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KInh gi: 	- Uy ban Chü'ng khoán Nhà Nu'&c 

- So' Giao dich Chü'ng khoán Tp. Ho Chi Minh 

Cong ty C6 phn Hoàng Anh Gia Lai (Cong ty) (ma CK: HAG) giài trinh v ' kin ngoi trO' và ' kin 

nhn mnh trong Báo cáo tài chinh (BCTC") tong hap nàm 2019 dà du'cc kiém toàn nhu sau: 

I. 	'"kinngoitrU-': 

1. Y kin ngoi tru' lien quan dn Nghj dlnh 20120171ND-CP: 

Trong BTCT t6ng hap nàm 2019 du'çc kim toán, kim toán vien du'a ra ' kin ngoai trO' d6i v&i 

vic ghi nhn mt khoân giâm trO' chi phi khác tCP vic hoàn nhp chi phi dci' phOng lien quan den thu 

thu nhp doanh nghiep ("thu e^ TNDN") dà du'cyc trich lp vào BCTC hp nht cOa các näm tru'O'c tOy k 

dn ngày 31 tháng 12 näm 2018 vO'i tng so tiên là 142.895860 ngàn VND và dOi v&i khoân chi phj7tzfCO 

thue^ cho nãm 2019 u'àc tInh là 91.021.704 ngàn VND lien quan dn Nghi djnh 20/2017/ND-CP ("NJ CO 

20"), quy dinh v6 quàn l' thu6 d6i vO'i càc doanh nghip CO giao dlch  lien kt, du''c Chinh phO bat.*HO1SJ 

hành ngày 24 tháng 2 näm 2017 và Co hiu lçi'c vào ngày 1 tháng 5 nãm 2017. 

L' do ma kiém toán vien du'a ra ' kin ngoi trCi' là do d6n ngày lp BCTC tong hap näm 2019 'J1 
du'oc ki6m toán van ban sO'a d6i ND 20 vn chu'a du'o'c ban hành chinh thO'c. 	 - 

L' do Tap doàn hoàn nhap 142.895.860 ngàn VND và khOng trich du phông 91.021.704 ngàn 

VND chi phi thu6 TNDN liOn quan d6n ND 20 là do dça trOn thu'c ti6n Cong ty bi 16 näng trong cáo nám 

2017, 2018 va 2019, cci the* nhu sau: 

Ngan VND 

T6ng s6 /6 tru'O'c thu6 

Nàm 2017 	 469.873.171 

Nám2018 	 111.059.187 

Nàm 2019 	 712.712.979 

ChUng tOi hi6u r6ng myc dich cUa NO 20 là ch6ng chuy6n giá và d6i tu'cng cOa thu6 TNDN là thu 

thue trOn IQ'i nhuan chu thu6 "hap l". Tuy nhiOn, Cong ty khong phai là d6i tu'Q'ng cOa ch6ng chuy6n 

giá va cOng dang bi 105  nng nOn vic Cong ty phai np thu6 TNDN do bi loi chi phi lài vay phát sinh 

(ND 20 loi ca lãi vay cOa ngàn hang dc lp và cong khong cho bO trO' v&i thu nhp 15i cho vay li) 

vu''t 20% cOa t6ng lai nhuãn thu6n tO' hoat dng kinh doanh cong  voi chi phi kii vay và chi phi khu 

hao trong nàm là khong hap l'. ChOng tOi sO tip tyc kin nghi v&i Chinh phU và tin tu'O'ng thng Chinh 

phO sê xem xét thu dáo v6n d4 

2. '?kin ngoi trü' các khoãn phâi thu ngän han và dài hn tn dçng: 

Trong BCTC t6ng hap nãm 2019 du'p'c kim toán, ki6m toán viOn du'a ra ki6n ngoai trO' dôi vi'i 

vic dánh giá khâ nàng thu h61 cCia t6ng cáo khoan phái thu tO' cáo ben liOn quan vO'i s6 ti6n 

5.481.726.089 ngàn VND. Chi tit nhu' sau: 

Cong ty c' phän Hoàng Anh Gia Lai 
Tru SO Chinh: 15 TrLdng Chinh, PhLOng PhU OOng, Tp.Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam 

Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn  

www.hagl.com.vn  



a. Các khoàn Cong np' phãi thu ngn h?n  và dài hn: 

Các khoán phãi thu ngn han và dãi h?n  tn dçng nhu sau: 

DYN V! 

Cong ty C6 phn Chãn nuOi Cia Lai 
Cong ty Cophn Lê Me 
Cong ty Cophn G Ho âng Anh Gia Lai 

Cong ty TNHH Tu vn Du tu và Xây dyng Thanh Binh 

Cong ty TNHH Thu'o'ng mai và Dich vç Minh Tun 

Tong cng 

DVT: Ngãn VND 

SO TIEN 

5.728.839.392 
4.315.618,872 

220.176.467 

27.595.944 

5.501.714 

10.297.732.389 

b. Dánh giã khá näng thu h6i cac khoãn cOng n' trén thea xét doán cüa kim taán viên dçi'a 
trên các thong tin và dcv lieu  dành gia tài Sfl CO th thu thp: 

Khoãn muc 

A. Tong khoãn nç' phãi thu thn dçng 

Dành gib khã nàng thu hi các khoãn cong n' trên bng cãc 
nguôn sau: 

Tài san thun cüa Chãn NuOl Gia La! 

Tài san thu4n cüa Lê me 

Can trCj' các khoãn phái trã cac ben lien quan 

São lânh cCa Ong Doàn Nguyen DCrc - ChC t/ch HDQT 

DVT: Ngán VND 

Dánh giá cUa EY 

10.297.732.389 

1.598.889.518 

1,235.3 10.000 

681.419.261 

1.300.387.521 
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Giá trj khoàn phài thu chu'a xác dlnh  du'qc khâ nãng thu hôi 	 5.481.726.089 

Theo xét doán cUa Cong ty, mc dO gib trj các vu'ô'n cay chu'a du''c dnh giá caa do cay dang 

trong giai don du tu' ki6n thi&t co ,  bàn, nhu'ng tim nãng ta ra dông ti6n 66 trà n cha Cong ty r6t 

IO'n, vi vy chüng tOl tin r6ng tài san cüa các cong ty nay cO d6 khà nàng to ra giá tri và dOng ti6n dam 

baa khà nàng thu h61 cüa cac khoàn phài thu. Các s6 lieu  djnh giá nêu trên chi mang tinh th&i diem và 

nh6m mçic dIch tham khâo ho'n là giá tri giaa dich. 

II. 	Y kIn nhn m?nh: 

Trong BCTC t6ng hp'p nãm 2019 dã du'çYc ki6m taàn, kiém toán viên cO nh6n manh d6n vic lp 
baa cáo tài chInh trên ccv sO' hot dng liOn tçic do Cong ty dà phat sinh khoàn 16 thu6n là 71 3.495.700 
ngàn VND trang nàm tài chInh két thUc ngày 31 thing 12 näm 2019, Va cOng vàa ngày nay COng ty cO 
khoàn 6 !Oy k& là 737.210.940 ngàn VND. 

Trang nãm 2019, 66 co' ngu6n ti6n trà g6c va lãi vay cha càc khoân vay, trái phi6u d6n h?n  phài 
thanh toán, d6ng thO'i mO' rng d6u tu vaa linh vçvc nOng nghip, tr6ng và phat tri6n cay an trái, Cong ty 
üã chO dng thanh l' 16 các khoân d6u tu vào linh vçvc thOy din và b6t dng san. Dày chInh là nguyen 
nhàn chinh d6n d6n 16 thu6n và 16 lOy k6 cOa Cong ty. 

Trén dày là giài trInh cOa COng ty v6 ' ki6n ngoi trcv ma kiém toán du'a ra trong BCTC tong hp 
nàm 2019 cIa dLvC ki6m toán. 

Trãn trQng kInh chào. 

CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI 
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