






































Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề đã được nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tại ngày 31 
tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo 
cáo tài chính.

BÁO CÁO VỀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH

Theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng 
khoán, theo đó Công ty phải Công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán trong vòng 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, đến 
thời điểm kiểm toán, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định nêu trên.

VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH 
 
Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tài chính về các vấn đề sau:
Tại thời điểm 31/12/2020, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến dự án vùng nuôi Nhơn Hòa hiện chưa được hoàn tất 
do diện tích 72.362,4 m2 ha đất nuôi trồng thủy sản chưa nhận được kết luận của Sở tài nguyên môi trường tỉnh An Giang (Xem chi tiết 
tại Thuyết minh số 11 tại bảng Thuyết minh Báo cáo tài chính đính kèm).
Tại thời điểm 31/12/2020, khoản lỗ lũy kế của Công ty là 754.788.562.379 VND, nợ ngắn hạn hiện đang vượt quá tài sản ngắn hạn 
308.805.232.456 VND, vốn chủ sở hữu âm 60.893.881.912 VND, Kết quả kinh doanh trong năm lỗ 222.273.310.689 VND. Những sự kiện 
này cùng với các vấn đề được nêu tại Thuyết minh số 01 cho thấy sự tồn tại của các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động 
liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về hoạt động 
liên tục.
Các vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

VẤN ĐỀ KHÁC 
 
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận 
toàn phần có vấn đề cần nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Công ty đối với Báo cáo tài chính này tại ngày 06 tháng 04 năm 
2020.






























	AGF 1_ 2020
	AGF 2_ 2020
	AGF 3_2020
	AGF 4_2020

		2021-06-10T14:11:29+0700
	CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
	I am the author of this document




