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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 một trong tất cả các phân khúc thị trường 
mà PNJ nhắm tới tại Việt Nam

SỨ MỆNH

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

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

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

• Lấy lợi nhuận hợp pháp và đạo đức kinh doanh làm nền tảng cho mọi hoạt động. 
• Xây dựng chữ tín và minh bạch trong tổ chức để tạo dựng niềm tin. 
• Kiên quyết đấu tranh loại bỏ mọi hành động không trung thực. 

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

• Luôn đảm bảo chất lượng của các nguồn lực để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. 
• Mỗi cá nhân cam kết thực hiện nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất, không tạo ra sản phẩm hỏng, không chuyển  
    sản phẩm hỏng cho người khác. 

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

• Mỗi cá nhân cam kết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội 
• Thực thi xuất sắc mọi công việc với tinh thần tự nguyện, chủ động, sáng tạo và tận tâm. 
• Luôn tiên phong theo đuổi và thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất với tinh thần quyết thắng 

4. ĐỔI MỚI
Đổi mới là nền tảng của sự phát triển trường tồn của tổ chức. 

• Không tự mãn với các thành tích đã đạt được. Sẵn sàng đón nhận, học tập, ứng dụng các kiến thức, kinh nghiệm  
   và kỹ  năng mới. 
• Liên tục cải tiến để tối ưu hóa lợi ích cho tổ chức. 

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

• Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng là cơ sở để định hướng sáng tạo 
• Bằng tinh thần trách nhiệm,lòng say mê nghề nghiệp, mỗi cá nhân và tổ chức cam kết không ngừng sáng tạo, 
   đưa ra các giải pháp đột phá, tạo nên các sản phẩm và dịch vụ vượt trội. 
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Bà Cao Thị Ngọc Dung
Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc PNJ 



Kính thưa Quý Cổ đông

Năm 2011 là năm rất khó khăn của nền kinh tế thế giới và VN. Đây cũng là năm đầy thách thức với ngành kim 
hoàn trong nước do sự biến động liên tiếp lập kỷ lục về giá vàng, hoạt , đặc biệt Dự thảo Nghị định quản lý kinh 
doanh vàng với chính sách thay đổi trong quản lý họat động SXKD thị trường vàng trong nước đã tác động mạnh 
mẽ đến kế hoạch hoạt động của từng doanh nghiệp trong đó có PNJ.

Trong bối cảnh khó khăn chung PNJ đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo chọn lối đi riêng của mình. Năm 2011 đánh 
dấu năm hoàn thành kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ lần 2 ( 2007 - 2012 ), PNJ đạt sự tăng trưởng vượt bậc trên mọi 
phương diện với doanh thu đạt hơn 17.335 tỷ đồng, tăng 33%; tổng tài sản 2.684 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận 
sau thuế 257 tỷ đồng, tăng 22%; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.029, tăng 21% so với năm 2010. Trong năm 
2011, PNJ đưa vào hoạt động thêm 12 cửa hàng mới, nâng tổng số trên toàn hệ thống lên 151cửa hàng cùng với 
gần 3.000 khách hàng sỉ trải rộng trên 56 tỉnh thành của cả nước. 

Bên cạnh năng lực sản xuất dồi dào và mạng lưới phân phối rộng khắp, lợi thế riêng có và quan trọng bậc nhất 
giúp PNJ khẳng định được vị thế trong thị trường chính là nguồn nhân lực. PNJ tự hào có đội ngũ nhân sự đông 
về số lượng, mạnh về chất lượng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ thiết kế, tạo mẫu, chế tác trang sức cho 
đến marketing, bán hàng và quản lý, đáp ứng mọi yêu cầu về mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Đội ngũ nhân lực 
của PNJ luôn yêu nghiệp, giỏi nghề, đoàn kết trong công tác chuyên môn cũng như cuộc sống đời thường, gắn 
bó dưới mái nhà chung trong dòng chảy văn hóa nhân bản. 

Kính thưa quý vị,

Bước qua năm 2012, dự đoán tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn nhiều bất ổn, nhất là trong lĩnh vực 
tài chính, tiền tệ; nhưng bằng sự năng động, sáng tạo, tiềm lực mạnh và bản lĩnh vững vàng và nhạy bén trong 
kinh doanh; tại Đại hội cổ đông PNJ vừa qua, chúng tôi tiếp tục đề ra những kế hoạch mới nhiều thách thức 
nhưng cũng rất khả quan. Cụ thể: thông qua phương án tăng thêm hơn 33% vốn điều lệ (tương đương gần 200 
tỷ đồng). Vốn điều lệ sau khi tăng của PNJ sẽ đạt xấp xỉ 800 tỷ đồng, việc tăng vốn này nhằm phục vụ mục tiêu 
tiếp tục đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, trang thiết bị cho việc sản xuất- kinh doanh trang sức,  kế hoạch 
doanh thu từ trang sức tăng 14% so với năm 2011,  lợi nhuận tăng 5% .

 Đồng thời Đại hội cũng thông qua chương trình công tác trong 5 năm tới, PNJ phấn đấu tăng gấp 4 lần doanh 
thu xuất khẩu trang sức vào cuối nhiệm kỳ 2012 -2017. Đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành trang sức 20%/
năm. Lợi nhuận kinh doanh chính tăng 15%/năm. Để làm được điều này đòi hỏi PNJ phải có sự thay đổi mạnh 
mẽ và nhiều mặt, từ việc xác định lại tầm nhìn, sứ mệnh đến chắt lọc các giá trị cốt lõi làm nền tảng cho sự phát 
triển bền vững.  Theo đó, tầm nhìn của PNJ trong giai đoạn mới sẽ là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu 
tại Châu Á, giữ vị trí số một trong tất cả các phân khúc thị trường mà PNJ nhắm tới tại Việt  Nam. Và PNJ cũng 
sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình là mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế 
với chất lượng vượt trội.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

5  



Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

CAO THỊ NGỌC DUNG

Ngoài lực lượng nhân sự chuyên nghiệp và có trình độ cao như hiện nay. Để đạt được mục tiêu trên, PNJ tiếp 
tục đầu tư chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo cụ thể cũng như xây 
dựng các chính sách động viên để kích thích nguồn nhân lực, đầu tư nhân sự cho công tác sáng tạo và chiến lược 
sản phẩm, tìm kiếm bổ sung nguồn nhân lực cho đội ngũ thiết kế, có tính đến việc thuê nhân sự thiết kế nước 
ngoài. Bên cạnh đó, PNJ sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống bán lẻ trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu ở từng 
thị trường khu vực, số lượng cửa hàng mở mới trong năm ít nhất là 30 cửa hàng; chuẩn hóa hệ thống quản trị theo 
chuẩn mực quốc tế bằng các hệ số đo lường cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động và quản lý. Triển khai mở rộng 
kinh doanh đồng hồ và dòng hàng phụ kiện, mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng độ nhận biết của từng dòng sản 
phẩm trên thị trường thông qua công tác marketing chuyên nghiệp; tăng năng suất và tiết kiệm chi phí, hạ được 
giá thành sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông và tăng thu nhập cho CBCNV…

Thay mặt Hội đồng Quản trị, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền, quý vị cổ đông, các đối tác, 
quý vị khách hàng và toàn thể CBCNV - những người đã tín nhiệm, ủng hộ, đồng hành, sát cánh và chung sức 
làm nên thành công cho Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ ngày hôm nay và chúng tôi rất 
mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác quý báu này.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
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1988  - 1992: GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

- Ngày 28-04-1988, cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Phú Nhuận ra đời, trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận với tài  
  sản ban đầu là 7,4 lượng vàng và 20 nhân sự. 
- Vàng miếng Phương Hoàng chính thức ra đời, góp vào thị trường một phương tiện thanh toán và cất giữ.
- PNJ chính thức mang tên Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận , xác định chiến lược phát triển là nhà sản xuất 
  kinh doanh trang sức chuyên nghiệp, 
- Đồng thời sáng lập ra Ngân hàng Đông Á

1993 – 2000: TĂNG TỐC MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI VÀ NGÀNH NGHỀ

- Bắt đầu cho chiến lược mở rộng hệ thống chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc Hà Nội, 
  Đà Nẵng, Cần Thơ…
- Đánh dấu công tác xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp của PNJ, nữ trang  PNJ bắt đầu xuất khẩu. 
- PNJ đón nhận Huân chương lao động hạng 3.  
- Thành lập trạm chiết gas VINAGAS
- PNJ được trao chứng nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”
- PNJ được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 2. 
- Được tổ chức DNV cấp chứng nhận Hệ thống Quản trị Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

2001 – 2004: ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ CHUẨN BỊ CỔ PHẦN HOÁ

- Tổ chức cuộc thi “Thiết kế mẫu nữ trang toàn quốc”. 
- Nhãn hiệu PNJSilver chính thức ra đời đáp ứng nhu cầu trang sức cho các bạn trẻ yêu thích trang sức.
- PNJ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa mái nhà 
  chung PNJ  thông qua các hoạt động như Ngày hội gia đình…
- PNJ cổ phần hóa, chuyển đổi từ doanh nghiệp kinh tế Đảng thành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. 
- Đạt danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương

2005 – 2008: TÁI TUNG THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HANG CAO CẤP

- PNJSilver tái tung hình ảnh mới. 
- Nhãn hiệu trang sức CAO Fine Jewellery ra đời. 
- PNJ cùng sáng lập Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á, S.G Fisco
- PNJ trở thành một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo công bố của UNDP
- Ngày 3/4/2008, PNJ công bố thay đổi logo mới. Tái tung vàng miếng Phượng Hòang với tên gọi mới 
  Phượng Hoàng PNJ – DongA Bank. 
- Là nhà tài trợ trang sức và vương miện cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. 
  Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba.

2009 – 2011: NIÊM YẾT SÀN CHỨNG KHOÁN, NỔ LỰC VƯỢT KHÓ VÀ TĂNG TỐC NGOẠN MỤC

- Tháng 3/2009, cổ phiếu PNJ chính thức niêm yết tại HOSE, tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng và tăng lên xấp xỉ   
   600 triệu đồng vào năm 2010
- Tháng 8/2009 thành lập công ty TNHH MTV Thời trang CAO.
- Tháng 7/2010: bổ sung thêm ngành kinh doanh đồng hồ của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. 
- Là nhà tài trợ trang sức cho cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2010 tổ chức tại Việt Nam. 
- Tháng 3/2011: Khởi công xây dựng xí nghiệp nữ trang PNJ hiện đại nhất Việt Nam với vón đầu tư 100 tỷ đồng, 
   công suất trên 4 triệu sản phẩm/năm.
- Đầu tư, nâng cấp quy mô hệ thống phân phối, khánh thành các trụ sở và khai trương các Trung tâm kim hoàn tại 
   Kiên Giang, Bình Dương, Biên Hoà, Hà Nội…

CÁC CHẶNG ĐƯỜNG QUAN TRỌNG CỦA LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PNJ TỪ 1988 – 2011
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2011

Bức tranh chung của nền kinh tế thế giới năm 2011 được đánh dấu là nguy cơ lạm phát lan rộng, trở thành 
vấn đề mang tính toàn cầu, đặc biệt là ở một số nền kinh tế năng động như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ… 
Các nước công nghiệp phát triển đang phải đối đầu với suy thoái kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tái cơ 
cấu kinh tế và đòn bẩy kinh tế suy yếu. Mỹ và các nước EU vẫn duy trì lãi suất thấp với các gói kích cầu kinh 
tế, nguy cơ hoảng nợ công của các nước phát triển, nhất là các nước EU đã tăng thêm nguy cơ và rủi ro cho 
nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, năm 2011 nền kinh tế Việt nam vẫn phải đối đầu 
với tình hình khó khăn chung như sau: Lạm phát đang tăng quá cao đạt mức 18,6%, thị trường tài chính đầy 
bất ổn, lãi suất tăng cao khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó 
khăn, có nguy cơ rơi vào cảnh phá sản. Sự sụt giảm trong phân khúc hàng tiêu dùng nhanh, chỉ tăng trưởng 
14% so với 21% của năm 2010.

So với đầu năm, giá vàng trong nước tăng 26%, năm 2011 chứng kiến sự biến động mạnh về giá vàng thế 
giới đã kéo theo sự biến động tăng về giá vàng trong nước, đỉnh điểm trong tháng 8 /2011 giá vàng đã đạt 
mốc kỷ lục giá 49,5 triệu đồng/lượng. 

 Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và đặc biệt là sự tác động bất ổn của các yếu tố vĩ mô đã 
tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh vàng bạc đá quý nói chung và của PNJ nói riêng, song với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân 
viên, kết quả hoạt động năm 2011 vẫn đạt được những thành tự đáng kể.

I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

- Tổng tài sản  31/12/2011 là 2.684 tỷ đồng, tăng 22 % so đầu năm 2011.
- Tổng doanh thu đạt 17.335 tỷ đồng, tăng 33 % so năm 2010.
- LNTT (chưa hợp nhất) đạt 302,072 tỷ đồng tăng 17% so cùng kỳ.
- LNST (chưa hợp nhất) đạt 241,709 tỷ đồng 17%.
- LNTT hợp nhất là 318,16 tỷ tăng 21% so cùng kỳ .
- LNST hợp nhất là 257,506 tỷ tăng 22% so cùng kỳ.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.029, tăng 17% so năm 2010
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II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC NHÃN HÀNG

1. Nhãn hàng trang sức vàng PNJ (PNJGold):
Tổng doanh thu thực hiện  năm 2011 của nhãn hàng trang sức vàng PNJ đạt 3.541  tỷ đồng, tăng 20,67% so 
với cùng kỳ. So với cùng kỳ 2010, doanh thu của hầu hết các nhóm hàng đều tăng, riêng doanh thu kim 
cương bằng 93% so năm 2010, trang sức kim cương, đá bán qúy (tăng 29%). Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố 
tăng giá vàng, thì doanh thu trang sức vàng PNJ tăng bình quân là 12%. Doanh thu trang sức bán lẻ chủ yếu 
ở khu vực TPHCM và miền đông nam bộ (chiếm 76,99% doanh thu trang sức vàng), doanh thu tăng trưởng 
bình quân  của các cửa hàng vàng tại khu vực TPHCM tăng 19,36%.

Khu vực miền Bắc có mức tăng trưởng thấp nhất (14% so năm 2010) và chỉ chiếm 6,67%/doanh thu trang 
sức vàng, thị trường tại khu vực miền Bắc bị cạnh tranh khốc liệt, văn hóa vùng miền khác hẳn từ mẫu mã 
đến xu hướng tiêu dùng. 

Khu vực miền Trung có doanh thu chiếm 8,17%/doanh thu, có mức doanh thu  tăng trưởng là 18% so năm 
2010,  chi nhánh Đà nẵng có mức tăng trưởng khá tốt.
Khu vực miền Tây có doanh thu chiếm 8,17%/doanh thu, có mức doanh thu tăng trưởng cao nhất trong toàn 
hệ thống với mức tăng trưởng chung là 19,98% so năm 2010.

2.Nhãn hàng PNJSilver:
Tổng doanh thu nhãn hàng PNJSilver  năm là 164,86 tỷ đồng, tăng  36,82% so cùng kỳ, đây là mức tăng 
trưởng khá ấn tượng vượt  kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu do bán lẻ tại thị trường trong nước chiếm 
90,82%, từ xuất khẩu chiếm 9,18%. Tổng lãi gộp năm  của nhãn hàng PNJSilver là 129 tỷ đồng, tăng 49,58% 
so với cùng kỳ.

Khu vực TPHCM và miền Đông Nam bộ có doanh thu chiếm 62,59%/doanh thu nhãn silver toàn cty, tốc độ 
tăng trưởng 37% so năm 2010.Khu vực miền Bắc có doanh thu chiếm 22,82%/doanh thu nhãn PNJSilver, có 
tốc độ tăng trưởng rất tốt là 47% so năm 2010, ngược với doanh thu nữ trang vàng, điều này cho thấy nhãn 
hàng trang sức PNJSilver tại khu vực miền Bắc gần như là nhãn hàng độc quyền, ít bị cạnh tranh, còn trang 
sức vàng bị cạnh tranh mạnh và yếu tố thương hiệu địa phương vẫn là lực cản khi phát triển thương hiệu 
PNJGold tại thị trường miền Bắc.
Khu vực miền Trung có doanh thu chiếm 6,98%/doanh thu nhãn PNJSilver, tăng 67% so năm 2010.Khu vực 
miền Tây có doanh thu chiếm 7,61% /doanh thu, có tốc độ tăng trưởng là 54% so cùng kỳ.
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3. Vàng Miếng:

Tổng doanh thu kinh doanh vàng miếng  năm 2011 đạt 8.639 tỷ đồng tăng 103%  so với cùng kỳ,  năm 2011 
tình hình kinh doanh vàng miếng PNJ và  SJC gặp nhiều thuận lợi, do giá vàng biến động mạnh, tạo sức 
hút cho hoạt động đầu tư, lướt sóng  vàng, lợi nhuận của mảng hoạt động này là 85,347 tỷ đồng đóng góp 
13,36% vào tổng lợi nhuận gộp toàn công ty.

4. Đồng Hồ:

Được đưa vào hệ thống từ những tháng cuối năm 2010, đến nay trên toàn hệ thống có 5 cửa hàng phân phối 
các loại đồng hồ, doanh thu năm 2011 đạt 5,502 tỷ đồng, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đã đạt ra. Tuy nhiên, 
hiện nay việc kinh doanh cũng có nhiều khó khăn vì đây là lĩnh vực kinh doanh còn mới, công ty chưa đầu 
tư đúng nguồn lực, công tác quản bá cũng như mạng lưới bán hàng.

5. Xuất Khẩu:

Tổng doanh thu hoạt động xuất khẩu  năm 2011 là  5.078 tỷ bằng 87% so năm 2010, tương đương 246,890 
triệu USD, trong đó doanh thu xuất khẩu nữ trang có hàm lượng vàng 8K, 9K, 18K là 5,274 triệu USD tăng 
13% so năm 2010, xuất chủ yếu là khách hàng Đức chiếm 59%, khách hàng Mỹ chiếm 22,29%, hoạt động 
xuật khẩu trang sức năm nay gặp nhiều khó khăn vì những tháng giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 
rất nhiều, đơn hàng không ổn định, số lượng đơn nhỏ lẻ, hoạt động xuất khẩu nữ trang bị cạnh tranh rất 
mạnh từ Trung Quốc, do đó Công ty cần cải tiến và nỗ lực hơn rất nhiều nhằm tạo lợi thế cạnh tranh để giữ 
khách hàng cũ, và khai thác thêm khách hàng mới.    
Do có sự chênh lệnh giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, trong  năm công ty có doanh thu từ hoạt 
động bất thường là xuất khẩu vàng nữ trang 20K. Tổng doanh thu đạt 241,616 triệu USD, tổng lãi gộp đóng 
góp vào hoạt động chung của công ty là 24,453 tỷ chiếm 3,82 %/tổng lãi gộp toàn công ty. 

6. Hoạt Động Của Công Ty Tnhh Thời Trang Cao:

Công ty TNHH Thời trang CAO hiện đang sở hữu 2 nhãn hàng là CAO Fine Jewellery và Jemma, cụ thể tình 
hình hoạt động kinh doanh  năm 2011 của các nhãn hàng như sau:

• Nhãn hàng CAO Fine Jewellery:
Doanh thu  năm 2011 của Công ty CAO là 83,489 tỷ đồng,tăng 19,41% so năm 2010,   trong đó doanh thu nữ 
trang CAO Fine Jewellery là 75,550 tỷ chiếm 90,36%/doanh thu toàn Công ty. Doanh thu nữ trang Jemma là 
8,036 tỷ  chiếm 9,64% doanh thu.  
Tình hình kinh doanh  của nhãn hàng CAO Fine Jewellery vẫn còn nhiều kho khăn, Do phân khúc thị 
trường thời trang cao cấp bị sút giảm nhiều trước những khó khăn của nền kinh tế.bên cạnh mặt bằng kinh 
doanh không ổn định;công tác quảng cáo, tiếp thị chưa được đầu tư đúng mực; nhân sự quản lý chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển…

• Nhãn hàng Jemma:
Doanh thu  năm 2011 đạt 8,036 tỷ đồng, và tăng 165% so với cùng kỳ . Tình hình kinh doanh nhãn hàng này 
hiện vẫn gặp một số khó khăn do lĩnh vực kinh doanh sản phẩm túi xách Cty chưa có nhiều kinh nghiệm, 
bị động chuyên gia về chiến lược sản phẩn cũng đơn vị sản xuất và nguồn cung ứng không ổn định vì thế 
mã hàng hóa không thay đổi thường xuyên, chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng; mức độ 
nhận biết thương hiệu trên thị trường còn hạn chế; lượng khách hàng thăm quan và mua sắm tại một số 
trung tâm thương mại rất vắng, ảnh hưởng doanh thu tiêu thụ của cửa hàng…
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III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

1.Hoạt động sản xuất:
Mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp và tính sáng tạo trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả của toàn 
xí nghiệp, tăng năng suất lao dộng và tiết kiệm chi phí đã đạt được một số kết quả như: 

• Thực hiện công nghiệp hóa triệt để ở một số khâu và công đoạn sản xuất, rút ngắn được qui trình sản 
xuất, tăng được năng suất  lao động , đáp ứng nhanh đơn hàng, đối với sản phẩm Bạc đã công nghiệp hóa 
95%, Nữ trang vàng bán sỉ công nghiệp hóa 90%. Hoàn chỉnh công nghệ và qui trình sản xuất dòng trang 
sức phụ kiện (CustomJewllery) bằng hợp kim với qui trình công nghiệp 95% đáp ứng cho nhu cầu dòng 
trang sức giá rẻ cho chiến lược phát triển của Cty.

• Thực hiện nhiều công trình cải tiến kỹ thuật, giảm được khuyết tật về đúc rổ dẫn đến giản được chi phí 
hao hụt và tăng vòng quay vốn.Tăng độ bền và độ sáng của màu xi, nâng cao kỹ thuật làm võ nhẫn kim 
cương thay thế được hàng nhập khẩu và đáp ứng tốt hơn các đơn hàng xuất khẩu cao cấp.

• Quản lý năng suất và giờ công hiệu quả hơn bằng các hệ số qui đổi công sản phẩm, bấm giờ tính công 
ở một số công đoạn, áp dụng LEAN và 5S trong mọi qui trình sản xuất, kết quả là công trên sản phẩm tăng 
từ lên.

• Công tác quản lý chi phí được kiểm soát chặt chẻ hơn ở tất cả các khâu từ việc sử dụng công cụ vật liệu 
phụ, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu thạch cao thay thế rẻ hơn , đặc biệt là quản lý chí phí hao hụt  
thực hiện có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên mặc dù trong năm Xí nghiệp đã tổ chức nhiều đợt đào tạo cũng như hội thảo về nâng cao ý thức 
chuyên  nghiệp cũng như kiến thức chuyên môn cho toàn bộ cán bộ xí nghiệp cải tiến công tác quản lý và 
điều hành sản xuất nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao, công tác hoạch định và điều phối đơn hàng vẫn 
còn nhiều khiếm khuyết và nhiều bất cập, một phần cũng do điều kiện mặt bằng chật hẹp, các qui trình 
sản suất còn bị chia cắt, đơn hàng còn nhỏ lẻ và hệ thống tin học chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến các 
số liệu không được cập nhật kịp thời. .

2. Hoạt động kinh doanh:
Mặt dù tình hình khó khăn doanh thu có dấu hiệu sụt giản sau qúi I, nhưng kết quả chung vẩn vượt kế 
hoạch đề ra nhờ vào:

• Công tác chuẩn bị về mẫu mã, sản xuất và điều phối hàng hóa được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp tốt 
giữa các bộ phận phòng ban trong các chương trình trọng điểm, kết hợp công tác truyền thông, quảng cáo 
hiệu quả cho các dịp mua sắm lớn … đặc biệt là muà cao điểm trong quý 1/2011, 

• Công tác quản lý, giám sát hệ thống; cung cấp, luân chuyển hàng hóa kịp thời, hiệu quả tạo doanh thu 
cho cửa hàng và cho toàn hệ thống. Công tác đào tạo kỹ năng quản lý và bán hàng, kỹ năng giao tiếp với 
khách hàng được chú trọng, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống.

• Hoạt động thương mại điện tử được đẩy mạnh, nhất là những mùa cao điểm 14/2 và 8/3, 28/4, chương 
trình mùa trũng… Lượng đơn hàng ngày càng tăng cao trong  năm phục vụ 7.085 đơn hàng (tăng 275% so 
với cùng kỳ năm 2010).

• Tập trung nâng cấp, mở rộng hệ thống phân phối, đặc biệt chú trọng mở rộng, khai thác các cửa hàng 
tại khu vực thị trường có tiềm năng. Trong năm đã mở mới thêm được 12 cửa hàng, nâng tổng số của hàng 
trên toàn hệ thống là 151 cửa hàng.

• Các cửa hàng đang được thay đổi nâng cấp hình ảnh, đổi mới quầy tủ... tạo nên một hình ảnh PNJ sang 
trọng, cao cấp và chuyên nghiệp. Các cửa hang sau khi được sửa chữa nâng cấp đều có doanh thu tốt hơn 
trước đây. 

Tuy nhiên hệ thống kinh doanh vẫn chưa xây dựng được các yêu cầu và các chỉ tiêu cụ thể để đo lượng và 
đánh giá đúng hiệu quả của đội ngủ giám sát, mối quan hệ và trách nhiệm giũa giám sát và cửa hàng chưa 
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được xác định và qui định trách nhiệm rõ ràng. Còn dàn trải trong việc phân bố hàng hóa, chưa thật sự 
phân bổ hàng hóa đúng thị trường mục tiêu dẫn đến hầu hết cửa hàng đều không đạt vòng quay vốn. Dự 
án ERP chậm được triển khai ở phân hệ bán hàng cũng là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc kiểm 
soát và điều phối đơn hàng.

Hoạt động Marketing Quốc tế  và nhân sự của phòng Xuất nhập khẩu chưa được đầu tư đúng mức cho nên 
hoạt động xuất khẩu còn mang tính thu động và không đạt được kế hoạch đề ra

3. Hoạt động phát triển mạng lưới:
Đến 30/12/2011, hệ thống cửa hàng  PNJ và CAO là 151 cửa hàng trong đó 131 cửa hàng PNJ, 13 cửa hàng 
CAO và 7 cửa hàng Jemma.
Trong năm 2011, Công ty đã phát triển mới 05 cửa hàng vàng, 05 cửa hàng bạc và 02 cửa hàng phụ kiện. 
Đóng góp thêm 275,029 tỷ đồng doanh thu, chiếm 2,6%/doanh thu nữ trang. Công phác phát triển mạng 
lưới được nghiên cứu và chuẩn bị tốt nên tình hình kinh doanh tại các cửa hàng mới đều đạt doanh thu kỳ 
vọng ngay trong năm  đầu tiên. Trung tâm bán hàng phục vụ du lịch vẫn chưa được triển khai do gặp phải 
những khó khăn về thủ tục xin phép xây dựng.

4. Công tác nhân sự:
Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ đầu năm công ty đã thuê tư vấn đánh giá hệ 
thống quản trị cũng như nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản trị nhân sự, thông qua đánh giá đã nhận dạng 
được những yếu kém trong khâu quản trị nhân sự, đã xây dựng lại cơ cấu tổ chức của phòng của phòng 
quản trị nhân sự một cách chuyên nghiệp hơn, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa tuyển dụng được giám đốc 
nhân sự và một số vị trí đạt yêu cầu .

Tuy nhiên công tác tuyển dụng và đào tạo đã có nhiều tiến bộ đáng kể, đáp ứng được nhu cầu bổ sung và 
dự trử đội ngủ nhân viên bán hàng và các vị trí nhân viên phần hành của các phòng , chi nhánh đảm bảo 
yêu cầu về chất lượng. vấn đề khó khăn hiện cho đến nay là việc tuyển dụng các vị trí quản lý, rào cản lớn 
nhất đó là do chế độ tiền lương của các cấp quản lý tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng đươc 
nguyện vọng của ứng viên, là ngành hàng chuyên biệt nên chế độ trách nhiệm cao cầh phải chọn lọc kỹ.
Công tác đào tạo được nhận dạng và tổ chức có chất lượng, kịp thời bổ sung được những khiếm quyết của 
nhân viên và cán bộ quản lý. Tinh thần và thái độ học tập rất tốt và sôi nổi trong diển ra ở từng cấp. Đặc 
biệt trong năm Cty đã tổ chức một đợt học tập về nhận thức và tư duy tích cực, kết hợp với các hội thảo 
việc nhận thức lại các giá trị văn hóa của PNJ và xác định sự cần thiết của  dự án Tái cấu trúc công ty, chuẩn 
bị tinh thần sẳn sàng cho dự án tái cấu truc thực hiện từ đầu năm 2012  sẽ được thực hiện có tư vấn nước 
ngoài cho toàn thể cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên đã tạo ra một nhận thức tốt, đồng dạng và quyết tâm 
thay đổi với ý chí cao.

5. Công tác thiết kế và xây dựng thương hiệu:
Công tác thiết kế được hoạch định chuyên nghiệp hơn , có sự phối hợp giữa các phòng KD, NCTT, và TKTM  
từ việc đề ra định hướng sản phẩm cho từng Chương trình, từng mua kinh doanh và cho từng dòng hàng, 
tuy nhiên thời gian chuẩn bị cho từng bộ sưu tập phục vụ cho các Chương trình trọng điểm trong năm vẫn 
chưa được tính toán một cách khoa học và kịp thời, còn tình trạng cập rập trong từng Chương trình.Công 
tác Marketing chuyên nghiệp hơn và đảm bảo chi phí cho từng chương trình mục tiêu, kết quả đánh giá 
của các Cty NCTT chuyên nghiệp thì thương hiệu PNJ vẫn giữ vị trí hàng đầu.

6. Công tác quản trị tài chính:
Quản lý nguồn vốn chặt chẻ, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các hoạt động.Chương trình ERP đưoc đưa vào 
vận hành ở phân hệ tài chính từ giữa năm đã giúp cho công tác hạch tóa và kiểm soát các quá trình dể dàng 
và thuận lợi hơn.Tuy nhiên vẫn chưa triệt để được việc xử lý tồn đọng trong các phân đoạn sản suất và tồn 
kho tại các cửa hàng.

Trong năm bộ phận kế toán đã có nhiều buổi tập huấn công tác kế toán và quản lý tài chính cho các đơn 
vị kinh doanh, chi nhánh, giúp các trưởng đơn vị nhận thức rỏ hơn về nhiệm vụ quản lý tài chính tại đơn vị  
và tạo ra được sự tốt hơn với bộ phận kiểm soát nội bộ với các đơn vị kinh doanh trong việc kiểm soát và 
phòng ngừa rủi ro tại từng đơn vị.

Hệ thống IT đang được cải thiện về cơ sở phần cứng, cùng với dự án ERP, công ty cũng đã bắt đầu tìn đối 
tác để xây dực lại chiến lược IT, để đầu tư căn cơ và bài bản hơn.
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Ghi chú: Đã trích lập dự phòng: 34.178.223.355 đồng.

- Tổng giá trị các khoản tư dài hạn đến cuối năm 2011 là 761,042 tỷ đồng(đã trích lập dự phòng 34,178 tỷ ), tăng 
  10 tỷ do thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ và giảm 23 tỷ đồng do chuyển nhượng toàn  
  bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô, các khoản khác không thay đổi.
- Hoạt động Ngân hàng Đông Á năm 2011, lợi nhuận trước thuế 1.255 tỷ đồng, đạt 96,53% kế hoạch năm 2011.
- Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) doanh thu đạt 1.794 tỷ đồng tăng 28% so năm 2010, LNTT đạt 39,13 
  tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm, giảm 46,8% so năm 2010.
- Năm 2011 hoạt động kinh doanh của ngành gas nói chung và của Đại Việt nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, 
   giá gas biến động tăng liên tục, các hãng gas lớn tạo áp lực cạnh tranh gay gắt, nạn gas giả ngày càng biến tướng 
  phức tạp, ngoài tầm kiểm soát... Doanh thu năm 2011 đạt 648 tỷ đồng, LNTT là 1,357 triệu đồng.
- Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á: Do ảnh hưởng khó khăn từ thị trường bất động sản, dự án trọng điểm của 
  DongA Land là Khu phức hợp Golden Square và khu dân cư Phú Thuận, Quận 7 cũng bị ảnh hưởng về tiến độ 
  triển khai thực hiện. Kết quả  năm 2011 chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng, dịch vụ tư vấn, tổng doanh thu 
  thực hiện là 55,492 tỷ đồng, lỗ 15,068 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Công ty đã thực hiện tốt 
mục tiêu của mình trong năm 2011.

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

CAO THỊ NGỌC DUNG

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 5 NĂM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (2007 – 2011)

Nhiệm kỳ 2007 – 2011 qua đi trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Khởi đầu nhiệm 
kỳ nền kinh tế rơi vào thời điểm cuối của chu kỳ phát triển nóng, nhất là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán 
và địa ốc… Diễn biến tiếp theo là bước vào chu kỳ bất ổn với nguy cơ dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
và Việt Nam không thể đứng ngoài vòng xoáy, nền kinh tế ngày càng xuất hiện nhiều khó khăn với lạm phát 
kéo dài nhiều năm lên đến 18% vào năm 2011, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường tài chính bất ổn 
thị trường vàng tiền tệ (vàng miếng) sau một thời gian dài trầm lắng đã bước vào giai đoạn sôi động cả về giá 
và lượng giao dịch trên thị trường. Có thể nói đây là thời kỳ có sự biến động về giá với biên độ tăng giảm (theo 
xu thế tăng) lớn nhất trong lịch sử. Lãi suất ngân hàng đã tăng cao có lúc lên đến 25%/năm đưa đến nhiều khó 
khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên PNJ vẫn có được những thuận lợi cơ bản để tạo được các bước nhảy vọt như:
- Nền tảng văn hóa doanh nghiệp ổn định và vững vàng trước những khó khăn thách thức.
- Nguồn nhân lực ổn định về chất lượng và số lượng. Đặc biệt là có được một đội ngũ kỹ thuật và công nhân 
  ngành kim hoàn được đào tạo đồng nhất và tay nghề cao.
- Thương hiệu PNJ đã tạo được thế vững mạnh trong nước và đã hội nhập với ngành kim hoàn thế giới.
- Hệ thống quản trị điều hành được quan tâm đầu tư chuẩn hóa.
- Nguồn vốn đảm bảo đủ cho hoạt động theo nhu cầu phát triển, đồng thời có uy tín cao trên thị trường tài chính.
- Giá vàng biến động gây bất ổn và căng thẳng cho hoạt động kinh doanh nhưng đồng thời cũng là thời cơ để 
  tăng doanh thu và lợi nhuận.
Với những khó khăn và thuận lợi, nhiệm kỳ vừa qua PNJ đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như sau:

1. Tối đa hóa doanh thu:
Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đề ra là 20% năm thì các chỉ tiêu đều tăng trưởng từ 25 đến 80,14% 
(vàng miếng) dẫn đến tổng doanh thu tăng 51,96% (chưa loại trừ yếu tố trượt giá hàng năm). Tuy nhiên, đối với 
hoạt động kinh doanh của ngành vàng chỉ tiêu doanh thu đôi khi không phản ảnh được kết quả hoạt động vì biến 
động của giá vàng và doanh thu nhóm vàng miếng tạo ra doanh số nhưng lợi nhuận biên rất nhỏ. Chỉ tiêu được 
quan tâm đánh giá là chỉ tiêu doanh thu của nhóm Trang sức vàng, bạc và dịch vụ thì nhóm hàng này đã đảm 
bảo được chỉ tiêu đề ra, riêng nhóm hàng PNJSilver có mức tăng trưởng khá tốt (trên 40%/năm).

2. Mở rộng hệ thống phân phối:
Hệ thống bán lẻ tăng từ 87 lên 131 cửa hàng, nếu tính luôn hệ thống cửa hàng của công ty Cao thì tổng công 
là 152, tăng 1,75 lần. Mức độ tăng trưởng cửa hàng chưa đạt yêu cầu phát triển, do những khó khăn về việc tìm 
kiếm mặt bằng và chuẩn bị nguồn nhân lực. Đồng thời sản phẩm trang sức bán lẻ của PNJ nhắm vào phân khúc 
thu nhập từ trung bình trở lên do đó việc mở rộng mạng lưới còn phụ thuộc vào mức tăng trưởng thu nhập của 
nhóm khách hàng mục tiêu.

Hầu hết các cửa hàng mở ra đều đạt yêu cầu, đảm bảo được mức doanh thu tối thiểu. Tuy nhiên nếu tính doanh 
thu trên diện tích bán hàng và nhân viên bán hàng thì còn nhiều cửa hàng chưa đạt được kỳ vọng, nhất là các 
cửa hàng trong trung tâm thương mại mới mở và các cửa hàng ở tỉnh và xa trung tâm thành phố.
Về kênh bán sỉ đã phủ đều  thị trường cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam với gần 3000 khách hàng là các cửa hàng 
bán lẻ.Đặc biệt là khu vực TP HCM và Đông Nam Bộ.
Xuất khẩu tăng thêm được 06 khách, thị trường chủ yếu là Đức và Mỹ. Tuy nhiên, đến nay hoạt động xuất khẩu 
vẫn chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu và vẫn chưa tìm được khách hàng lớn.

87

2007 2011
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3. Nâng cao năng lực sản xuất:
Năng lực sản xuất đã được nâng lên đáng kể về kỹ thuật cũng như hệ thống quản trị, cụ thể là dù phải sáp nhập 
hai xí nghiệp vàng bạc về chung một nơi, tuy diện tích chật hẹp nhưng đã bố trí hợp lý, các qui trình quản lý 
luôn được xem xét và nâng cấp hàng năm, được kiểm tra và hoàn thiện bởi các hệ thống kiểm soát theo ISO, 5S, 
LEAN và được cải tiến liên tục theo Kaizen. Cập nhật kịp thời Công nghệ mới về ngành kim hoàn của thế giới 
như công tác tạo mẫu đã được thực hiên trên máy bằng kỹ thuật 3D, ứng dụng công nghệ Nano trong xi mạ… 
Kết quả đem đến giá trị công nghiệp tăng lên đáng kể với tốc độ tăng bình quân 62,75% /năm, do nhờ vào những 
cải tiến kỹ thuật và tay nghề đã thay đổi cơ cấu sản phẩm từ giản đơn đến phức tạp  và có hàm lượng giá trị gia 
tăng cao hơn .

Mặt khác về năng suất lao động tăng cao do trình độ tay nghề của công nhân được cải thiện và công nghiệp hóa 
ngày càng cao. Giảm được giá thành sản phẩm, tăng được lợi nhuận biên cho nhóm hàng trang sức.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 5 NĂM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (2007 – 2011)
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4. Nâng cao năng lực sản xuất quản lý và chất lượng nguồn nhân lực:

Hệ thống quản trị được cập nhật soát xét và hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu quản lý 
và phát triển. Đầu nhiệm kỳ, Công ty đã tiến hành một đợt tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, năm 2010 thành lập Công 
ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO, năm 2011 nâng cấp Phòng Kiểm định Kim cương lên Công ty TNHH 
Một thành viên Giám định PNJ (PNJL). Tiến hành xem xét và cải tiến hệ thống quy trình và quy chế cấp Công 
ty, cấp bộ phận (37 quy trình cấp công ty được cải tiến). Hình thành được hệ thống quy trình và quy chế rõ ràng 
cho các mảng nghiệp vụ và từng bộ phận chức năng, đã mang đến kết quả là xác định trách nhiệm của từng bộ 
phận, hạn chế được việc đổ lỗi cho nhau. Đặc biệt là quản trị sản xuất được quan tâm sâu sát và cải tiến liên tục, 
giảm được thất thoát nguyên liệu và hao hụt; chỉ tiêu hao hụt được giảm dần từng năm (năm 2007 hao hụt vàng 
là 2,33% thì năm 2011 còn 0,99%; Bạc năm 2007: 8,79%, năm 2011 còn 3,21%).

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo cụ thể từ cấp quản lý đến nhân 
viên bán hàng, cán bộ kỹ thuật và công nhân. Trong năm năm đã tổ chức 132 đợt đào tạo bên trong và 129 đợt 
đào tạo bên ngoài. Thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng được bổ sung kiến thức về quản trị cũng như nâng cao 
năng lực lãnh đạo thông qua các khóa đào tạo do các tổ chức giáo dục quốc tế liên kết đào tạo. Đội ngũ nhân 
viên bán hàng được liên tục đào tạo bằng bộ giáo trình Công ty kết hợp với các chuyên gia chuyên về đào tạo 
bán hàng soạn thảo dành riêng cho PNJ. Đội ngũ công nhân hàng năm được tuyển chọn để đào tạo các lớp nâng 
cao tay nghề, kết quả lực lượng công nhân tay nghề cao ngày càng tăng. Tổng ngân sách dành cho đào tạo trong 
năm năm là 4.735.000.000 đồng.

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên biểu hiện rõ nét ở chổ, trong năm năm qua tốc độ tăng trưởng về nhân 
sự chỉ tăng 7%, trong khi đó tốc độ tăng doanh thu bình quân là 51,96% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là 24%.
Thu nhập của người lao động cũng được nâng cao hàng năm với tốc đô tăng bình 
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Tuy nhiên với nhu cầu phát triển hiện nay thì nguồn nhân lực của Công ty cũng còn nhiều hạn chế do nhiều 
nguyên nhân:

- Là một ngành đặc thù, người lao động luôn gắn với tài sản là tiền và vàng, có nhiều áp lực và nhiều quy chế 
ràng buộc vì thế cũng khó tuyển người phù hợp, nhất là việc tuyển nhân sự cho các chi nhánh ở xa và các tỉnh 
mà PNJ mới thâm nhập và cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người lao động vi phạm quy tắc quản lý tài sản.

- Chế độ tiền lương và cơ cấu lương trong những năm qua tuy đã nhiều lần cải tiến theo hướng nâng cao nhưng 
vẫn chưa tương xứng với trách nhiệm quản lý, đồng thời quy chế khen thưởng và thang bảng lương thật sự chưa 
có những chuẩn mực đo lường được hiệu quả của từng công việc một cách khoa học để có thể trả lương hợp lý. 
Do đó, công tác tuyển dụng ở các vị trí quản lý gặp khó khăn, không bổ sung được đội ngũ quản trị đúng tầm 
với nhiệm vụ phát triển của công ty, còn tình trạng phải choàng gánh công việc hay cán bộ quản lý ở một vài bộ 
phận chưa xứng tầm.

5. Dẫn đầu về thương hiệu trang sức tại thị trường Việt Nam:

Công tác marketing được tiến hành xuyên suốt và chuyên nghiệp cho từng nhãn hàng riêng biệt. Tính đến thời 
điểm hiện nay, PNJ có bốn nhãn hàng cho từng phân khúc thị trường khác nhau, ba nhãn hàng CAO, PNJ và 
PNJSilver đã tạo được dấu ấn tích cực trong thị trường, đặc biệt thương hiệu Kiểm định Kim cương PNJ chiếm vị 
trí số một tại Việt Nam ngang bằng với thương hiệu số một quốc tế  là GIA và được GIA đưa vào bảng xếp hạng 
toàn cầu của GIA. Trong năm năm qua, ngoài các cuộc nghiên cứu tự thực hiện, Công ty đã hai lần tiến hành đo 
lường sức mạnh của thương hiệu PNJ, và một lần đo lường nhãn PNJSilver một cách chuyên nghiệp thông qua 
hai công ty nghiên cứu thị trường quốc tế là TNS và ACNeilson, đã cho thấy được kết quả là cả hai nhãn hàng 
đều chiếm vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Nhãn hàng CAO đã tạo được vị trí trong thị trường cao cấp, 
nhãn hàng Jemma mới được xây dựng trong hai năm và đang trong quá trình xác định vị trí. Về uy tín quốc tế, 
năm 2010 PNJ được Plimsoll – một tổ chức đánh giá các ngành công nghiệp thế giới có trụ sở tại Anh, xếp PNJ 
vị trí thứ 16 các doanh nghiệp ngành kim hoàn thế giới về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

6. Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả:

Công tác quản trị tài chính được thực hiện thông qua các hệ thống chỉ tiêu  và các chuẩn mực kế toán do nhà 
nước ban hành cùng với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Công tác hạch toán và các chỉ tiêu tài chính từng kỳ 
luôn thể hiện được tính minh bạch và kịp  thời. Bộ máy kế toán và kiểm soát nội bộ thường xuyên được đánh 
giá và bồi dưỡng nghiệp vụ đủ đáp ứng nhu cầu quản lý. Công tác quản lý và kiểm soát vốn tại các đơn vị kinh 
doanh, xí nghệp được theo dõi chặt chẽ và thường xuyên đã thúc đẩy vòng quay vốn, giảm chi phi, đặc biệt là 
chi phí hao hụt và lãi vay.

Để công tác quản lý và cập nhật kịp thời các hoạt động kinh doanh, năm 2008 Công ty bắt đầu tiến hành dự án 
ERP, nhưng sau gần hai năm khởi động do là một ngành quá chuyên biệt nên dù đã ký hợp đồng với đối tác nước 
ngoài nhưng dự án vẫn không thành công. Đến giữa năm 2010, dự án được khởi động lại với một đối tác trong 
nước ở phạm vị điều tiết hẹp hơn và tiến hành  từng phần. Đến nay, dự án đã hoàn thành với phân hệ quản trị 
tài chính và quản lý bán hàng, bước đầu đưa vào thực hiện đã giúp cho công tác quản trị tài chính và quản lý hệ 
thống kinh doanh được tốt hơn, hiện nay dự án đang bắt đầu triển khai cho phân hệ sản xuất.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 5 NĂM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (2007 – 2011)
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 5 NĂM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (2007 – 2011)

8. Nâng cao quan hệ với nhà đầu tư và cộng đồng:
Trong ba năm đầu nhiệm kỳ, quan hệ với nhà đầu tư chưa được quan tâm đã dẫn đến nhiều nhà đầu tư không 
hiểu rõ về công ty cũng như tính đặc thù của ngành hàng. Do đó, dù công ty có tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận 
tốt nhưng tính thanh khoản va cổ phiếu PNJ kém hấp dẫn trên thị trường. Nhận thức được điều này, năm 2010 
Công ty đã đầu tư tốt hơn về công tác PR công ty cũng như các báo cáo phân tích tài chính sâu hơn về các chỉ 
tiêu cũng như giải thích rõ hơn các đặc tính ngành nghề, sự khác biệt trong hạch toán và phân tích các chỉ tiêu 
trong báo cáo cũng như trong các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư, có phân công nhân sự chịu trách nhiện về 
quan hệ với nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa tuyển được nhân sự chuyên trách lĩnh vực này.

Về quan hệ cộng động PNJ được đánh giá là một công ty tích cực và thân thiện trong các mối quan hệ công đồng 
thông qua các hoạt động xã hội từ thiện và các chương trình tài trợ marketing thương hiệu cũng như các chương 
trình liên kết quảng bá thương hiệu cùng các thương hiệu lớn như Vinamilk, Unilver, Metro, DAB và một số các 
ngân hàng.

Công tác xã hội từ thiện được đặt ra hàng năm như một nhiệm vụ chính. Thông qua Quỹ Từ thiện PNJ, các quỹ 
đồng sáng lập như Quỹ Saigon Times Foundation, Quỹ EDF (cùng báo Sài Gòn Tiếp thị), các chương trình vận 
động của Mặt trận Tổ quốc, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình xã hội mang dấu ấn PNJ. Đã được xã hội 
ghi nhận, tạo được niềm tin yêu của các cấp chính quyền cũng như người dân trong cả nước, nhất là trong lĩnh 
vực giáo dục. Trong năm năm Công ty đã thực hiện công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền là 14,126 tỷ đồng.
   

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

CAO THỊ NGỌC DUNG
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

Với các khó khăn trong năm 2012 được dự báo nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty PNJ đều thể hiện quyết tâm 
xây dựng kế hoạch hành động năm 2012 vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng với các cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chất lượng:
Tạo bước đột phá làm tiền đề cho chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2012 – 2017, khẳng định vị trí dẫn đầu về sản xuất 
và kinh doanh bán lẻ trang sức tại Việt Nam.  

Các mục tiêu cần đạt được:
- Chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng cao. Xây dựng được các tiêu chuẩn đánh giá nhân sự theo KPI.  Bổ sung 
  đủ nguồn lực cho nhu cầu phát triển.
- Quy trình quản lý được cải tiến với tính chuyên nghiệp cao ở từng lĩnh vực và từng cấp quản lý.
- Hệ thống bán lẻ được tăng cường mở rộng tại các thị trường trọng điểm. Đặc biệt quan tâm thác thị trường miền Bắc. 
  Đạt số lượng cửa hàng mở mới trong năm là 30 cửa hàng. Mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Thể hiện được tính sáng tạo và sự khác biệt của từng dòng sản phẩm.
- Tăng độ nhận biết của từng dòng sản phẩm trên thị trường.
- Tăng năng suất và tiết kiệm chi phí, hạ được giá thành sản phẩm.
- Tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch: ĐVT: Triệu đồngĐVT: Triệu đồng

3. Đầu tư và mở rộng hệ thống:
- Hoàn tất việc chuyển nhượng cổ toàn bộ cổ phần trong Công ty Năng lượng Đại Việt.
- Tìm cơ hội thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn M&C.
- Góp vốn vào Ngân hàng Đông Á và DongA Land theo kế hoạch tăng vốn của đối tác.
- Đầu tư hoàn tất Xí nghiệp nữ trang PNJ, Trung tâm Kim hoàn PNJ 52 Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm bán hàng 
   phục vụ du lịch tại Thủ Khoa Huân, Quận 1.
- Đầu tư mở rộng dự án Trung tâm phục vụ du lịch có quy mô lớn tại Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuân.
- Mở thêm 09 cửa hàng vàng và 21 cửa hàng bạc.

19  



NHÂN SỰ & QUẢN TRỊ CÔNG TY
CƠ CẤU TỔ CHỨC



SƠ
 Đ

Ồ
 TỔ

 C
H

Ứ
C

̃

Đ
Ạ

I H
Ộ

I Đ
Ồ

N
G

 C
Ổ

 Đ
Ô

N
G

H
Ộ

I Đ
Ồ

N
G

 Q
U

Ả
N

 TR
Ị

BA
N

 K
IỂM

 SO
Á

T

VĂN
 PH

Ò
N

G
 H

Ộ
I Đ

Ồ
N

G
 Q

U
ẢN

 TRỊ

PH
Ó

 TỔ
N

G
 G

IÁ
M

 Đ
Ố

C
 

PH
Ó

 TỔ
N

G
 G

IÁ
M

 Đ
Ố

C
 

PH
Ó

 TỔ
N

G
 G

IÁ
M

 Đ
Ố

C
 

PH
Ó

 TỔ
N

G
 G

IÁ
M

 Đ
Ố

C
 

TRU
N

G
 TÂM

 KIM
 H

O
ÀN

 
PN

J AN
 Đ

Ô
N

G

C
H

I N
H

ÁN
H

TRU
N

G
 TÂM

 KIM
 H

O
ÀN

 
C

H
 Q

U
ẦY BÁN

 LẺ VÀN
G

/ BẠC

PH
Ò

N
G

 KIN
H

 D
O

AN
H

PH
Ò

N
G

 Q
U

ẢN
 TRỊ 

C
H

ẤT LƯ
Ợ

N
G

BAN
 D

Ự
 ÁN

PH
Ò

N
G

 
Q

U
ẢN

 TRỊ H
ÀN

H
 C

H
ÍN

H

PH
Ò

N
G

 KIN
H

 D
O

AN
H

 VÀN
G

PH
Ò

N
G

 XU
ẤT N

H
ẬP KH

ẨU

PH
Ò

N
G

 TH
IẾT KẾ TẠO

 M
ẪU

Đ
Ạ

I D
IỆN

 LÃ
N

H
 Đ

Ạ
O

 (ISO
)

TỔ
N

G
 G

IÁ
M

 Đ
Ố

C

XÍ N
G

H
IỆP N

Ữ
 TRAN

G
 PN

J

PH
Ò

N
G

 N
H

ÂN
 SỰ

PH
Ò

N
G

 N
G

H
IÊN

 C
Ứ

U
 TIẾP TH

Ị

TỔ
 D

Ữ
 LIỆU

 ERP

PH
Ò

N
G

 KIỂM
 SO

ÁT N
Ộ

I BỘ

PH
Ò

N
G

 TIN
 H

Ọ
C

PH
Ò

N
G

 KẾ TO
ÁN



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

• Năm sinh: 1957 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
   Cử nhân Kinh tế thương nghiệp, 
   ĐH Kinh tế TP.HCM 
• Quá trình công tác: 
  1984 – 1985: Phó phòng Kế 
   hoạch Công ty Thương nghiệp 
   Tổng hợp Phú Nhuận 

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

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

   Năm 1990: Giám Đốc Trung tâm  
   Tín dụng Phú Gia 

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

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

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

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

  2004 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm 
   Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
   Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 

Ông NGUYỄN VŨ PHAN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

• Năm sinh: 1956 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn:  
 - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 
   ĐH Bách khoa TP.HCM. 
 - Kỹ sư rèn dập – chế tạo máy,  
   ĐH Bách khoa Hà Nội 
• Quá trình công tác 1997 – 2012: 
  1978 – 1985: Trưởng Ban Công 
   nghệ Xí nghiệp Caric 

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

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

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

  1999 – 2003: Phó Giám đốc 
   Công ty Vàng bạc Đá quý 
   Phú Nhuận 

  2004 – nay: Phó Chủ tịch   
   HĐQT kiêm Phó Tổng Giám  
   đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc 
   Đá quý Phú Nhuận 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Năm sinh: 1972 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
 - Tiến Sỹ Quản trị kinh doanh, 
   Paramount University 
 - Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh, 
   ĐH Mở bán công TP.HCM 
 - Cử nhân Quản trị kinh doanh, 
   ĐH Kinh tế TP.HCM 
• Quá trình công tác: 
  1994 – 2005: 
 - Trợ lý TGĐ, Phó phòng Kinh 
    doanh Gas Saigon Petro 
 - Ủy viên Hội Quản Trị 
   Công ty Cổ Phần Dầu Khí 
   Saigon Phú Yên.
 - Ủy viên Hội Quản Trị 
   Công ty Cổ Phần Dầu Khí 
   Saigon Nghệ An.

  2005 – 2007: 
   Phó Tổng Giám đốc Saigon Gas 

  2007 – nay: Phó Tổng Giám đốc  
   CTCP Vàng Bạc Đá Quý 
   Phú Nhuận

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

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

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

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

Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH

ỦY VIÊN HĐQT

Bà NGUYỄN THỊ CÚC

ỦY VIÊN HĐQT

• Năm sinh:  1960 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
   Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
   ĐH Kinh tế TP.HCM 
• Quá trình công tác: 
  1983 – 1988: Chuyên viên 
   Phòng Thống kê –  Kế hoạch 
   Quận Phú Nhuận 

  1988 – 1995: Kế toán trưởng 
   Công ty Vàng bạc Đá quý 
   Phú Nhuận 

  1996 – 2003: Phó Giám đốc   
   Công ty Vàng bạc Đá quý 
   Phú Nhuận 

  2007 – nay: Trưởng ban kiểm 
   soát Ngân hàng TMCP Đông Á

  2004 – nay: Ủy viên HĐQT 
   kiêm Phó Tổng Giám đốc  
   thường trực Công ty Cổ phần 
   Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 
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Bà PHẠM VŨ THANH GIANG

ỦY VIÊN HĐQT

Ông ANDY HO

ỦY VIÊN HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

ỦY VIÊN HĐQT

• Năm sinh: 1969 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
   Vanderbilt University USA 
- Chứng chỉ Kinh tế học ứng 
   dụng vào phân tích chính 
   sách, Chương trình Fulbright 
   Việt Nam 
- Cử nhân Kinh tế ngoại thương, 
   ĐH Kinh tế TP.HCM 
• Quá trình công tác: 

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

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

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

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

• Năm sinh: 1972 
• Quốc tịch: Mỹ 
• Trình độ chuyên môn: 
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 
   Cao học MIT (Mỹ) 
- Cử nhân Kế toán, 
  ĐH Colorado (Mỹ) 
• Quá trình công tác: 
  2000 – 2004: Giám đốc Đầu tư  
  Dell Computer Corp (Mỹ) 

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

 2007 – nay: Trưởng đại diện 
  VPĐD VinaCapital 

• Năm sinh: 1983 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 

- Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, 
   University of Applied Sciences 
   Northwestern Switzerland 
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng, 
  ĐH Ngân hàng TP.HCM 

• Quá trình công tác: 

  2005 – 2006: Nhân viên Aon 
   VietNam 

  2007 – nay: Trưởng phòng 
   Mekong Capital 
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BAN KIỂM SOÁT

Ông PHẠM VĂN TÂN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà NGUYỄN NGỌC HUỆ

THÀNH VIÊN BAN KIỂN SOÁT

• Năm sinh: 1965 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
- Cử nhân Tài chính thương 
   nghiệp, ĐH Tài chính kế toán 
   TP.HCM 
- Giấy chứng nhận Kế toán – 
   Tài vụ XNK, Trường Kinh tế 
   Đối ngoại 
- Giấy chứng nhận lớp Bồi 
   dưỡng kế toán trưởng, Bộ 
   Tài chính 
• Quá trình công tác: 

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

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

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

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

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

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

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

• Năm sinh: 1974 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
- Cử nhân Kế toán, ĐH 
   Thương mại 
- Cử nhân Quản trị kinh doanh, 
   ĐH Kỹ thuật công nghệ   
   TP.Hồ Chí Minh
- Chứng chỉ kế toán trưởng, ĐH 
   Quốc gia TP.HCM 
• Quá trình công tác:

   1997 – nay: Đã trải qua các 
   chức danh sau tại Công ty Vàng 
   bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ: 
- Công nhân trực tiếp sản xuất 
- Trưởng BP Chất lượng 
- Phó phòng Quản trị Chất lượng 
- Trưởng P.Quản trị chất lượng 
- Phó GĐ XNNT PNJ 
- Phó phòng Quản lý sản xuất 
   XNNT PNJ 
- Phó phòng Kỹ thuật chất lượng 
   XNNT PNJ 
- Trưởng phòng Kỹ thuật Chế tác 
    nữ trang – XNNT PNJ 

• Năm sinh: 1960 
• Quốc tịch: Việt Nam 
• Trình độ chuyên môn: 
- Cử nhân Kinh tế Thương 
   nghiệp, ĐH Kinh tế TP.HCM 
- Cử nhân Kinh tế Chính trị, 
   Học viện Chính trị Quốc gia 
   TP.HCM – Phân viện Báo chí 
   và Tuyên truyền 
• Quá trình công tác: 

  1982 – 1989: Trợ lý Giáo vụ 
   và Giảng dạy Trường Đại học 
   Kinh tế  TP.HCM 

  1989 – 6/1992: Phụ trách Kinh 
   doanh, Hành chính Xí nghiệp 
   Vàng bạc Đá quý SJC 

  7/1992 – 7/2010: Trưởng 
   phòng, Giám đốc Chi nhánh, 
   Phó Tổng Giám đốc Ngân 
   hàng TMCP Đông Á 

  9/2010 – 2/2012: Cố vấn 
   HĐQT Công ty CP Mạng 
   truyền thông Quốc tế Toàn 
   cầu (Công ty INCOMNET) 

Ông TRẦN VĂN DÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂN SOÁT
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà NGUYỄN THỊ CÚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TT

Ông NGUYỄN VŨ PHAN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LÊ HỮU HẠNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà PHẠM THỊ MỸ HẠNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị       10.000.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị       7.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị       5.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát        4.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát       2.000.000 đồng/tháng

3.Lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc:

- Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc      111.000.000 đồng/tháng

- Thưởng          2,5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và
1,5 tháng lương ABC)

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
LƯƠNG & TRỢ CẤP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
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A. Tổng số cổ phần:    59.999.142   cổ phần, chiếm 100%

Trong đó:
1. Trong nước:    34.669.225    cổ phần, chiếm 57,78% 
- Cá nhân:    28.437.979   cổ phần, chiếm 47,40%
- Tổ chức:    6.231.246    cổ phần, chiếm 10,38%
 

2. Nước ngoài:    25.329.917    cổ phần, chiếm 42,22%
- Cá nhân:    112.543    cổ phần, chiếm 0,19%
- Tổ chức:    25.217.374    cổ phần, chiếm 42,03%

B. Các cổ đông lớn của PNJ:

1 Bà Cao Thị Ngọc Dung   6.088.920    cổ phần, chiếm 10,1485%
2 VIETNAM AZALEA FUND LIMITED 4.138.989   cổ phần, chiếm 6,8985%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA PNJ
(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2012)
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Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên lần 14 – năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 
báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 như sau:

I.VỀ NHÂN SỰ:
1.Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị công ty năm 2011 là 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT (do bà Cao Thị Ngọc Dung làm 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quản trị; trong đó, có 03 thành 
viên HĐQT là thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 02 thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

2.Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do bà Trương Nguyễn Thiên Kim 
làm Trưởng ban; trong đó, có 02 thành viên BKS độc lập không điều hành và 01 thành viên làm việc tại công ty.

II.VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:
1.Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011:
Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản 
xuất – kinh doanh năm 2011 của công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, 
HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, 
triển khai thực hiện.

Trong năm qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của 
Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải 
quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.  
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của riêng Công ty PNJ đạt được như sau:

• Doanh thu thực hiện đạt 17.335 tỷ đồng, tăng 32,55% so với năm 2010.
• Lợi nhuận trước thuế đạt 302,072 tỷ đồng, vượt 2,35% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 17,07% so với năm 2010.
• Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 6.100.000 đồng/người/tháng.

2.Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2011:
Trong năm 2011, PNJ đã triển khai thực hiện một số kế họach theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – 
năm 2010 gồm:

• Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 theo Điều 5 của nghị quyết.
• Lựa chọn công ty kiểm toán quốc tế KPMG thực hiện kiểm toán năm 2011.
• Cơ cấu lại danh mục đầu tư: đang tiến hành thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Năng lượng Đại việt; dự 
   kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012.
• Cùng công ty tư vấn nước ngoài xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2022; dự kiến sẽ 
    hoàn thành trong tháng 6/2012.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:
• Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty ty đã tổ chức 35 cuộc họp; qua đó đã ban hành 27 nghị quyết 
   HĐQT công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và 
    Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
• 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 trước theo Điều lệ.
• Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, 
   nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

Trong năm 2011, HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm; thực hiện 
đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trân trọng.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

CAO THỊ NGỌC DUNG
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BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 5 NĂM 
CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2007 – 2012

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 
– năm 2007, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị 
trong nhiệm kỳ 2 (2007-2012) như sau:

I.VỀ NHÂN SỰ:

1.Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT (do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quản trị; trong đó, có 03 thành viên 
HĐQT là thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 02 thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

Ngày 25/02/2011 ông Đặng Phước Dừa xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị vì lý do bận việc gia đình và 
ngày 08/03/2011 Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Phước Dừa và bổ nhiệm ông 
Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012). Đại hội đồng cổ đông  lần thứ 14 – năm 2011 
đã thông qua quyết định này.

2.Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do bà Trương Nguyễn Thiên Kim 
làm Trưởng ban; trong đó, có 02 thành viên BKS độc lập không điều hành và 01 thành viên làm việc tại công ty.

II.VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1.Về kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2007-2012:
Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất 
– kinh doanh nhiệm kỳ 2007-2012 của công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều 
hành, triển khai thực hiện. Hàng năm, các đại hội đồng cổ đông thường niên đều cụ thể hóa phương hướng này 
thành các phương hướng hoạt động hàng năm và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và HĐQT đã báo 
cáo kết quả hoạt động hàng năm trong các kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên trước cổ đông. Nay HĐQT xin 
báo cáo tổng kết toàn bộ hoạt động của HĐQT trong cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều 
hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ 
trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.  
Kết quả sản xuất – kinh doanh trong nhiệm kỳ 2007-2012 của Công ty PNJ đạt được như sau:

• Vốn điều lệ: Từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, tăng gấp 6 so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 20,83%/năm.

• Vốn hoạt động: Từ 1.297 tỷ đồng lên 2.684 tỷ đồng, tăng 2,069 lần so với đầu nhiệm kỳ. 
   Tốc độ tăng trung bình 20,06%/năm.

• Tổng số nhân sự: Từ 1.725 người lên 2.261 người, 1,31 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 7%/năm.

• Số lượng cửa hàng: Từ 87 cửa hàng lên 131 cửa hàng (không bao gồm hệ thống kinh doanh thuộc Công ty 
   CAO), tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 14,4%/năm.

• Doanh thu: Từ 2.233 tỷ đồng lên 17.335 tỷ đồng, tăng 7,76 lần so với đầu nhiệm kỳ. 
   Tốc độ tăng trung bình 51,96%/năm.

• Lợi nhuận trước thuế: Từ 129 tỷ đồng lên 302,072 tỷ đồng, tăng 2,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. 
   Tốc độ tăng trung bình 24,21%/năm.
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• Thu nhập bình quân của CB-NV: Từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 6,1 triệu đồng/tháng, tăng  2,44 lần 
    so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 25,76%/năm.

• Nộp ngân sách: Từ 84 tỷ đồng năm 2006 lên 161 tỷ đồng năm 2011, tăng trung bình 28,02%/năm.

2.Về thực hiện Nghị quyết của các ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ: 

Đã được báo cáo cụ thể trong các đại hội đồng cổ đông thường niên và đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết 
thông qua với sự nhất trí cao.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

• Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty ty đã tổ chức 220 cuộc họp; qua đó đã ban hành 87 nghị quyết 
   HĐQT công ty. Các cuộc họp dã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và 
    Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.

• 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 trước theo Điều lệ.

• Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm 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 Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện 
đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong nhiệm kỳ 2007-2012, 

Trân trọng.

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 5 NĂM 
CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2007 – 2012

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

CAO THỊ NGỌC DUNG
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CỦA BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

Kính gửi quý cổ đông,

Căn cứ:

- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là PNJ);
- Quy chế quản trị của PNJ ban hành ngày 29/03/2008;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PNJ nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) số 407-QC/2007/BKS-CTY ngày 15/05/2007;
- Báo cáo tài chính năm 2010 của PNJ đã được kiểm toán; 
- Báo cáo tài chính năm 2011 của PNJ đã được kiểm toán;
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 của  PNJ;

Ban Kiểm soát báo cáo về việc đánh giá tình hình hoạt động của PNJ trong năm 2011 như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
Trong năm 2011, PNJ đã triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển thể hiện trong Chương 
trình hành động của PNJ năm 2011 do ĐHĐCĐ đã thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2011. Cụ thể, tỷ lệ 
tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận thực hiện trong năm 2011 so với kế hoạch như sau:
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 2011/ 
2010 

(%)  

 
2011 

(%)  

I.  

hu  

 

13.077.790.334.837 17.335.035.111.824 32,55%  15%  

  2.852.246.508.516 3.444.305.856.305 20,76% 15% 

  110.227.576.030 149.727.041.534 35,83% 30% 

Doanh thu  92.477.059.007 111.850.607.335 20,95% 30% 

 6.199.530.557 9.151.615.959 47,62% 15% 

 4.242.521.325.998     8.639.728.544.883 103,65%  

Doanh thu vàng 20K   5.765.272.356.781 4.966.947.763.408 -13,85%  

 1.622.072.282 5.502.352.001 239,22%  

 
khác…)  

7.223.905.666 7.821.330.399 8,27%  
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 2011/ 
2010 

(%)  

 
2011 

(%)  

 

 

257.918.248.683 302.072.874.291 17,12%  15%  

        74.408.129.271        42.551.158.773  -42,81%  

    173.697.008.986       248.432.100.569  43,03%  

 9.813.110.426 11.089.614.949  13,01%  

 206.555.212.593 241.709.749.660 17,02%  15%  

 3.443 4.029 17,02%   

 

 13.798.302.596.222 18.038.055.458.855 30,73%  15%  

 263.892.214.917 318.165.893.441 20,57%  15%  

 211.341.345.223 257.506.607.337 21,84%  15%  

 3.533 4.285 21,29%   
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Nhận xét:

Doanh thu: Năm 2011, các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu của PNJ nói riêng và chỉ tiêu tăng tưởng doanh thu 
hợp nhất của PNJ và các công ty con (theo số liệu hợp nhất) nói chung đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 
đó, doanh thu của PNJ tăng khá ấn tượng với con số 32,55% so với năm 2010, vượt so với kế hoạch tăng trưởng 
15%. Xét riêng các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu của từng hoạt động kinh doanh đều vượt mức kế hoạch do 
ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên 2011, ngoại trừ chỉ tiêu xuất khẩu nữ trang chưa đạt kế hoạch (kế 
hoạch 30%, thực tế gần 21%). Ngoài ra, một vài chỉ tiêu doanh thu không dự báo như: Doanh thu vàng miếng 
nội địa, doanh thu vàng miếng xuất khẩu, doanh thu đồng hồ cũng tăng trưởng tốt, cụ thể: Doanh thu vàng miếng 
nội địa tăng 103,65%, Doanh thu đồng hồ tăng 239,22%,... 

Lợi nhuận: Theo tính toán và trình bày ở trên, năm 2011, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của riêng PNJ tăng 
trưởng hơn 17% so với năm 2011 và lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PNJ và các công ty con tăng 
trưởng hơn 20%. Như vậy, các chỉ tiêu về lợi nhuận cũng đều vượt mức kế hoạch đề ra (15%).
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2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2011:
Trong năm 2011, PNJ cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ với kết quả khá tốt một số kế hoạch theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 – năm 2011, gồm:

Triển khai thực hiện các Chương trình trọng tâm năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thông qua trong cuộc họp thường 
niên 2011 do Hội đồng quản trị đề xuất theo văn bản số 457/KH-HĐQT-CTY ngày 08/04/2011.

Cơ cấu lại danh mục đầu tư: 
- Đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô;
- Đã thanh lý khoản đầu tư tại công ty liên kết là Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na;
- Đang tiến hành các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt, dự kiến sẽ hoàn thành trong 
  năm 2012.

3. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH:
Đánh giá về mặt truân thủ pháp luật và các quy định của PNJ trong năm 2011, Ban kiểm soát có ý kiến như sau: 
Hoạt động của PNJ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan và các quy định tại Điều lệ Tổ chức và 

Hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành;
- PNJ cũng tuân thủ Quy chế quản trị công ty và các Quy chế hoạt động đã được ban hành;
- PNJ cũng đã chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các quy định pháp lý hiện hành;
- PNJ cũng chấp hành đúng việc chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, đặc biệt là đối với công ty 
   niêm yết theo các quy định của pháp luật.

3. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & BÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA PNJ NĂM 2011:
Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính hợp nhất của PNJ và các công ty con (gọi tắt là Tập đoàn PNJ) & Báo cáo tài 
chính riêng của PNJ năm 2011 do Công ty TNHH KPMG (KPMG) kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm 
soát cũng thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn PNJ & Báo cáo tài chính riêng của PNJ 
năm 2011 đã kiểm toán. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng đồng ý rằng các số liệu tài chính này có thể thay đổi 
theo quyết định phê duyệt quyết toán của cơ quan thuế.
Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn PNJ & Báo cáo tài chính riêng của PNJ năm 2011 đã kiểm 
toán, Ban kiểm soát đánh giá, nhận định chung về tình hình tài chính của cả Tập đoàn PNJ nói chung và PNJ nói 
riêng là lành mạnh, chi tiết như sau:

3.1. Về vốn chủ sở hữu: 

Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn PNJ vào thời điểm cuối 31/12/2011 là 1.130.451.377.433 đồng, tăng 7,98% chủ 
yếu do trích các Quỹ (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phân 
phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010; đồng thời lợi nhuận chưa phân phối tăng 37,16% từ kết quả hoạt 
động kinh doanh năm 2011. Trong năm 2011, PNJ không phát hành tăng vốn nên vẫn giữ nguyên vốn điều lệ là 
599.991.420.000 đồng và thặng dư vốn là 225.008.580.000 đồng.

3.2. Về tài sản:

Tổng tài sản của cả Tập đoàn PNJ tại thời điểm 31/12/2011 là 2.928.112.622.725 đồng tăng 18,83% so với thời 
điểm 31/12/2010, do một số nguyên nhân chính như sau:

- Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 55,17%. Trong đó, có khoản mục Đầu tư 
  ngắn hạn 70 tỷ đồng tiền gửi tại HSBC của PNJ là số tiền gửi tài khoản phong tỏa để hoàn tất thủ tục bán Công 
  ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt theo Hợp đồng mua bán. Các khoản tương đương tiền tăng 29,73% chủ yếu là 
  giá trị vàng miếng, vàng nguyên liệu tồn kho cuối năm tại PNJ.

- Các khoản phải thu tăng 23,09% so với cuối năm 2010, chủ yếu do tăng các khoản tiền bán vàng và khoản phải 
thu cổ tức Ngân hàng Đông Á của PNJ.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

35  



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

- Hàng tồn kho chiếm trên 33% tổng tài sản vào thời điểm cuối năm 2011, tăng 28,89% so với đầu năm chủ 
   yếu do tăng hàng hóa dự trữ để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết và các ngày lễ đầu năm của PNJ và các công ty 
   con. Đồng thời, giá vàng tăng cũng là một yếu tố làm tăng giá trị hàng tồn kho (đầu năm 2011 khoảng 36 triệu 
   đồng/ lượng, cuối năm 2011 khoảng 41 triệu đồng / lượng).

- Tài sản cố định (bao gồm Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định vô hình và chi phí xây dựng cơ bản dở 
  dang) so với thời điểm 31/12/2010 tăng 26,52% chủ yếu do phát sinh tại PNJ. Trong năm, PNJ đầu tư thêm 
  nhà 174 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM, sửa chữa và đưa vào sử dụng nhà 123 Hùng Vương, Quận Hải Châu, 
  Đà Nẵng; đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh,... Đồng thời, chi phí xây dựng cơ 
  bản dở dang tăng thêm khoảng 19,5 tỷ gồm chi phí thiết kế, xây dựng nhà xưởng và hệ thống cửa hàng của PNJ.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 
- Xét theo góc độ của Tập đoàn PNJ,  đầu tư tài chính dài hạn giảm 4,94% do trong năm 2011 PNJ thực hiện mục 
  tiêu đầu tư an toàn, không đầu tư thêm và chuyển nhượng lại một số khoản đầu tư.

- Xét riêng PNJ, đầu tư tài chính dài hạn giảm 4,56% so với thời điểm cuối năm 2010 chủ yếu do:
+ Chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô trị giá 23 tỷ đồng.
+ Thanh lý một công ty liên kết là Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na với giá trị thanh lý hơn 10,7 tỷ đồng, 
   lãi hơn 2 tỷ đồng
+ Trích bổ sung dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn thêm hơn 23,3 tỷ đồng (Chi tiết sẽ trình bày ở Mục 3.4 Tình 
   hình đầu tư  bên dưới)
+ Ngoài ra, PNJ góp vốn 10 tỷ để thành lập công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ theo 
   Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010.

- Tài sản dài hạn khác giảm 7,46% so với đầu năm 2011. Giá trị khoản mục này tương đương 191 tỷ đồng, chủ 
  yếu là giá trị đầu tư vỏ bình gas (hạch toán ở Tài khoản Chi phí trả trước dài hạn) của Công ty Cổ phần Năng 
  lượng Đại Việt. 
 
3.3. Về nợ phải trả:
So với thời điểm đầu năm 2011, nợ phải trả của Tập đoàn PNJ tăng 27,54%, cụ thể do: 
- Vay ngắn hạn giảm 36,39% do PNJ giảm vay ngắn hạn bằng vàng gần 600 tỷ đồng và tăng vay bằng USD 
   khoảng 46 tỷ đồng; PNJ và các công ty con tăng vay VND khoảng 94 tỷ đồng.
- Nợ ngắn hạn khác tăng 28,11% chủ yếu là tăng một số khoản mục như: Phải trả người bán, Thuế và các khoản 
   phải nộp khác, Phải trả người lao động,… trong điều kiện kinh doanh bình thường của PNJ và các công ty con.
- Nợ dài hạn tăng hơn 4,3 lần chủ yếu do PNJ tăng vay vàng dài hạn (thay cho vàng ngắn hạn vì quy định không 
   còn cho phép vay vàng ngắn hạn theo Thông tư 11/2011/TT-NHNN). Cuối năm 2011, tỷ trọng Nợ dài hạn/ 

Tổng nguồn vốn của Tập đoàn PNJ tăng từ 6,1% lên 27,24%. 
Nhìn chung, trong năm 2011, Tập đoàn PNJ nói chung và PNJ nói riêng vẫn tiếp tục sử dụng hiệu quả đòn bẩy 
nợ nhằm nâng cao lợi nhuận với tỷ trọng Nợ/ Tổng tài sản khoảng 60,48% đối với Tập đoàn PNJ và 60,05% đối 
với PNJ. Mặc dù các khoản vay bằng tiền (VND, USD) và vàng đều tăng nhưng theo đánh giá của Ban kiểm soát, 
PNJ vẫn thường xuyên cân đối các khoản vay để hạn chế rủi ro khi có sự biến động giá, đặc biệt, đối với khoản 
vay vàng, thì PNJ luôn cân đối giữa vàng vay và vàng tồn kho. 

3.4. Tình hình đầu tư: 
Như đã trình bày ở trên, trong năm 2011, PNJ thực hiện mục tiêu đầu tư an toàn và tái cơ cấu danh mục đầu tư 
vào một số công ty con, công ty liên kết... tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính. Chi tiết các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn vào thời điểm 31/12/2011 của PNJ như sau:
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Ghi chú:
(1): Trong năm 2011, 8.333 trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Quê Hương Liberty trị giá 1.666.600.000 đồng đã được chuyển 
đổi thành cổ phiếu với số lượng tương ứng là 83.330 cổ phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu Công ty CP Quê Hương Liberty 
PNJ sở hữu là 916.662 cổ phiếu với giá trị đầu tư tổng cộng là 42.499.920.000 đồng, giá cổ phiếu đầu tư bình quân là 46.364 
đồng/ cổ phiếu.
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Giá sổ sách các khoản đầu tư sau khi trích lập dự phòng vào thời điểm 31/12/2011:

3.5. Đánh giá một số tỷ số tài chính (thời điểm 31/12/2011):

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, các khoản đầu tư của PNJ hiện tại hầu hết an toàn, có giá trị đầu tư sổ sách 
bằng với mệnh giá hoặc thấp hơn giá thị trường vào thời điểm 31/12/2011, ngoại trừ các khoản đã trích lập dự 
phòng với mức giá tương đương giá đang giao dịch trên thị trường vào thời điểm 31/12/2011 như phân tích ở trên. 

Ghi chú:
(2): Các chỉ tiêu được tính theo phương thức bình quân: (Số đầu kỳ + Số cuối kỳ)/2
(3):Tính trên cơ sở nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa là vàng, bạc, đá quý… được theo dõi dưới hình thức là hàng tồn 
kho theo đặc thù kinh doanh của ngành.
Nhìn chung, một số tỷ số đánh giá hiệu quả họat động và các chỉ số số tài chính của riêng PNJ và cả Tập đoàn PNJ năm 2011 
đều thể hiện sự ổn định và tương đối an toàn trong hoạt động kinh doanh.
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4. THẨM TRA VỀ VIỆC PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011:

Theo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 của HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đánh giá phương 
án phân phối lợi nhuận năm 2011 đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy định của pháp luật và Điều lệ của PNJ và 
đảm bảo kế hoạch chia cổ tức năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua là 25%. Cụ thể:

4.1 Chia cổ tức:
- Tạm ứng đợt 1 tỷ lệ là 10% tương ứng 59.998.433.000 đồng 
  (Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 842/2011/NQ-HĐQT-CTY ngày 04/07/2011)

- Tạm ứng đợt 2 tỷ lệ là 10% tương ứng 59.998.433.000 đồng 
  (Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1854/2011/NQ-HĐQT-CTY ngày 19/12/2011)

- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi cổ tức năm 2011 là 25%. Theo đó, PNJ sẽ chi tiếp cho các cổ  
  đông cổ tức đợt 3 với tỷ lệ là 5%, tương ứng 29.999.216.500 đồng.

=> Tổng mức trích chi cổ tức là 25%, tương ứng          149.996.082.500 đồng

4.2 Trích lập các quỹ:       91.713.667.160 đồng

a. Quỹ dự phòng tài chính       12.085.000.000 đồng
    (5% Lợi nhuận sau thuế)

b. Quỹ đầu tư phát triển       45.000.000.000 đồng

c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV    24.170.000.000 đồng
    (10% Lợi nhuận sau thuế)

d. Quỹ hoạt động của HĐQT – BKS      1.200.000.000 đồng

e. Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc    4.500.000.000 đồng

4.3 Lợi nhuận để lại:       4.758.667.160  đồng
 
5. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:
Trong năm 2011, tình hình kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn như giá vàng và ngọai tệ biến động 
mạnh, lãi suất tăng cao,… Những trở ngại này ảnh hưởng không nhỏ đối với họat động sản xuất kinh doanh của 
PNJ và các công ty con. Mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên PNJ và các công 
ty con đã có những nỗ lực rất lớn để đạt được các kết quả hoạt động kinh doanh vượt mức kế hoạch như phân tích, 
đánh giá nêu trên.

Bên cạnh đó, qua việc kiểm soát, đánh giá tình hình hoạt động về mọi mặt của PNJ và các công ty con, Ban Kiểm 
soát có một số kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của PNJ như sau:
5.1 Kiến nghị với Hội đồng quản trị: 
- Hiện nay, PNJ đang khai thác tốt hiệu quả đòn bẩy tài chính và vẫn kiểm soát được rủi ro. Tuy nhiên, HĐQT 
  cũng sớm xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp trình ĐHĐCĐ thông qua nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn 
  vốn hoạt động, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững và lâu dài của PNJ.

- Kiến nghị HĐQT cân nhắc thêm về kế hoạch đầu tư Văn phòng Hội sở của PNJ tương ứng với tầm vóc, phù hợp 
  với vị thế và nội lực của PNJ, xem như một điểm nhấn trong chiến lược xây dựng hình ảnh của PNJ.

- Hiện nay, PNJ tập trung vào hoạt động kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức 
– đây được xác định là năng lực lõi của PNJ, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư và thoái vốn khỏi một số lĩnh vực 
  không phải là thế mạnh, không có hiệu quả PNJ đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, Ban kiểm 
  soát cũng kiến nghị 
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HĐQT đẩy nhanh tốc độ thoái vốn tại một số công ty đã được xác định sẽ thoái vốn để sớm thu hồi vốn. Bên 
cạnh đó, đối với những đơn vị tiềm năng mà PNJ có ý định đầu tư lâu dài, kiến nghị HĐQT chia sẻ năng lực quản 
trị để tiếp tục hỗ trợ các công ty này phát triển trong tương lai.

5.2Kiến nghị với Ban Tổng Giám đốc:

- Kiến nghị Ban Tổng giám đốc sớm lựa chọn phương án phù hợp và xem xét mô hình hoạt động, kế hoạch phát 
   triển Xí nghiệp Nữ trang nhằm khai thác hiệu quả ngay sau khi công trình xây dựng nhà xưởng hoàn thành và 
   dời Xí nghiệp Nữ trang về trong năm 2012. Đồng thời, kiến nghị Ban Tổng Giám đốc PNJ xây dựng phương án 
   khai thác hiệu quả mặt bằng trụ sở hiện tại sau khi dời Xí nghiệp Nữ trang về nhà xưởng mới.

- Hiện nay, PNJ thực hiện việc quản lý rủi ro mang tính khách quan và khá thành công. Tuy nhiên, kiến nghị Ban 
  Tổng Giám đốc PNJ cần đầu tư hơn nữa cho việc phòng ngừa rủi ro (ngay cả với những rủi ro nội bộ).

- Trong những năm gần đây, PNJ đã mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực và cũng đã có nhiều chính sách để 
   cải thiện và tăng cường công tác tổ chức, quản lý. Tuy nhiên, Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng Giám đốc PNJ 
  quan tâm hơn về chính sách nhân sự và chính sách thu nhập của người lao động nhằm tránh sự biến động về 
  nhân lực. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo nhận thức cho người lao động; xây dựng đội ngũ làm công 
  tác nhân sự chuyên nghiệp, chuẩn mực, có thể đáp ứng được những chiến lược về nhân sự của PNJ.

- Trong những năm vưa qua, PNJ tiếp tục đẩy mạnh và tập trung đầu tư cho hoạt động bán lẻ các sản phẩm trang 
  sức và mang lại hiệu quả khá tốt; vì vậy, kiến nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nghiên cứu thị trường và mở 
  rộng hệ thống mạng lưới kinh doanh. 

- Hiện nay, PNJ đang thuê Đơn vị Tư vấn tái cấu trúc hoạt động của PNJ về mọi mặt, kiến nghị Ban Tổng Giám 
  đốc PNJ thực hiện xem xét, đánh giá hiệu quả của việc tái cấu trúc theo từng giai đoạn để có thể điều chỉnh kịp 
  thời mà không ảnh hưởng đến hoạt động của PNJ.

- PNJ đã tiếp tục triển khai dự án ERP (tên dự án là XMAN), dự án này đã đem lại hiệu quả tương đối ổn với hệ 
  thống bán hàng và hiện nay PNJ đang tiếp tục thực hiện cho hệ thống sản xuất. Ban Kiểm soát đề xuất Ban Tổng 
  Giám đốc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, sớm đưa vào áp dụng để việc quản lý sản xuất được hiệu quả hơn.

- Ban Tổng giám đốc cần đẩy mạnh công tác tin học hóa phục vụ quản trị, điều hành hoạt động của PNJ và các  
  công ty con thông qua việc khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tiễn và đầu tư thêm các chương trình quản lý về 
  kế toán, điều hành.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động PNJ năm 2011 của Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2012. 
Nhân đây, Ban Kiểm soát cũng xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và Phòng ban 
của PNJ đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thuận lợi của mình trong thời gian vừa qua.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban

TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 5 NĂM CỦA CÔNG TY PNJ (2012 – 2017)

Trước những diễn biến phức tạp và ngày càng xuất hiện nhiều khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong 
nước, vào giữa năm 2011, Ban điều hành công ty đã tiến hành phân tích những thuận lợi và khó khăn, tình hình 
nội lực của công ty; đồng thời tiến hành hội nghị toàn thể cấp lãnh đạo công ty từ đội ngũ quản lý cấp trung. Kết 
quả các cuộc phân tích và hội nghị đã chỉ ra rằng: để phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu trong giai đoạn 
mới, PNJ cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về nhiều mặt, từ việc xác định lại tầm nhìn sứ mệnh đến chắt lọc các 
giá trị cốt lỏi làm nền tảng cho sự phát trỉển bền vững. Từ đó, đã hình thành nên kế hoạch thay đổi và chỉ ra tính 
cấp bách của sự thay đổi; đã tạo nên một nhận thức mới và khi thế mới trong toàn công ty.
   

TẦM NHÌN

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

SỨ MỆNH

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

MỤC TIÊU

Dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh bán lẻ trang sức tại thị trường Việt Nam. Tăng gấp bốn lần doanh thu xuất 
khẩu trang sức vào cuối nhiệm kỳ. Đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành trang sức 20%/năm. Lợi nhuận kinh 
doanh chính tăng 15%/năm. 

Các giải pháp thực hiện:

- Nghiệm thu, tổ chức bộ máy và nhân sự để triển khai thực thi chiến lược được tư vấn chuyển giao. Tái cấu trúc 
  cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu chiến lược. Xây dựng và thực thi chiến lược của từng phân hệ và từng mục 
  tiêu rõ ràng theo từng năm.

- Bổ sung đủ nguồn nhân lực và nâng cao hơn nữa năng lực của nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo 
  cụ thể cũng như xây dựng các chính sách động viên để kích thích nguồn lực. Đầu tư nhân sự cho công tác sáng 
  tạo và chiến lược sản phẩm. Tìm kiếm bổ sung nguồn lực cho đội ngũ thiết kế, có thể thuê nhân sự thiết kế nước 
  ngoài. Tăng thu nhập của người lao động theo mặt bằng chung của xã hội và hiệu quả đạt được của công ty.

- Chuẩn hóa hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế bằng các hệ số đo lượng cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt 
  động và quản lý. Xây dựng Phòng Nghiên cứu phát triển với trình độ chuyên nghiệp cao và mang tầm chiến lược.

- Lập bản đồ phân phối của ngành Kim hoàn Việt Nan cùng với chương trình nghiên cứu thu nhập và nhu cầu 
  tiêu dùng của dân cư từng vùng, từng giai đoạn, làm cơ sở cho việc thiết lập và mở rộng hệ thống bán lẻ và kênh 
  phân phối sỉ trong cả nước. Triển khai mở rộng kinh doanh đồng hồ và dòng hàng phụ kiện.

- Đưa xí nghiệp trang sức mới vào hoạt động với các hệ thống quy trình kỹ thuật và bố trí không gian sản xuất theo 
  chuẩn quốc tế cùng với việc hoàn thiện các quy trình quản lý nhằm tăng năng suất lao động, tăng vòng quay 
  vốn, giảm tỷ lệ hao hụt… để tăng sức cạnh tranh từ giá thành sản phẩm. Đầu tư và nâng cấp công nghệ, nâng 
  cao tay nghề công nhân để tăng tỷ trọng sản xuất các mặt hàng có kỹ thuật và trình độ tay nghề cao.
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- Xây dựng chiến lược marketing một cách sáng tạo và phù hợp cho từng dòng sản phẩm, có thể tìm kiếm ý tưởng 
  sáng tạo từ tư vấn bên ngoài. Đầu tư cho công tác markting xuất khẩu, chủ động phát triển thị trường, tập trung 
  vào hai thị trường chính là Châu Âu và Mỹ, khai thác hết tiềm năng của khách hàng cũ.

- Nâng cấp hệ thống công nghệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống hóa toàn bộ quy trình quản lý từ 
  sản xuất đến kinh doanh, tài chính và các nghiệp vụ khác. Nghiệm thu đưa vào vận hành có hiệu quả hệ thống 
  ERP, theo dõi và có kế hoạch nâng cấp kịp thời theo nhu cầu quản lý.

Hoạt động đầu tư và phát triển hệ thống:

- Tiếp tục đầu tư vào Ngân hàng Đông Á và DongA Land theo nhu cầu phát triển.

- Tìm cơ hội thoái vốn các khoản đầu tư khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Tìm vị trí xây dựng trụ sở Công ty kết hợp với Trung tâm Kim hoàn có quy mô lớn.

- Đầu tư mở rộng dự án bán hàng phục vụ du lịch với quy mô lớn.

- Mở rộng quy mô hệ thống bán lẻ các nhãn hàng trên phạm vi cả nước. Tổng số cửa hàng đến cuối nhiệm kỳ 
  tăng gấp hai lần với số lượng 300 cửa hàng.

- Cập nhật để đầu tư nâng cấp công nghệ mới theo trình độ phát triển của ngành Kim hoàn thế giới.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và chương trình phần mềm về quản lý.
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NGHỊ ĐỊNH 24/CP VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀNG – 
KÍCH HOẠT HIỆU ỨNG TÍCH CỰC. (*)

Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng mở ra cơ hội kinh doanh không 
chỉ cho các NHTM mà còn với các công ty kinh doanh vàng lớn, nhất là những công ty có mạng lưới 
bán lẻ rộng khắp cả nước. Xoay quanh vấn đề này, bà Cao Thị Ngọc Dung, Tổng giám đốc CTCP 
Vàng bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết: 

Nghị định 24 tạo thuận lợi cho các công ty kinh doanh vàng lớn như PNJ. Hiện nay PNJ có mạng lưới bán lẻ 
trên 161 cửa hàng khắp cả nước, đáp ứng đủ điều kiện để NHNN cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng. Hơn 
nữa, việc sản xuất nữ trang nước ta lâu nay không có tổ chức, ai muốn làm cũng được và không ai kiểm soát. 
Nay Nghị định 24 quy định việc sản xuất nữ trang đi vào nề nếp nên chất lượng được kiểm soát chặt chẽ hơn. 
Khi đó, những doanh nghiệp lớn có uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nữ trang như PNJ 
sẽ được hưởng lợi. 

Bên cạnh đó, ngoài việc cấp quota nhập khẩu vàng cho doanh nghiệp sản xuất vàng miếng, Nghị định 24 còn 
khẳng định sẽ cấp quota nhập nguyên liệu vàng phục vụ sản xuất nữ trang, hoặc nhập nguyên liệu để tạm nhập 
tái xuất. Điều này rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất nữ trang của PNJ. 

PHÓNG VIÊN: Người dân nước ta có thói quen mua vàng miếng ở các tiệm vàng nhỏ lẻ, liệu thu hẹp các tiệm 
vàng có gây khó cho người dân và các tiệm vàng? 

Bà CAO THỊ NGỌC DUNG: - Không có nước nào có nhiều tiệm vàng như nước ta. Tại nhiều nước trên thế giới, 
việc mua bán vàng miếng không dễ dàng, chỉ có ngân hàng mới được bán vàng miếng, trong khi nước ta việc 
mua bán vàng miếng bị phân tán, tạo bất lợi cho nền kinh tế. Vì vậy, Nghị định 24 ban hành, về mặt quản lý nhà 
nước là tích cực đối với nền kinh tế, còn từng doanh nghiệp, cá nhân cảm thấy “thiệt thòi” là điều không tránh 
khỏi. Bởi Nghị định 24 sắp xếp, thu hẹp hoạt động hàng chục ngàn điểm kinh doanh vàng (riêng TPHCM có trên 
2.000 tiệm vàng), trong khi người dân thường có thói quen mua vàng ở những chỗ quen biết.

Vì vậy, thách thức đặt ra liệu chúng ta có đủ lực để kiểm soát việc mua bán vàng, hay trở lại một thị trường vàng 
“chui”, mua bán dấm dúi như trước đây. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý thị trường cho hiệu quả. Với thói quen 
của người dân, không loại trừ sẽ quay lại xu hướng phổ biến bán vàng nhẫn.  Khi đó, trước nhu cầu thị trường đòi 
hỏi, các công ty kinh doanh vàng lớn có uy tín như PNJ phải linh động sản xuất loại vàng nhẫn có bảo chứng, 
đảm bảo người mua vàng nhẫn không phải lo ngại về chất lượng.

Việc NHNN yêu cầu việc ngưng sản xuất vàng miếng thương hiệu khác ngoài SJC có gây khó khăn cho các công 
ty sản xuất vàng miếng thương hiệu khác như PNJ? PNJ có đề xuất gì về lộ trình chuyển đổi sang vàng miếng SJC?

Nghị định 24 không phân biệt đối xử giữa vàng miếng SJC và các loại vàng miếng khác. Các loại vàng miếng, 
bao gồm cả vàng miếng SJC thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo 
vệ, được mua bán, trao đổi tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được NHNN cấp giấy phép kinh doanh 
mua, bán vàng miếng. 
Như vậy, Nghị định chỉ yêu cầu ngưng sản xuất vàng miếng thương hiệu khác SJC chứ không yêu cầu ngưng lưu 
thông vàng miếng thương hiệu khác. Vì thế người dân giữ vàng miếng thương hiệu khác SJC không bị thiệt hại gì. 

Riêng đối với các đơn vị sản xuất vàng miếng thương hiệu khác, từ tháng 9-2011 NHNN đã có văn bản yêu cầu 
ngưng sản xuất và trong năm 2011 NHNN cũng đã hạn chế cấp quota sản xuất vàng miếng. Hiện tỷ lệ vàng “phi” 
SJC lưu thông trên thị trường không lớn, chỉ khoảng 9% thị phần; trong đó thương hiệu vàng khác SJC mà người 
dân còn giữ chủ yếu là PNJ và AAA, vì 2 thương hiệu này đã tồn tại từ năm 1990. 

Vừa qua, NHNN đã cho một số NHTM trong nhóm G5+1 được hoán đổi một phần vàng miếng khác sang vàng 
SJC. Trong thời gian này, PNJ bán vàng miếng đến đâu mua lại của dân đến đó, sau đó chế biến thành vàng nữ 
trang, hoặc gửi qua DongA Bank để hoán đổi một phần tại NHNN. 
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Sản xuất và kinh doanh vàng miếng “phi” SJC bị thu hẹp có ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của PNJ trong 
năm nay? 

Năm ngoái mảng kinh doanh vàng miếng mang lại lợi nhuận khá lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng cho PNJ. Nhưng 
PNJ hạch toán hoạt động kinh doanh vàng miếng là doanh thu bất thường, chứ không để vào danh mục doanh 
thu thường xuyên. PNJ quan tâm đến giá trị cốt lõi là sản xuất nữ trang và đưa giá trị bán buôn, bán lẻ nữ trang 
vào biểu đồ so sánh. 

Còn hoạt động kinh doanh vàng miếng có thể kiếm lợi nhuận lớn khi có cơ hội thị trường, nhưng không ổn định 
vì chính sách có thể thay đổi. Vấn đề này chúng tôi đã xác định từ nhiều năm nay nên hiện nay hoạt động kinh 
doanh mang tính bền vững và ổn định vẫn là hoạt động sản xuất, mua bán nữ trang. 

Từ năm 1992, PNJ đã đầu tư mạnh vào sản xuất nữ trang và hiện đang trong tốp 16 doanh nghiệp lớn nhất thế 
giới về lĩnh vực này. PNJ sẽ tiếp tục đi theo hướng kinh doanh vàng nữ trang. Vì vậy, dù trong năm 2012 mảng 
kinh doanh vàng miếng bị thu hẹp, PNJ vẫn đặt ra kế hoạch tăng lợi nhuận 5%.

Xin cảm ơn bà.

Note: Giải pháp nấu vàng miếng làm ra vàng nữ trang sẽ khiến doanh nghiệp thiệt hại. Vàng nữ trang với vàng 
miếng chất lượng cách xa nhau, chỉ cần vàng 95% là có thể pha chế sản xuất nữ trang được rồi. Theo tôi, giải 
pháp hiện nay NHNN có thể làm là cho hoán đổi dần dần các thương hiệu vàng miếng khác sang vàng SJC. Tuy 
nhiên điều này cũng không dễ dàng vì chỉ có các NHTM mới có lượng vàng tồn kho nhiều, còn các doanh nghiệp 
khó huy động một lượng vàng lớn để hoán đổi bởi nguyên tắc của các doanh nghiệp kinh doanh vàng là vòng 
quay vốn nhanh, mua bán vàng ngày nào giải quyết ngày đó, nên không tồn nhiều vàng để thực hiện hoán đổi.

NGHỊ ĐỊNH 24/CP VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀNG – 
KÍCH HOẠT HIỆU ỨNG TÍCH CỰC.

(*) Bài trả lời phỏng vấn về Nghị Định 24/CP, quản lý hoạt động kinh doanh vàng của bà Cao Thị Ngọc Dung, 
     Tổng Giám Đốc PNJ trên báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
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THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Giấy Chứng nhận 
Đăng ký Kinh doanh số  0300521758   ngày 2 tháng 1 năm 2004

Hội đồng Quản trị   Bà Cao Thị Ngọc Dung  Chủ tịch

Ban Giám đốc   Bà Cao Thị Ngọc Dung  Tổng Giám đốc

Trụ sở đăng ký   170E Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận Thành phố 
     Hồ Chí Minh Việt Nam 

Công ty Kiểm toán   Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và được điều 
chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là giấy chứng 
nhận điều chỉnh cấp ngày 16 tháng 2 năm 2011.

Ông Nguyễn Vũ Phan  Phó Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Cúc   Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ngọ   Thành viên
Ông Bùi Việt    Thành viên

Bà Nguyễn Thị Cúc   Phó Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Vũ Phan  Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Hạnh   Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh  Phó Tổng Giám đốc
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Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài 
chính đính kèm.

1.Đơn vị báo cáo 
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành 
lập tại Việt Nam.  Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2011 bao gồm Công ty và các công ty con (được gọi chung là “Tập đoàn”) và các lợi ích 
của Tập đoàn tại các công ty liên kết.  Các hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vàng, 
bạc, trang sức và đá quý; nhập khẩu và xuất khẩu nữ trang bằng vàng, bạc và đá quý; cung 
cấp dịch vụ ngoại hối; thăm dò và khai thác vàng, bạc, đá quý.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Tập đoàn có 2.745 nhân viên (ngày 31 tháng 12 năm 2010: 
2.340 nhân viên); Công ty có 2.393 nhân viên (ngày 31 tháng 12 năm 2010: 2.045 nhân viên).

2.Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu 
Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Tập đoàn và Công ty áp dụng trong việc 
lập các báo cáo tài chính này.

(a) Cơ sở lập báo cáo tài chính
(i) Cơ sở kế toán chung
Các báo cáo tài chính trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VND”), được lập theo các Chuẩn mực 
Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc 
giá gốc.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

(ii) Cơ sở hợp nhất

Công ty con
Công ty con là các đơn vị chịu sự kiểm soát của Tập đoàn.  Sự kiểm soát tồn tại khi Tập đoàn 
có quyền điều hành các chính sách tài chính và hoạt động của đơn vị nhằm thu được lợi ích 
kinh tế từ các hoạt động của đơn vị đó.  Khi đánh giá quyền kiểm soát có xét đến quyền bỏ 
phiếu tiềm năng có thể thực hiện được tại thời điểm hiện tại.  Báo cáo tài chính của công ty 
con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày quyền kiểm soát bắt đầu có 
hiệu lực cho tới ngày quyền kiểm soát chấm dứt.
Công ty liên kết (các đơn vị nhận đầu tư được hạch  toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu) 
Công ty liên kết là những công ty mà Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể, nhưng không kiểm 
soát các chính sách tài chính và hoạt động của công ty. Công ty liên kết được hạch toán theo 
phương pháp vốn chủ sở hữu (các đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn 
chủ sở hữu). Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần mà Tập đoàn được hưởng trong thu 
nhập và chi phí của các đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở 
hữu, sau khi điều chỉnh theo chính sách kế toán của Tập đoàn, từ ngày bắt đầu cho tới ngày 
kết thúc của sự ảnh hưởng đáng kể.  Khi phần lỗ của đơn vị nhận đầu tư mà Tập đoàn phải 
chia sẻ vượt quá lợi ích của Tập đoàn trong đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương 
pháp vốn chủ sở hữu, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư (bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, nếu 
có) sẽ được ghi giảm tới bằng không và dừng việc ghi nhận các khoản lỗ phát sinh trong tương 
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lai trừ các khoản lỗ thuộc phạm vi mà Tập đoàn có nghĩa vụ phải trả hoặc đã trả thay cho đơn 
vị nhận đầu tư.
Các giao dịch được loại trừ khi hợp nhất
Các số dư trong nội bộ tập đoàn và các khoản thu nhập và chi phí chưa thực hiện từ các giao 
dịch nội bộ được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.  Khoản lãi và lỗ chưa thực hiện 
phát sinh từ các giao dịch với các đơn vị nhận đầu tư được hạch toán theo phương pháp vốn 
chủ sở hữu được trừ vào khoản đầu tư trong phạm vi lợi ích của Tập đoàn tại đơn vị nhận đầu 
tư.

(b)Kỳ kế toán năm
Kỳ kế toán năm của Tập đoàn và Công ty từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

(c) Áp dụng Thông tư số 210/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình bày và công bố thông 
tin về công cụ tài chính
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, Tập đoàn và Công ty áp dụng phi hồi tố các quy định của Thông 
tư số 210/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình bày và công bố thông tin về công cụ tài 
chính (“Thông tư 210”). Việc áp dụng thông tư 210 không có ảnh hưởng trọng yếu đến việc 
xác định giá trị hoặc trình bày các công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của Tập đoàn và 
Công ty .  Các thuyết minh báo cáo tài chính quy định trong Thông tư 210 không phải trình 
bày các số liệu so sánh do phương pháp áp dụng phi hồi tố.

(d) Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang 
VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán.  Các giao dịch bằng các đơn vị 
tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái 
tại ngày giao dịch.  

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 (“CMKT 10”) – Ảnh hưởng của 
việc thay đổi tỷ giá hối đoái.

(e) Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.  Các khoản tương đương tiền bao 
gồm vàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi 
thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị.   

(f) Các khoản đầu tư
Các khoản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá.  Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi giá 
thị trường của khoản đầu tư giảm xuống thấp hơn nguyên giá hoặc nếu công ty nhận đầu tư 
bị lỗ. Dự phòng được hoàn nhập nếu việc tăng giá trị có thể thu hồi sau đó có thể liên hệ một 
cách khách quan tới một sự kiện phát sinh sau khi khoản dự phòng này được lập.  Khoản dự 
phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư không 
vượt quá giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư này khi giả định không có khoản dự phòng nào 
đã được ghi nhận.

(g) Các khoản phải thu
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá 
trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
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(h) Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được.  Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi 
phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.  Đối với thành phẩm 
và sản phẩm dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi 
phí sản xuất chung được phân bổ.  Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá 
bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi 
phí bán hàng.  

Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

(i) Tài sản cố định hữu hình
(i) Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.  Nguyên 
giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không 
hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục 
đích sử dụng đã dự kiến.  Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào 
hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh.  Trong các trường hợp có thể chứng minh 
một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính 
thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo 
như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hoá như một khoản nguyên giá tăng thêm 
của tài sản cố định hữu hình.

(ii) Khấu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của 
tài sản cố định hữu hình.  Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

 - Nhà cửa 3 – 25 năm
 - Máy móc và thiết bị 3 – 15 năm
 - Thiết bị văn phòng 3 – 8 năm
 - Phương tiện vận chuyển 4 – 10 năm

(j) Tài sản cố định vô hình

(i) Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất bao gồm quyền sử dụng đất vô thời hạn và quyền sử dụng đất thuê.  Quyền 
sử dụng đất vô thời hạn được thể hiện theo nguyên giá và không phân bổ.  Quyền sử dụng 
đất thuê được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.  Nguyên giá ban đầu của 
quyền sử dụng đất bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc có được quyền 
sử dụng đất.  Quyền sử dụng đất thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 
thời hạn của hợp đồng thuê đất.

(ii) Phần mềm máy vi tính
Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết 
với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá và hạch toán như tài sản cố định vô hình.  Phần 
mềm máy vi tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 3 năm.
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(k) Xây dựng cơ bản dở dang
Xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi phí xây dựng và máy móc chưa được hoàn 
thành hoặc chưa lắp đặt xong.  Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá 
trình xây dựng và lắp đặt.

(l) Chi phí trả trước dài hạn
(i) Bình khí đốt
Bình khí đốt được phản ánh theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng 
trong vòng 10 năm.

(ii) Chi phí thuê nhà trả trước
Chi phí thuê nhà trả trước được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo 
phương pháp đường thẳng trong thời hạn thuê từ 1 đến 5 năm.

(iii) Chi phí đất trả trước
Chi phí đất trả trước bao gồm tiền thuê đất trả trước và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc 
bảo đảm cho việc sử dụng đất thuê.  Các chi phí này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê đất là 
40 năm.

(iv) Chi phí trả trước dài hạn khác
Chi phí trả trước dài hạn khác chủ yếu bao gồm thiết bị văn phòng không đủ điều kiện để ghi 
nhận là tài sản cố định hữu hình theo qui định của Việt Nam do mỗi tài sản có nguyên giá 
thấp hơn 10 triệu VND. Thiết bị văn phòng này được phân loại là chi phí trả trước dài hạn và 
được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

(m) Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác
Các khoản phải trả thương mại và khoản phải trả khác thể hiện theo nguyên giá.

(n) Dự phòng
Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Tập đoàn 
và Công ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, 
và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ 
phải trả do nghĩa vụ đó.  Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự 
kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở 
thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

(o) Quỹ khen thưởng và phúc lợi
Quỹ khen thưởng và phúc lợi được trích lập từ lợi nhuận chưa phân phối hàng năm dựa trên 
nghị quyết của các cổ đông.  Quỹ này được sử dụng duy nhất cho việc chi trả tiền thưởng và 
phúc lợi cho nhân viên của Tập đoàn và Công ty.  Các khoản chi từ quỹ khen thưởng và phúc 
lợi không được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

(p) Nợ dài hạn khác
Nợ dài hạn khác chủ yếu thể hiện các khoản ký quỹ cho bình khí đốt.  Các khoản ký quỹ bình 
khí đốt này được phản ánh theo giá trị ký quỹ gốc trừ cho phí sử dụng bình của bên ký quỹ.  
Phí sử dụng hàng năm (tức khoản ghi có vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) tương 
đương với khoản khấu hao của bình khí đốt. 
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(q) Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện 
hành và thuế thu nhập hoãn lại.  Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến 
các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này 
cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong 
năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản 
điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các khoản 
chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho 
mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả.  Giá trị của thuế thu nhập hoãn 
lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các 
khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu 
lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận 
tính thuế trong tương lai để các khoản chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được.  Tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về 
thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

(r) Vốn cổ phần
(i) Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông được phân loại là vốn chủ sở hữu.  Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp 
vào việc phát hành cổ phiếu phổ thông được ghi nhận như là một khoản giảm trừ từ vốn chủ 
sở hữu.

(ii) Cổ phiếu quỹ
Khi vốn cổ phần được ghi nhận là vốn sở hữu được mua lại, thì khoản đối ứng đã trả, bao gồm 
cả các chi phí liên quan trực tiếp, sau thuế, được ghi nhận là khoản giảm trừ của vốn chủ sở 
hữu.  Cổ phần mua lại được phân loại vào cổ phiếu quỹ và được trình bày như một khoản 
giảm trừ của vốn chủ sở hữu.

(s) Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu được trích lập dựa trên nghị quyết của các cổ đông tại đại hội 
cổ đông hàng năm.

(t) Doanh thu
(i)Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn 
rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho 
người mua.  Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng 
yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán 
bị trả lại.
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(ii) Cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán.  Tỷ lệ phần 
trăm hoàn thành công việc được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã được thực hiện.  
Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên 
quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

(iii) Dịch vụ gia công
Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh khi hàng hoá được gia công xong và được người mua chấp nhận.  Doanh thu không 
được ghi nhận nếu như có những yếu tố trọng yếu không chắc chắn liên quan tới khả năng 
thu hồi các khoản phải thu.

(u) Các khoản thanh toán thuê hoạt động
Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê.  Các khoản hoa 
hồng đi thuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một bộ phận 
hợp thành của tổng chi phí thuê.

(v) Chi phí vay
Chi phí vay được ghi nhận là một chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường 
hợp chi phí vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện thì 
khi đó chi phí vay sẽ được vốn hoá và được ghi vào nguyên giá các tài sản này.

(w) Lãi trên cổ phiếu
Công ty trình bày lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (EPS) cho các cổ phiếu phổ thông.  
Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của 
Công ty chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong năm.  Lãi 
suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng cách điều chỉnh lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ 
thông và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành có tính đến các ảnh hưởng của 
cổ phiếu phổ thông tiềm năng, bao gồm trái phiếu có thể chuyển đổi và quyền mua cổ phiếu.

(x) Báo cáo bộ phận
Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tập đoàn tham gia vào việc cung 
cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc 
cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng 
địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác.  Mẫu 
báo cáo bộ phận cơ bản của Tập đoàn là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh. 
Tập đoàn hoạt động trong một vùng địa lý, đó là Việt Nam. 

(y) Các bên liên quan
Các bên liên quan bao gồm các cổ đông và các công ty con và công ty liên kết của Công ty.

(z) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán, như được định nghĩa trong Hệ thống Kế toán Việt 
Nam, được trình bày trong các thuyết minh thích hợp của báo cáo tài chính này.
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a. Khoản vay 1 bằng VND được bảo đảm bằng tài sản cố định hữu hình với giá trị ghi sổ tại ngày 31 tháng 12 
năm 2011 là 1.250 triệu VND (ngày 31 tháng 12 năm 2010: 1.580 triệu VND) và chịu lãi suất năm dao động từ 
15,6% đến 17,6% (2010: 6,50% đến 11,6%) trong năm.  Khoản vay này được hoàn trả trong 35 kỳ hàng tháng 
bằng nhau, mỗi tháng trả 34 triệu VND bắt đầu từ tháng 10 năm 2009 và kỳ hoàn trả cuối cùng bao gồm số dư 
còn lại vào tháng 9 năm 2012.

b. Khoản vay 2 bằng VND được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất với giá trị ghi sổ tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 
là 9.595 triệu VND (ngày 31 tháng 12 năm 2010: 9.595 triệu VND) và chịu lãi suất năm dao động từ 15,6% đến 
17,6% (2010: 8,0% đến 11,6%) trong năm.  Khoản vay này được hoàn trả trong 48 kỳ hàng tháng bằng nhau, 
mỗi tháng trả 307 triệu VND bắt đầu từ tháng 12 năm 2010 và kỳ hoàn trả cuối cùng bao gồm số dư còn lại vào 
tháng 12 năm 2014.  

c. Khoản vay 3 bằng vàng được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và nhà cửa với giá trị ghi sổ tại ngày 31 tháng 
12 năm 2011 lần lượt là 63.593 triệu VND và 16.316 triệu VND.  Khoản vay chịu lãi suất năm là 4% trong năm 
và được hoàn trả vào ngày 29 tháng 4 năm 2013.  

d. Khoản vay 5 bằng vàng được đảm bảo bằng cố phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á của Công ty với giá trị 
ghi sổ tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 309 tỷ VND.  Khoản vay chịu lãi suất năm là 4,2% trong năm.  Khoản 
vay được hoàn trả một lần vào ngày 29 tháng 4 năm 2013, hoặc hoàn trả trong một số kỳ trong thời hạn vay, thời 
điểm hoàn trả trong thời hạn vay do Công ty quyết định.

e. Khoản vay 6 bằng vàng không được đảm bảo và chịu lãi suất năm là 4,2% trong năm.  Khoản vay được hoàn 
trả một lần vào ngày 29 tháng 4 năm 2013, hoặc hoàn trả trong một số kỳ trong thời hạn vay, thời điểm hoàn trả 
trong thời hạn vay do Công ty quyết định.

f. Khoản vay 7 bằng Đô la Mỹ được bảo đảm bằng tài sản cố định hữu hình với giá trị ghi sổ tại ngày 31 tháng 
12 năm 2011 là 884 triệu VND và chịu lãi suất năm là 7% trong năm.  Khoản vay được hoàn trả trong 24 tháng 
bằng nhau, mỗi tháng trả 1.745 Đô la Mỹ bắt đầu từ tháng 7 năm 2011 và kỳ hoàn trả cuối cùng bao gồm số dư 
còn lại vào tháng 7 năm 2013.  

g. Khoản vay 8 liên quan đến khoản vay của một công ty con được Công ty bảo lãnh và được đảm bảo bằng chi 
phí thuê đất trả trước và tài sản cố định hữu hình hình thành trên quyền sử dụng đất với giá trị ghi sổ tại ngày 31 
tháng 12 năm 2011 lần lượt là 22.706 triệu VND và 19.084 triệu VND (ngày 31 tháng 12 năm 2010: 22.787 triệu 
VND và 19.836 triệu VND).  Khoản vay này chịu lãi suất năm dao động từ 18,7% đến 21,5% (2010: 10,5% đến 
19,14%) trong năm.  Dư nợ vay tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 được hoàn trả trong 57 kỳ hàng tháng bằng nhau, 
mỗi tháng trả 367 triệu VND và kỳ hoàn trả cuối cùng bao gồm số dư còn lại vào tháng 9 năm 2016.  

h. Khoản vay 10 bằng vàng được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và nhà cửa với giá trị ghi sổ tại ngày 31 tháng 
12 năm 2011 lần lượt là 118.719 triệu VND và 776 triệu VND, và chịu lãi suất năm là 4,2% trong năm.  Khoản 
vay được hoàn trả trong 2 kỳ hàng năm, kỳ đầu tiên không quá 3,000 lượng hoặc tiền tương đương 3.000 lượng 
vào tháng 4 năm 2012 và kỳ hoàn trả cuối cùng bao gồm số dư còn lại vào tháng 4 năm 2013.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011

89  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011

94  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011

97  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
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KIM CƯƠNG PNJ
Trang Sức



THÀNH TÍCH 

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TRƯỚC 2010

1. Huân chương độc lập hạng ba - Năm 2008

2. Huân chương lao động hạng nhất, nhì và ba.

3. Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng qua các năm.

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ qua các năm

5. Cờ thi đua của UBND thành phố trao tặng qua các năm.

6. Giải thưởng Top 500 Nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình 
Dương liên tục từ 2003 – 2010.

7. Giải thưởng Thương hiệu Việt Nam tốt nhất - Năm 2007

8. Giải thưởng Top 100 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt năm 2003 – 2010.

9. Giải thưởng thương hiệu trang sức dẫn đầu Hàng Việt Nam chất 
lượng cao do người tiêu dùng bình chọn  từ 1998 - 2010

10. Xác lập kỷ lục Việt Nam “Doanh nghiệp đầu tiên đầu tư công 
nghệ sản xuất nữ trang hiện đại và quy mô nhất Việt Nam” năm 2007

11. PNJ là doanh nghiệp kim hoàn VN duy nhất được UNDP (Chương   
trình phát triển Liên Hiệp Quốc) xếp trong top 200 doanh nghiệp 
lớn nhất VN năm 2007

12. Cúp vàng Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam và thương hiệu 
chứng khóan uy tín do UBCKNN bình chọn

13. Thương hiệu PNJ nhận giải thưởng: Bộ nhận diện thương hiệu 
xuất sắc nhất năm 2008 do Hiệp hội ngành quảng cáo VN trao tặng.

14. TOP 50 Thương hiệu nổi tiếng nhất tại Việt Nam năm 2009 do 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cty 
nghiên cứu thị trường AC Nielsen tổ chức

15. Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2006 - 2010

16. Giải thưởng Thương hiệu mạnh từ năm 2004 – 2010

17. Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu từ năm qua các năm từ 2004.

18. Doanh nhân VN tiêu biểu năm 2008

19. Bà Cao Thị Ngọc Dung – TGĐ PNJ đón nhận Huân chương lao 
động hạng nhì 2008

Giải thưởng Top 500 nhà bán lẻ 
hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương
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DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG  NĂM 2010 – 2011 

1. Công đoàn PNJ được vinh dự đón nhận Huân chương lao động 
hạng 3 

2. Bà Cao Thị Ngọc Dung – TGĐ PNJ được trao tặng Huân chương 
lao động hạng 1

3. Bà Cao Thị Ngọc Dung – TGĐ PNJ, là nữ doanh nhân duy nhất 
trong top 5 Doanh nhân VN được trao giải thưởng quốc tế Ernst and 
Young, Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp 2011.

4. PNJ đón nhận danh hiệu Giải vàng Chất lượng Quốc gia 2011

5. Được Chính phủ công nhận là Thương hiệu quốc gia 2010 - 2011

6. Được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu trang sức số 1 
hàng Việt Nam chất lượng cao do báo Sài Gòn Tiếp Thị công bố 2012

7. PNJ là 1 trong 3 doanh nghiệp của Việt Nam được nhận Giải 
thưởng Chất lượng Châu Á- Thái Bình Dương 2011

8. Giải thưởng Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình 
Dương và nằm trong top 3 doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu tại Việt 
Nam 2011

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

THÀNH TÍCH 

Cúp Thương Hiệu Quốc Gia

Cúp Sao Vàng Đất Việt Giải thưởng chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương
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VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Với triết lý kinh doanh “Đặt lợi ích khách hàng, xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”, trong suốt nhiều năm qua, 
bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PNJ đã luôn quan tâm và gắn kết sứ mạng vì cộng đồng, hàng năm PNJ 
cũng dành rất nhiều hoạt động chăm lo công đồng như: luôn đi đầu trong công tác cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 
thiên tai; chăm lo tết cho người nghèo; các hoạt động hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh cho người nghèo; 
trao học bồng; tài trợ các chương trình phát hiện tài năng trẻ, Chăm sóc trẻ em nghèo khuyết tật, xây nhà tình 
thương, tình nghĩa … với tổng kinh phí năm 2011 trên 3,5 tỷ đồng.

Đây là những chia sẻ mang ý nghĩa sâu sắc và nhân văn của tập thể CB.CNV PNJ, thể hiện ý thức trách nhiệm 
rất cao của PNJ đối với cộng đồng và xã hội.
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VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Bên cạnh đó, PNJ luôn chú trọng xây dựng nếp văn hóa “Mái Nhà Chung PNJ” mà ở đó mỗi thành viên trong gia 
đình PNJ đều sống có nghĩa tình, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, được khuyến khích nâng cao trình độ văn 
hóa, trình độ chuyên môn và quản lý thông qua các lớp đào tạo bên trong và bên ngoài. 

Sự nỗ lực trong học tập và công tác của các thành viên được tưởng thưởng xứng đáng bằng thù lao vật chất, bằng 
động viên tinh thần và bằng việc bổ nhiệm vào những vị trí xứng đáng. Thông qua các hoạt động đoàn thể, PNJ 
luôn giáo dục cán bộ, nhân viên của mình sống trong một nền văn hóa mà ở đó Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín được 
đề cao, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng, là những công dân tôn trọng pháp luật…
Hình ảnh công tác xã hội và các hoạt động đoàn thể: NHGĐ, Văn nghệ thể thao…
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Hoạt động Team Building

Hiến máu nhân đạo

Tặng quà cho trẻ em khuyết tật trường Niềm Tin

Ngày hội gia đình PNJ hàng năm

Tặng quà tết cho người nghèo tại Củ Chi



GIỚI THIỆU CÁC NHÃN HÀNG

NHÃN HIỆU TRANG SỨC VÀNG PNJ 

Chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam năm 1989, nhãn hàng 
trang sức vàng PNJ luôn nổ lực không ngừng trong vị thế của người 
tiên phong, đi đầu trong việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, nguồn 
nhân lực tay nghề cao góp phần phát triển và chuyên nghiệp hóa 
ngành kim hoàn truyền thống của Việt Nam. 

Qua 24 năm miệt mài lao động và sáng tạo không ngừng, nhãn hiệu 
trang sức vàng PNJ liên tục cho ra mắt hàng trăm bộ sưu tập mới với 
thiết kế đột phá về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu …khởi xướng xu 
hướng thời trang mới. Trên nền vàng đúng tuổi 10k,14k, 18k, 24k 
với đầy đủ các dòng trang sức cưới Hạnh Phúc Vàng, trang sức Kim 
Cương, Đá Màu cùng các chủng loại như dây chuyền, mề đay, bông 
tai, nhẫn, vòng, lắc … góp phần tôn vinh nét đẹp, sang trọng và đẳng 
cấp cho người tiêu dùng Việt, cũng như minh chứng, kết nối yêu 
thương cho tình yêu của đôi lứa.
Tổng doanh thu thực hiện năm 2011 của nhãn hàng trang sức vàng 
PNJ đạt 2.934 tỷ đồng, tăng 36,58% so với cùng kỳ.

NHÃN HIỆU TRANG SỨC PNJSILVER

Sự ra đời của nhãn hàng trang sức Bạc cao cấp PNJSilver năm 2001 
đánh dấu bước đột phá mới trong việc phục vụ nhu cầu làm đẹp cho 
phân khúc khách hàng trẻ – một thị trường bỏ ngỏ lúc bấy giờ. Năm 
2005, với hệ thống nhận diện mới trên nền hồng chủ đạo cùng slo-
gan “Lấp lánh ước mơ” nhãn hàng PNJSilver đã tạo ra xu hướng tiêu 
dùng mới về trang sức Bạc cho đối tượng khách hàng này.
Bên cạnh việc mang đến những món trang sức trên nền chất liệu 
92.5% Bạc nguyên chất được xi bảo vệ Rodium, với thiết kế hiện 
đại, trẻ trung và mới lạ cho giới trẻ, nhãn hàng PNJSilver còn tạo ra 
nhiều sân chơi bổ ích với mong muốn đồng hành và chấp cánh ước 
mơ cho thế hệ trẻ Việt. Gần đây nhất là cuộc thi Miss PNJSilver và 
PNJSilver Star đã tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong các bạn 
học sinh –sinh viên với thông điệp tự tin và phấn đấu hết mình để 
biến ước mơ thành hiện thực.

Tổng doanh thu nhãn hàng PNJSilver  năm là 164,86 tỷ đồng, tăng  
36,82% so cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng vượt  kế 
hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu do bán lẻ tại thị trường trong nước 
chiếm 90,82%, từ xuất khẩu chiếm 9,18%. Tổng lãi gộp năm  của 
nhãn hàng PNJSilver là 129 tỷ đồng, tăng 49,58% so với cùng kỳ.
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NHÃN HIỆU CAO FINE JEWELLERY (CÔNG TY TNHH MTV THỜI 
TRANG CAO)

CAO Fine Jewellery – nhãn hàng trang sức cao cấp nhất được giới 
thiệu ra thị trường năm 2005 với định hướng nâng tầm kỹ thuật chế 
tác và sáng tạo nữ trang lên tầm cao mới. Mỗi món trang sức CAO 
Fine Jewellery được xem như một kiệt tác nghệ thuật độc đáo mà nghệ 
nhân kim hoàn khéo léo tạo hồn trong từng chi tiết tinh xảo trên nển 
chất liệu kim loại quý cùng những viên đá quý thiên nhiên.
Năm 2009, CAO Fine Jewellery chính thức trở thành một trong những 
công ty thành viên của PNJ với định hướng phát triển là một công ty 
thời trang cao cấp với các thương hiệu đẳng cấp trong và ngoài nước. 
Với vị thế này, CAO Fine Jewellery từng bước phủ rộng hệ thống trên 
quy mô toàn quốc, khẳng định đẳng cấp cạnh tranh trực tiếp với các 
thương hiệu trang sức cao cấp quốc tế hiện đang có mặt trên thị trường 
Việt Nam.
Doanh thu  năm 2011 của Công ty CAO là 83,489 tỷ đồng,tăng 
19,41% so năm 2010,   trong đó doanh thu nữ trang CAO Fine Jewel-
lery là 75,550 tỷ chiếm 90,36%/doanh thu toàn Công ty. Doanh thu nữ 
trang Jemma là 8,036 tỷ  chiếm 9,64% doanh thu.  

NHÃN HIỆU TRANG SỨC PHỤ KIỆN JEMMA
Là nhãn hàng trang sức và phụ kiện thời trang cao cấp thuộc Công ty 
Thời trang CAO – công ty thành viên của PNJ, JEMMA mang đến sự 
lựa chọn mới cho phụ nữ trẻ, đặc biệt là giới văn phòng trong việc làm 
mới bản thân và khẳng định tính cách. 

Nhãn hàng Jemma bao gồm hai dòng hàng chính là trang sức - phụ 
kiện và túi xách. Tất cả các sản phẩm đều được thiết kế bởi các nhà 
thiết kế Hàn Quốc, Italia dựa trên các xu hướng thời trang mới nhất tại 
các trung tâm thời trang trên thế giới. Với nguồn nguyên liệu cao cấp 
ngoại nhập cùng quy trình sản xuất công nghệ hiện đại dưới cơ chế 
quản lý chất lượng nghiêm ngặt, mỗi sản phẩm Jemma  không chỉ là 
bắt kịp xu hướng thời trang mà còn là biểu trưng của đẳng cấp và sang 
trọng. Doanh thu  năm 2011 đạt 8,036 tỷ đồng, và tăng 165% so với 
cùng kỳ và đang bước đầu cũng tạo được uy tín và sự yêu mến nhất 
định của khách hàng.

GIỚI THIỆU CÁC NHÃN HÀNG
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CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN - PNJ
170E Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3995 1703 - Fax: (08) 3995 1702
Email: pnj@pnj.com.vn
Website: www.pnj.com.vn

Trụ sở:



Hệ THốNG BÁN lẻ TRANG SỨC PNJ TRÊN TOÀN QUốC

  TP.HỒ CHÍ MINH 
Quận 1:
174 Lê Thánh Tôn
Vincom Center (tầng L1)
292 Hai Bà Trưng
Thương xá TAX - Nguyễn Huệ
Citi Plaza - Nguyễn Trãi
Nowzone - 235 Nguyễn Văn Cừ
21Trần Quang Khải
Co.op Mart Cống Quỳnh
Parkson Saigon Tourist
Q.Phú Nhuận:
54 - 56 Nguyễn Văn Trỗi
159 Phan Đăng Lưu
Co.opMart Nguyễn Kiệm
BigC Hoàng Văn Thụ
338 Phan Đình Phùng
Co.op Mart Rạch Miễu
Quận 3:
652 Nguyễn Đình Chiểu
305 Nguyễn Đình Chiểu
Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu
4A Cao Thắng
132 CMT8
Quận 5:
5 - 7 An Dương Vương
Parkson Hùng Vương
Quận 6:
255A - 255B Hậu Giang
Quận 7:
Lotte Mart
Quận 8: 
Co.op Mart Tuy Lý Vương
Quận 9:
Co.opMart Xa lộ Hà Nội
Quận 10:
Maximark 3/2
Co.op Mart Lý Thường Kiệt
132 Cách Mạng Tháng 8
127 Đường 3/2
477 Nguyễn Tri Phương
Co.op Mart Phú Thọ
BigC Miền Đông
Quận 11:
Parkson Flemington - 257 Lê Đại Hành
Lotte Everich - Lê Đại Hành
140 Ông Ích Khiêm
Quận12: 
Co.op Mart Nguyễn Ánh Thủ 
Q.Tân Bình:
47-49 Lý Thường Kiệt
230B Lê Văn Sỹ
Maximark Cộng Hòa
Sân bay Tân Sơn Nhất
139 CMT8
459 Trường Chinh
Parkson C&T Tân Sơn Nhất
Q.Tân Phú:
BigC Phú Thạnh
Q. Bình Tân
BigC An Lạc
Co.op Mart Bình Tân
Q.Gò Vấp:
362A Nguyễn Văn Nghi
403 Thống Nhất
21/3A Quang Trung
BigC Gò Vấp

Q. Bình Thạnh:
127A Đinh Tiên Hoàng
131 Hoàng Hoa Thám
197A Lê Quang Định
201 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Q.Thủ Đức:
141 Võ Văn Ngân
Co.op Mart Thủ Đức
Huyện Củ Chi
Coop Mart Củ Chi

   HÀ NỘI 
Q.Hai Bà Trưng: 
6A Trần Nhân Tông
37B Trần Nhân Tông
TTTM Vincom
548 Bạch Mai
58 Triệu Việt Vương
Q.Cầu Giấy:
TTTM BigC
256 Cầu Giấy
Q.Đống Đa:
129 Chùa Bộc
136 Tôn Đức Thắng
5B10 Phạm Ngọc Thạch
Q.long Biên:
345 Ngọc Lâm
BigC Savico
Q. Ba Đình:
30 Đội Cấn
263 Kim Mã 
Q. Hà Đông: 
Co.op Mart Sài Gòn
Q. Thanh Xuân:
C12 Siêu thị Hapro

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

   TP.VINH
BigC Vinh

  VĨNH PHÚC
BigC Vĩnh Phúc
Co.op Mart Vĩnh Phúc

  HẢI DƯƠNG 
TTTM BigC

  NAM ĐỊNH
BigC Nam Định 

  HÀ TĨNH
Co.op Mart Hà Tĩnh

  

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

  QUẢNG NGÃI
Co.op Mart Quảng Ngãi

  BÌNH ĐỊNH
Co.op Mart Qui Nhơn

   THANH HÓA
BigC Thanh Hóa

  TP.HUẾ
Co.opMart Huế
BigC Huế

  TP.NHA TRANG
 94 Quang Trung
Maximark Nha Trang

  PHAN THIẾT
Co.op Mart Phan Thiết

  TP.PLEIKU
Co.op Mart Pleiku

  BUÔN MA THUỘT
Co.op Mart Buôn Ma Thuột

  LÂM ĐỒNG
Co.op Mart Bảo Lộc

  TP.ĐÀ LẠT
8 khu Hòa Bình-Đà Lạt 

  BÌNH PHƯỚC
Co.op Mart Bình Phước

  TÂY NINH
Co.op Mart Tây Ninh

  BÌNH DƯƠNG
Co.op Mart Bình Dương
3A BìnhDương 

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

  BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Co.op Mart Bà Rịa 

  TP.VŨNG TÀU
Co.op Mart Vũng Tàu

  LONG AN
Co.op Mart Tân An

  TIỀN GIANG
Co.op Mart Mỹ Tho

  BẾN TRE
Co.op Mart Bến Tre

  TP.VĨNH LONG
Co.op Mart Vĩnh Long

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

  SÓC TRĂNG
Co.op Mart Sóc Trăng

  TP.LONG XUYÊN
Co.opMart Long Xuyên
234/3A Nguyễn Trãi

  BẠC LIÊU
Co.op Mart Bạc Liêu

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

  TRÀ VINH
Co.op Mart Trà Vinh.
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