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Cong ty Co phn Hoang Anh Gia Lai (Cong ty") (ma OK: HAG) giâi trinh vê   kin ngoi trcr và ' kin 

nhn mnh trong Báo cáo tài chinh ("BCTC") hp'p nht nãm 2019 dã du'o'c kim toán nhtv sau: 

I. 	Y kin ngoi tru': 

1. Y kiên ngoi trv lien quan dn Nghi dinh 20120171ND-CP: 

Trong BTCT hap nht nàm 2019 thvcc kim toán, kim toàn viên du'a ra kin ngoi trO' d& v 

vic ghi nhn mt khon giàm trO' chi phi khác liii' viêc hoàn nhãp chi phi dy phOng lien quan den thu 

thu nhp doanh nghip ("thuê TNDN") dã du'çc trich lp vào BCTC hap nht cOa cáo nãm tru'&c tOy k6 

den ngày 31 tháng 12 nàm 2018 vo'i t6ng s6 ti6n là 335292.885 ngàn VND va d6i vo'i khon chi phi 

thu6 cho näm 2019 Ly&c tinh 147.462.571 ngàn VND lien quan dn Nghi djnh 20/2017/ND-OP ("ND 

20"), quy djnh v6 qun 19 thu6 d6i v&i cáo doanh nghiep cO giao dch lien kt, dLc Chinh phO ban 

hành ngày 24 thang 2 näm 2017 và 06 hiu Ig"c vào ngày 1 tháng 5 nãm 2017. 

L9 do ma kim toán vien du'a ía 9 kién ngoi trO' là do d6  ngày lap BCTC hap nht nàm 2019 

du'cyc kim toán van bn sO'a dói NO 20 vn chu'a du'yc ban hành chinh thO'c. 

[9 do ma Cong ty hoàn nhp 335.292.885 ngàn VND va khOng trich dy phông 147.462.571 ngàn 

VND chi phi thu TNDN lien quan den ND 20 là do dça trén thu'c tin Cong ty bi lo näng trong cáo nàm 

2017, 2018 và 2019, Cu th 6 nhu sau: 

Ngan VND 

Tông s6 /6 tru'O'c thu6 

Nãm 2017 	 469.873.171 

N6m2018 	 111.059.187 

Nàm 2019 	 712.712.979 

Chung tOi hiéu rng mçic dich cOa ND 20 là ch6ng chuyn giá và d6i tu'Q'ng cOa thue^ TNDN là thu 

thue trên IQ'i nhun chu thu "h'p 19'. Tuy nhiên, Cong ty khOng phái là dói tu'Q'ng cOa chóng chuyn 

giá và cong dang bi 1 0 nng nén vic Cong ty phi np thu6 TNDN do bj loi chi phi lài vay phát sinh 

(ND 20 loi c6 lài vay cOa ngân hang dôc lap và cOng khong cho bO trU' v&i thu nhp lãi cho vay li) 

vu'p't 20% cOa tong lci nhun thun tt'r hot dOng kinh doanh cong vó'i chi phi lãi vay và chi phi khu 

hao trong nàm là khong hQ'p 19. ChOng tOi sO ti6p tçic ki6n nghj vO'i Ohinh phO và tin tu'O'ng rng Chinh 

phO sO xem xét thu dáo vn d. 

2. Y kiên ngoi tni' các khoân phâi thu ngän hn và dài han t6n d9ng: 

Trong báo cáo ki6m toán, kim toán viën du'a ía 9 kin ngo?i trO' dói vO'i vic dánh già khO nãng 

thu h6i cOa tóng cáo khoOn phOi thu tO' cáo ben lien quan vO'i s6 ti6n 5.668.885.058 ngàn VND. Chi tit 

nhu' sau.' 

COng ty Co phán Hoàng Anh Cia Lai 
Tru SO Chinh: 15 TrL(dng Chinh, PhL(Ong PhU Dáng, Tp.Pleiku, Tinh Cia Lai, Viët Nam 

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



a. Cáo khoen cOng nç phài thu ngn han và dài h?n: 

Các khoán phâi thu ngn hn và dài hn t6n dçng nhu' sau: 

DGN V! 

Cong ty Cophn Chàn nuOi Gia Lai 

Cong ty C6 phn Lê Me 

Cong ty C phn G6 Hoàng Anh Gia Lai 

Cong ty TNHH Phát trién NOng nghip Thãng Long 

Cong ty TNHH Tu van Du tu' và Xãy dci'ng Thanh Binh 

Cong ty TNHH Thu'o'ng mal và Dch vu Minh Tun 

T6ng cng 

DVT: Ngàn VND 

SO TIEN 

5.864.257.830 

4.324.620.872 

220.760.283 

62.154.717 

27.595.944 

5.501.712 

10.504.891.358 

b. Dánh giá khà näng thu hi cáo khoán cOng no,  trén theo xét dbán cOa kim toán viOn dya 
trên cáo thong tin va dO' lieu  dánh giá tài San CO thb thu thp: 

Khoân muc 

A. Tóng khoân nç phái thu t6n d9ng 

Dánh giá khà nàng thu hi các khoàn cOng na trên bng cáo 
nguôn sau: 

Tai san thun cOa Chãn NuOl Gia La! 

Tai san thun cQa LO me 

Can trO' các khoãn phái trá cac ben lien quan 

Bào lãnh cQa Ong Doàn Nguyen DCrc - ChO t/ch HDQT 

Giá tri khoãn phâi thu chu'a xác cljnh du'ç'c khâ nãng thu h6i 

DVT: Ngan VND 

Dánh giá cüa EY 

10.504.891.358 

1.598.889.518 

1.235.310.000 

701.4 19.261 

1.300.387.521 

5.668.885.058 

Ô l\J 

p H. 

Theo xét doán ccia Tap doàn, mac dO giá tri cáo vu'o'n cay chu'a du'çc dnh gia cao do cay dang 

trong giai don du tu' kin thit co' bàn, nhu'ng tim nãng t?o  ra dong tin dé trà na cho Tp doàn rat 

lO'n, vi vy chOng tOl tin rang tài san cOa cáo cOng ty nay cO dO khá nãng t?o  ra giá tri và dong tiên dam 

bào khà näng thu hi cOa cáo khoàn phài thu. Các s6 lieu  djnh giá nêu trén chi mang tinh thO'i diem và 

nhem muc dch tham khâo ho'n là giá trj giao dch. 

II. 	'i'kin nhn manh: 

Trong BCTC hp nhet nàm 2019 dà du'cc kiem toán, kiém toán viên CO nhen mnh den vic lp 
báo cáo tài chinh trén 00' s& hot dng lien tyc do khoàn np' ngen han cOa Tp doàn dã vu'cYt qua tài 
san ngen hn vcri s6 tien là 1.016.118.449 ngàn VND và mt s6 khoàn vay ngen hn dà bi tie hn 
thanh toán. 

Trong nãm 2020, doanh thu tO' bàn trái cay tiep tyc chiem t9 trong I&n trong co' cäu doanh thu. 
Trong do, doanh thu tO' bàn chuei dem li nguÔn tien chlnh trong ngen han do th&i gian kien thiet co' 
bàn ngen, san lu'Q'ng thu hoch cao, giá bàn on dnh. Ban lành do Tp doàn dã và dang chO tru'o'ng 
tiep tuc mO' rng them din tich trOng chuOi; ben canh dO, các loi cay có giá trl kinh tO cao nhu mit, 
xoai, bo', sOu niêng,... cOng dOn tuOi thu hoach se dem lai nguOn thu IO'n. Ngoài ra, Tp doán cong dang 
ti Op tyc thy'c hin tái co' cOu tài chlnh và lam vic v&i cáo ben cho vay de' thy'c hien  cáo bin pháp gian 
no', giàm lãi suOt. Vi vày Tap doàn xét doán rang se cO khà nàng tiOp tyc hoat dng blnh thu'ô'ng va 
viec Ip báo cáo tài chlnh trén oo' s& hot dng lien tyc là hap l'. 



Trén day là giài trinh cOa Cong ty v ' kin ngoi trCy ma kim toán du'a ra trong Báo cáo tài 
chInh hQ'p nht nàm 2019 dã du'c'c kim toán. 

Trãn trong kmnh chào. 

CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI 

TONG GIAM €OC 

No'i nhn: 

 -Nhu'trên; 

- Ltiu VT-KH&DT 


