
giá trị. 

Các khoản đầu tư tài chính 
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ 
đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 
nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu 
theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm 
giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trên cơ 
sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế 
toán hiện hành.

ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC
Đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư vào đơn vị khác mà Công ty chỉ nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết và 
không có ảnh hưởng đáng kể, có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán vốn trên 1 năm. Các khoản đầu tư dài hạn khác 
được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư và được xác định giá trị ban đầu theo giá gốc và các chi phí liên 
quan đến các khoản đầu tư. Tại các năm tài chính tiếp theo, các khoản đầu tư dài hạn khác được xác định theo 
nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư.

DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN
Khoản dự phòng này được trích lập theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 
của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất 
các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh 
nghiệp”, Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông 
tư số 228/2009/TT-BTC và các quy định kế toán hiện hành.

NỢ PHẢI THU
Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo 
giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở 
lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó 
khăn tương tự.

HÀNG TỒN KHO
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc 
hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, 
nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo 
phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ 
các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 
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Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công 
ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc 
của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ KHẤU HAO
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định 
hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn 
sàng sử dụng. 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ 
thể như sau:
        Số năm
  Nhà xưởng và vật kiến trúc   03 - 25
  Máy móc và thiết bị    03 - 15
  Phương tiện vận tải    04 - 10
  Thiết bị văn phòng    03 - 08

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn lại của 
tài sản và được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

THUÊ TÀI SẢN
Một khoản thuê được xem là thuê hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lớn các quyền lợi và phải chịu 
rủi ro về quyền sở hữu tài sản. Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian thuê. 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH VÀ KHẤU HAO
Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị phần mềm máy tính, được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy 
kế. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian ba năm.

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 hao vì quyền sử dụng 
đất có thời gian sử dụng lâu dài.

CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích phục vụ cho việc bán hàng được ghi nhận theo giá 
gốc. Chi phí này bao gồm quyền sử dụng đất và chi phí phát sinh liên quan đến việc xây dựng trung tâm thương 
mại phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như 
với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

CÁC KHOẢN 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.

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm:
- 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 trên 1 năm có giá trị lớn; và
- Chi phí khác được phân bổ từ 02 đến 03 năm vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

CHI PHÍ LÃI VAY
Chi phí lãi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Công 
ty và được hạch toán vào các chi phí phát sinh trong năm.

GHI NHẬN DOANH THU
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
   a. Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 
       hàng hóa cho người mua;
   b. Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 
       kiểm soát hàng hóa;
   c. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
   d. Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
   e. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách 
đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận 
trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán hợp nhất của năm đó. 
Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a)    Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b)    Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c)    Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán hợp nhất; và
(d)    Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.
Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. 

TRỢ CẤP THÔI VIỆC PHẢI TRẢ
Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi kỳ báo cáo cho toàn bộ người lao động đã làm việc 
tại Công ty từ đủ 12 tháng trở lên. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã 
làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo 
quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Mức trích 
cho mỗi năm làm việc bằng một nửa mức lương bình quân tháng theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các 
văn bản hướng dẫn có liên quan. Mức lương bình quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điều chỉnh vào cuối 
mỗi kỳ báo cáo theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Tăng 
hay giảm của khoản trích trước này sẽ được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

NGOẠI TỆ  
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch 
tỷ giá phát sinh được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và 
Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của 
Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

THUẾ
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận 
trước thuế được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao 
gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, 
nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các 
khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân 
đối kế toán hợp nhất. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 
thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai 
để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 
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Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải 
trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và 
chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp 
để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi 
cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định 
này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả 
kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

6. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

7. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

8. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

9. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

10. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

11. HÀNG TỒN KHO

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đưa vào diện kiểm soát đặc biệt đối với Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty việc trích lập dự phòng toàn bộ giá trị 
khoản đầu tư vào Ngân hàng này là đầy đủ và phù hợp với các qui định kế toán hiện hành tại ngày kết thúc năm 
tài chính. 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, hàng tồn kho với giá trị là 1.690.467.990.000 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 
2015 là 465.916.000.000 đồng) đã được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại các ngân 
hàng thương mại (Thuyết minh số 22).
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12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 

13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU / PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

14. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

15. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

16. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

17. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Như trình bày tại Thuyết minh số 22 và 23, giá trị tài sản trên đất được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản 
vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 ở các ngân hàng thương mại là 94.842.285.330 đồng (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2015: 94.842.285.330  đồng).

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 bao gồm các tài sản cố định đã khấu hao hết 
nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị là 72.857.449.096 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: 61.407.021.450 đồng).

Như trình bày tại Thuyết minh số 22 và 23, giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các 
khoản vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 ở các ngân hàng thương mại là 197.828.664.410 đồng (tại ngày 31 
tháng 12 năm 2015: 106.543.452.000 đồng).

Nguyên giá của tài sản cố định vô hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 bao gồm các tài sản cố định đã khấu hao 
hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị là 1.112.471.613 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: 1.112.471.613 đồng).
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Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á (“DAL”) được thanh lý theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2016/
HĐCN-DALAND ngày 12 tháng 10 năm 2016 với giá chuyển nhượng 7.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ 
thanh lý khoản Đầu tư vào Công ty Địa ốc Đông Á vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 là 64.306.410.000 đồng.

18. ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

20. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

19. THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI
Dưới đây là tài sản thuế thu nhập hoãn lại do Công ty ghi nhận và sự thay đổi của các khoản mục này trong năm 
và các năm trước: 

21. PHẢI TRẢ KHÁC

22. VAY NGẮN HẠN
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23. VAY DÀI HẠN

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại với lãi suất thả nổi để phục vụ nhu cầu vốn lưu động 
của công ty được trình bày như sau:

Điều khoản và điều kiện của các khoản vay dài hạn còn số dư chi tiết như sau:

Khoản phải trả dài hạn này được hoàn trả theo lịch biểu sau:

24. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ DÀI HẠN

Dự phòng phải trả dài hạn là trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi kỳ báo cáo cho toàn 
bộ người lao động đã làm việc tại Công ty từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.
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25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

THAY ĐỔI TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, vốn góp của chủ sở hữu đã được cổ đông góp đủ như sau:

(i)  Quỹ Đầu tư Việt Nam Azalea đã thoái toàn bộ 6.456.821 cổ phiếu chiếm 6.57% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
của Công ty và không còn là Cổ đông của Công ty từ ngày 30 tháng 9 năm 2016.

(ii) Tổ chức Aims Asset Management Sdn Bhn đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 3.632.090 cổ phiếu chiếm 3.7% lên 5.532.090 cổ 
phiếu chiếm 5.63% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty từ ngày 18 tháng 11 năm 2016.

Theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên số 580/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 02 tháng 4 năm 2016, Đại 
hội đồng Cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 
1629/2016/NQ-HĐQT-CTY ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện chi cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- Chia Cổ tức năm 2015 và 2016 với số tiền lần lượt là 147.410.802.000 đồng và 98.273.868.000 đồng. Trong 
năm, Công ty đã chi trả cổ tức với số tiền là 245.684.670.000 đồng. 

- Trích quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và BKS, quỹ khen thưởng phúc lợi, và quỹ Ban Giám đốc với số tiền 
lần lượt là 2.000.000.000 đồng, 15.230.000.000 đồng, 2.500.000.000 đồng.

- Theo Biên bản họp Hội Đồng Quản trị (HDHQT) Công ty ngày 15 tháng 3 năm 2017, HĐQT quyết định hoàn 
nhập số tiền tiền 75.560.053.865 đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận giữ lại để sử dụng cho việc chia 
cổ tức năm 2015.

- Số liệu cuối cùng về việc chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ sẽ do các cổ đông Công ty phê duyệt tại Đại 
hội đồng cổ đông thương niên năm 2017

CỔ PHẦN – CỔ PHẦN PHỔ THÔNG
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26. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

29. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

HÀNG HOÁ NHẬN CẦM CỐ, THẾ CHẤP

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú nhuận đang nhận cầm cố, thế chấp các  sản phẩm trang sức 
vàng và đá quý có giá trị tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 3.301.900.000 đồng (tại ngày 31 tháng 
12 năm 2015 là 3.302.900.000 đồng).

27. BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh vàng, bạc, nữ trang và đá quý. Ngoài ra, hoạt động kinh 
doanh khác chủ yếu là kinh doanh phụ kiện thời trang, dịch vụ kiểm định. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh 
khác chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu, năm 2016 nhỏ hơn 1% (năm 2015 nhỏ hơn 1%). Doanh thu 
và giá vốn của các hoạt động kinh doanh được trình bày ở Thuyết minh số 27 và số 28 phần Thuyết minh báo cáo 
tài chính hợp nhất. Về mặt địa lý, Công ty chỉ có hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam (hoạt động xuất 
khẩu chiếm khoảng 1,18% doanh thu). Theo đó, Ban Giám đốc đã đánh giá và tin tưởng rằng việc không lập và 
trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý trong báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 
tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 là phù hợp với các quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 
28 “Báo cáo bộ phận” và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty.

28. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

30. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

31. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

32. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

33. CHI PHÍ BÁN HÀNG

34. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

138 139 



35. LỢI NHUẬN/(LỖ) THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC

38. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG

36. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

37. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi trên cổ phiếu suy giảm phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ 
thông của Công ty mẹ được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau:

Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có các khoản cam kết thuê hoạt động không hủy ngang với lịch thanh 
toán như sau:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 20% (2015:22%) trên thu nhập tính thuế. 

39. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Danh sách các bên liên quan:

Bên liên quan       Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á     Công ty liên kết
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á    Bên liên quan

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan như sau:

Thuê hoạt động chủ yếu là chi phí thuê liên quan đến 204 cửa hàng đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc được hưởng trong năm như sau:

Số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày kết thúc niên độ kế toán:

Dương Quang Hải
Kế toán trưởng

Cao Thị Ngọc Dung 
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thành Đạt
Người lập phiếu

40. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ
Tiền lãi vay đã trả trong năm bao gồm 4.247.179.715  đồng, là số tiền lãi vay phát sinh đầu năm và không bao 
gồm 6.497.244.251 đồng là số chi phí lãi vay phát sinh trong năm mà chưa thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền 
tương ứng đã được điều chỉnh trên phần thay đổi các khoản phải trả.

41. SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN
Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ 98.274.577 
cổ phiếu cho nhà đầu tư là các cá nhân và tổ chức có tiềm lực về tài chính với giá phát hành tối thiểu không thấp 
hơn 10% đến 15% giá đóng cửa tại ngày có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về phương 
án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ 
ngày hoàn tất đợt phát hành. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 
ngày 23 tháng 2 năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
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