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CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 

Lô A4, Đường số 4, Khu Công nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện 

Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Điện thoại: 0251 3968 175 

Fax:  0251 3968 176 

Website: https://anco.com.vn/  

 

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Kính gửi Quý Cổ đông, 

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công 

ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (“Công ty”); 

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

KPMG và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020. 

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau: 

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng 

Quản trị (“HĐQT”) và Ban Điều hành; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt 

động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và 

HĐQT trong năm 2020. 

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều 

hành. 

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công 

tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể thẩm định Báo cáo tài chính năm 

2020 của Công ty. 

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát nhằm đánh 

giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của 

Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020. 

Thông qua các công việc cụ thể của các thành viên, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động 

của Ban Kiểm soát luôn được HĐQT, Ban Điều hành hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin cần 

thiết để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng kiểm tra và giám sát việc quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành. Các thành viên của Ban Kiểm soát đã phân 

công các công việc cụ thể để hoạt động của Ban Kiểm soát đạt hiệu quả cao nhất. Các thành 

viên của Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc được giao trong năm qua. Cũng như 

hoạt động của HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao và hoạt động của Ban 

Kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào. 

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát 

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán và lập các báo cáo tài 

chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. 

https://anco.com.vn/
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Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính năm 2020 của 

Công ty trình Đại Hội đồng Cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại 

của Công ty và các công ty liên quan. 

 

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 

 

 Hợp nhất Riêng lẻ 

 31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 

31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 

TÀI SẢN     

Tài sản ngắn hạn 2.821.240.753.424 1.855.640.106.373 2.819.580.909.694 939.947.736.480 

Tiền và các khoản tương 

đương tiền 

1.579.100.404 112.361.457.920 1.578.981.404 983.596.901 

Đầu tư tài chính ngắn 

hạn 

- 1.400.000.000 - - 

Các khoản phải thu ngắn 

hạn 

2.539.453.427.599 1.244.536.207.219 2.539.480.936.599 788.974.561.617 

Hàng tồn kho 252.183.172.616 431.240.791.774 252.183.172.616 137.681.182.631 

Tài sản ngắn hạn khác 28.025.052.805 66.101.649.460 26.337.819.075 12.308.395.331 

Tài sản dài hạn 2.268.571.727.322 5.438.087.755.986 2.271.238.397.537 3.665.845.203.929 

Các khoản phải thu dài 

hạn 

- 16.317.911.000 - - 

Tài sản cố định 88.066.691.139 2.623.804.409.680 85.106.725.230 105.852.422.393 

Tài sản dở dang dài hạn 87.752.158 321.144.924.199 - - 

Đầu tư tài chính dài hạn 2.135.490.172.000 2.135.490.172.000 2.155.528.730.177 3.519.017.841.177 

Tài sản dài hạn khác 44.927.112.025 341.330.339.107 30.602.942.130 40.974.940.359 

TỔNG TÀI SẢN 5.089.812.480.746 7.293.727.862.359 5.090.819.307.231 4.605.792.940.409 

 

NGUỒN VỐN 

    

NỢ PHẢI TRẢ 2.701.269.380.095 5.744.066.090.660 2.701.269.380.095 2.588.475.703.303 

Nợ ngắn hạn 2.699.813.514.345 2.589.380.017.660 2.699.813.514.345 604.043.623.094 

Nợ dài hạn 1.455.865.750 3.154.686.073.000 1.455.865.750 1.984.432.080.209 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.388.543.100.651 1.549.661.771.699 2.389.549.927.136 2.017.317.237.106 

Vốn cổ phần 1.214.000.000.000 800.000.000.000 1.214.000.000.000 800.000.000.000 

Quỹ đầu tư phát triển 944.868.793 944.868.793 944.868.793 944.868.793 

Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối/(lỗ lũy kế) 

1.172.653.363.065 747.761.145.113 1.173.660.189.550 1.215.427.499.520 

Lợi ích cổ đông không 

kiểm soát 

- 10.889.000 - - 

TỔNG NGUỒN VỐN 5.089.812.480.746 7.293.727.862.359 5.090.819.307.231 4.605.792.940.409 

 

2. Về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con 
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Trong năm 2020, Công ty và các công ty con đã có những hoạt động nổi bật về việc mở 

rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển các dòng sản phẩm mới như sau: 

 Công ty Cổ phần Masan MEATLife (trước đây là Công ty Cổ phần Masan Nutri-

Science) cấu trúc lại ANCO thuộc nhánh MNS Feed để tập trung nguồn lực và cộng 

hưởng lợi thế của các công ty cùng mảng thức ăn chăn nuôi; 

 ANCO tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của người chăn nuôi và trung thành với chiến lược “hiệu quả cao – chi phí 

thấp” cho người chăn nuôi. 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. 

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính 

chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. 

 

Bảng 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 

 

 Hợp nhất Riêng lẻ 

 2020 

VND 

2019 

VND 

2020 

VND 

2019 

VND 

Doanh thu bán hàng 3.867.921.846.735 1.878.234.802.855 1.586.044.367.222 1.463.843.953.807 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

19.322.012.064 2.961.228.541 - 23.175.814 

Doanh thu thuần về bán 

hàng 

3.848.599.834.671 1.875.273.574.314 1.586.044.367.222 1.463.820.777.993 

Giá vốn hàng bán 3.272.901.581.526 1.821.981.514.132 1.407.743.771.967 1.307.758.077.369 

Lợi nhuận gộp/(lỗ) 575.698.253.145 53.292.060.182 178.300.595.255 156.062.700.624 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh/(lỗ) 

436.931.754.078 (442.078.158.806) (31.566.084.692) (69.249.276.802) 

Kết quả từ hoạt động 

khác 

2.665.920.131 (14.474.150.514) (1.681.804.223) (1.156.477.569) 

Lợi nhuận kế toán trước 

thuế/(lỗ) 

439.597.674.209 (456.552.309.320) (33.247.888.915) (70.405.754.371) 

Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 

6.767.298.742 27.877.183 804.162.373 - 

Lợi ích thuế TNDN hoãn 

lại 

7.938.157.515 11.361.589.859 7.715.258.682 11.715.885.824 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN/(lỗ) 

424.892.217.952 (467.941.776.362) (41.767.309.970) (82.121.640.195) 

Phân bổ cho: 

Cổ đông phổ thông của 

Công ty 

 

424.892.217.952 

 

(467.941.776.362) 

 

- 

 

- 

Lãi/(lỗ) trên cổ phiếu 

Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ 

phiếu 

 

3.818 

 

(10.114) 

 

- 

 

- 
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3. Về công tác quản trị và điều hành 

a. HĐQT 

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và các quy định khác 

của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông trong năm 

2020. Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cổ đông tình hình tài chính, kết quả kinh doanh 

theo quy định pháp luật. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của 

HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. 

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc 

thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 

2020. HĐQT đã luôn bảo đảm Ban Kiểm soát có được các thông tin một cách đầy đủ, chuẩn 

xác và nhanh chóng để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT trong 

hoạt động quản trị, điều hành, thực hiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích của 

Công ty và cổ đông. 

b. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành 

Ban Kiểm soát nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động 

của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT và Đại Hội đồng Cổ 

đông. Các thành viên trong Ban Điều hành phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành 

viên phụ trách từng lĩnh vực. 

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi 

để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành, thực 

hiện các dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

III. Kết luận 

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và 

nghị quyết của HĐQT. 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

(Đã ký) 

 

 

ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021 

 

THƯ TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 

 

Tôi tên là: ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN 

Hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 

(“Công ty”) cho nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Nay, bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trước khi kết 

thúc nhiệm kỳ. Việc từ nhiệm này có hiệu lực sau khi được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 

sắp tới thông qua việc từ nhiệm của tôi. 

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên sắp tới thông qua việc 

từ nhiệm của tôi theo quy định của pháp luật. 

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 

Ban Điều hành của Công ty trong thời gian qua và kính chúc Công ty tiếp tục phát triển vững 

mạnh trong những năm tới. 

Trân trọng, 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN 

 


















































