CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 307/18/CV- HAGL
(V/v giải trình bổ sung BCTC tổng
hợp năm 2017 đã được kiểm toán)

Kính gửi:

-

Gia Lai, ngày 03 tháng 04 năm 2018

Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 31 tháng 03 năm 2018, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) mã CK: HAG đã thực
hiện công bố công văn số 304/18/CV- HAGL về việc giải trình báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Nay, Công ty xin được báo cáo giải trình bổ sung về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán.
Trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu
có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, dựa trên yếu tố phát
sinh khoản lỗ trị giá 475.051.993 ngàn VND và đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và
trái phiếu
Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh th o hư ng đầu tư mạnh vào
mảng c y ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu b ng các kênh xuất kh u trực tiếp sang các thị
trường l n, củng cố mảng cao su, thanh lý mảng thủy điện, đàm phán v i đối tác để bán dự án
yanmar. Công ty c ng đang bàn bạc v i các ng n hàng có liên quan để điều ch nh các điều khoản
ràng buộc trong các hợp đ ng tín dụng không c n ph hợp v i tình hình hiện tại. Vì v y, ch ng tôi tin
r ng Công ty s vượt qua khó khăn và ch ng tôi tiếp tục l p báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động
liên tục.
Trên đ y là giải trình bổ sung của Công ty về ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán trong báo cáo tài
chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán.
Tr n trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-KH&ĐT.

