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S& 1042021-1/CV-HAGL 
(V6 viec: Giái trinh BCTC Hop 
nhtnàm 2020 cIa cIticic kim 	 Gia Lai, ngáy 10 thing 4 nãm 2021 

toán) 

KInh gCui: 	- Uy ban Chu'ng khoán Nhà Nu'&c 

- 	So Giao duch Chu'ng khoán Tp. Ho Chi Minh 

Cong ty C6 phn Hoang Anh Gia Lai (Cong ty') (ma CK: HAG) giài trinh Báo cáo tài chinh Hop nht 

dã du'yc km toán nãm 2020 nhu sau: 

I. 	Giâi trinh khoãn 16 näm 2020: 

L6 trc thu6 cOa Tap doàn là 2.351.460.262 ngàn VND. bao g6m 6 kinh doanh 2.022.124.320 

ngàn VND Va 16 khác 329.335.942 ngàn VND. Cáo y6u t6 chinh cu thành nhu sau: 

1. 1-6 tü' hoat dng kinh doanh 

Lo'i nhuân gop 	 . 	205.730.343 ngàn VND 

Doanh thu tài chinh 	 1.287.363.665 ngàn VND 

Chi phi tài chinh 	 (1.318.161.483) ngàn VND 

- 	Chi phi bàn hang 	 (354.584.206) ngàn VND 

Chi phi quàn ldoanh nghiep 	 (1.851.240.106) ngan VND 

Phn 15i trong Cong ty lien k6 	 8.767.467 ngan VND 

L6thun tO' hotdng kinh doanh 	 . 	(2.022.124.320) ngànVND 

Nguyen nhân chO y6u là do trong nàm Tp doán dà ghi nhn dci' phông theo nguyen tc then  trong 

trong b6i cânh dch Covid-19 con di6n bin phO'c tap. Ben cnh dO, chi phi Iài vay van Con khá Cao. 

2. Lô khác 

Nguyen nhàn chO y6  do Tap doàn dä doàn trich du phOng cho khoân d6u tu vào Cong ty Co phn 

Chàn nuOi Gia Lai. 

II. Giâi trinh biên clong Kêt qua kinh doanh trên Báo cáo tài chinh Hop nhât näm 2020 vâ Báo 

cáo tài chinh Hop nhât nám 2019 dã du'oc kiêm toán: 

DVT: Ngan VND 

Khoànmuc 
BCTC ho'p nht 

nàm 2020 
(Dä ki6m toán) 

BCTC hap nhât 
näm 2019 

(Dà kim toán) 
Chênhlêch 

L6 sau thu e^ thu nhap 
doanh nghip 

(2.383.339.850) (1.908.672.376) (474.667.474) 

Nguyen nhân chenh lch chCi yu nhu' sau: 

- 	Doanh thu ho?t dng tài chInh giàm 849.779.777 ngàn VND, nguyen nhân do giàm khoàn 1ai tO' 

viêc thanh l' các khoàn du tu. 

- 	Chi phi tài chinh giàm 645.772.668 ngàn VND, nguyen nhàn do giám khoàn 10 to' vic thanh l' cáo 

khoàn du tu'. 
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- 	Chi phi bàn hang và chi phi qun l' doanh nghip tang 1.124.497.869 ngan VND, nguyen nhãn do 

trIch Ip dci' phông dãu tu. 

- 	Chi phi khác giâm 952.655.923 ngan VND, nguyen nhân do gim chi phi chuyn di vu'O'n cay. 

III. Giãi trinh chênh Ich Kêt qua kinh doanh trên Báo cáo tài chinh Hçp nhât Quy IV/2020 chu'a 

kiêm toán và Báo cáo tài chinh Hop nhât näm 2020 dã du'çvc kiêm toân: 

DVT: Ngan VND 

Khoán muc 
BCTC ho'p nht 

Qu' IV/2020 
(Chu'a kim toán) 

BCTC ho'p nht 
nãm 2020 

(Dã kim toán) 
Chênh 1êch 

L6 sau thu 64  thu nhap 
doanh nghiep 

(2.174.699.681) (2.383.339.850) 208.640.169 

Nguyen nhân chênh tech  chü yu nhu sau: 

Vào ngáy lap Báo cáo tài chinh ho'p nht Qu' IV/2020 tçi' Imp,  Cong ty chu'a cO k6t qua dnh gia cOa 
Cong ty C6 phn Chàn nuOi Cia Lai tt' ben thO' ba nén Ban T6ng Giám d6c Tp doàn dã cp nht S6 
lieu theo chCi'ng thu' djnh giá tru'O'c day. D6n ngay lp Báo cáo tài chinh hap nh6t nàm 2020 dà du'c 
ki6m toán, chO'ng thu djnh gia mO'i dã hoàn thành nên Ban T6ng Giám d6c quy6t dnh cp nht theo sO 
lieu m&l nh6t, dn d6n chênh tech  giO'a Baa cáo tãi chinh hap nh6t Qu IV/2020 tçi' lp va Baa cáo tái 

chinh Hap nht nàm 2020 dà du'o'c ki6m toán. 

IV. Giãi trInh kiên nhân manh trong Báo cáo tài chinh hop nhât näm 2020 dã du'çc kiêm toân: 

Trong Báo cáo tài chinh hp nht nàm 2020 dà du'c ki6m toán, kim toán viên cO nh6n manh den 
viëc lap báo cáo tài chInh du'a trén trén cci' s& hoat dong lien tuc do Tap doàn dà phat sinh khoàn 10 
thun 2.383.339.850 ngàn VND. COng ti ngày nay, khoan 16 lOy k6 cOa Tp doàn là 6.301.662.837 
ngan VND Va na ng6n han cOa Tap doán dà vu'o't qua tái san ngn han 6.498.604.992 ngan VND. 
Ngoai ra, ti ngày nay, Tap doàn cOng dang vi pham môt s6 cam k6t d61 v&i hap d6ng vay va trái 
phiu. NhO'ng d16u kiên nay cho thy có SLY t6n tai cOa yu t6 khOng chäc chän trong yêu co the 
dawn dn nghi ng& dang k6 v6 kha nang hoat dông lien tuc cOa Tap doàn. 

Ti ngay lap Baa cáo tài chinh hap nht nàm 2020 dà du'cyc ki6m toán, Ban Tóng Giám dOc Tp 
doán dà lap k6 hoach cho 12 thang tip theo bao g6m dOng ti6n dci' ki6n sO du'o'c to ra to' viêc 
thanh l' mt phn các khoOn du tu' tái chinh, thu h6i n to' các d6i tác Va dong ti6n tao ía to' các 
dcl' an dang tri6n khai. Tp doàn cOng dang trong qua trinh lam viec  vO'i càc ben cho vay v6 viec 
diu chinh các diu khoOn dà bi vi pham cOa các hap d6ng vay có lien quan. Theo dO, Tp doàn cO 
the' hoán trá các khoân nçy khi dn han vã tip tuc hoat dOng trong nãm tái chinh tiêp theo. 

Ngoai ra, vào ngáy 8 tháng 1 nàm 2021, COng ty Co phn NOng nghiep QuOc t6 Hoang Anh Gia 
Lai, cOng ty con trong Tp doán, dà t16n hánh fDai Hi C6 dOng Bt thu'o'ng nh6m thông qua viec 
phát hành them c6 phi6u rieng 10 cho Cong ty C6 phn NOng nghiep Tru'O'ng Hãi d6 hoán d61 các 
khoOn no' phOi trO vài tong giá tn là 7.414.461.050 ngan VND, nhm mdc dich tái co' câu nguon 
v6n. 

Trong nàm 2020, doanh thu to' bàn trài cay ti6p tuc chi6m t9 trong l&n trong co c6u doanh thu. 
Trong dO, doanh thu to' bàn chu6i dem lai ngu6n ti6n chinh trong ng6n han do thO'i gian kin thi6t 
co' bOn ngn, san lung thu hach cao, gia bàn 6n dinh. Ban lành do Tp doàn dã va dang chO 
tru'cYng tip tuc mdi' rOng thOrn dien  tich tr6ng chu6i. Ngaai ra, Tap doàn cOng dang ti6p tuc thu'c 
hiën tái co' cu tài chinh và lam viëc v&i các ben cho vay d6 thu'c hien  càc  bien  phap giân np', giOm 
lâi su6t. Vi väy, Tap doan xOt doán rng sO cO khO nang ti6p tuc hot dng binh thu'O'ng vá viec lp 

baa cáo tái chinh trOn co' sO' hot dng liOn tuc là hp l'. 



V. Giài trinh dieu chinh h 6 t6  BCTC nãm 2018, 2019 dä kiêm toán: 

1. Co,  sO'trIch lpdu'phong các khoân phãithu: 

Du'a trên ' kin kim toán ngoi trO lien quan dn cáo khon phi thu ngn han và dài han t6n 

dong trong BCTC hap nht dã ki6m toán nàm 2018, 2019 ln Iuçt lb 7.594.857.478 ngán VND va 

10.504.891.358 ngan VND, Ban Tóng Giám d6c cOa Cong ty quy6t dnh trIch lap dci' phông nhu 

sau: 

DVT: Ngàn VND 

EYN V! NAM 2018 NAM 2019 

Cong ty Co phn Chàn nuôi Cia Lai 4.550.604.169 5.864.257.830 

Cong ty 06 ph an Lê me 1.556.446.096 4.324.620.870 

Cong ty C6 phn PhO Hoang Anh 341 .668.291 

Cong ty C6 phn Xày diyng Huynh 229.216.928 

Cong ty 06 phn G6 Hoáng Anh Gia Lai 224.338.556 220.760.283 

Cong ty TNHH TU' v6n Du tu XOy dung Thanh 
Bin h 219.817.820 27.595.944 

Cong ty TNHH MTV Phát tri6n NOng nghip 
Thàng Long 200.852.876 62.154.717 

Cong ty TNHH An Ti6n 124.235.470 

Cong ty Co ph -an Thu'o'ng mi Xây dung Dch vi,i 
PhOc Bâo Minh 67.975.000 

Cong ty TNHH MTV Di Lc Hung Thnh 61.576.500 

Cong ty 06 phn Hoàng Anh Me Kong 12.624.058 

Cong ty TNHH Thu'cng mai va Dich vu Minh 
Tuàn 5.501.714 5.501.714 

Tong cong 7.594.857.478 10.504.891.358 

So-  liu trIch lap d' phong nhu' 

S6^ du nOm 4.957.178.493 

Du' phOng trIch lap 4.957.178.493 99.868.072 

S6  cu6i nàm 4.957.178.493 5.057.046.565 

Trong dO: 

Cong ty Co-  phn Chãn nuOl Gia Lai 3.412.417.397 3.412.417.395 

Cong ty Co phn Lê me 1.544.761.096 1.644.629. 170 

2. Co,s& lp dii' phông cUa các khoân Cong no,  trên: 
DVT: Ngàn VND 

Khoân muc Näm 2018 Näm 2019 

T6ng các khoán phái thu 7.594.857.478 10.504.891.358 

Dánh giá khã nãng thu h6i các khoãn cOng no trên bng 

các nguOn sau: 

- 	Tai san thun cOa Chän nuOi Gia Ia! CO the thu h6i (1) 1.133.841.883 1.598.889.518 

- 	Tái san thun cOa Lê me có the^ thu hi (2) - 1.235.310.000 

- 	Cain trCr cac khoãn phO! trá (3) 16.029.889 1.147.389.610 

- Báo lãnh cOa Ong Doän Nguyen OCic - ChO t/ch HDQT 
va cac ca nhân Co liOn quan (4) 1.487.807.213 1.466.255.665 

GO tri khoán cOng no chLla xác dinh ducic khá näng thu 

h6i Mn trIch lp du phOng 4.957.178.493 5.057.046.565 

DrphOng da trIch lap - 4.957.178.493 

D&phOng tnIch lap thOrn 4.957. 178.493 99.868.072 



Trong dO: 

(1): Dya trên chU'ng thu dinh giá gia trj doanh nghiep cOa Chän NuOi Gia Lai tai ngày 31 thang 12 näm 
2018, chi ti6t nhu sau: 

DVT: Ngàn VND 

	

Nàm 2018 	 Nãm 2019 

- 	Giá tri dinh giã theo chOng thu 	 2.005.380.055 	 2.005.380.055 

- 	Ti le s& hUu 	 56,54% 	 79,73% 

Tài sn thun cüa Chàn nuôi Gia Lai 
côthéthu hÔi 	 1.133.841.883 	 1.598.889.518 

(2): Du'a trên thông báo ve k6t qua thm dinh so bb gia tri vu'dn cay an qua (mit, säu niêng, chu6i,...) 
vO'i tóng dien  tich 2.168,87 ha ti Huyen Stueng Treng, Tinh Stueng Treng, Campuchia thuôc sO' 
hU'a cüa Cong ty TNHH San xut BOt Mi, cOng ty con cOa Cong ty 06 ph6n Le me. 

(3): Các khoàn phâi trá các ben lien quan vO Tp doàn duyc dOng de' dam bao cho cong na phâi thu 
ngàn han và dài han t6n dong nhu sau: 

o61 tu'o'ng Nàm 2018 Wm 2019 

Cong ty c6 phn Chàn nuOi Gia Lai 4.344.889 32.122.589 

Cong ty 06 ph -an Le me 11.685.000 11.685.000 

Ong VO Ba Huy 300.000. 000 

Ba Eoàn Nguy6n Minh Hôa 100.000.000 

Cong ty TNHH An Tin 185.750.000 

Ong Doàn Nguyen Di'c 104.2 10.964 

Ba H6 Thi Kim Chi 88.257.873 

Ba VO Thi M9' Hanh 36.852.000 

Cong ty Co phân GO Hoàng Anh Gia Lai 51.317.612 

Cong ty TNHH Dien Nâm KOng Ill 79.504.635 

Các to chOc, cá nhàn lien quan khác 157.688.937 

T6ng cong 16.029.889 1.147.389.610 

(4): Bào lành cOa ông Doàn Nguyen 00c và cáo cá nhàn CO lien quan du'p'c tinh toán nhu sau: 

- Baa lành cOa ông Doàn Nguyen DO'c th6 hin giá tri c6 phi6u HAG thuc sO' hO'u cUa ông Doán 

Nguyen DO'c ti ngày 31/12/2018 Va ngày 31/12/2019 v&i giá trj mOi c6 phi6u HAG tai thO'i di6m dO 

len lup't It 4.780 VND/cé phiu và 3.980 VND/có phi6u. 

- Bao lãnh cOa cac ca nhàn khàc cO lien quan v&i Tp doàn the hin gia th co phiéu HNG thuc sO' 

hO'u cOa cac ca nhàn tai ngày 31/12/2019 vO'i gia trj mOi co" phi6u HNG tai th&i diem dO là 13.900 

VND/c6 phi6u. 

3. 	Lq do cüa vic Cong ty th'c hin trIch Ip d'  phong trên: 

Hoàng Anh Gia Lai là mt Tp doàn hot dng trong lTnh vçic nOng nghiep,  v6n là môt lInh vçc 

mang tinh phci thuôc và chiu sL.Y tao dông  bO'i cáo y6u to-  thi tru'O'ng. Trong cáo nàm tru'O'c dày, dça 

thea tlnh hinh kha quan cUa thj truO'ng lien quan d6n Iinh vuc nOng nghip. Ban Téng Clam d6c 

dành giá kha nàng thu h6i cáo khoan phai thu là cao. 

Trong nàm 2020, do càc anh hO'ng tiêu ci'c tü' dai dich Covid-19 t&i nn kinh t6 nOi chung và hoat 

dOng san xut kinh doanh cUa Tp doàn cOng nhu' cOa cao d6i tao nói rieng, Ban Tóng Giám d6c 

Tap doàn dà thçic hin ía soàt li kha nàng thu h6i cOa oàc khoan phai thu t6n dpng làu ngày tO' 

cáo nàm tài chinh tru&c dày. Theo dO, can cO' vàa các khoan 10 trong hot dng san xu6t kinh 

doanh cOa cáo d6  tác và cáo khó khän nói chung trong ngành nOng nghip dà phát sinh tO' nhO'ng 

nàm trc, Ban Téng Ciám d6c dã xem xét li ca o6u tài san dam baa cho các khoan phai thu t6n 

dQng và thu thp them càc thong tin qua khO' v6 kha nàng thanh toán cOa cáo dôi tác ma tru'àc dày 

chu'a the thu thp du''c do cáo gi&i han v thO'i gian va ngu6n nhàn lçi'c. Ban Téng Ciám d6c nhn 

H 



CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI 

TONG GIAM DOC 
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VO TRIY61NG SO'N 

Nai MO: 
- Nhu,  tren; 

- Luv VT-KH&DT 

they yiec vac tinh kha nang thu hOi dia cac khoan na phai thu ton Ong 'au ngay tai thai diem lap 

BCTC cac nam truck chtya phan anh day da rUi ro ton that cua cac khoan phi thu nay. Tren ca s& 

d6, Ban Tong Giam doc dä dieu chinh lai dir lieu twang Ong trong BCTC hop nhat dã duvc kiem 

toan cho narn 2020 lien quan den du' phong cho cac khoan phai thu kh6 dOi Ian trong qua kht:r ton 

Ong nhern giup cho BCTC nam 2020 kh6ng trap tuc bi kin kiem toan ngoai trix. 

Trong ttrang lai, khi cac city an ya tai san lam ca s& dam bao phat then vá tang gia tri thi cac khoan 

dcr phong nay c6 the duvc hoan nhap clan dn. Ban TOng Gam (56c tin rang yiec trich lap dkr 

phOng neu tren se giup nang cao tinh minh bach cüa BCTC ye ten ca s& do phuc vu tot han cho 

viec st:r dung thong tin cua cac cO dOng. 

Tren day It giai trinh cua Cong ty ve• Bao cao tai chinh hop nhat nam 2020 da cluvc kiem toan . 

Iran tong kinh chao. 












































































































































































