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


Số: 304/18/CV- HAGL
(V/v giải trình chênh lệch kết quả
hoạt động kinh doanh giữa BCTC
tổng hợp quý IV/2017 so với BCTC
tổng hợp năm 2017 đã đ ợc kiểm
toán)

Kính gửi:

-

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2018

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

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) mã CK: HAG giải trình báo cáo tài chính tổng hợp
năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:
Chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh giữa báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2017 và
báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 được kiểm toán
ĐVT: Ngàn VND
Kết quả kinh doanh
Kết quả kinh doanh tại
lũy kế từ đầu năm tại
Khoản mục
BCTC tổng hợp năm
Chênh lệch
BCTC tổng hợp Quý
2017 đã kiểm toán
IV/2017
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế
86.098.030
(475.051.993)
(561.150.023)
thu nhập doanh nghiệp

I.

Nguyên nhân chênh lệch chủ yếu như sau:
-

Trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thủy Điện HAGL trị giá 510.483.865
ngàn đồng, do kế hoạch thanh lý trong năm 2018.

-

Giảm lãi dịch vụ tư vấn do dịch vụ chưa hoàn thành trong năm trị giá 56.000.000 ngàn đồng.

-

Trích bổ sung chi phí quản lý doanh nghiệp trị giá 12.558.657 ngàn đồng.

-

Giảm thuế TNDN do ảnh hưởng bởi các bút toán điều chỉnh của kiểm toán (17.892.499) ngàn
đồng.

Các khoản chênh lệch nêu trên là sai sót kế toán do thiếu sót về chuyên môn của các nhân viên kế
toán và do lượng nghiệp vụ quá nhiều trong khi nhân viên phải cố gắng hoàn thành báo cáo tài chính
quý trong quỹ thời gian cho phép là 30 ngày. Chúng tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế các
sai sót tương tự trong tương lai.
II. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Trong báo cáo kiểm toán kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ đối v i việc đánh giá khả năng thu
hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan v i số tiền 358.912.957 ngàn VND. Nguyên
nhân chủ yếu là do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như
bất đ ng sản trồng tr t chăn nuôi v i khối tài sản đa dạng trong đó nhiều dự án đang trong giai
đoạn đầu tư ây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền th ng dư rất khó khăn cho
việc ác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn. Chúng tôi tin r ng khi các dự án kinh
doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả
năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên d dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để
đưa ra ý kiến chấp nhận toàn b .

Trên đây là giải trình của Công ty về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán.
Trân tr ng.

Nơi nhận:
- Nh trên;
- L u VT-KH&ĐT.

