
Ngi1oi thuc hiên CBTT 

(K g < , chCic vy, dOng ddu) 

VU QUAI'JG CHINH 

&H) 
CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VlT NAM 

HUNG HAU DQc lap - Tu do - Hanh phuc 

o0o  

SO: .2022/HHA/CV TP.HcM, ngay20 thông 10 ndm 2022 

(V/v CB7T ct/nh ks': BCTC HQp nhä't Qu 4 näm 

to! chinh 2022) 

Kinh gUi: - So Giao Dich ChUng Khoán Ha Nôi; 

- Uy Ban ChUng Khoán Nhà Nuóc. 

1. Ten to chüc: COng ty CO Phàn Nong Nghip HUng Häu 

2. Ma chUng khoán: SJ1 

3. Dia chi lien lac: 1004A Au Co, P. Phü Trung, Q.  Tan PhU, Ip. HCM 

4. Diên thoal: 028. 3974 1135 — 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280 

5. Email: infocahunghau.vn  

6. NguOi thuc hiên cong bO thông tin: Ong VU Quang ChInh — lông Giám dOc. 

7. NQi dung cong bO thông tin: 

7.1. Báo cáo tài chmnh Quy 4 näm tài chinh 2022 (01/07/2022 — 30/09/2022) cUa Cong ty CO phán 

NOng nghip HUng Hâu ducic Ip ngày 20/10/2022 bao góm: BCDKT, BC KQKD, BC LCTT, TM 

BCTC. 

7.2. NOi dung giái trinh: giâi trinh kt qua hotdQng san xuât kinh doanh Qu 4 näm tài chInh 

2022 tang so vOi cUng k' Qu 4 näm tài chinh 2021 nhu sau: 

- Lçii nhuân sau thué hop nht cUa qu IV näm tài chInh 2022 tang 59% so vOi cUng k' qu' 

IV näm tài chinh 2021 là do: 

+ Doanh thu tang 

+Cacu hang bàn khác nhau 

8. Dja chi website dàng tâi toàn b thông tin trén: www.agri.hunghau.vn   

Chung tOi xin cam két thông tin cong bO trên day là dung su that và hoàn toàn chju trách 

nhim truOc pháp luät ye ni dung thông tin dà cong bO 

* Noi nhãn: 

- Nhutrén; 

- LUuVT. 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 

So.2022/CV-HHA Dc Lp - TV Do - Hanh PhUc 

---000--- ---o00--- 

V/v: giái trinh ket qua hot clang SXKD hQp nhát TP.HCM, ngay 17 thang 10 nãm 2022 

qu' IV riám tài chinh 2022 tang so vOl 

cüng ky qu IV nàm tài chinh 2021 

Kinh gCJi: UY BAN (HUNG KHOAN NHA NLJOC 

SO GIAO D!CH CHUNG KHOAN HA NOI 

Cong ty xin 9101 trinh két quO hoat dng sOn xuàt kinh doanh hop nht qu IV näm tài chinh 2022 tang so vOl cOng kS' 

qu' IV nãm tài chinh 2021 nhu sau: 
BOna tónci hop các chi tiOu: 

Chi tiêu DVT 

QU IV Nãm 2021 

(tO 01/07/2021 

den 30/09/2021) 

Quy IV nàm 2022 

(tu 01/07/2022 

den 30/09/2022) 

% tan 

Il San kiong SX-TT 

1.Sán IUQng san xuät Thn 250 456 82% 

2. SOn liiong tiêu th Thn 428 490 14% 

Ill Doanh thu - L0i nhuân 

1. Doanh thu thuOn Triêu dóng 330,270 423,843 28% 

2. Lçii nhun sau thué Triêu dông 4,950 7,889 59% 

till Các chi tiêu tài chinh co bàn 

1. COc khoán phOl thu ngán hn Triu dóng 302,983 283,128 -6.6% 

2. HOng ton kho Triu dông 266,224 303,076 14% 

3. No ngán hn Triêu dóng 593,039 646,749 9% 

*LoI nhun sau thué hQp nht cOa qu' IV nám tOi chinh 2022 tang 59% so vOi cOng k' qu' IV nOm tOi chinh 2021 là 

do: 

- Doanh thu tang 

- Co cOu hang ban khác nhau 

hen day là phán giOl trinh blén dng ye KQKD giCla hal k' bOo cáo cUa Cong Ty C6 PhOn Nong Nghip HOng Hu 

TrOn trpng kinh chào 

Nal nhàn: 

_NhUtrén 

- LUu TV 

VU QUANG CHINH 



CONG TY cO PHAN NONG NGHIP H1JNG H4u 

BAO CÁO TA! CHINH H(%P NHÁT 

cho k k toán tfr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

TP. H ChI Minh, Tháng 10 näm 2022 



; 

Don vi tInh: VND 

01/10/2021 

618.111.253.989 

5.467.950.812 

5.467.950.812 

31.075.491.181 

3 1.075.491.181 

302.983.320.822 

292.296.031.366 

4.435.056.658 

6.252.232.798 

266.224.089.885 

266.224.089.885 

l2.36O.4Oi.2yrO2C 

1.655.037/;. coN 
10.705.36. 9 C6 p 

HoNG 
349.136.856. 

7.400.970.63 

7.400.970.635 

256.557.281.052 

140.637.388.030 

234.098.092.089 

(93.460.704.059) 

21.818.858.591 

28.571.606.675 

(6.752.748.084) 

94.101.034.431 

102.281.820.014 

(8.180.785.583) 

8.162.945.534 

8.162.945.534 

34.475.500.000 

900.000.000 

31.325.500.000 

2.250.000.000 

42.540.159.601 

42.540.159.601 

967.248.110.811 

1  NONG 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU MusB01-DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Co. Phuông Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tz s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 czia Bô Tài chmnh) 

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT 

Ti ngày 30 tháng 09 nAm 2022 

Ma Thuyt TA! SAN 30/09/2022 so minh 

A - TA! SAN NGAN H4N 100 673.428.391.187 

I. Tin và các khoãn tuo'ng du'o'ng tin 110 V.1. 32.112.133.981 
1. Tin 111 32.112.133.981 

II. Du tir tài chinh ngn hn 120 V.2. 39.590.390.249 
1. Du tirnm giti dn ngay dáo hn 123 39.590.390.249 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 283.128.213.491 
1. Phãithungânhn cUa khách hang 131 V.3. 249.885.905.565 
2. Trã trtiàc cho ngtrri bàn ngán h?n 132 V.4. 4.740.787.339 
3. Phãithungnhnkhãc 136 V.5.a 28.501.520.587 

IV. Hang tn kho 140 V.6. 303.076.471.135 
1. Hàngtnkho 141 303.076.471.135 

V. Tài san ngn hn khác 150 15.521.182.331 
1. Chiphitrãtriracngânhan 151 V.11.a 2.025.221.405 
2. Thus GTGT dircic khu trr 152 13.440.846.317 
3. ThuvàcáckhoànkhácphãithuNhàrnrâc 153 V.13.b 55.114.609 

B- TAISANDAIHAN 200 336.758.111.355 
I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 3.780.286.449 
1. Phãi thu dài hn khac 216 V.5.b 3.780.286.449 

II. Tài san ct djnh 220 246.466.723.419 
1. Tài san c6 djnh httu hinh 221 V.7. 139.117.708.103 

- Nguyen giá 222 249.197.126.671 
- Giá i  hao mon lujY ke 223 (110.0 79.418.568) 

2. TSCD thuê tài chInh 224 V.8. 14.446.402.705 
- Nguyen giá 225 18.2 69.966.878 
- Giá trj hao mOn 1u9 ké' 226 (3.823.564.173) 

3. TSCDvôhInh 227 V.9. 92.902.612.611 
- Nguyen giá 228 102.281.820.014 
- Giá fri hao mOn 1u9 ke 229 (9.3 79.207.403) 

III. Bat dQng san dau tw 230 

IV. Tài san d& dang däi hn 240 13.468.035.736 
1. Chi phi xây drng co bàn dr dang 242 V.10. 13.468.035.736 

V. Dãu tu' tài chInh dä han 250 V.2. 31.738.177.389 
1. Du tir vào Cong ty lien doanh, lien kt 252 900.000.000 
2. Du ttr gOp v6n vào don vj khác 253 31.325.500.000 
3. Dir phong dAu tir tài chInh dài hn 254 (737.322.611) 
4. Du tu nm giQ dn ngày dào hn 255 250.000.000 
VI. Tãi san dài han khác 260 41.304.888.362 
1. ChiphItrãtriiàcdàihan 261 V.11.b 41.304.888.362 

TONG CQNG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 1.010.186.502.542 



Dan vj tinh: VND 

01/10/2021 

676.289.389.938 

593.038.542.111 

72.399.811.078 

2.597.987.019 

9.094.655.458 

2.619.608.651 

84.611.188 

7.175.487.484 

499.066.342.925 

38.308 

83.250.847.827 

16.263. 

9.659. 4t 
57.328. i&2 1 

G HI E p 
290.958.7Q1 7 

I1IiUj 
290.958.720 

— '7 
221.560.61 .0 

221.560.600.000 

46.428.827.960 

(10.100.000) 

5.011.297.455 

17.968.095.458 

5.179.902.831 

12.788.192.627 

967.248.110.811 

TP. HI C'hIMinh, ngàyl7thánglOnam2o22 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 

i'-' Giám dc 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU MusiB01-DNfHN 
Dja chi: 1004A Au C, Phung Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hank theo Thông tie ed 202/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chIn/i) 

BANG CAN DO! KE TOAN HqP NHAT 

Ti ngày 30 tháng 09 nm 2022 

(tido theo) 

Ma Thuyt NGUON VON 30/09/2022 
so minh 

C - NQ PHAI TRA 300 703.427.719.057 

I. Nq ngn hn 310 646.749.431.168 
1. Phãi trã ngizi ban ngân han 311 V.12.a 33.212.624.936 
2. Nguài mua trã tin tnràc ngân han 312 1.095.858.654 
3. Thug va các khoãn phãi np Nhà nuàc 313 V.13.a 8.921.766.730 
4. Phãitrãngizyi1aodong 314 3.539.906.528 
5. Doanhthuchtrathrchinngânhaii 318 83.214.156 
6. Phãitrãngânhankhac 319 V.14.a 6.494.609.884 
7. Vay Va nq thuê tài chInh ngân han 320 V. 15.a 593.401.411.972 
8. Qu5'khenthi.rOng,phOclqi 322 38.308 

II. Nçv däi hn 330 56.678.287.889 
1. Phãitrãngi.riibandaihan 331 V.12.b 10.603.469.162 
2. Phãi trã dài han  khác 337 V.14.b 4.000.000.000 
3. Vay và nç thué tài chmnh dài hn 338 V.15.b 42.074.818.727 

D - VON CHU sci HhJLJ 400 306.758.783.485 
I. Vn chu s& hUu 410 V.16. 306.758.783.485 
1. Vn gop cUa chü sâ httu 411 234.851.540.000 

- Cd ph/lu phd thông cd quyn b/lu quylt 411a 234.851.540.000 
-Cdphilurtudöd 411b 

2. Thng dir v6n c phAn 412 46.428.827.960 
3. C6phiuqu 415 (10.100.000) 
4. Qu' Mu tu phát trin 418 5.011.297.455 
5. Lçii thun sau thud chira phân phi 421 20.477.218.070 

- Lçti nhu2n sau thud chu-a phán phdi ly  kl 421a 4.293.509.679 
dIn cull IC)> trwác 

- Lçri nhuçmn sau thud chitaphánphdi Icj> nay 421b 16.183.708.391 

6. Lcci Ich c dong không kim soát 429 

II. Ngun kinh phi vii qu khác 430 

TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 1.010.186.502.542 

K toän truông 

Nguyn ThI M5 Diu 

2 



CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU Mh s B 02- DNIHN 
Dia chi: 1004A Au Cu, Phung I1hU Trung Qun Tan Pha, TP. HCM (Ban hànhtheo Thong tzts 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/! 2/2014 cáa Bó Tài chInh) 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH HQP NIIAT 
TLr ngAy 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

CHI TIEU Ma 
s6 

Thuyt 
minh 

Qu nay näm nay 
01/07/2022 - 30/09/2022 

Qu nay näm tru'O'c 
01/07/2021 - 30/09/2021 

LOy k näm nay 
01/10/2021 - 30/09/2022 

Dcm vi tinh: VND 

LUy k näm trtróc 
01/10/2020 - 30/09/2021 

1. Doanh thu ban hang Va cung cp dch v 01 VI.!. 424.236.726.094 330.285.658.967 1.341.919.126.664 1.122.182.236.604 
2. Các khoãn giám trr doanh thu 02 VI.2. 224.869.261 15.6 17.924 1.352.756.432 776.012.248 
3. Doanh thu thun v ban hang vä cung cp djch viii 10 424.011.856.833 330.270.041.043 1.340.566.370.232 1.121.406.224.356 

(10 =01 -02) 
4. Giá v6n hang ban 11 VI.3. 394.036.309.206 308.864.792.869 1.245.488.474.953 1.029.040.286.025 
5. Loi nhuân gp v ban hang vâ cung cp djch vu 20 29.975.547.627 21.405.248.174 95.077.895.279 92.365.938.33 1 

(20=10 -li) 

6. Doanh thu hoat dung tài chinh 21 VI.4. 1.681.030.398 1.662.820.888 6.756.252.694 6.221.334.577 
7. Chi phi tãi chInh 22 VI.5. 12.98 1.85 1.670 10.381.690.963 45.307.269.902 41.622.417.521 

- Trong do: Chi phi Mi vay 23 8.246.848.874 9.748.320.625 36.010.037.186 38.340.323.671 
8. PMn lai hoc 1 trong cong ty lien doanh, lien kt 24 
9. Chi phi ban hang 25 VI.8. 4.508.954.905 3.178.005.899 17.939.354.760 22.772.126.233 
10. Chi phi quãn l doanh nghip 26 VL8. 4.124. 17 1.273 3.143.350.790 17.941.682.088 17.179.456.275 
11. L9i nh4n thun tu hoit dng kinh doanh 30 10.041.600.177 6.365.021.410 20.645.841.223 17.013.272.879 

{30 = 20 + (21 -22) - (25 + 26)} 
12. Thu nhâp khác 31 VI.6. 936.003.903 5.705.990 939.506.061 311.857.650 
13. Chi phi khác 32 VI.7. 1.006.524.040 47.638.481 1.175.956.928 1.121.834.663 
14. LcYinhuankhac(4O=3j32) 40 (70.520.137) (41.932.491) (236.450.867) (809.977.013) 
15. Tng 19i nhun k toán trw5c thud 50 9.971.080.040 6.323.088.919 20.409.390.356 16.203.295.866 

(50=30 + 40) 
16. Chi phi thus TNDN hin hành 51 VI.10. 2.081.822.527 1.264.737.356 4.225.681.965 3.415.103.239 
17. Chi phi thus TNDN hoãn lai 52 



CONG TY cO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU Mu so B 02- DNIHN 
Dja chi: 1004A Au C, Phung hÜ Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông iw s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HP NHAT 

Tü ngay 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

CHI TIEU Ma 
s6 

Thuyet 
minh 

(tiEp theo) 

Qu nay näm nay 
01/07/2022 - 30/09/2022 

Qu nay näm truOc 
01/07/2021 - 30/09/2021 

Lfly k näm nay 
01/10/2021 - 30/09/2022 

Dan vj tInh: VND 

LUy k näm tnróc 
01/10/2020 - 30/09/202 1 

18.  Lçi nhuãn sau thud thu nhp doanh nghip 60 7.889.257.513 5.058.351.563 16.183.708.391 12.788.192.627 
(60=50-51-52) 

19.  Lçii nhun sau thud cüa Cong ty mc 7.889.257.513 5.058.351.563 16.183.708.391 12.788.192.627 
20.  Lcri nhun sau thud cUa Co dông không kim soát 

21.  Lai cc ban trén c phiu 70 VI.11. 673 563 

K toán trirOng 

Nguyn Th! M3 Diu 

4 



20.409.390.356 

15.407.726.532 

737.322.611 

(47.040.542) 

(2.396.013.499) 

36.010.037. 186 

70.121.422.644 

16.203.295.866 

15.440.198.179 

(131.731.990) 

(1.699.609.892) 

38.340.323.671 

68.152.475.834 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

08 

(10.714.986.202) (33.690.259.0 

31.751.481 11.191.776 

(6.945.186. 18 
2.000.000.000 

cO 
Co 

NON G 

HUN 

2.364.262.0 18 1.535.973.528 

(14.833.8 71. 771) (2 7.907.695.634) 

1.298.478.706.594 1.095.313.822.106 

(1.209.290.302.559) (1.054.567.809.734) 

(10.106.637.476) (7.414.657.221) 

(13.285.050.000) 

79.081.766.559 20.046.305.151 

25 (8.5 14.899.068) 

27 

30 

33 

34 

35 

36 

40 

CONG TY CO PLIAN NONG NGHIEP HUNG HU 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM 

MAu S6 B 03- DN/HN 

(Ban hành theo Thông tie s6 202/2014/]T-BTC 

ngay 22/12/2014 cüa BO Tat chInh) 

BAO CÁO LIU CHUYEN TIEN T HcP NIJAT 

(Theophwongphap gidn tièv) 

Tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

Dan vj tInh: VND 
Ma Thuyt Tie ngày 01/10/2021 Tie ngãy 01/10/2020 CHI TIEU 
so minh d6n ngày 30/09/2022 dn ugày 30/09/2021 

I. Luu chuyn tin tir hot dng kinh doanh 

1. Lçri nhun triróc thus 

2. Diu chnh cho các khoãn 

- Khu hao tài san c clinh va bt dng san dAu tir 

- Các khoãn dir phông 

- Läi, 1 chênh 1ch t) giá hi doái do dánh giá lai  các 
khoán mic tin t có gc ngoi t 

- LAi, 1 t& hoat dng du ta 

- Chi phi lai vay 

3. Lçi nhun tr hot dng kinh doanh triróc thay di 
vn liru dng 

- Tang, giãm các khoán phai thu 

- Tang, giã.m hang tn kho 
09 

10 
- Tang, giám các khoãn phãi trã (khong k lai vay phãi 11 
trã, thu thu nhp doanh nghip phâi np) 

- Tang, giám chi phi trã trtrâc 

- Tin lâi vay d trã 

- Thud thu nhp doanh nghip d np 

- Tin thu khác tr hoat dOng kinh doanh 

- TMn chi khác cho hoat dng kinh doanh 

Lwu chuyin tin thuen tfr hoqt dng kink doanh 

II. Lieu chuyn tin tr hoat dng du tir 
1. Tin chi d6 mua sam, xây drng TSCD va cac tãi san 21 

dài han khác 

2. Tin thu tr thanh 1, nhirçing ban TSCD và các tài san 22 
dài hn khac 

3. Tin chi cho vay và mua các cong cii nçi cüa dan vj khác 23 
4. Tin thu hi cho vay, ban lai các cong ci nçi cUa don 24 

vj khác 

5. Tin chi du tir gop v6n vào don vi khac 

6. Tin thu lai cho vay, c trc và lçxi nhuân dirçrc chia 

Lwu chuyln tin 1kutn tfr hogi d3ng du 1w 

III. Lieu chuy6n tin tr hoot dng tài chInh 

1. Tin thu tr di vay 

2. Tin chi trã ncr g6c vay 

3. Tin chi trá n thuê tài chInh 

4. Ct tác, lçri nhun dA trã cho chü sr hUu 

Lwu chuyin 1in thutn tfr hogi d3ng là! chink 

5 

21.112.553.700 5 1.869.180.335 

(36.852.381.250) (4.940.445.68 1) 
(53.337.875.207) (38.800.346.593) 

(19.866.894.526) 

(38.340.323.671) 

(7.504.138.216) 

(467.370.597) 

10.102.136.885 

12 865.087.374 
14 (36.010.037.186) 
15 (3.258.603.558) 

16 92.727.101 
17 (383.645.779) 

20 (3 7.650. 752.161) 



CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HJU Mu s B 03- DNIHN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phithng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tw sd 202/2014/IT-BTC 

ngay 22/12/2014 cia Bô Tài chmnh) 

BAO CÁO LUU CIIUYEN TIEN T H(W NEAT 

(Theo phwo'ngphdp gidn 1*) 
Ttrngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(tip theo) 

CHI TIEU Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Tu ngày 01/10/2021 
Mn ngày 30/09/2022 

Dan vj tInh: VND 

Tir ngày 01/10/2020 
Mn ngày 30/09/2021 

.x x Lirn chuyen hen thuan trong ky (50=20+30+40) 50 26.597.142.627 2.240.746.402 
TiM và ti.rcing duang tiM Mu kS' 

h. .. . - Anh huong cua thay doi ty gia hoi doai quy doi ngoi tç 

60 

61 

5.467.950.812 

47.040.542 

3.232.799.481 

(5.595.071) 
TiM và tirolig throng tiM cu6i k' (70=50+60+61) 70 V.1. 32.112.133.981 5.467.950.812 

K toãn trlrô'ng 

TP. H ChI Minh, ngày 17 tháng 10 nãm 2022 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 

TMg Giám Mc 

C 

   

   

 

 

NguyM Thi M Diu 

04 

IG Ty 

HN 
NGHIEP 

HAU 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au C, Phithng Pht Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tu- s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bô Tài chinh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 

cho k' k toán tü ngày 01/10/2021 dn ngãy 30/09/2022 

(Các thuy& minh nay là m5t b3 phan  hcxp thành và cdn dztçyc dQc &ng thai vó'i báo cáo tài chInh hcip nhdt kern theo,) 

I. Dc dim hot dng cüa doanh nghip 

1. Hlnh thfrc s hfru vn 

Tru sà chmnh cOa Cong ty tai si 1004A Au Ca, Phu?ing PhO Trung, Qun Tan PhU, TP. H ChI Minh 

2. Linh vrc kinh doanh 

Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty là san xut, thuang mai,  djch vii. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng chInh cCia Cong ty, nhu sau: 

San xut, ch bin các mt hang thOy san; 

Xut nhp khu trirc tip thüy hài san, nOng san, sOc san và các 1oi hang hOa, may móc thit bj, 4t tu 
nguyen lieu, hOa cMt, Cong ngh phm; 

San xut, ch bin các mt hang nong san; 

San xut, ch bin các mt hang sOc san; 

Ban buOn nOng, lam san nguyen lieu (trir g  tre, nra) và d0ng vt sng; 

Bàn buOn thirc phâm; 

4. Chu k5' san xut, kinh doanh thông thirong 

Chu k' san xut, kinh doanh thong thixng cUa Cong ty duqc thijc hin trong thai gian khOng qua 12 thang. 

5. Dc dim hot dng cüa doanh nghip 

Trong ks', Cong ty khong cO thay di bat thuing gI v dc dim hot dOng kinh doanh. 

6. Cu true doanh nghip 

Danh sack Cong ty con và Cong ty lien kit d!tic h9p nhdt: 

Ten Cong ty T5 I Dja chi Ngành ngh kinh doanh 
Cong ty con  

Cong ty TNHH Ngir 65% S6 45D/TB Qu6c 10 54, Ap Tan Ch bin báo quãn thOy san va 
nghip Hung Hu Binh, Xà Tan Thành, Huyn Lai cãc san phám tir thOy san 

Vung, Tinh Dng Tháp, Vit Nam 

thay dO! Ian thiY 28 ngày 01 tháng 08 näm 2022 do Sâ kO hoch và Du tir TP. H Chi Minh cap. HU1 

9 
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CONG TY cO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phithng PhO Trung, Qun Tan Pho, TP. HCM (Ban hành theo Thông tws6202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cáa B5 Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT tiip theo) 
cho k5' k toán tr ngäy 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyEt minh nay là m5t bi ph2n hc,p thành và ccn dwçic &'QC &ing th&i vái báo cáo tài chInh hçrp nhcft kern theo) 

Ten Cong ty Ty 1 Dja chi Ngänh ngh kinh doanh  
Cong ty lien kt 
Cong ty TNHH Kho 30% s6 45D/TB Quc 1 54, Ap Tan Kho bAi và lan git hang hóa 
1nh Gió Bc Binh, Xã Tan Thành, Huyên Lai 

Vung, Tinh Dng Thap, Viêt Nam 

II. K)' k toán, don vl tin t sfr diing trong k toán 

1. K5'ktoán 

K' k toán näm cUa Cong ty theo näm throng ljch, bt du tr ngày 01/10 nàm tnn'cc và k& thOc vào ngày 
30/09 näm nay. 

2. Don vj tin t sü' dijng trong k toán 

Dan vj tin t sfr ding trong ké toán là dng Vit Nam ("VND"). 

III. Chun mijc và Ch d k toán áp dung 

1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty áp dvng  Ch d K toán doanh nghip ban hành theo Thông Pr s 200/2014/TT-BTC ("Thông Pr 
200") huang dn ch dO k toán cho doanh nghip do BO tài chInh ban hành ngay 22/12/2014 và Thông tir 
s6 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cUa BQ Tài ChInh hiràng dn phi.rang pháp 1p và trinh bay báo cáo 
tài chInh hqp nht. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu Chun mirc k toán vä Ch dO k toán 

Cong ty da áp ding cac Chun mirc k toán Vit Nam và cac van bàn hiróng dn Chun mu,rc do Nhà rnrOc 
dà ban hành. Các báo cáo tài chmnh dirçrc 1p và trInh bay theo dung mci quy dlnh  cOa t&ng chun mirc, 
thông tu hirâng dn thrc hin chun mirc và Ch dO k toán hin hành dang áp diing. 

IV. Các chInh sách k toän áp ding 

1. Co s Ip Báo cáo tãi chInh hQ'p nht 

Côngty con 

Cong ty con là dan vi do Cong ty mc kim soát. Sr kim soát tn ti khi cong ty m CO quyn chi ph6i các 
chInh sách tài chInh và hot dOng cUa mOt  dan vj d thu dtrqc lqi Ich kinh th ttr các hot dOng nay. Các báo 
cáo tài chInh cüa các cong ty con thrçrc hçrp nht trong các báo cáo tài chInh hqp nhát tr ngày bat du kim 
soát dn ngày k& thüc kim soát. 

Báo cáo tài chmnh cüa cong ty con duuc 1p cho cUng näm tài chfnh cOn cOng ty, áp dumg cac chInh sách k 
toán thong nMt vOi cac chmnh sách k toán cUa cong ty mc.  Khi cn thi&, các diu chinh s &rçrc thujc hin 
d dam bão các chinh sách k toán duçic áp d%ing nht quán vài chinh sách k toán cUa cong ty. 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DNIHN 
Dja chi: lOO4A Au C, Phng Phü Trung, Qun Tan Ph(i, TP. HCM (Ban hành theo Thông tie sd 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza B5 Tài chinh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (hip theo) 
cho k' k toán tfr ngäy 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 
(Các lhuyEt minh nay là m5t bc5 phan hçrp thành và cdii diecic dQC ddng th&i vó'i báo cáo tài chInh hçxp nhat kern theo) 

Các cong ty lien doanh, lien kt 

Các Cong ty lien k& là các dan vj ma Cong ty có ánh huàng dang k& nhung không cO quyn kim soát, d6i 
vOi cac chInh sách tài chInh và hoat  dng. Các cong ty lien doanh là các dan vj cO các hoat dOng ma Cong 
ty có quyn dng kim soãt, &rgc thành 1p theo thôa thun hqp dng và dOi hOi sij nh&t tn hoàn toàn v 
các quy& djnh tài chInh vã hot dOng chin krçic. Các cong ty lien kt và cOng ty lien doanh duçic hch toán 
theo phuang pháp vn chü sâ hUu tren báo cáo tài chInh hcip nht. 

Khoãn du tu duqc ké toán theo phuong pháp v6n chü sà htu k tfr ngày ben duçic du tir trâ thành cong ty 
lien doanh hoäc lien kk Khi mua khoãn du tir, phn chênh 1ch gifla giá phi khoãn du tir và phn sâ hUu 
cUa nhà du tu trong giá trj hcip l cUa tài san thun có th xác djnh duqc cOa ben duçic du tir duc k4 toán 
nhu sau: 

a) Lqi th thuang mai phát sinh khi mua khoãn du tu vào cong ty lien doanh, lien kt duqc trinh bay gOp 
vào giá frj ghi s cUa khoãn du tu. Doanh nghip không &rqc phân b dn khoãn lçii th thuang mi nay. 

b) Phân chënh lch gita phn sâ h1ru cUa nhà du tu trong giá trj hçp l' cUa tài san thun có th xác djnh 
dircic cUa ben dirçrc du tir lan han giá phi khoãn dãu tir &rçlc ghi nhn ngay là thu nhp khi xac djnh phn 
sâ hUn cüa nhà d&u tu trong kt qua kinh doanh cUa cong ty lien doanh, lien két phü hcip vâi kS'  mua khoán 
du tir. 

c) Các diu chinh d6i vài phn sâ hUn cUa nha du tu trong kt qua kinh doanh cOa cong ty lien doanh, lien 
kt sau ngày mua phãi duqc thc hin, vi di nhu sr suy giám giá trj TSCE) hoc kMu hao TSCD dira vào 
giá frj hqp l' cOa TSCD tai  ngày mua. 

Theo phtrang pháp v6n chU sâ hUn, du tu vào cong ty lien k& duc phan ánh trong bang can d6i k toán 
hqp nht theo giá g6c cOng vài giá fri thay di trong tài san thun cüa cong ty lien k& thong Crng vâi ti ! 
v6n ma COng ty nm giU. Báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh hqp nh&t phan ãnh phân kt qua hot dOng 
ccia cOng ty lien kt throng ng vâi ti 1 v6n ma Cong ty nm giU. Khi cO cac khoán duqc ghi trirc tip vào 
các tãi khoãn thuOc v6n chU so hUn cüa cong ty lien kt, Cong ty ghi nhn phn ti l cUa mInh, khi thich 
hqp, vao các tài khoãn thuOc ngun v6n chü sO hUn tirong lrng cüa Cong ty. 

Các báo cáo tài chinh cUa cOng ty lien k& duqc 1p cho cüng näm tài chinh vOi COng ty. Khi cn thit, các 
diu chinh së duqc thijc hin d dam bão các chInh sách k toán dirqc ap dung nht quán voi chInh sách k 
toán cüa Cong ty. 

Các giao djch bj loi trLJ khi hQp nht 

Các s dir nOi bO và toàn bQ thu nhp và chi phi phat sinh tr cac giao djch nOi bO duçic loai ra khi Ip báo 
cáo tãi chinh hçrp that. Các khoãn li chua thc hin phát sinh tr các giao djch trong nOi bO dang nm trong 
giá trj tài san (thu hang tn kho, tãi san c djnh...) phai dirçic loai trtr hoàn toàn. L chira thijc hin phát 
sinh tr các giao djch nOi bO duçc loai ra trr khi giá vn không th duçcc thu hi. Li chum thrc hin phát 
sinh tr cac giao djch vOi các don vj nhn du tu hach  toán theo phixong pháp vn chU sO hUn dirçic trfr khOi 
khoan dau tu lien quan dn lçii ich cUa tp doãn trong các don vj nhn dau tir. 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DNIHN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phithng Ph Trung, Qun Tan Ph, TP. HCM (Ban hành theo Thông tts6202/2014/17'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HYP NHAT (tiEp theo) 
cho k5' k toän tü ngay 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyet minh nay là m(ät bçs phan hcxp thành và cdn dziqc dQc a'ng th&i thi báo cáo tài chInh hcxp nhdt kern theo) 

2. Các loi t giá hi doái áp dijng trong k toán 

Các nghip vii kinh t phát sinh bang ngoi t &rcic quy di ra dng Vit Nam theo t giá giao djch thirc th 
tai th?ri dim phát sinh nghip vi. 

T' giá giao djch th?c té khi dánh giá 1aj  các khoãn mic tin t cO g6c ngoai té tai  thai dim 1p Báo cáo tài 
chInh hqp nht: Là t' giá cOng b cOa ngân hang thung mai  ni doanh nghip thisäng xuyen cO giao djch 
theo nguyen the: 

- T' gia giao djch thirc M khi dánh giá iai  cac khoãn mic tin t cO g6c ngoi t &rqc phân loai là tãi san: là 
t' giá mua ngoi t cOa ngân hang thrcing mai  nui doanh nghip thi.rong xuyen cO giao djch tai  thii dim 
1p Báo cáo tài chInh. Di vài các khoàn ngoai t gUi ngàn hang thI t' giá th%rc té khi dánh giá iai  là t$ giá 
mua cUa chInh ngân hang ncii doanh nghip ma tài khoãn ngoai t. 

- T' giá giao djch thrc t khi dánh giá lai  các khoàn mic tin t cO g6c ngoai t duçcc phân loai là nq phài 
trà: là t giá ban ngoai t cUa ngán hang thucmg mai tai thOri dim 1p Báo cáo tài chInh hçip nht. 

Chênh loch t giá thc th phát sinh trong kS'  và chênh lch t giá do dánh giá lai  sé di.r các khoân mic tin t 
tai th?ñ dim cu6i kS'  dirge kt chuyn vao doanh thu hoc chi phi tài chinh trong ks'. 

3. Nguyen thc ghi nhn các khoãn tin và các khoãn tirong throng tin 

Các khoãn tin bao gm tin m.t, tin gUi ngân hang, tin dang chuyn. 

Các khoan tirclng duiing tin là các khoàn du tir ngân han không qua 3 tháng cO khã nang chuyn d6i d 
dàng thãnh tin và không cO nhiu rUi ro trong chuyn c1i thành tin k t& ngày mua khoãn dàu tir dO tai 
th?ii dim báo cáo. 

4. Nguyen thc k toán các khoän du tir tài chInh 

Cdc khoán thu tw nim gift din ngày dáo hrn 

Các khoàn du tu nm gi dn ngày dáo han  bao gm các khoãn du ti.r ma Cong ty cO ' djnh và kM nang 
gi dn ngày dáo han.  Các khoàn du tir nm gi dn ngày dáo han  bao gm: các khoan tin gfri ngãn hang 
cO k' han  (bao gm cã các loai tin phiu, k' phiu), trái phiu, c phiu iru di ben phãt hành bat buc phài 
mua lai tai mt thai dim nhát djnh trong tuong lai và các khoàn cho vay nm giü dn ngay dáo han  vOi 
mac dIch thu lAi hang k va các khoãn du tu nam gi dn ngày dáo han  khác. 

Các khoãn du tir nm gi dn ngày dáo han  dirge ghi nhn bat du tir ngày mua và dirgc xác djnh giá trj 
ban du theo giá mua va các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoàn du tir. Thu nhp lài tr các 
khoãn du tir nm giu dn ngày dáo han  sau ngày mua dirqc ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dOng kinh 
doanh hp nht trên ccy sâ dir thu. Li dime huâng truOc khi Cong ty nm giti dirge ghi giám tth vào giá g6c 
tai thyi dim mua. 

Các khoãn du tu nm giti dn ngày dáo han  dirge xác djnh theo giá gc tnt di da phong phãi thu khO dOi. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s6 B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phuàng PhO Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1is6 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HYP NHAT tiip theo) 
cho k5' k toán tir ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyt minh nay là m5t b5ph2n hcrp thành và cdn thtçic ã'Qc d3ng thai vó'i báo cáo tài chinh hQp nhOt kern theo) 

Dir phOng cac khoãn du tu nm gitt dn ngày d han  duçic trich 1p theo các quy djnh k toán hin hành. 

Du 1w vào Cong ty lien doanh, lien kIt 

Cong ty lien kt là mOt  Cong ty ma Cong ty cO ành hixâng dáng k nhung không phãi là cong ty con hay 
cong ty lien doanh cUa Cong ty. Anh huang dang k th hin a quyn tham gia vào vic &ra ra các quyt 
djnh v chInh sách tài chInh và hoat dOng cUa ben nhn du tu nhung khOng cO ãnh hixOng v mt kim soãt 
hoc dng kim soát nhttng chInh sách nay. 

Odu 1w vào cong cy v6n cüa don vj khdc 

Du tu vào cong cii v6n cUa dan vj khác phãn ánh các khoãn d&u tt.r cong cii v6n nhung Cong ty không cO 
quyn kim soát, dng kim soát hoc CO ãnh huang dáng k d6i vài bOn &rçic du tt.r. 

Khoãn Mu tu vào cong cii vn các dan vj khác duçic phãn ánh theo nguyen giá trir các khoán dir phong 
giãm giá dâu tu. 

5. Nguyen thc k toán các khoãn phãi thu 

Các khoãn phài thu th hin giá trj ghi s cUa các khoãn phãi thu khách hang gm các khoãn phãi thu mang 
tInh chit thirong mai  phát sinh tir giao djch ban hang hóa, cung cp djch vi và các khoãn phãi thu khác 
thong cO tInh chit thirang mai,  thông liOn quan dn giao djch ban hang hOa và cung cp djch vi. Dr phOng 
can khoãn phài thu khO dOi duçrc Ip cho tirng khoãn phài thu can cCr vao thii gian qua han  trã ncr gc theo 
cam k4t ncr ban Mu (thông tInh Mn gia han  nq giita các bOn), hoc can cCr vào mCrc t6n th&t dir kin cO th 
xãy ra. Các khoãn phãi thu ducrc xác djnh là thông th thu hM se duçrc xOa s& 

Các khoãn cho vay phãn ánh tinh hInh tang, giãm và s hin cO cUa cãc khoãn cho vay theo kh uac giüa 
cac ben nhung thông duqc giao djch mua ban trên thj tnthng ch(rng khoán. Thy theo timg hçrp Mng, các 
khoãn cho vay theo kh uâc cO th duçrc thu hi mit ln tai  thii dim dáo han  hoc thu hi dAn tang k5'. 

Các khoãn phãi thu duçrc phân loai ngân han  và dài han  trên bang can di k toán can ca theo k' han  cOn 
lai cüa các khoãn phãi thu tai  ngày cOa bang can d6i ké toán. 

Các khoán phái thu duçic theo dOi chi tit theo tirng d6i tuclng và kS' han phãi thu. Nq phãi thu cO g6c ngoi 
t duc Cong ty dãnh giá lai  theo t giá mua cOa Ngan hang TMCP Ngoai Thuang Thuong Vit Nam. 

6. Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 

Hang tn kho ducrc tInh theo giá g6c. Truong hcrp giá trj thuAn có th thirc hin duqc thAp han giá g6c thI 
phai tInh theo giá trj thuAn cO th thrc hin duqc. Giá gc hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi ch 
bin và các chi phi lien quan trrc tip khác phát sinh M co duqc hang tn kho a dja dim và trang thai hin 
tai. 

Giá trj hang tn kho duqc xác djnh theo phuang pháp binh quân gia quyn. 

Hang tn kho duçrc hach  toán theo phuang pháp kê thai thurng xuyOn. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG H4U Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au C, Phung Phü Trung, Qun Tan Ph, TP. HCM (Ban hành theo Thông tws202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 côa B5 Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (hip theo) 
cho k' k toán hr ngày 01/10/2021 dn ngay 30/09/2022 

* (COc thuydt minh nay là m5t b5 phn hcip thành và ccn du-qc O!QC  cldng th&i v61 báo cáo tài chInh hçrp nha't kern theo) 

Phirong pháp 1p  dr phông giãm giã hang tn kho &rqc trIch 1p theo các quy djnh k toán hin hành. 

7. Nguyen tc k toán và phirolig pháp khu hao TSCI) 

7.1 Nguyen tcghi nhn vàphwongphdp kháu hao TSCD hfru hlnh 

Tài san c djnh hUu hInh duqc ghi nhn theo nguyen giá, disqc phãn ánh trên Bang can d6i k toán hçp nht 
theo các chi tiêu nguyen giá, hao mOn 1u k và giá trj cOn iai. 

Vic ghi nhn Tài san c6 djnh hUu hinh và Khu hao tài san c djnh thuc hin theo Chun mvc  ké toán Vit 
Nam s 03 - Tài san c6 djnh htu hInh, Thông tir s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cUa BQ Tài chinh 
huàng dn ch dO k toán doanh nghip, Thông tir s 45/20 13/TT-BTC ngày 25/04/2013 huang dn Ch dO 
quàn 1, sfr diing va trich kMu hao tài san c6 djnh và Thông tis s 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 v 
sra di, b sung mOt  s6 diu cUa Thông Pr s 45/2013/TT-BTC và Thông hr s 28/2017/TT-BTC ngày 
12/04/2017 v sira tIM, b sung mOt  S6 diu cUa Thông hr s6 45/2013/TT-BTC Va Thông Pr so 
147/2016/TF-BTC cUa Bô Tài chInh. 

Nguyen giá tài san c6 djnh hu hInh mua sm bao gm giá mua (trtr cac khoãn chit kMu thuong mai  hoc 
giàm gia), cac khoãn thu6 và các chi phi lien quan trirc tip dn vic dua tài san vào trng thai sn sang st 
diving. 

Các chi phi phát sinh sau ghi then ban Mu TSCD httu hinh duçic ghi tang nguyen giá cüa tài san khi các chi 
phi nay chic chin lam tang 1i ich kinh té trong tuong lai. Các chi phi phát sinh không thoà man &rçic diu 
kin trên dirçic Cong ty ghi nhn vao chi phi san xut kinh doanh trong ks'. 

Cong ty ap diing phuang pháp khu hao duing thâng tIM voi tài san c6 djnh hun hinh. K toán TSCD hun 
hInh duçic phan loai theo nhOm tài san có cOng tinh chit và miic dich sir di.ing trong hoat dOng san xut kinh 
doanh cOa Cong ty g6m: 

Loqi tài san có ltjnh Thai gian klt6u hao nãm> 
- Nhà cüa vat kin trOc 25 - 50 
- May móc thi& bj 03 - 14 
- Phuong tin 4n tãi 04 - 08 
- ThMt bj, ding cii quãn l 03 - 08 

Các khoãn lAi, l phat sinh khi thanh 1, ban tài san là chênh 1ch giUa thu nhp tr thanh l và gia tn cOn lai 
cUa tài san va duçic ghi nhn vão báo cáo kt qua hot dng kinh doanh. 

7.2 Nguyen tc ghi nhc2n vàphwcngpháp klufu hao TSCD vô hlnh 

Tài san c6 djnh vô hInh duqc ghi nhn theo nguyen giá, duqc phãn ánh trén Bang can tIM k toán hqp nMt 
theo các chi tiêu nguyen giá, hao mOn lu5 k và gia trj cOn lai. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DNIHN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phuàng Phui Trung, Qun Tan Ph(i, TP. HCM (Ban hành theo Thông tw so 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT tièo theo) 
cho k' k toán tfr ngay 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyOt minh nay là m5t b$ p/ian hçrp than/i và cOn thsqc dQC ddng th&i vái báo cáo tài chin/i hqp nhdt kern theo) 

Vic ghi nhn Tài san c djnh vô hInh và KMu hao tài san c djnh thijc hin theo Chun mrc ké toán Viêt 
Nam s6 04 - Tài san c djnh vô hInh, Thông tir s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14 cOa BO Tài chInh 
huO'ng dn ch dO k toán doanh nghip, Thông tir s6 45/20 13/TT-BTC ngày 25/04/2013 hrO'ng dn Ché dO 
quãn l, sfr diving và trich kMu hao tài san c6 djnh và Thông ti.r s 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 v 
sira di, b sung mOt  s6 diu cüa Thông tu s 45/2013/TT-BTC và Thông tu s 28/2017/TT-BTC ngày 
12/04/2017 v sra di, b sung mOt  s6 diu cOa Thông tu s6 45/2013/TT-BTC và Thông tu s 
147/2016/TT-BTC cOa Bô Tài chInh. 

Nguyen giá tãi san c djnh vo hInh bao gm toàn bO các chi phi ma Cong ty phãi bO ra d có disçic tài san 
c6 djnh tinh dn thii dim dua tài san do vào trng thai sn sang sir dicing. Chi phi lien quan dn tài san c 
djnh vo hinh phat sinh sau khi ghi nhn ban du duqc ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh trong k5' trir 
khi các chi chi phi nay gn 1in vth mOt  tài san c6 djnh vô hInh ci th và lam tang lçci ich kinh t tir cac tài 
san nay. 

Khi tài san c djnh vô hInh duçc bàn hay thanh l, nguyen giá và gia trj hao mOn lOy ké thrcic xOa s và lãi, 
1 phát sinh do thanh l thrçrc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nam. 

Cong ty ap diing phtrang phap kháu hao diring thing di vâi tài san c6 djnh vô hInh. TSCD vô hInh &rc 
phân loai theo nhOm tài san cO cOng tinh chit và m11c dIch 5ir diing trong hoat dng san xut kinh doanh cUa 
Cong ty gôm: 

Lo1ii tài san cO djnh Thai gian khu hao ndm> 
- Quyn sfrdiingdt 32-50 
- Phn mm may vi tinh 08 

7.3 Nguyen tc ghi nhn và phLrong phäp khu hao TSCB thuê tài chInh 

Thuê tài san chrçic phân loai  là thuê tài chinh nu phn 10n rUi ro và 1çi Ich gn lin vOi quyn sâ htu tài san 
thuQc v nguOi di thuê. Tài san c6 djnh thuO tài chInh duqc th hin theo nguyen giá tr& hao mOn lOy k& 
Nguyen gia tài san c djnh thuO tài chInh là giá tháp hn gia giá trj hqp l' cUa tài san thuê tai  thOi dim 
khOi du cUa hçrp dng thuO và gia trj hin tai  cUa khoãn thanh toán tin thuO ti thiu. T' l chit khu d 
tinh giá trj hin tai  cUa khoãn thanh toãn tin thuê tii thiu cho vic thuO tài san là IAi suit ng&m djnh trong 
hqp ding thuê tài san hoc lâi suit ghi trong hçp dng. Trong truOng hçip khong th xác djnh duçrc lAi sut 
ngtm djnh trong hcip dng thuO thI sr ding lai sut tin vay t?i  thOi dim khri du vic thuê tài san. 

Tài san c djnh thuO tài chinh duqc kMu hao theo phirong pháp dung thâng d%ra trên thOi gian hthi diing 
uOc tInh. Trong tnrng hçip không chic chn Cong ty sê có quyn sâ hthi tài san khi ht han  hqp dng thuê 
thI tài san c djnh s duqc khu hao theo thi gian ngân han gicra thOi gian thuO và thOi gian hUu ding uâc 
tinh. ThOi gian khu hao duçic uâc tinh nhu sau: 

Th&igian khAu hac <ndm> 
-MáymOc,thitbj 07-15 
- Phuang tin 4n tãi 08 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1w s6 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT (uIp theo) 
cho k' k toán tIr ngày 01/10/2021 tIn ngày 30/09/2022 

(Các thuylt minh nay là m5t b(5phan hcfp thành va cdn dzrçrc dc'c dng thai vói báo cáo tài chInh hcip nhdt kern theo) 

8. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây dyng co bàn dO dang 

Chi phi xây d%rng Ca bàn dâ dang cUa Cong ty là chi phi xây drng lien quan dn du ti.r d an mOi, di,r an cãi 
tao phiic vi san xu&t, sra cha, ma rng van pheng ... disqc ghi nhn theo giá g6c. 

9. Nguyen tc ghi nhn và phân b CáC khoän chi phi trä truOc 

Các chi phi trã truâc chi lien quan dn chi phi san xut kinh doanh näm tài chinh hin tai  &rçlc ghi nh.n là 
chi phi trà truôc ngn han  và duçrc tinh vao chi phi san xu&t kinh doanh trong näm tài chinh. 

Vic tinh và phân b chi phi trà truàc dài han  vào chi phi san xut kinh doanh tirng k' hach  toán &rc can 
ccr vão tinh chit, müc dO tirng loai chi phi d chn phircing phap và tiêu thUc phân b hçrp l. Chi phi trà 
tnrâc &rçlc phân b dn vào chi phi san xut kinh doanh theo phtrcing pháp &rOng thâng. 

10. Nguyen tC k toán CáC khoän n phãi trä 

Nq phai trà là các khoãn phai thanh toán cho nha cung cp và các di tirçrng khác. Ncr phài trà bao gOm cac 
khoãn phai trã nguri bàn, phãi trã khác. Ncr phãi trà không ghi nhn thp han nghTa vii phãi thanh toán. 

Vic phân loai  các khoãn ncr phai trà dixçrc thrc hin theo nguyen t&c sau: 

- Phãi trã nguii bàn gm cac khoan phãi trã mang tinh chit thirang mai  phát sinh tr giao djch mua hang 
hóa, djch vi,i, tài san và ngi.ri bàn là dan vj dOc  1p vâi ngui mua. 

- Phài trã khác gm cac khoãn phãi trã khOng có tinh thuang mai,  không lien quan dn giao djch mua, ban, 
cung cp hang hOa djch vi,i. 

Các khoãn phài trã ducrc theo dOi chi tiM theo tirng di tiiqng và k' han  phài trã. Nq phài trà CO gc ngoi te 
di.rcrc Cong ty dánh giá lai  theo t' gia bàn ra cUa Ngãn hang TMCP Ngoi Thuong Thirang Vit Nam. 

11. Nguyen thc ghi nhn vay 

Các khoan vay dircrc ghi nhn trën Co sà cac phiu thu, chüng tr ngân hang, cac kh uàc và các hçrp dng 
vay. 

Các khoàn vay &rqc theo dOi theo trng dM ttrcrng, k5' han,  nguyen t. 

Tai thai dim l.p Báo cáo tài chInh, Cong ty dã dánh giá lai  s du cac khoãn vay, ncr  thuê tài chinh cO gc 
ngoi t theo t' giá bàn ra cUa Ngan hang TMCP Ngoai Thixong Vit Nam. 

12. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chua thyc hin 

Doanh thu chua thirc hin gm doanh thu nhn truOc nhir: s6 tMn cUa khách hang cia trã tniâc cho mQt hoc 
nhiu k5' k toán v cho thuê tai san, chênh loch gifla già bàn lan han giá trj con lai  cUa TSCD thuê tài 
chfnh. Vic phan b ghi nh.n vao doanh thu trong kS'  theo thri gian cho thuë/thuë tài san. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: lOO4A Au C, Phithng Phü Trung, Qun Tan Phj, TP. HCM (Ban hành theo Thông tit s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cãa B Ta! chIn/i,) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HP NHAT (tiEp theo) 
cho k' k toán tfr ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyét mm/i nay là m5t b(5 ph2n hrp thành và cdn du-çrc dQc dng th&! vói báo cáo tài chInh hop nha't kern theo) 

13. Nguyen tc ghi nhn vn chü sO' hO'u 

V6n gop cUa chü sO' hUu dirçic ghi nhn theo s v6n thc th dA gop cOa các c dOng. 

Thng dir v6n c phn dtrqc ghi nhn theo s6 chênh lch gifta giá phát hành và mnh giá c phiu khi phãt 
hành ln du, phãt hành b sung, chênh lch giva giá tãi phát hành và giá trj s sãch cüa c phiu qu va 
cu phn v6n cüa trái phiu chuyn di khi dáo han.  Chi phi trrc tip lien quan dn vic phát hành b sung 
c6 phiu và tái phát hành c phiu qu' duqc ghi giãm thng dir vn c phn. 

Lçri nhun sau thud chira phan ph& là s6 lçri thun (lài ho.c l) tr hoat dOng cOa doanh nghip sau khi trt'r 
chi phi thu TNDN cüa näm nay và các khoãn diu chinh do áp diing hi th do thay d6i chinh sách ké toán 
và diu chinh hi t do sai sOt trong yêu cUa cãc näm trirdc. 

Lçri nhun sau thud thu nhp doanh nghip dirc phân phi cho các c6 dong sau khi dã trich Ip các qu 
theo Diu l cOa Cong ty cUng nhu cãc quy djnh cüa pháp 1ut và d duc Dai hOi dng c dông phe duyt. 

Vic phan phi lqi nhun cho cac thành viën duçic can nhác dn các khoãn mic phi tin t nm trong li 
nhun sau thud chira phân phi cO th ãnh huâng dn lung tin va khã nang chi trã c6 tCrc/lqi nhun nhir lài 
do dánh giá lai  tài san mang di gOp v6n, lài do dánh giá lai  các khoán mic tin t, các cong ciii tài chinh là 
cãc khoãn mic phi tin t khac. 

C t(rc duqc ghi nhn là ncr phài trã khi dirqc Dai  hQi ding c dOng phe duyt. 

14. Nguyen thc và phuo'ng phäp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu cOa Cong ty bao gm doanh thu bàn thành phm, hang hoá, và cung cp djch vi. 

Doanh thu ban hang hóa, thành phdm 

Doanh thu bàn hang hOa, thành phm dircrc ghi nh.n khi dng thai thOa mn tht cã näm (5) diu kin sau: 
- Cong ty dà chuyn giao ph&n Ian rOi ro và lqi ich gân lin vdi quyn sO' hthi san phm hoc hang hóa cho 
ngu&i mua; 

- Cong ty không cOn nm gi quyn quãn l hang hóa nhu ngirO'i sO' hUu hang hOa hoc quyn kim soát 
hang hOa; 

- Doanh thu dirqc xac djnh tirong d6i chic chin. Khi hop dng qui djnh nguO'i mua ducrc quyn trà lai  san 
pMm, hang hóa da mua theo nhttng diu kin cii th& doanh thu chi ducrc ghi nhn khi nhilng diu kin cii 
th dO khOng cOn tn tai  và nguai mua khOng dircrc quyn trã lai  san phm, hang hOa (trr tmO'ng hop khách 
hang có quyn trã lai  hang hOa duOi hInh thic dM lai  d ly hang hOa, djch vi khác); 

- Cong ty dA thu dtrcrc  hoc së thu dirqc lqi ich kinh th tr giao djch bàn hang; và 

- Xác djnh dirqc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djch vi 

Doanh thu cUa giao djch v cung cp djch vi dirqc ghi nhn khi k& qua cUa giao djch dO duqc xác djnh mOt 
cách dang tin cay. Trirng hop giao djch v cung cp djch vii lien quan dn nhiu k5' kinh doanh duqc ghi 
nhn trong k' theo kt qua phn cong vic d hoàn thành tai  ngày khOa s Ip  báo cáo tài chinh cOa kS'  dO. 
Kt qua cUa giao djch cung cp djch v%J dirqc xác djnh khi thOa man t&t ca bn (4) diu kin sau: 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phuông Ph(i Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bó Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT tiip theo) 
cho k' k toán hr ngAy 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuy& minh nay là m5t bç5 phan hcip thành và cdn djtcic dQc thing thôi vái báo cáo tài chInh hcip nha't kern theo) 

- DoanJi thu dixçic xác djnh tucrng d6i chic chân; Khi hçip dng qui djnh ngui mua duçrc quyn trà iai  djch 
vi dA mua theo nhüng diu kin ciii th, doanh thu chi dixçrc ghi nhn khi nhng diu kin c1 th do không 
con tn ti va ngui mua không &rc quyn trã iai  djch vi dA cung cap; 

- CO khà nng thu dixqc lqi Ich kinh th tir giao djch cung cp djch vii dO; 

- Xác djnh duçc phn cong vic d hoàn thành tai  ngày ti ngày khóa s 1p báo cáo tài chInh; và 

- Xác djnh duçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp dich vi do. 

Doanh thu hoqt dng Mi chlnh 

Doanh thu phát sinh ffr tin 1i, tin bàn quyèn, c trc, lqi nhun dirqc chia va các khoàn doanh thu hoat 
dOng tài chInh khác thrçic ghi nhn khi thOa mn dng thyi hai (2) diu kin sau: 

- Co khà nang thu duçrc 1i ich kinh th tr giao djch do; 

- Doanh thu &rçYc xác djnh tl.rang d6i chic chin. 

15. Nguyen thc ghi nhn giá vn hang bàn 

Giá v6n hang bàn duçic ghi nhn va tp hp theo giá trj và s krng thành phm, hang hoá, vt hr xut bàn 
cho khách hang, phü hp vOi doanh thu ghi nhn trong k5'. 

Giá v6n djch vi,i duçic ghi nhn theo chi phi thrc t phát sinh dé hoàn thành djch vii, phU hqp vâi doanh thu 
ghi nhn trong ks'. 

Khoàn d phOng giãm giá hang tn kho duqc tinh vào giá vn hang bàn trén co sâ s6 krqng hang thn kho và 
phn chênh lch giüa giá trj thun cO th thirc hin duqc nhO hGn giã gc hang tn kho. Khi xác djnh khi 
luqng hang tn kho bj giãm giá cn phài trich 1p dir phOng, k toán phai loai trr kh6i krgng hang tn kho 
d k dirqc hp dng tiêu th%l (CO giá trj thun cO th thijc hin duqc khong thp hmi giá trj ghi s) nhung 
chua chuyn giao cho khách hang nu cO bang chihig chc chin v& vic khách hang sê không tr bO thrc 
hin hp dng. 

16. Nguyen tc k toán chi phi tài chInh 

Chi phi tai chinh ducc ghi nhn trong Báo cáo kt qua hoat dQng kinh doanh hccp nht là tng chi phi tai 
chinh phát sinh trong ks', khOng bü trü vOi doanh thu hoat dOng tai chInh, bao gm clii phi li vay va chênh 

i-.'. 

17. Nguyen tc k toán chi phi bàn hang, chi phi quãn I doanh nghip 

Chi phi ban hang phàn ánh cac chi phi thrc th phat sinh trong qua trInh ban san phm, hang hoá, cung cp 
djch vi, bao gm cac chi phi chào hang, giâi thiu san phm, quàng cáo san phm, hoa hang bàn hang, chi 
phi bào hành san phm, hang hoá (trir hot dOng xay lap), chi phi báo quãn, dong gOi, 4n chuyn,... 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU Mu s6 B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au C, Phithng PhO Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành Iheo Thông tu s6 202/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cja B Tài chIn/i,) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (tiEp theo) 

cho k5r k toán tir ngay 01/10/202 1 dn ngäy 30/09/2022 

(Các thuyt mm/i nay là mót baphan  hçip than/i và cdn dztqc dQC thng thô'i vái báo cáo tài chIn/i hçrp nhcft kern theo) 

Chi phi quãn l doanh nghip phãn ánh các chi phi quãn 1 chung cüa doanh nghip gm cãc chi phi v 
lirang nhan vien b phn quãn l doanh nghip (tin hr(mg, tin cong, các khoãn phi,i cp,...); báo him xà 
hi, bão him y th, kinh phi cong doan, bão him tht nghip cUa nhân viên quãn l doanh nghip; chi phi 
4t lieu van phong, cong c%J lao dOng, kháu hao TSCD dung cho quãn ly doanh nghip; tin thuê dt, thu 
mon bai; khoãn 1p dir phOng phâi thu kho dOi; djch vii mua ngoài (din, niràc, din thoai, fax, bão him tài 
san, cháy n6...); chi phi bang tin khác tip khách, hi nghj khách hang...). 

18. Các nguyen tc vä phiwng pháp k toán khác 

Các nghia VU v thud 

Thuigiá trj gia tang (GTGT) 

Doanh nghip ap diing vic kê khai, tInh thud GTGT theo huOng dn cüa 1ut thud hin hành vâi mirc thus 
sut thu GTGT 0% d& vOi các lô hang xut kMu; d6i vOi hang hóa mua di ban lai  trong rnrâc, thanh phm 
do Cong ty tij san xu&t chju thud suit 5% va 10%; không kê khai tmnh thu dM vâi các san phm tir trng 
tr9t, chän nuoi, thUy san, hãi san chua ch bin thành san phm khác hoc chi qua sa ch thông thuong. 

Thulthu nhip doanh nghip 

Thud thu n14p doanh nghip th hin thng giá trj cUa s6 thud phãi trà hin t?i  va s6 thud hoãn Iai. 

S thud phãi trã hin tai  &rçic tfnh dija trên thu nhp chju thud trong näm. Thu nhp chju thud khác vài lçii 
nhun thu&n duvc trInh bay trên Báo cáo két qua hot dOng kinh doanh vi thu nhp chju thud khOng bao 
gm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thud hoc di.rqc kháu trir trong các näm khac (bao gm Ca i mang 
sang, nu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiëu khOng chju thud ho.c không duçc khu trir. 

Cong ty áp ding mirc thus suit thu thu nhp doanh nghip nhu sau: 

+ 15% trên lçri nhun chju thud d6i vOi hoat dng ch bMn thOy hái san. 

+ 20% trên lçri nhuân chju thus d6i vOi hoat dOng san xut kinh doanh thông thrng. 

Vic xac djnh thud thu nhp cüa Cong ty can cr vao các quy djnh hin hanh v thu. Tuy nhién, nMng quy 
djnh nay thay aM theo tirng thai k' va vic xac djnh sau cUng v thus thu nhp doanh nghip tuy thuOc vao 
kt qua kim tra cUa ca quan thud cO thm quyn. 

Thul khác 

Các loai thud, phi khác doanh nghip thrc hin ké khai và nOp  cho ca quan thus dja phuxing theo các 1ut 
thud hen hành tai Viêt Nam. 

19. Bãocäobphn 

Báo cáo theo bO phn bao gm bO phn theo linh vrc kinh doanh hoc mOt bQ phn theo khu virc dja l. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG ILU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phtthng Phi Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tw sd 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bó Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIII NH HP NHAT (tiëo theo) 
cho k' k toán tu ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyt mm/i nay là m(5t b(5 p/ian  hç.rp thành và cdii dztqc dQc a'dng thai vái báo cáo tài chInh hcxp nha't kern theo) 

BO phn theo lTnh vrc kinh doanh: Là mOt bO phn cO th phân bit duqc cüa mOt  doanh nghip tham gia 
vào qua trInh san xut hoc cung cp san phm, djch vii riêng lé, mOt  nhOm các san phm hoc các djch vii 
cO lien quan ma bO phn nay chju rüi ro và lqi ich kinh th khác vâi cac bO phn kinh doanh khác. 

BO phn theo khu vrc dja 1': Là mOt bO phn có th phân bit &rçic cüa mOt  doanh nghip tham gia vao qua 
trInh san xut hoac cung cp san phm, djch vii trong phm vi mQt môi tru&ng kinh th cii th ma bO phn 
nay có chju rüi ro và lqi Ich kinh th khác vâi các bO phn kinh doanh trong các môi triring kinh t khác. 

20. Ben lien quan 

Các ben dtrcic coi là lien quan nu mOt  ben có khà nng kim soát hoac có ành hiiâng dang k d& vài ben 
kia trong vic ra quyt djnh cac chfnh sách tài chinh va hoat dng. 

21. Sfr dujng các Lr&c tInh k toán 

Vic 1p báo cáo tài chinh tuân thU theo các Chun mijc k toán Vit Nam, Ché dO k toán doanh nghip 

Vit Nam và các quy cljnh hiOn hành khác cO lien quan c1n 1p và trinh bay báo cáo tài chinh hcip nht yeu 
cu Ban Tng Giám d6c phãi có nhung uâc tInh và giã djnh ãnh hiràng dn s6 lieu v cong nçi, tài san và 
vic trInh bay các khoãn cong nçi và tài san ti&m tang tai  ngày kt thUc nién dQ kE toán cung nhu các s lieu 
v doanh thu và chi phi trong su6t nàm tài chInh. Mac dU các i.rUc tfnh k toán dixçic 1p bang tht cà sr hiu 
bi& cUa Ban Tang Giám dc, s6 thrc té phát sinh cO th khác vUi uOc tInh. 

Các uâc tInh và giá djnh thuing xuyén ducrc dánh giá dira trén kinh nghim trong qua khCr và các yu t6 

khác, bao gm các già djnh trong ttrang lai cO ánh huUng trong yu tâi báo cáo tài chInh cUa Cong ty và 
&rqc Ban Tng Giám dc dánh giá là hçq l. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s6 B 09- DN/HN 
Eja chi: 1004A Au Ca, Phtthng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông hi so 202/2014/I7'-BTC 

ngay 22/12/2014 cüa Bô Tài chinh) 

BAN THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H1P NHAT (hip theo) 
cho k' k toán tr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyOt minh nay là mt bç phãn hcrp thành và cOn ctwçic dQc dng thUi v&i bOo cáo tài chinh hop nhdt kàm theo) 

V. 

1.  

Th6ng tin b sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can d61 k 

Tin và cac khoãn tirolig dtroiig tin 

toán hQp nht 

30/09/2022 01/10/2021 
VND VND 

Tin mat 1.147.296.279 1.633.766.418 
Tin gCri ngân hang không k' han 30.964.837.702 3.834.184.394 

Cong 32.112.133.981 5.467.950.812 

2.  Các khoãn du hr tài chInh 

a) DOu 1w nim gifr din ngày ddo hin 

30/09/2022 01/10/2021 
VND VND 

Giág6c Giá trj ghi s6 Giá g6c Giá trj ghi sl 
NgOn him 39.590.390.249 39.590.390.249 31.075.491.181 31.0 75.491.181 

Tin gi'ri có k' han bão 
lãnh các khoãn vay 

25.590.390.249 25.590.390.249 14.000.000.000 14.000.000.000 

Tin gui có k' han 
trén 3 tháng 

14.000.000.000 14.000.000.000 17.075.491.181 17.075.491.181 

Dàihan 250.000.000 250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 
- Trái phiu (250 trái 
phiu cüa AGR k' han 
dn 24/09/2026) 

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 

- Trái phiu (200 trai 
phiu cUa BIDV k' 
han 7 näm) 

2.000.000.000 2.000.000.000 

Cong 39.840.390.249 39.840.390.249 33.325.491.181 33.325.491.181 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP hUNG HAU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ccy, Phuông Phti Trung, Quân Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông lit s 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 côa B5 Tài chinh,) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! (flip theo) 

cho k3' k toán tfr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyEt minh nay là môt bô phdn hçxp thành và cdn du-ov dQc dng th&i vái báo cáo tài chInh hcip nhdt kern theo) 

2. Các khoän ditu tir tãi chInh 30/09/2022 

VND 
01/10/202 1 

YND 
T 1 quyén biu 

quyêt 
Giá gc Giá trj hçip l$ 

T' 1 quyn biu 
quyêt 

Giá gc Giá trj hçip 1 

b) Dàihan 32.225.500.000 32.225.500.000 

Gop v6n lien doanh 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 
Cong ty TNHH Kho Lath  GiO Bc 30% 900.000.000 900.000.000 30% 900.000.000 900.000.000 

Diu Eu vào doit v/ khác 31.325.500.000 31.325.500.000 
Cong ty CP XNK Thuy san Näm Can (15.952 CP) 159.520.000 207.376.000 159.520.000 261.931.840 
Cong ty CP Bao bi Thity san (6.598 CP) 65.980.000 (*) 65.980.000 (*) 

Cong ty TNHH Thijc PhAm Hung Hu 17% 30.600.000.000 (*) 17% 30.600.000.000 (*) 

Qu5 trái tim HUng Hu 500.000.000 (*) 500.000.000 (*) 

Cong 32.225.500.000 32.225.500.000 

(*) Tai ngày 01/10/2021 vã ngày 3 0/09/2022, Cong ly chua xac djnh &rqc gia trj hgp 1' cUa các khoân d&u tu tUi chInh nay do cãc Cong ty nay chua niêm yt nên giá frj hop  1 cUa 
các khoán dAu ti.r nay chLra dixqc trInh bay trén thuyt minh báo cáo tài chmnh hqp nMt. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s6 B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung Ph Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tit sd 202/2014/7T-BTC 

ngày 22/12/2014 côa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MiINiI BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (hip theo) 

cho k' k toán tfr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyEt minh nay là m5t bô phãn hçip thành và cdii dutrc dQc ddng thai vái báo cáo tài chhnh hcip nhdt kern theo) 

3. 

a)  

Phãi thu cüa khách hang 

30/09/2022 

YND 
01/10/2021 

VND 
Giá frj D phàng Giá frj Dir phông 

Ngn hn 

Phãi thu khách hang 222.788.226.733 
trong rnrâc 

280.117.291.322 

Phãi thu khách hang 27.097.678.832 
rnrâc ngoài 

12.178.740.044 

b)  

Cong 249.885.905.565 292.296.031.366 

Phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan: 
Chi ti& trinh bay tai  thuyt minh s6 VIII.2 

4. Trã trir&c cho ngffôi ban 

30/09/2022 01/10/2021 
VND VND 

Ngn han 

Trã tniac cho ngu&i ban trong nrnc 4.740.787.339 4.435.056.658 

Ctng 4.740.787.339 4.435.056.658 

5. Phãi thu khác 

30/09/2022 01/10/2021 
VND YND 

Giá frj Di.r phOng Giá frj Dir phOng 
a)  Ngn hn 28.501.520.587 6.252.232.798 

Phãi thu tam  rng can 22.453.294.749 
b cong nhân vién 

3.908.481.959 

Phãi thu khác 6.048.225.838 2.343.750.839 

b)  Dàihan 3.780.286.449 7.400.970.635 
Ky qu5 thuê tài chinh - 3.100.464.000 6. 136.444.000 
Cong ty TNHH Cho 

thuê tài chInh qu6c t 
Viêt Nam 

K qu, k cixctc dài 
hankhac 

64.835.000 

Thu GTGT tài san 1. 170.706.635 
679.822.449 thuê tài chInh 

Phãi thu khác 28.985.000 

Cong 32.281.807.036 13.653.203.433 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HJU Mu s6 B 09- DN/HN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qun Tan Phui, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1u sd 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 càa Bô Tài chinh) 

BAN THUYET MINU BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (tkp theo) 
cho k5r k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyét minh nay là m5t bôphán hcip thành và cdn dwo'c dQC dng thai v61 báo cáo tài chInh hçrp nhth kern theo) 

6. Hang tn kho 

30/09/2022 01/10/2021 
YND VND 

Giá g6c D phông Giá gc Dir phông 
Nguyen 1iu, 4t 1iu 1.199.987.373 1.747.619.497 
Cong ci, ding ciii 2.487.776.6 14 3.526.749.8 14 
Chi phi san xut kinh 
doanh do dang 

2.363.061.079 1.725.595.578 

Thành phm 297.025.646.069 259.224.124.996 

Cong 303.076.471.135 266.224.089.885 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HJU , Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phir&ng Phü Trung, Quân Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tttsd 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cza B Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH H€IP NHAT (1*  theo,) 
cho k5 k toán ti.r ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuylt minh nay là mc5t b$phan hçp thành va cdn dztorc dQc dng th&i vái báo cáo tài chInh hçp nhd't kern theo) 

7. Tang, giãm tài san c dnh hthi hInh 

Nguyen giá 

Nhà cüa, 
vt kin trüc 

May móc, 
thit bi 

Phirong tin vn tãi 
. Thiet b, 

ding cu quän I 

Dan vi tmnh: VND 

Cong 

S dir ngày 01/10/2021 150.897.442.814 72.464.895.920 8.556.053.483 2.179.699.872 234.098.092.089 
Mua trong nàm 5.409.896.000 5.409.896.000 
Tang tfr tài san cho thuë tài chInh 15.028.966.622 15.028.966.622 
Thanh 1, nhixcng ban (4.817.100.768) (522.727.272) (5.339.828.040) 
S6 dir ngày 30/09/2022 150.897.442.814 88.086.657.774 8.033.326.211 2.179.699.872 249.197.126.671 

Giá trj hao mOn 1u5 k 

S dir ngOy 01/10/2021 34.169.643.875 51.498.708.996 5.612.651.316 2.179.699.872 93.460.704.059 
Khu hao trong näm 4.960.537.011 5.235.926.595 68 1.371.649 10.877.835.255 
Phân Ioai lai (1.450.446) (1.450.446) 
Tang tr tài san cho thuê tài chInh 6.262. 103.8 14 6.262.103.814 
Thanh 1, nhircing ban (138.6 18.794) (38 1.155.320) (519.774.114) 
S dir ngay 30/09/2022 39.128.730.440 62.858.120.611 5.912.867.645 2.179.699.872 110.079.418.568 

Giá tr cOn li 

Ti ngày 01/10/2021 116. 727.798.939 20.966.186.924 2.943.402.167 140.637.388.030 
Ti ngày 30/09/2022 111. 768.712.374 25.228.537.163 2.120.458.566 139.117.708.103 

Nguyen giá cUa tài san c6 djnh tai  ngày 30 thang 09 näm 2 
(tai ngày 30 thang 09 näm 2021: 26.778.648.198 VND). 

Giá frj cOn Iai  cui näm cCa TSCD hcru hInh dUng d th 
75.8 13.642.073 VND). 

022 bao gm các tài san c djnh d kMu hao h& nhung vn cOn sCr dicing vài giá frj là 34.363.605.974 VND 

chip, cm c6 dam bão các khoàn vay vâi giá trj là 64.267.704.711 VND (t?i ngày 30 thang 09 näm 2021: 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HJU Mu So B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phuing Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. 11CM (Ban hành theo Thông tws6202/2014/17'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B3 Tài chInh) 

BAN THUYET MINII BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT (flIp theo) 
A • A cho ky ke toan tir ngay 01/10/2021 den ngay 30/09/2022 

(Các thuyit minh nay là môt bOph2n hçxp thành và cdn duttc dQc &ng th&i vài báo cáo tài chinh hcp nhdt kern theo) 

8. Tang, giãm tài san cO dlnh  thuê tài chInh 

May móc thit bi Phiroiig tin vn tãi 

Dan vj tInh: VND 

Cong 

Nguyen giá 
SO dir ngày 01/10/2021 26.999.538.637 1.572.068.038 28.571.606.675 
Thuê tài chInh trong näm 4.727.326.825 4.727.326.825 
Chuyn sang TSCD (15.028.966.622) - (15.028.966.622) 
SO dir ngày 30/09/2022 16.697.898.840 1.572.068.038 18.269.966.878 

Giá trj hao mon tu5 k 

SO dir ngày 01/10/202 1 6.462.000.018 290.748.066 6.752.748.084 
Khu hao trong näm 2.722.926.993 608.542.464 3.331.469.457 
Phân loai Iai 1.450.446 1.450.446 
ChuyOn sang TSCD (6.262.103.814) (6.262.103.814) 
SO dir ngày 30/09/2022 2.924.273.643 899.290.530 3.823.564.173 

Giá tn cOn Ii 

Ti ngày 01/10/2021 20.537.538.619 1.281.319.972 21.818.858.591 
Tai ngày 30/09/2022 13.773.625.197 672.777.508 14.446.402.705 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HIU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phuong PhU Trung, Qu.n Tan PhO, TP. 1-1CM (Ban hành theo Thông 1w sd 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cáa B5 Tài chmnh) 

BAN THUYET MIiNH BAO CÁO TAT CffiNH HP NHAT 'ti theo) 
cho k k toán tr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyèt minh nay là mt b phçn hcxp thành và cdn a'wçrc dQC acing thai v&i bOo cáo tài chInh hcrp nhdt kIm theo) 

9. Tang, giãm tài san c dnh vô hInh 

Dan vj tinh: VND 

Quyn sfr dyng dt 
A A Phan mem 

may tinh CEng 

Nguyen giá 

S dir ngày 01/10/2021 101.888.720.014 393.100.000 102.281.820.014 
Mua trong näm 

S6 dir ngày 30/09/2022 101.888.720.014 393.100.000 102.281.820.014 

Giá tn hao mon lu k 

S dir ngày 01/10/2021 7.867.191.640 313.593.943 8.180.785.583 
Khu hao trong nàm 1.184.671.824 13.749.996 1.198.421.820 
S dir ngày 30/09/2022 9.051.863.464 327.343.939 9.379.207.403 

Giá trl con Ii 

Ti ngày 01/10/2021 94.021.528.374 79.506.057 94.101.034.431 
Tyi ngày 30/09/2022 92.836.856.550 65.756.061 92.902.612.611 

Nguyen giá cüa tài san c6 djnh vô hmnh t?i  ngày 30 tháng 09 näm 2022 bao gm các tài san c djnh dâ kháu hao 
ht nhung vn cOn st'r dmg vài giá frj là 92.152.571.474 VND (ngày 30 tháng 09 näm 2021: 92.152.571.474 
VND). 

- h . Gia trl con lai  cuoi nam cua TSCD vo hmh dung de the chap, cam co dam bao cac khoan vay vai gia fr Ia 
90.967.899.650 VND (tai ngày 30 thang 09 näm 2021: 92.152.571.474 VND). 

10.  Chi phi xây dung co' bàn d& dang 

Dir an trung tam thuo'ng mai và can hO cao cp SJI Plaza 

30/09/2022 

VND 
01/10/2021 

VND 

1.878.034.091 1.878.034.091 
VAn PhOng 613 Au Ca - mi rOng 6.013.876.639 3.744.766.649 
Chi phi xây dirng cci bàn dâ dang khác 5.576.125.006 2.540.144.794 

Cong 13.468.035.736 8.162.945.534 

11.  Chi phi trã trtrO'c 

30/09/2022 01/10/2021 
YND VND 

a) Ngn hn 2.025.221.405 1.655.037.540 
Chi phi bào him ch& k& chuyn 342.637.791 224.653. 180 
Tien thue dat, phi six ding ha tang 1.259.992.757 981.851.182 
Cong cii, dyng cy xut dung 255.360.172 231.835.481 
Chi phi trá tnrâc ng.n han khác 167.230.685 2 16.697.697 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HIU Mu s6 B 09- DNIHN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung PhO Trung, Qun Tan Pht, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1w s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 côa Bô Tài chInh) 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tkp theo) 
cho ky k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyt minh nay là môt bçphãn hcxp thành và cdn duçrc dcc ddng thai vo'i báo cáo lài chmnh hcip nhdt kàm theo,) 

b) Dài han 41.304.888.362 42.540.159.601 
Tin thuê dt 40.506.069.242 41.953.040.642 
Chi phi scra chUa, cãi tao 268.364.509 541.796.459 
Cong ci,i, dung ci,i xut dung 530.454.611 45.322.500 

Cong 43.330.109.767 44.195.197.141 

12. Phãi trã nglro'i bàn 

30/09/2022 01/10/2021 
VND VND 

Giátrj Scokhànang 
trâ nçi Giátrj S6cókhãnäng 

trá n 
a)  Ngn han 33.212.624.936 33.212.624.936 72.399.811.078 72.399.811.078 

Phãi tra nguYi bàn 30.868.472.453 
trong nithc 

30.868.472.453 72.399.811.078 72.399.811.078 

Phãi trã nguYi bàn 2.344.152.483 
nhxâc ngoài 

2.344.152.483 

b)  Dài han 10.603.469.162 10.603.469.162 16.263.122.165 16.263.122.165 
Phài trâ ngithi ban 10.603.469.162 
trong nhlac 

10.603.469. 162 16.263. 122. 165 16.263. 122. 165 

c)  

Cong 43.816.094.098 43.816.094.098 88.662.933.243 88.662.933.243 

Phãi trã ngu*i bàn là các ben lien quan: 
Chi tit trinh bay tai  thuyt minh s VIII.2 

13. Thud và các khoãn phãi np Nhà ntróc 

Dan vi tInh: VND 

a)  

01/10/2021 S phãi np 
trong nàm 

s6 dä thuc np 
trong nám 30/09/2022 

Phãinp 

Thu TNDN 5.238.302.048 4.225.681.965 3.258.603.558 6.205.380.455 
Thus TNCN 647.326.339 915.759.526 495.261.110 1.067.824.755 
Thu tài nguyen 54.325.760 34.786.560 83.036. 160 6.076.160 
Thué nhà dt, tin thuê 2.909.815.920 
dt 

5.587.752.531 6.858.083.09 1 1.639.485.360 

PhI, 1 phi và các 
khoán phài np khac 

6.000.000 3.000.000 3.000.000 

b)  

Cong 8.849.770.067 10.769.980.582 10.697.983.919 8.921.766.730 

Phãithu 
Thu GTGT hang ni (244.885.39 1) 
dja 

300.000.000 55.114.609 

Cong (244.885.391) 300.000.000 55.114.609 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung PhO Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1zs6202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chinh) 

BAN THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHIN!! H(P NHAT (hip theo) 

cho k5' k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyEt minh nay là m5t bc5phan  hcip thành Va cdn duçrc dcc dng thai vái báo cáo tài chInh hqp nht kern theo) 

Các khoãn thu phãi thu/phài np ngân sách Nhà rnràc sa drcic quyt toán cii th vài ci quan thu. Chênh lch 
gifla so thus phãi thulphài np theo sO sách và sO lieu kiOm tra quyOt toán së &rcic diu chinh khi có quyOt toán 
chinh thurc vài cci quan thuO. 

14. Phãi trã khác 

30/09/2022 01/10/2021 
YND VND 

a)  Ngn han 6.494.609.884 7.175.487.484 
Kinh phi cong doàn, BHXH, BHYT, BHTN 5.837.923.379 3.557.116.013 
CO tüc phãi trã cho các cO dong 118.301.309 122.851.600 
Các khoàn phâi tra, phãi np khác 538.385.196 3.495.519.871 

b)  Dài han 4.000.000.000 9.659.604.447 
Cong ty CP Phát triOn Hung Hu - Nhn gop 
vOn Hçrp tác kinh doanh dr an can h cao 
cp SJ1 Plaza 

4.000.000.000 4.000.000.000 

Cong ty CP Thüy san Hung Hu 5.659.604.447 

c)  

Cong 

Phãi trã khác là các ben lien quan: 

10.494.609.884 16.835.091.931 

Chi tit trinh bay tai  thuy& minh sO VIIL2 
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1.2 04. 108.6 14.902 

1.181.097.270.559 
62.170.422.973 

574.200.774.099 
22.718.419.60 1 

409.3 88.979.600 231.866.980.420 

593.401.411.972 

4.995.777.388 4.995.777.388 

499.066.342.925 

476.054.998.582 
22.777.740.578 

171.380.880.000 

31.730.141.586 

60.336.782.000 

184.829.924.075 

4.999.530.343 

499.066.342.925 

476.054.998.582 
22.777.740.578 

171.380.880.000 

3 1.730. 141.586 

60.336.782.000 

184.829.924.075 

4.999.530.343 

1.298.443.683.949 

1.279.243.046.076 
62.111.101.996 

469.875.080.020 

69.853.573.632 

189.454.253.000 

477.633.061.707 

10.315.975.721 

593.401.411.972 

574.200.774.099 
22.7 18.419.601 

231.866.980.420 

21.531.890.000 

85.94 1.095.000 

80.051.825.218 21.531.890.000 

163.849.940.000 85.941.095.000 

455.316.374.092 

10.319.728.676 

207.146.611.690 207.146.611.690 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU • Mu s B 09 - DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Cy, Phuing Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1u s 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cãa Bô Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII (t1ê'p theo,) 

cho k5' k toán tü ngãy 01/10/2021 dn ngay 30/09/2022 

(Các thuy& mm/i nay là mót bc$phán hqp than/i và cdn dwqc dc ddng thai v&i báo cáo tài chin/i hçxp nMt kern theo) 

15. Vay và nç thuê tài chInh 

0 1/10/202 1 Trong näm 30/09/2022 
VND VND VND 

Giátrj S6cókhanang 
trã no TAng Giam Giátrj So có khã nAng 

trã no 
a) Ngn han 

Vay ngän hn 
Ngan hang UOB - Vit Nam 

Ngân hang TMCP Sài GOn 
Thuong TIn (Sacombank) 
Ngân hang TMCP A Châu 
(ACB) 
Ngan hang Nong Nghip và 
Phat trin Nông thôn 
(Agribank) 

Ngán hang Du ftr va phat 
trin Viêt Nam (BIDV) 
Ngân hang TMCP Tiên 
Phong (TP Bank) 

Nçdâi hin tJn hn trã 
Ngân hang Nong Nghip va 
Phát trin Nong thôn 
(Agribank) 

Ngan hang TMCP Sai Gôn 
Thucing TIn (Sacombank) 

23.011.344.343 23.011.344.343 19.200.637.873 23.011.344.343 19.200.637.873 19.200.637.873 
4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 

9.100.116.000 9.100.116.000 9.100.116.000 9.100.116.000 9.100.116.000 9.100.116.000 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU Mu s B 09- DN1HN I 

Dja chi: 1004A Au Ca, Phuing Phil Trung, Quân Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông tit s 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH ('tiê'p theo,) 

cho k' k toán hr ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuye't minh nay là môt b(5phán hçip thành và cdn duzrc dQc dng th&i thi báo cáo tài chInh hçrp nhAt kern theo) 

Cong ty TNHH Cho thuê tài 
chmnh qu6c th Vit Nam 

8.914.828.343 8.914.828.343 5.104.121.873 8.914.828.343 5.104.121.873 5.104.121.873 

b)  Dài han 57.328.121.215 57.328.121.215 35.022.645 15.288.325.133 42.074.818.727 42.074.818.727 
Ngân hang Nong Nghip vã 19.995.700.000 19.995.700.000 4.996.400.000 14.999.300.000 14.999.300.000 
Phát trin Nong thOn 
(Agribank) 

Ngan hang TMCP Sài GOn 33.315.798.000 33.315.798.000 9.100.116.000 24.215.682.000 24.215.682.000 
Thucing TIn (Sacombank) 

COng ty TNHH Cho thuë tài 
chInh qu6c t Vit Nam 

4.016.623.215 4.016.623.215 35.022.645 1.191.809.133 2.859.836.727 2.859.836.727 

Cong 556.394.464.140 556.394.464.140 1.298.478.706.594 1.219.396.940.035 635.476.230.699 635.476.230.699 

c) Vay va nq thuê tài chInh chira thanh toán 

Cong ly khong Co các khoãn vay vã nçi thuê tài chInh qua han  chua 

(*) Chi tit cac khoãn vay ngân han 

Ben cho vay S6 hçp ding vay 

thanh toán 

Thôi hn vay S6 dir nç gc tai 30/09/2022 Phtrong thic dam bão khoãn vay 

USD VND 

Ngân hang UOB - Vit Nam UOB/HCMC/CASL/20234 l2thang 22.718.419.601 ThChp 

201918906827 l2thang 224.250.000.000 ThChp 
Ngan hang TMCP Sai GOn 
Thuang Tin (Sacombank) 201918906827 12 thang 3 17.242,00 7.616.980.420 Th Chap 

29 



CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU . Mu s B 09- DNIHN 4 

Dja chi: 1004A Au C, PhiRrng PhU Trung, Qun Tan PhU, TP. HCM 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CII!NH ('flip theo) 

cho ky k toán tLr ngay 01/10/202 1 dn ngãy 30/09/2022 

(Các thuy& minh nay là tnç3t b5 phán hop thành và cn djrctc dc c1ng thai v&i báo cáo tài chInh hçrp nhá't kern theo) 

(Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chInh) 

189.000,00 
Ngân hang TMCP A Châu 
(ACB) 

Ngân hang Nong Nghip và 
Phat trin Nong thôn 
(Agribank) 

Ngan hang DAu tu và phát 
trin Viét Nam (BIDV) 

Ngan hang TMCP Tiên 
Phong (TP Bank)  

CVL.DN. 1856.290622 
CVL.DN. 1856.290622 

1606-LA V-202200045 

1606-LA V-202200045 

0 1/2022/177783 1/HDTD 

01/2022/177783 1/HDTD 

34/2022/HDTD/BCH  

12 thang 
12 thang 

12 thang 

12 thang 

12 thang 

12 thang 

12 thang 

16.994.000.000 The Chip 
4.537.890.000 The Chip 

6.480.000.000 The Chip 

3.309.500,00 79.461.095.000 The Chp 

202.640.799.050 The Chip 

187.664,00 4.505.812.640 The Chip 

4.995.777.3 88 TIn Chip 

Cong 574.200.774.099 

(**) Clii ti& các khoán vay va nçi thuê tai chmnh dai han 

- Chi tit các khoàn vay dãi han 

 

Ben cho vay S hçrp ttng vay ThOi han vay Se dir nq gec tai  30/09/2022 

 

Phtrffng thtrc dam 
bão khoãn vay 

   

Dirói 1 näm Trén 1 näm 

VND VND 

Cong 

VND 

Ngan hang Nong Nghip va 
Phát trien Nông thôn 
(Agribank) 

1606-LAV-202000812 60 tháng 296.400.000 668.900.000 965.300.000 The Chip 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HiU Mu s 1109 - DNIHN 
Dja chi: 1004A Au Cu, Phuong Phü Trung, Quán Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1w s6 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 côa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH ('tiê'p thea,) 

cho k5' k toán tir ngày 01/10/202 1 dn ngây 30/09/2022 

(Các thuy& minh nay là m5t bophán hçrp thành và can du-crc ä'Qc &ng th&i vái báo cáo tài chInh hçrp nha't kern theo) 

LAV201600721 120 tháng 4.700.000.000 14.100.000.000 18.800.000.000 The Chip 
Ngân hang TMCP Sài GOn LD1S 11700300 120 tháng 3.200.040.000 5.066.330.000 8.266.370.000 The Chip 
Thtsang Tin (Sacombank) 

LD1623700088 120 thang 4.530.000.000 13.590.000.000 18.120.000.000 The Chip 
LD 1728500607 120 tháng 1.370.076.000 5.789.752.000 7.159.828.000 The Chp 

Cong 14.096.516.000 39.2 14.982.000 53.311.498.000 

- Thuê tài chinh Cong ty TNHH Cho thuê tai chInh quc M Vit Nam de mua may móc, thiet bj, xe o to. Chi tiet các khoãn thuê nhix sau: 

S hçrp dIng thuê Thèi hin thuê S6 dir nq gec ti 30/09/2022 

Dirói 1 näm Trên 1 näm Cong 

20 19-00016-001 48 tháng 207.285.670 207.285.670 
2019-00057-001 48 tháng 325.94 1. 167 325.94 1. 167 
2021-00028-000 24 thang 3.483.396.382 3.483.396.382 
202 1-00 196-000 48 thang 392.353.428 948. 187.417 1.340.540.845 
202 1-00 195-001 48 thang 695. 145.2 16 1.911.649.320 2.606.794.536 

Cong 5.104.121.863 2.859.836.737 7.963.958.600 
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4 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU Mu s B 09- DNIHN 
Dja chi: 1004A Au Cc,, Phtring Phü Trung, Quân Tan PhCi, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1ts6 202/2014/TI'-BTC ngày 22/12/2014 cãa Bô Ta! chInh) 

BAN THUYET MIMI BAO CÁO TAI CH!NH HP NBAT (flip theo) 
S S cho ky ke toan tir ngay 01/10/2021 den ngay 30/09/2022 

(Các thuyIt minh nay là m5t b5 pht1n hçrp thành và cdn du-çrc dQc c!ng thai vái báo cáo tài chInh hcip nhá't ham theo) 

16. Vnchüs&hOii 

16.1 Bang dãi chilu MEn d3ng cüa vn chá so' hfru 

Vn gop cüa 
chüs&hüu 

Thãng dir 
c 

VOfl Co phan 
Co phiu quj Co phiu qu5 

L9i nhuân sau thud 
chira phân phi 

Dcm vi tInh: VND 

Tng cong 

S dir tai ngày 01/10/2020 22 1.560.600.000 46.428.827.960 (10.100.000) 5.011.297.455 19.531.692.213 292.522.317.628 
Lãi trong nm trirâc - 12.788.192.627 12.788.192.627 
Chia C6 tirc b&ng tin tfr lçii nhun - (13.293.030.000) (13.293.030.000) 
Thu lao Hi d6ng quán trj - (467.370.597) (467.370.597) 
S6 dir ti ngày 30/09/2021 221.560.600.000 46.428.827.960 (10.100.000) 5.011.297.455 17.968.095.458 290.958.720.873 
Läi trong näm nay 16.183.708.391 16.183.708.391 
Phát hành c6 phiu trá C6 trc 13.290.940.000 (13.290.940.000) 
Thu lao Hi d6ng quãn trj - (383.645.779) (383.645.779) 
S6 dir ti ngãy 30/09/2022 234.851.540.000 46.428.827.960 (10.100.000) 5.011.297.455 20.477.218.070 306.758.783.485 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dia chi: 1004A Au Ca, PhisOng Phü Trung, QuQ.n Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông tu s 202/2014/TI'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINII H(P NHAT (tilp theo) 
cho k3r k toán tü ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyet minh nay là mç3t bç5phçn hçrp than/i và cdn dwç.rc doc dng thai vái báo cáo tài chinh hi nhdt kern theo) 

16.2 Chi tilt van gop cfla chü so' hiu 

30/09/2022 01/10/2021 
VND VND 

Cong ty CP Phát trin HOng Hu 120.448.160.000 113.630.340.000 
Tng Cong ty ThUy san Via Nam - COng ty C phn 23.474.530.000 22.145.790.000 
Vn gop cUa các di tucing khác 90.928.850.000 85.784.470.000 

Cong 234.851.540.000 221.560.600.000 

16.3 C'ácgiao djch vl von vo'i các chü sO'hfru vOphânphOi cii tá'c, chia 10 nhun 

30/09/2022 01/10/2021 

VND VND 
-Vn dutircüachüs&hfru 
+ V6n gop du nAm 22 1.560.600.000 22 1.560.600.000 
+ Vn gop tang trong näm 13.290.940.000 
+ Vn gop giãm trong näm 

+ V6n gop cui näm 234.85 1.540.000 22 1.560.600.000 
- C tüc, Iç'i nhun dã chia 13.674.585.779 13.293.030.000 

16.4 Cii philu 

30/09/2022 01/10/202 1 
C phiu C phiu 

S6 hrcing c phiu dang k phát hành 23 .485.154 22.156.060 
S hrçing c phiu dA phát hành/bán ra cong chüng 23 .485.154 22.156.060 
COphilu pM thông 23.485.154 22.156.060 
COp/iOu u'u dai ('logi du-çrcphdn log/là vOn chü sO' hIu) 

s6 krçing c phiu di.rqc mua I0i (c phMu qu5) 1.010 1.010 
Cd p/iOu phd thông 1.010 1.010 
Cdphilu iai dâi (logi dwctc phOn logi là vOn chñ so' hiiu) 
S6 hrcing c phiu dang lisu hãnh 23.484.144 22.155.050 
Cdphiluphd thông 23.484.144 22.155.050 
Cdphie'u t(U dãi (loqi du-ctcphOn loqi là vOn c/a so' hi1u) 
Mnh gid cii philu dang iwu hành: 10.000 VND/cdphilu 

17. Các khoãn miic ngoài bang can d6i k toán hç'p nht 

Ngoi t các 1oi: 

30/09/2022 01/10/2021 

USD 46.137,10 52.091,00 
EUR 175,01 194,87 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s 1109- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au C, Phung Phü Trung, Qu.n Tan Ph, TP. HCM (Ban hành theo Thông tit s 202/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B Ta! chin/i,) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tiEp theo) 

cho ky k toán tfr ngãy 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyt mm/i nay là mç3t b5phán hcip thành Va cdn thtçjc dQC ddng thai v&i báo cáo là! chInh hcip nhdt kIm theo) 

VI. Th6ng tin b sung cho các khoãn m9c trInh bay trong Báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh hçrp nht 

1. 

a)  

Tang doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

Doanh thu 

Ttr 01/10/2021 
dn 30/09/2022 

VND 

Tir 01/10/2020 
dn 30/09/202 1 

VND 

Doanh thu ban hang hóa, thành phm và cung cp djch vti 1.341.919.126.664 1.122.182.236.604 

Cong 1.341.919.126.664 1.122.182.236.604 

b)  Doanh thu d6i vói các ben lien quan: 
Chi ti& t0i trInh bay tai  thuyt minh s VIII.2 

2. Các khoãn giãm trr doanh thu 

Tu 01/10/2021 Tfr 01/10/2020 
dn 30/09/2022 ttn 30/09/202 1 

VND VND 

Chiet khau thiicmg mal 19.809.427 115.617.924 
Hang ban bj trã lai 1.332.947.005 660.394.324 

Cong 1.352.756.432 776.012.248 

3. Giá vn hang ban 

lu 01/10/2021 Tw 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

Giá vn hang hóa, thành phm và cung cp djch vii 1.245.488.474.953 1.029.040.286.025 

Cong 1.245.488.474.953 1.029.040.286.025 

4. Doanh thu ho9t dng tài chInh 

Tif 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

LAi tin gfri, tin cho vay 2.364.259.393 1.535.973.528 
LAi chênh 1ch t giá d thi,rc hin 4.391.993.301 4.685.361.049 

Cong 6.756.252.694 6.221.334.577 

5. Chi phi tài chInh 

Tir 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

Chi phi 1i vay 36.0 10.037. 186 38.340.323.671 
Chi phi dr phông 737.322.611 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HIU Mu s B 09 - DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, PhuOng Phü Trung, Qun Tan Phci, TP. HCM (Ban hành theo Thông hrs202/2014/77'-BTC 

ngay 22/12/2014 cáa Bô Tài chmnh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIILNH HQP NHAT (hip theo) 
cho k' k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyt minh nay là mt b5 ph2n hcxp thành và cdn duic dQC dng 1hOi vái bOo cáo íàí chinh hçtp nhdt kern theo) 

L chênh 1ch t giá áâ thrc hin 5.723.929.770 3.282.093.850 
L chênh lch t giá chi.ra th%rc hin 2.835.980.335 

Cong 45.307.269.902 41.622.417.521 

6.  Thu nhãp khác 

Tir 01/10/2021 Tu 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 
Thu tr thanh 1 tài san c djnh 3 1.75 1.481 163.636.364 
Thu thp khac 907.754.580 148.221.286 

Cong 939.506.061 311.857.650 

7.  Chi phi khác 

Tir 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 
Các khoãn pht 1.069.736.616 865.716.968 
Cáckhoãnkhác 106.220.312 256.117.695 

Cong 1.175.956.928 1.121.834.663 

8.  Chi phi ban hang và Chi phi quãn I doanh nghip 

Tfr 01/10/2021 Tu 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

Cãc khoãn chi phi ban hang phãt sinh trong k5' 17.939.354.760 22.772.126.233 
Chi phi nhân viên 5.390.903.555 6.159.727.539 
Chi phi hoa hong 1.050.732.326 
Chi phi vn chuyn và bão him hang hóa 10.275.617.433 14.096.152.485 
Chi phi ban hang khác 2.272.833.772 1.465.513.883 

Các khoãn chi phi quãn 1 doanh nghip phat sinh trong kS' 17.941.682.088 17.179.456.275 
Chi phi than viên quãn 1 10.458.119.154 10.618.917.057 
Chi phi khu hao TSCD 209.072.724 432.414.407 
Chi phi quán I khác 7.274.490.210 6.128.124.811 

Cong 35.881.036.848 39.951.582.508 

9.  Chi phi san xut, kinh doanh theo yeu to 

Tir 01/10/2021 Tw 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 1.160.574.214.851 929.059.491.802 
Chi phi nhân cong 61.170.619.642 61.921.921.343 
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CONG TY cO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU Mu s6 B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung PhCi Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1w s6 202/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 czia Bô Tài chinh) 

BAN THUYET M1I4ffl BAO CÁO TAI CHIINH Hç* NHAT (tip theo) 
cho ky k toán tfr ngãy 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các 1huyt minh nay là mçt bç5 phán hop thành Va cdn dwçrc a'QC thing thai v&i báo cáo tài chInh hop nMt kern theo) 

Chi phi khu hao tài san c djnh 15.407.726.532 15.440. 198. 179 
Chi phi djch viii mua ngoài 31.399.601.209 47.435.992.349 
Chi phi bang tian khác 12.784.877.920 12.004.813.694 
Cong 1.281.337.040.154 1.065.862.417.367 

10.  Chi phi thud thu nhp hin hành 

Tir 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

Lçri nhun k toán trinrc thud thu nhp doanh nghip 20.521.995.542 16.203.295.866 
Các khoãn diu chinh tang, giám lqi nhu.n k toán d xác djnh lçii 
nhu.n chju thu thu thp doanh nghip 

1.713.067.559 2.079.788.004 

- Các khoãn diu chinh tang 1.713.067.559 2.059.112.751 
- Các khoãn di&u chinh giãm 

- Biu chinh loi nhuan trtrâc thu do hop that 6.448.375 20.675.253 
Lçii thun tInh thua 22.235.063.101 18.283.083.870 
Trong do: 

- Lqi thun tInh thus 15% 4.426.613.110 4.830.270.694 
- Lai nhuan tmh thue 20% 17.808.449.991 13.452.813.176 

Tng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 4.225.681.965 3.415.103.239 

11.  Lãi/ (Li) co' ban trên c phiu 

Tir 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

Lçii nhuân k toán sau thua thu nhp doanh nghip 16.183.708.391 12.788.192.627 
Các khoán diu chinh tang hoc giOm 1ci nhun ka toãn d xác 
djnh 1çi nhuan hoc 1 phân b cho c dông sâ hitu c phMu ph 
thông 

(383.645.779) (319.704.816) 

Các khoán didu chinh tang 

Các khoán dkiu  chinh giám 383.645.779 3 19.704.816 
- TrIch thu lao HDQT 383.645.779 319.704.816 
Lçii nhun hoc 1 phân b cho c dông s& hthi c phiau ph thông 15.800.062.6 12 12.468.487.8 11 
C6 phiau ph6 thông dang hru hành bith quãn trong kS' 23.484.144 22.155.050 
Lai ca bãii trên c phiéu 673 563 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phung PhU Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông us so' 202/2014/7T-BTC 

ngày 22/12/2014 czia B5 Tài chInh) 

BAN THUYET MIMI BAO CÁO TAI CII!NH HVP  NHAT (tiEp theo) 
cho k' k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyit minh nay là môt bOphán hçip thành và cdn dzsqc doc &ng thai vol báo cáo tài chInh hqp nhcit kern theo) 

VIII. Nhung thông tin khác 

Nhfrng sly kiin phát sinh sau ngày kt thüc k5' k toán nãm 

Tng Giám d6e Cong ty khng djnh rang, theo nhn dinh  cOa T6ng Giám d6e, tren các khIa cnh trQng yu, 
không eO sir kin bAt thixing nào xay ra sau ngày khoá s kA toán lam ãnh hi.róng dAn tmnh hinh tài chInh và hot 
dng cOa Cong ty cAn thiAt phãi diAu chinh hoe trmnh bay trên Báo cáo tài chInh hçip nhAt cho k' kA toán tir ngày 
01/10/2021 dAn ngày 30/09/2022. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

a) Thu nhâp cüa thành viên Hi dng quãn Tr, Ban TAng Giám dAc trong nàm nhir sau: 

TiAn hrcrng, thrâng cUa thành viên Hi dAng quán frj có tham gia diAu hành và Ban TAng Giám dAc 

H9 và ten Chirc vy Tir 01/10/2021 
dAn 30/09/2022 

VND 

Tir 01/10/2020 
dAn 30/09/202 1 

VND 

Ba Pham Thj Minh 
Nguyt 

Chü tjch DAn 02/12/2021 

Ong Tü Thanh Phmg Chü tjch Tfr 02/12/202 1 360.3 87.345 
Ong TAng Van lung TAng Giám dAc Tr22/12/2020 

dAn 02/12/202 1 
88.961.129 669.613. 150 

Ong Tir Thanh Phyng TAng Giám dAc DAn 02/12/2020 66.969.200 
Ong Vu Quang Chmnh lông Giám dAc Tr 02/12/202 1 422.680.300 
Ba NguyAn Thj Phó TAng Giám dAc DAn 05/05/2021 230.634.783 
Phrmg Nhu 

Ong Nguyn Van Dol Phó lông Giám dAc 364.832.962 329.149.127 

Ba Nguyn Thj Nga Phó TAng Giám dAc Tr 22/12/2020 

dAn 17/12/2021 

59.443.005 308.505.137 

Ong Nguyn Tü K' Pho Tong Giam doe Tr ngày 05/05/2021 569.102.605 188.390.567 
Ba NguyAn YAn Pho Tong Giam doe Tr 17/12/202 1 160.939.014 
Ba Nguyn Thanh Ha Phó TAng Giám dAc Tr 17/12/202 1 

Cong 

Thu lao cüa các thành 

2.026.346.360 1.793.261.964 

viên Hi dAng quãn trj 

HQ Va ten Chü'cvu Tir 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dAn 30/09/2022 dAn 30/09/2021 

VND VND 

Ba Pham Thj Minh Chü tjch DAn 02/12/202 1 57.510.000 72.000.000 
Nguyt Phó chü tjch Tü 02/12/202 1 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qun Tan Phi, TP. 1-1CM (Ban hành theo Thông 1w Sd 202/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 cüa Bô Tài chinh) 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TAI CIIINH HP NHAT (thfp Ihec) 
cho k' k toãn tü ngày 01/10/2021 dn ngãy 30/09/2022 

(Các thuydt minh nay là môt b phán hçip thành va cdii a'u-çxc dQc ddng thai vâi báo cáo tài chinh hqp nhát kern lheo) 

Ong Tir Thanh Ph%ing Phó chü tjch Dn 02/12/2021 62.370.000 61.200.000 
Chü tjch Tü 02/12/2021 

Ong Trn Thanh Hircmg Thành viên 48.600.000 54.000.000 
Ba Hu'nh Thanh Thành viên 48.600.000 54.000.000 
Ong Ton Tht Dién Thành viên 48.600.000 54.000.000 
Khoa 
Ong T6ng Van Thng Thành viên Dn 02/03/2022 9.000.000 40.500.000 
Ong Vu Quang ChInh Thành viên 40.500.000 

Cong 315.180.000 335.700.000 

b) Trong nam, Cong ty phát sinh các nghip vi vói các ben lien quan nhir san: 

Các ben lien quan Mi quan h Ni dung nghip vu Giã trj giao dich 

VND 

Cong ty CP Phát Trin Hung Hu Ben lien quan Doanh thu djch vii 1.504.074.838 

Cho dn ngày 30/09/2022, các khoãn chua thanh toán vâi ben liOn quan thu sau: 

Các ben liOn quan Mi quan h Ni dung nghip vu Giá trj các khoãn 
phãi thu, (phãi trã) 

VND 

Cong ty CP Phát Trin Hing Hu Ben lien quan Phãi thu khách hang 1.601.130.467 
Phãi trã khác (4.000.000.000) 

3. Báocáobphn 

Báo cáo b phn theo khu vtrc dja l 

Hoat dng cüa Cong ty &rcyc phân b chü yu & trong nu&c và xut khu: 

Chi tit doanh thu thun v ban hang và cung cp djch viii theo khu vrc dja 1' dira trOn vj trI cüa khách hang thu 
sau: 

Tw 01/10/2021 Tir 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

Xut khAu 267.070.413.644 258.947.875.371 
Trong nithc 1.073.495.956.588 862.458.348.985 

Cong 1.340.566.370.232 1.121.406.224.356 
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K toán trlrOlig 

Nguyn Thj M5 Diu 

TP. H ChI Minh, ngày 17 tháng 10 nám 2022 
CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 

TOng Giám dOe 

CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HJU Mu sO B 09- DN/HN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phu?ing Phü Trung, Qu.n Tan PhO, TP. 11CM (Ban hành theo Thông tzr s 202/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B3 Tài chmnh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT ('hip theo) 
cho k' k toán tO ngày 01/10/2021 dOn ngày 30/09/2022 
(Các thuyél minh nay là mct b3 phn hcip thành và cdn dwgc dc a'dng thai vat báo CáO tat chinh hcrp nhdt kern Iheo) 

Báo cáo bô phân theo linh virc kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chü yOu cüa Cong ty là san xuOt chO biOn thüy san, nông san nén khOng trinh bay báo cáo 
bphn. 

\1 

4. Giá trj hç'p ly cüa tài san và nq phãi trã tài chInh 

Cong ty cht.ra xác djnh di.rqc giá frj hçip 1' cUa tài san tài chInh và cong n tài chInh tai ngày kt thüc k k toán 

do thông liz 210/2009/TT-BTC do BO tài chInh ban hành ngày 06/11/2009 cOng nhu các quy djnh hin hành chua 

có hiróng dn ct th v vic xác djnh giá frj hçp I cUa các tài san tài chInh và cong nçi tài chInh. Thông liz 210 
cOng yêu cu ap dmg Chun mrc báo cáo tài chInh Quc M v vic trinh bay báo cáo tài chInh và thuy& minh 
thông tin dti vâi cong ci tài chInh nhi.rng không dtxa ra huóng dn twmg dircmg cho vic dánh giá ghi nhn cOng 
ciii tài chmnh bao g6m cá áp ding giá frj hcip 1, nhm phO hcp vâi Chun mirc báo cáo tài chInh Quc t. 

5. Thông tin so sáuh 

Là so 1iu duçic ly tr Báo cáo tài chInh cho k' kO toán tr ngày 01/10/2020 dOn ngày 30/09/2021 dâ diicic kiOm 
toán bài Cong ty TNHH Djch vii lix vOn tài chInh kO toán và kiOm toán Nam Vit. 
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