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THƯ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 
Kính gửi Quý Cổ đông và các thành viên của ANCO, 

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin sơ lược một vài điểm chính về tình hình kinh doanh trong năm 2020, 

và triển vọng của chúng tôi trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Cả thế giới vừa trải qua một năm 2020 vô cùng khó khăn – đại dịch COVID-19 đã làm hầu hết các nền kinh 

tế điêu đứng, chuỗi cung ứng đứt gãy, sức mua sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, ngành chăn nuôi heo 

trong nước vẫn chưa thoát khỏi dịch tả lợn châu Phi (ASF), và giá heo hơi vẫn đứng ở mức cao – thị 

trường thức ăn chăn nuôi cả nước tiếp tục suy giảm ở mức -18,2%; thị trường thịt cả nước giảm -17,5%! 

Giữa muôn vàn khó khăn thử thách, chúng tôi đã gặt hái được những kết quả đáng tự hào. Lần đầu tiên, 

sau nhiều năm sụt giảm liên tiếp, tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi của chúng tôi năm 2020 đã tăng trưởng 

trở lại ở mức +5% so với năm trước đó – với thương hiệu Bio-zeem tiếp tục là ngọn cờ đầu trong việc cải 

thiện hiệu suất chăn nuôi. Mảng cám trại – ngành kinh doanh thức ăn cho heo và thức ăn gia cầm phục vụ 

các trang trại lớn đã phát triển vượt bậc, năm 2020 tăng trưởng +339% so với năm 2019, tiếp tục là một 

trụ cột quan trọng trong chiến lược kinh doanh thức ăn chăn nuôi của chúng tôi.  

Gian lao thử thách của một năm 2020 vô cùng đặc biệt đã giúp chúng tôi trưởng thành, mạnh mẽ, và có 

giá trị hơn. Chúng tôi tiếp tục xây dựng đội ngũ và phát triển nền tảng chiến lược để vững vàng tiến vào 

năm 2021 và những năm tiếp theo với một niềm tin chắc chắn vào sự tăng trưởng vượt bậc xoay quanh 

mục tiêu cốt lõi ấy của mình. 

Trân trọng, 

 

 

 

Phạm Trung Lâm 

Tổng Giám đốc ANCO 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ANCO 

Phát triển sản phẩm và quy trình sáng tạo 

Thu mua có trách nhiệm 

Phần lớn các nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm của chúng tôi là nông sản và sản phẩm đã qua 

chế biến. Đối với các loại nguyên liệu có mức giá biến động mạnh, chúng tôi thường xuyên theo dõi thị 

trường và chọn thời điểm mở thầu thích hợp để có thể chốt mua với mức giá tốt. Đối với các loại nguyên 

có mức giá ổn định, chúng tôi thường ký hợp đồng mua dài hạn với nhà cung cấp. Chi phí nguyên liệu 

nhập khẩu trong những năm qua chiếm khoảng 80% tổng chi phí nguyên vật liệu được sử dụng (bao gồm 

cả nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nước ngoài và nguồn nhập khẩu mua từ các nhà 

cung cấp trong nước khi được chào bán giá thấp). 

Để đảm bảo chất lượng cũng truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu, chúng tôi yêu cầu các nhà 

cung cấp đáp ứng đầy đủ hồ sơ xuất khẩu như: chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, kiểm dịch, 

hun trùng (nếu có)… Các nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất trong nước thì cần có giấy chứng nhận an 

toàn vệ sinh thực phẩm hoặc giấy phép lưu hành... Đối với các nguyên liệu đã qua chế biến, các nhà cung 

cấp cần đáp ứng thêm các chứng chỉ ISO, Global Gap, GMP… Các nhà cung cấp đạt chất lượng trong 

thời gian dài được coi là "nhà cung cấp uy tín" và sẽ được giữ lại trong “danh sách nhà cung cấp” để tiếp 

tục cung cấp hàng hóa cho Công ty. 

Thành phần nguyên liệu chủ yếu trong thành phẩm của ANCO gồm có bắp, cám gạo, cám mì, bánh dầu 

đậu nành, khô dầu hạt cải và bột thịt, bột cá được mua cả trong lẫn ngoài nước. Bánh dầu đậu nành và 

bắp được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá cả của các 

nhà cung cấp uy tín hàng đầu thế giới. Trong đó, cám gạo, cám mì chủ yếu sử dụng nguồn từ các nhà máy 

xay xát trong nước. 

Các nguồn nguyên liệu của chúng tôi được kiểm soát chặt chẽ về số lượng lẫn chất lượng. Các nhà kho 

của chúng tôi được vệ sinh và kiểm tra thường xuyên, và các sản phẩm của chúng tôi được quản lý chất 

lượng nghiêm ngặt bởi đội ngũ QA, QC giàu kinh nghiệm. 

An toàn lao động 

Chúng tôi đảm bảo chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân viên. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho 

nhân viên các thiết bị bảo hộ lao động, các biện pháp giữ an toàn và vệ sinh nơi làm việc và điều kiện làm 

việc thoải mái. Chúng tôi cũng thường xuyên thực hiện huấn luyện đội ngũ nhân viên về các hành vi phù 

hợp an toàn lao động cho bản thân và cho người khác, và áp dụng kiến thức này trong cuộc sống hàng 

ngày. Để thực hiện những vấn đề trên chúng tôi đã tập trung xây dựng một đội ngũ các cán bộ chuyên 

trách về an toàn lao động vững mạnh, có kiến thức chuyên môn, luôn được đào tào để nâng cao trình độ 

nhằm vận hành tốt hệ thống, theo dõi, dự phòng, kiểm tra, rà soát và xử lý các vấn đề liên quan đến an 

toàn lao động tại nhà máy.  
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Bền vững về môi trường 

ANCO luôn nghiêm túc thực hiện việc đánh giá các tác động đến môi trường ngay từ khi lên kế hoạch cho 

bất kỳ dự án kinh doanh mới nào, nhằm đảm bảo các tổ hợp sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về 

môi trường bên cạnh các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Vì thế chúng tôi luôn có phương 

án bảo vệ môi trường phù hợp trước khi thực hiện dự án.  

Đối với mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi, tại các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc Anco chúng 

tôi đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường cũng như đảm bảo an toàn lao động. Cụ thể tất cả các nhà 

máy đều có hệ thống xử lý nước thải để xử lý và cam kết chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 

cột A QCVN 40/2019-BTNMT (loại cao nhất) trước khi xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Khu công nghiệp. 

Về khí thải Lò hơi thì cam kết chất lượng khí thải đạt theo đúng ĐTM cam kết và không ngừng cải tạo, sửa 

chữa Lò cũng như cải tiến về nguyên liệu, công nghệ đốt để đảm bảo chất lượng khí thải không ảnh hưởng 

đến môi trường. 

Về rác thải thì toàn bộ rác thải được thu gom, phân loại và tái chế theo đúng yêu cầu Pháp luật (nghị định 

38/2015/NĐ-CP và thông tư 36/2015/TT-BTNMT về rác thải nguy hại), đảm bảo hoạt động của các nhà 

máy & nhà thầu thu gom, xử lý rác thải có đúng chức năng theo yêu cầu. 

Bền vững về nhân lực 

Tại ANCO, chúng tôi ý thức được việc xây dựng một đội ngũ nhân lực vững mạnh là một trong những giá 

trị cốt lõi của Công ty. Với sự phát triển của xã hội nói chung và tầm nhìn của Công ty nói riêng đã tạo ra 

một đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao phù hợp với từng vị trí trong Công ty. Chúng tôi đã xác 

định rõ tri thức và kinh nghiệm của người lao động là lợi thế cạnh tranh cũng như là thách thức đối với bất 

kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. 

Với gần 1.500 lao động, chúng tôi tự hào là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam bởi đội ngũ 

quản lý về nhân sự đã: 

1. Tổ chức và vận hành thành công hệ thống quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp áp dụng 

cho nhân viên của Công ty để giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra liên quan đến công việc đó. 

Chúng tôi hiểu rằng nếu không có quản trị nhân sự mọi việc sẽ trở nên thiếu tổ chức và kỷ luật đồng 

thời đây là một công tác hết sức khó khăn vì nó động tới những con người cụ thể có tính cách, sở thích 

và năng lực riêng biệt; 

2. Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện nội bộ và tham dự các lớp đào tạo bên ngoài để nâng 

cao kiến thức và cập nhật các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty cho nhân viên đồng thời giúp cho cán bộ nhân viên cải thiện kỹ năng và kiến thức. Bên cạnh 

đó, mỗi nhà máy luôn có những hoạt động huấn luyện riêng, dành riêng cho các nhân viên của những 

bộ phận khác nhau; 

3. Linh hoạt tao ra các cơ chế để khuyến khích và ghi nhận sự sáng tạo, đóng góp của mỗi cá nhân 

trong sự phát triển chung của Công ty; 
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4. Xây dựng những chiến lược phát triển bản thân cho mỗi nhân viên tiền đề để ban lãnh đạo Công ty 

lựa chọn và đào tạo chuyên sâu những thế hệ lãnh đạo kế tiếp dựa trên nền tảng kế thừa và phát huy 

năng lực của mỗi các nhân. 

Ngoài ra, chúng tôi chấp hành thời gian làm việc, giờ nghỉ giải lao và số ngày nghỉ phép trong năm cho các 

cán bộ nhân viên theo quy định trong Bộ luật Lao động. 

Giải thưởng 

Ngày 17/12/2020, Masan MEATLife – công ty mẹ của ANCO, tự hào được bình chọn là một trong 50 

thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2020 do Forbes Việt Nam công bố. Trước đó, vào ngày 10/09/2020, 

tạp chí Feed Strategy đã công bố Top 129 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới năm 

2019 dựa trên sản lượng và Masan MEATLife – công ty mẹ của ANCO, vinh dự xếp thứ 54 và là doanh 

nghiệp Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách này. 
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

Hành trình của chúng tôi cũng chính là hành trình phụng sự người tiêu dùng. Để đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng về các sản phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe, Masan MEATLife – công ty mẹ của ANCO 

đã đưa ra thị trường các sản phẩm thịt có thương hiệu, có thể truy xuất được nguồn gốc, tươi ngon, an 

toàn với giá cả hợp lý. Từ năm 2015, Masan MEATLife, trong đó có ANCO đã bắt đầu xây dựng chuỗi giá 

trị tích hợp hoàn chỉnh từ thức ăn chăn nuôi cho đến thịt có thương hiệu. 

Năm 2020 đánh dấu cột mốc quan trọng nữa trong hành trình phát triển của chúng tôi. Tiếp nối sự thành 

công sau khi ra mắt MEATDeli tại Hà Nội năm 2018, và tiếp tục đưa sản phẩm thịt mát này đến thị trường 

phía Nam trong năm 2019, chúng tôi đã đưa vào vận hành một tổ hợp chế biến thịt – tập đoàn Masan tại 

Long An do MEATDeli Sài Gòn- công ty trực thuộc Anco làm chủ đầu tư. 

Được khởi công xây dựng từ tháng 5/2019, với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, Tổ hợp nói trên có 

công suất thiết kế là 1,4 triệu con/năm, tương đương 155.000 tấn/năm thịt mát và các sản phẩm chế biến 

từ thịt mát.  

Bằng sự liên kết độc đáo giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ hiện đại có quy mô rộng khắp như VinMart, 

VinMart+, chúng tôi đã phục vụ gần 100 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc các sản phẩm thịt an toàn, 

tươi ngon, dinh dưỡng, giá cả hợp lý. 

Cả thế giới vừa trải qua một năm 2020 vô cùng khó khăn – đại dịch COVID-19 đã làm hầu hết các nền kinh 

tế điêu đứng, chuỗi cung ứng đứt gãy, sức mua sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, ngành chăn nuôi heo 

trong nước vẫn chưa thoát khỏi dịch tả lợn châu Phi (ASF), và giá heo hơi vẫn đứng ở mức cao – thị 

trường thức ăn chăn nuôi cả nước tiếp tục suy giảm ở mức -18,2%; thị trường thịt cả nước giảm -17,5%! 

Giữa muôn vàn khó khăn thử thách, chúng tôi đã gặt hái được những kết quả đáng tự hào. Lần đầu tiên, 

sau nhiều năm sụt giảm liên tiếp, tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi của chúng tôi năm 2020 đã tăng trưởng 

trở lại ở mức +5% so với năm trước đó – với thương hiệu Bio-zeem tiếp tục là ngọn cờ đầu trong việc cải 

thiện hiệu suất chăn nuôi. Ngành thịt non trẻ của chúng tôi đã tạo được thế đứng trên thị trường với doanh 

thu tăng trưởng +325% so với 2019. Thương hiệu MEATDeli đã có mặt tại 1.606 điểm bán ở cả hai miền 

Nam Bắc: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và các vùng phụ cận, trên hệ thống VinMart, VinMart+, chuỗi 

siêu thị Coopmart, BigC, Lotte, Aeon, và các chuỗi bán lẻ hiện đại khác; hệ thống cửa hàng chuyên doanh 

MEATDeli của chúng tôi, và các đại lý MEATDeli của đối tác. 

Vào tháng 12/2020, Masan MEATLife – công ty mẹ của ANCO đã quyết định 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, trong đó có Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (Proconco). Đồng thời, ANCO 

tiếp tục đẩy mạnh 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. 
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Ý kiến kiểm toán 

Kính gửi các Cổ đông 

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông 

nghiệp Quốc tế (“Công ty”) và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán 

hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc 

Công ty phê duyệt phát hành ngày 03 tháng 03 năm 2021 được trình bày từ trang 06 đến trang 52. 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất 

này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 

lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban 

Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu 

do gian lận hay nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán 

của chúng tôi.  Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.  Các 

chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế 

hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất 

có còn sai sót trọng yếu hay không.   

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các 

số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính.  Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm 

toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn.  

Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 

với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 

Công ty.  Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được 

áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình 

bày tổng thể báo cáo tài chính. 

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho 

ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên  

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế và các công 

ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 

nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 
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Chỉ tiêu tài chính 

  

 

 

 

 

  

  2020 2019 

Hệ số thanh toán hiện thời 1.0 x 0.7 x 

Hệ số thanh toán nhanh 1.0 x 0.6 x 

Tổng nợ / EBITDA 8.1 x -47.6 x 

Tổng nợ / Tổng tài sản 0.4 x 0.6 x 

Vòng quay tồn kho 9.6 x 5.1 x 

Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 21.6% -31.5% 

Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản 6.9% -7.7% 

Doanh thu thuần / Tổng tài sản 75.6% 25.7% 

Biên EBIT 2.3% -9.4% 

Biên EBITDA 6.9% -5.3% 

Biên lợi nhuận thuần 11.0% -25.0% 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 Mã  

số 

31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 

TÀI SẢN    

Tài sản ngắn hạn  
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

100 2.821.240.753.424 1.855.640.106.373 

    

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.579.100.404  112.361.457.920  

Tiền 111 1.579.100.404  108.361.457.920  

Các khoản tương đương tiền 112 -  4.000.000.000  

    

Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -  1.400.000.000  

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 -  1.400.000.000  

    

Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.539.453.427.599 1.244.536.207.219  

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 160.450.072.474  110.628.493.840  

Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 968.886.756  653.110.831.408  

Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 150.000.000.000 - 

Phải thu ngắn hạn khác 136 2.244.891.773.486  502.307.603.621  

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (16.857.305.117)  (21.510.721.650) 

    

Hàng tồn kho 140 252.183.172.616  431.240.791.774  

Hàng tồn kho 141 252.756.659.541  449.361.849.114  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (573.486.925)  (18.121.057.340) 

    

Tài sản ngắn hạn khác 150 28.025.052.805  66.101.649.460  

Chi phí trả trước ngắn hạn  151 2.932.427.032  12.298.771.912  

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 1.687.233.730  44.059.400.341  

Thuế phải thu Nhà nước 153 23.405.392.043  9.743.477.207  
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 Mã  

số 

31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 

Tài sản dài hạn  
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

200 2.268.571.727.322 5.438.087.755.986 

    

Các khoản phải thu dài hạn 210 - 16.317.911.000 

Phải thu dài hạn khác 216 - 16.317.911.000 
    

Tài sản cố định 220 88.066.691.139 2.623.804.409.680  

Tài sản cố định hữu hình 221 81.703.800.929 2.613.233.903.981  

Nguyên giá 222 270.847.536.755 2.849.806.776.475  

Giá trị hao mòn lũy kế 223 (189.143.735.826)  (236.572.872.494) 

Tài sản cố định vô hình 227 6.362.890.210  10.570.505.699  

Nguyên giá 228 13.025.687.418  15.836.369.507  

Giá trị hao mòn lũy kế 229 (6.662.797.208)  (5.265.863.808) 

    

Tài sản dở dang dài hạn 240 87.752.158 321.144.924.199 

Xây dựng cơ bản dở dang 242 87.752.158 321.144.924.199 

    

Đầu tư tài chính dài hạn 250 2.135.490.172.000 2.135.490.172.000 

Đầu tư vào công ty liên kết 252 2.135.490.172.000 2.135.490.172.000 

    

Tài sản dài hạn khác 260 44.927.112.025  341.330.339.107  

Chi phí trả trước dài hạn 261 17.881.102.291  306.326.244.926  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 27.046.009.734  35.004.094.181  

    

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 5.089.812.480.746 7.293.727.862.359 

    

NGUỒN VỐN    

    

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 2.701.269.380.095 5.744.066.090.660 

    

Nợ ngắn hạn 310 2.699.813.514.345 2.589.380.017.660  
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 Mã  

số 

31/12/2020 

VND 

1/1/2020 

VND 

Phải trả người bán ngắn hạn 311 181.906.584.092  486.568.034.344  

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 298.011.070.686  93.844.742.899  

Thuế phải nộp Nhà nước 313 106.580.975  4.778.223.902  

Chi phí phải trả ngắn hạn 315 63.226.820.901 284.596.907.061 

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - 119.773.042 

Phải trả ngắn hạn khác 319 670.363.486  127.718.087.722  

Vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn  320 2.155.884.979.499 1.591.747.133.984  

Quỹ khen thưởng và phúc lợi 322 7.114.706 7.114.706 

    

Nợ dài hạn 330 1.455.865.750 3.154.686.073.000 

Phải trả dài hạn khác 337 -  4.960.000.000  

Vay và trái phiếu phát hành dài hạn 338 - 3.148.292.032.000  

Dự phòng phải trả dài hạn 342 1.455.865.750 1.434.041.000 

    

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 2.388.543.100.651 1.549.661.771.699 

    

Vốn chủ sở hữu 410 2.388.543.100.651 1.549.661.771.699 

Vốn cổ phần 411 1.214.000.000.000  800.000.000.000  

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 
quyết 

411a 1,214,000,000,000  800.000.000.000  

Quỹ đầu tư phát triển 418 944,868,793  944.868.793  

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 944,868,793  944.868.793  

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 1,172,653,363,065  747.761.145.113  

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối 
năm trước 

421a 747.761.145.113  1.215.702.921.475  

- Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế năm nay 421b 424.892.217.952  (467.941.776.362) 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429 - 10.889.000 

    

TỔNG NGUỒN VỐN  
(440 = 300 + 400) 

440 5.089.812.480.746 7.293.727.862.359 
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc tại ngày 

31 tháng 12 năm 2020 

 
Mã 

số 

2020 

VND 

2019 

VND 

    

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 3.867.921.846.735 1.878.234.802.855 

    
Các khoản giảm trừ doanh thu 02 19.322.012.064 2.961.228.541 

    

Doanh thu thuần (10 = 01 - 02) 10 3.848.599.834.671 1.875.273.574.314 

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 3.272.901.581.526 1.821.981.514.132 

Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) 20 575.698.253.145 53.292.060.182 

Doanh thu hoạt động tài chính 21 758.333.567.194  4.871.634.079  

Chi phí tài chính 22 420.348.152.884  281.430.522.577  

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 396.525.961.407 257.819.570.136 

Phần lãi trong công ty liên kết 24 10.090.013.000  10.090.013.000  

Chi phí bán hàng  25 345.529.470.815  101.709.551.364  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 141.312.455.562  127.191.792.126  

    
Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh 
{30 = 20 + (21 - 22) + 24 - 25 - 26} 

30 436.931.754.078 (442.078.158.806) 

    

Thu nhập khác 31 8.815.014.996  1.351.348.091  

Chi phí khác 32 6.149.094.865  15.825.498.605  

    

Kết quả từ các hoạt động khác  
(40 = 31 - 32) 

40 2.665.920.131 (14.474.150.514) 

Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế 
(50 = 30 + 40) 

50 439.597.674.209 (456.552.309.320) 

Chi phí thuế TNDN – hiện hành 51 6.767.298.742  27.877.183  

Chi phí thuế TNDN – hoãn lại 52 7.938.157.515  11.361.589.859  



14 
 

 
Mã 

số 

2020 

VND 

2019 

VND 

    

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN 
(60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang sau) 

60 424.892.217.952 (467.941.776.362) 

    

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN 
(60 = 50 - 51 - 52)(mang sang từ trang trước) 

60 424.892.217.952 (467.941.776.362) 

Phân bổ cho:    

Cổ đông phổ thông của Công ty 61 424.892.217.952 (467.941.776.362) 

Lãi/(lỗ) trên cổ phiếu    

Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu 70 3.818 (10.114) 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc tại ngày 31 tháng 

12 năm 2020 

  
 

Mã  

số 

2020 

VND 

2019 

VND 

    

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế 01 439.597.674.209 (456.552.309.320) 

Điều chỉnh cho các khoản    

Khấu hao và phân bổ  02 178.764.447.921  75.928.141.855  

Các khoản dự phòng 03 333.716.750  19.867.965.981  

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

04 776.014.212 650.895.605 

Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (762.553.557.785) (13.460.549.850) 

Chi phí lãi vay, lãi trái phiếu và chi phí phát 

hành trái phiếu 

06 416.937.726.112 278.231.334.841 

    

Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi vốn lưu động 

08 273.856.021.419 (95.334.520.888) 

 
   

Biến động các khoản phải thu và tài sản 
ngắn hạn khác 

09 (56.083.020.621) (114.066.132.049) 
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 Mã 

số 

2020 

VND 

2019 

VND 

Biến động hàng tồn kho  10 (242.174.406.242) (169.158.000.521) 

Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả 
khác  

11 321.531.895.786 65.069.206.199 

Biến động chi phí trả trước  12 23.958.458.298 (59.269.766.582) 

    

  
321.088.948.640 (372.759.213.841) 

Tiền lãi vay, lãi trái phiếu và chi phí phát hành 
trái phiếu đã trả 

14 (378.223.685.909) (251.859.486.557) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (27.877.183) (10.816.992) 

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (63.312.000) (227.129.267) 

    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

20 (57.225.926.452) (624.856.646.657) 

    
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Tiền chi mua sắm tài sản cố định và xây dựng 
cơ bản dở dang 

21 (935.542.075.883) (2.003.330.965.587) 

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22 8.626.421.308 855.921.716 

Tiền chi cho vay và tiền gửi có kì hạn 23 (14.300.000.000) (1.400.000.000) 

Tiền thu hồi cho vay 24 2.800.000.000 - 

Thanh lý các công ty con, tiền thuần 26 (29.446.879.922) - 

Tiền thu lãi tiền gửi, cho vay và cổ tức 27 168.859.476.959 70.804.016.229 

    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (799.003.057.538) (1.933.071.027.642) 

 

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 414.013.000.000 600.000.000.000 

Tiền thu từ đi vay 33 5.012.436.804.578  2.878.900.520.566  

Tiền trả nợ gốc vay 34 (4.575.689.287.528)  (896.313.402.830) 

Tiền trả cổ tức 36 (105.313.561.504) (22.000.000.000) 

    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 745.446.955.546 2.560.587.117.736 
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 Mã 

số 

2020 

VND 

2019 

VND 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 

(50 = 20 + 30 + 40) 
50 (110.782.028.444) 2.659.443.437 

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 112.361.457.920 109.702.224.224 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối 
với tiền và các khoản tương đương tiền 

61 (329.072) (209.741) 

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối 
năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 6) 

70 1.579.100.404 112.361.457.920 
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Lịch sử Thành lập và Cơ cấu Tổ chức của ANCO 

Lịch sử Thành lập 

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO) được thành lập từ năm 2003, tiền thân là liên 

doanh giữa Malaysia và Việt Nam với nhà máy đầu tiên đặt tại Đồng Nai. ANCO đã không ngừng phát triển 

để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng đỉnh cao mà giá thành luôn hợp lý đem lại sự 

kỳ vọng và tin yêu của khách hàng. 

Qua gần 20 năm hình thành và phát triển, ANCO đã gặt hái được những thành tựu to lớn và là công ty sản 

xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam. Sau đây là các cột mốc đáng nhớ trong lịch sử hình thành 

và phát triển của ANCO: 

Năm Thành tựu 

2003  Thành lập Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (tiền thân của Anco). 

 Xây dựng nhà máy thức ăn gia súc đầu tiên tại Đồng Nai. 

2006  Thành lập chi nhánh đầu tiên tại Khu Công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam. 

2007  Thành lập ANI Vĩnh Long tại tuyến công nghiệp Cổ Chiên, Huyện Long Hổ, Tỉnh Vĩnh 

Long. 

2008  Nhận Giấy chứng nhận Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo xếp hạng của 

Vietnam Report 500.  

 Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp sang công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần 

Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế. 

2011  Nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp quản lý thức ăn chăn nuôi tốt nhất năm 2011” do Cục 

Chăn nuôi trao tặng. 

2012  Nhận Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các hoạt động “Vì nạn nhân 

chất độc da cam”.  

 Nhận Giải thưởng “Sản phẩm nông nghiệp xuất sắc nhất năm 2012” do Cục Chăn nuôi 

trao tặng. 

 Thành lập Anco Bình Định và Anco Thái Nguyên. 

2013  Thành lập Anco Tiền Giang. 

2015  Thành lập Anco Nghệ An và Anco Hậu Giang. 

 Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science đầu tư 70% cổ phần vào Anco và có những bước 

hỗ trợ phát triển mạnh mẽ. 

2016  Anco mua 14% cổ phần Vissan và trở thành nhà đầu tư chiến lược của công ty này. 

 Giải thưởng “Công ty sản xuất thức ăn cho lợn tốt nhất năm 2015 - 2016” do Hội đồng 

chấm thi giải thưởng Vietstock trao tặng. 
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 Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science mua tiếp 29,99% cổ phần Anco, nâng tỷ lệ sở 

hữu tại Anco lên 99,99%. 

 Thành lập MNF, nhằm hoàn thiện nền tảng 3F. 

 Anco tiếp tục mua thêm 10,9% Vissan, nâng tỷ lệ sở hữu của Anco tại Vissan lên 24,9%. 

 Năm 2016, Công ty đã triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Enterprise 

Resource Planning Software, viết tắt là ERP, là một giải pháp phần mềm với mục đích 

hỗ trợ việc quản trị Công ty. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng 

ban, mọi chức năng của Công ty lại trong một hệ thống máy tính duy nhất để dễ theo dõi 

hơn, nhưng đồng thời cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. 

2017  Đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. 

 Thành lập các công ty con, trong đó có Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam thực hiện 

ngành nghề kinh doanh chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. 

 Công ty đã triển khai và hoàn thành và được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) cấp 

giấy chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

2018  Farm Nghệ An đạt chứng nhận Global GAP về tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt 

toàn cầu. 

 Chuyển nhượng 05 nhà máy Anco bao gồm Anco Vĩnh Long, Anco Thái Nguyên, Anco 

Tiền Giang, Anco Hậu Giang, Anco Nghệ An. 

 Khánh thành Tổ hợp Chế biến Thịt tại Hà Nam. 

2019  Thành lập MNS Meat Sài Gòn, nhà máy tại Long An với công suất 1,4 triệu con/năm. 

2020  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. 
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Quản trị Doanh nghiệp 

Cơ cấu Tổ chức 

Chấp thuận Đại Hội đồng Cổ đông 

Phê duyệt Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát 

Quản trị chiến lược 

Ban Điều hành 

 Tổng Giám đốc 

 Giám đốc Tài chính 

 Kế toán Trưởng 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu ra để điều hành hoạt động của ANCO. Các thành viên Hội đồng Quản 

trị họp định kỳ hoặc thảo luận riêng về các quyết định chiến lược do Ban Điều hành đệ trình. Chi tiết về 

trách nhiệm của Hội đồng Quản trị được trình bày trong phần Hội đồng Quản trị. 

BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Trách nhiệm chính của Ban Điều hành bao gồm quản trị chiến lược, phân bổ nguồn lực ở cấp quản lý cao 

cấp, theo dõi và kiểm soát tài chính kế toán, quản lý vốn, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ. 

Hội đồng Quản trị  

TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: 

 Ông Phạm Trung Lâm, Chủ tịch 

Ông Phạm Trung Lâm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ANCO và đồng thời là Tổng Giám đốc của 

Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“MML”), Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia 

súc (Proconco) và ANCO. Ông là nhân tố quan trọng trong việc sáp nhập và chuyển đổi thành 

công Proconco và ANCO, giúp MML trở thành công ty sản xuất thức ăn cho heo lớn nhất Việt Nam 

(không tính trại gia công). Trước đây, ông cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống 

phân phối rộng khắp của Masan Consumer. Ông Phạm Trung Lâm hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị của Proconco, ANCO, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần 3F VIỆT và thành 

viên Hội đồng Quản trị của Vissan, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai 

(Donatraco). 

Trước khi gia nhập ANCO, ông đã từng làm việc tại Unilever và Nestlé Việt Nam.  

Ông Lâm có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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 Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên, Thành viên (kể từ ngày 06/09/2019) 

Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên là Cử nhân Kinh tế và hiện là Giám đốc Phát triển Dự án của Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Masan. Ông Nguyên được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị của 

ANCO kể từ ngày 06/09/2019. 

 Bà Đỗ Thị Thu Nga, Thành viên (kể từ ngày 12/12/2019) 

Bà Đỗ Thị Thu Nga là Giám đốc của bộ phận Luật. Trước khi gia nhập ANCO, bà đã có nhiều năm 

kinh nghiệm và làm việc tại công ty luật của Singapore và làm quản lý pháp chế tại tập đoàn Jollibee 

của Philippine. 

Bà Nga có bằng Cử nhân Luật học. 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị được tổ chức bởi Chủ tịch. Chủ tịch đóng vai trò lãnh đạo quan trọng và 

tham gia:  

 Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và đóng vai trò lãnh đạo hiệu quả; 

 Duy trì đối thoại với Ban Điều hành và chỉ đạo chiến lược phù hợp; và 

 Giám sát hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.  

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng Quản trị thường xuyên họp để thảo luận về phương hướng, chiến lược và tiến độ phát triển 

kinh doanh. Thông thường, các chủ đề tại cuộc họp Hội đồng Quản trị bao gồm: 

 Báo cáo về những dự án lớn và những vấn đề trong hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty 

và các công ty con; 

 Báo cáo kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;  

 Trình bày những dự án, kế hoạch kinh doanh cụ thể; và 

 Các vấn đề của các cuộc họp trước và những vấn đề còn tồn đọng. 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị phần lớn tập trung việc thảo luận và thông qua những vấn đề sau:   

 Hoàn chỉnh cơ cấu nội bộ của Công ty; 

 Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ; 

 Góp thêm vốn vào công ty con; 

 Thông qua Chính sách quản lý nguồn tiền tập trung; 

 Chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con để cấu trúc lại; 

 Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh và lập dự toán ngân sách hằng năm cho các công ty 

thành viên; và 

 Các hoạt động khác. 
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Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị như sau: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung chính 

1 
Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐQT 
20/03/2020 

Thông qua chương trình họp dự kiến của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 của Công ty (dự kiến ngày 

họp 13/04/2020). 

2 

Quyết định số 

2803/2020/QĐ-

HĐQT-ACĐN 

28/03/2020 
Thông qua việc Công ty phát hành cổ phần chào bán để 

tăng vốn điều lệ thêm 214 tỷ đồng. 

3 
Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐQT 
30/03/2020 

Thông qua việc Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020. 

4 

Quyết định số 

0904/2020/QĐ-

HĐQT-ACĐN 

09/04/2020 
Thông qua việc Công ty phát hành cổ phần chào bán để 

tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng. 

5 
Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐQT 
08/06/2020 

Thông qua chương trình họp dự kiến của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 của Công ty (dự kiến ngày 

họp 24/06/2020). 

6 

Quyết định số 

2406/2020/QĐ-

HĐQT-ACĐN 

24/06/2020 

Thông qua việc đầu tư góp thêm vào vốn điều lệ của Công 

ty TNHH MNS Meat số tiền là 222.500.000.000 đồng để 

tăng vốn điều lệ của Công ty MNS Meat lên 

2.000.013.000.000 đồng. 

7 
Nghị quyết số 

04/2020/NQ-HĐQT 
30/07/2020 Thông qua Chính sách quản lý nguồn tiền tập trung. 

8 
Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐQT 
29/12/2020 

Thông qua việc Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn 

góp tại Công ty TNHH MNS Meat cho Công ty Cổ phần 

Masan MEATLife. 

 

Ban Điều hành 

Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty và báo cáo kết quả 

kinh doanh. Tổng Giám đốc lãnh đạo Ban Điều hành.  

Hiện nay, Ban Điều hành gồm có 3 thành viên gồm: Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán 

Trưởng: 

 Ông Phạm Trung Lâm – Tổng Giám đốc 

Để xem thông tin, tham khảo phần Hội đồng Quản trị  
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 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Giám đốc Tài chính  

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng có 24 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại các công 

ty thương mại và doanh nghiệp sản xuất. Bà từng là Giám đốc Tài chính tại Công ty ScanCom 

International Việt Nam và từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính của Công ty Triumph 

International Việt Nam. 

Bà Hằng tốt nghiệp Thạc sỹ Kế toán Quốc tế, Đại học Swinburne, Australia. Bà cũng có bằng CPA 

của Úc. 

 Ông Trần Xuân Huệ – Kế toán Trưởng 

Ông Trần Xuân Huệ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán tại các công ty. 

Ông có bằng Cử nhân của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (khoa Kế toán Tài 

chính). 

Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bởi Đại Hội đồng Cổ đông.  

Ban Kiểm soát bao gồm các thành viên sau đây: 

 Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban Kiểm soát 

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên là Trưởng Ban Kiểm soát của ANCO và là Kế toán Trưởng tại Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Masan. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm về tài chính các lĩnh vực sản xuất, thương 

mại, dịch vụ và xây dựng. Trước đây bà từng làm việc cho KPMG, Việt Nam. 

Bà Duyên tốt nghiệp Thạc sĩ về Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán của Trường Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cũng là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc 

(ACCA). 

 Bà Phạm Quỳnh Nga – Thành viên 

Bà Phạm Quỳnh Nga là thành viên Ban Kiểm soát của ANCO và là Chuyên viên Tài chính Cấp 

cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. Bà có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư 

tài chính. 

Bà Nga cũng có bằng CPA của Úc. 

 Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên  

Ông Đặng Ngọc Cả là Chuyên viên Pháp lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. 

Ông Cả có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc tuân thủ Điều lệ 

Công ty và pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, Ban Kiểm soát tham gia vào các cuộc họp thường kỳ và bất 

thường của Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông.  
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Các công ty con và liên kết (tính đến ngày 31/12/2020) 

Số thứ 

tự 
Tên công ty Các hoạt động chính Địa chỉ 

    

Công ty con   

    

Công ty con sở hữu trực tiếp   

    

1 Công ty TNHH Một 

Thành viên Dinh dưỡng 

Nông nghiệp Quốc tế 

Bình Định (Anco Bình 

Định) 

Sản xuất, chế biến thức ăn gia 

súc, gia cầm và thủy sản; chăn 

nuôi gia súc và gia cầm. 

Lô B4.06, Khu Công nghiệp 

Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh tế 

Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định, Việt Nam. 

    

Công ty con sở hữu gián tiếp 

(Không có) 

 

    

Công ty liên kết sở hữu trực tiếp 

  

  

1 Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ 

Súc sản (Vissan)  

Chế biến và kinh doanh 

thịt tươi sống, thực 

phẩm và các sản phẩm 

chế biến từ thịt.   

Số 420, Đường Nơ Trang 

Long, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG BÁO CÁO 

Tất cả các nhận định hoặc phát biểu trong quyển báo cáo này không phải là những dữ liệu ghi lại các sự 

kiện đã xảy ra, mà trong đó có bao hàm những “nhận định về tương lai”. Những nhận định này có thể có 

những từ ngữ như “dự đoán”, “tin tưởng”, “có thể”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự phóng”, “kỳ vọng”, “dự định”, 

“kế hoạch”, “nhắm đến”, “sẽ” hoặc những từ ngữ tương tự. Tuy nhiên, đây không phải là những dấu hiệu 

duy nhất để xác định và nhận biết chúng. Toàn bộ các bài viết dự đoán về tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh, kế hoạch và triển vọng đều được xem là những nhận định về tương lai. Ngoài ra, 

chúng còn bao gồm cả những bài viết về chiến lược kinh doanh, triển vọng doanh thu và lợi nhuận (bao 

gồm, nhưng không giới hạn những dự phóng hoặc dự báo về tài chính hoặc hoạt động kinh doanh), dự án 

đã lên kế hoạch và các vấn đề khác trong tài liệu này mà không phải là những dữ kiện đã xảy ra. Những 

nhận định về tương lai và dự báo được trình bày trong báo cáo cũng tùy thuộc vào những rủi ro xác định 

và không xác định, những bất trắc nhất định và các yếu tố khác vốn có thể khiến kết quả tài chính, hiệu 

quả kinh doanh hoặc thành tích thực tế hoàn toàn khác biệt so với những nhận định về tương lai hoặc dự 

báo đó. 

Những nhận định về tương lai này dựa trên niềm tin và giả định được chúng tôi xây dựng từ những thông 

tin có sẵn. Chúng tôi hoạt động tích cực trong lĩnh vực xây dựng, mua lại và quản lý các doanh nghiệp 

hàng đầu trong một số lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế Việt Nam. Triển vọng của Tập 

đoàn Masan chủ yếu dựa trên diễn giải của chúng tôi về các yếu tố kinh tế quan trọng có ảnh hưởng đến 

nền kinh tế Việt Nam, đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và các doanh nghiệp của chúng tôi. Mặc dù chúng 

tôi tin rằng các giả định nền tảng của những nhận định về tương lai là hợp lý trong thời điểm hiện tại, nhưng 

bất kỳ giả định nào cũng đều có thể sai lệch trong thực tế khiến cho những nhận định về tương lai dựa trên 

giả định đó trở nên thiếu chính xác. Kết quả thực tế có thể sai biệt đáng kể so với những thông tin trong 

nhận định về tương lai do nhiều yếu tố, đa phần nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, các nhà 

đầu tư cần lưu ý không phụ thuộc quá nhiều vào những nhận định về tương lai được trình bày trong báo 

cáo này. Chúng chỉ có hiệu lực vào ngày lập báo cáo hoặc ngày tương ứng được nêu trong báo cáo, và 

Anco/Tập đoàn Masan không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai đối với bất kỳ nhận định nào, 

cho dù có xuất hiện những thông tin mới hoặc những sự kiện tương lai. 

  



25 
 

THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT 

 

Công ty/ANCO Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 

Masan Group Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

MML/Masan MEATLife  Công ty Cổ phần Masan MEATLife 

MNS Feed   Công ty TNHH MNS Feed 

Proconco Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc  

TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Vissan    Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
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LIÊN HỆ 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 

Địa chỉ:  Lô A4, Đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam 

Số điện thoại:  0251 3968 175 

Fax:  0251 3968 176 

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

Mã số thuế:  3600618918 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đăng ký lần đầu ngày: 17/12/2008, đăng ký thay đổi lần 

gần nhất ngày: 14/12/2020) 

Vốn điều lệ: 1.214.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười bốn tỷ đồng) 
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