
CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VlT NAM 

HUNG HAU Dôc lap - TV do - Hnh phUc 

oOo cO)  

So: .2022/HHA/CV TP. HCM, ngOy 20 thông 10 ndm 2022 

(V/v CB1T clinh k)>: BCTC Rieng Qu 4 näm tài 

chInh 2022) 

KInh gCii: - So Giao Duch ChUng Khoán Ha Nôi; 

- Uy Ban Chung Khoán Nhà NUOc. 

1. Ten tO chc: Cong ty CO Phán NOng Nghip Hông Hâu 

2. Ma chUng khoán: Sil 

3. Dja chi lien lac: 1004A Au Cci, P. PhU Trung, Q. Tan Phü, Tp. HCM 

4. Dien thoai: 028. 3974 1135 - 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280 

5. Email: infohunghau.vn  

6. Nguôi thijc hin cOng bO thông tin: Ong Vu Quang ChInh - TOng Giám dOc. 

7. Ni dung Cong bO thông tin: 

7.1. Báo cáo tài chInh Qu 4 nàm tài chInh 2022 (01/07/2022 - 30/09/2022) cUa Cong ty CO phán 

Nong nghip Hông Hàu duçic 1p ngày 20/10/2022 bao gOm: BCDKT, BC KQKD, BC LCTT, TM 

BCTC. 

7.2. N dung giái trinh: giái trinh kt qua hot dng san xut kinh doanh Qu' 4 näm tài chinh 

2022 tang so vOi cong k' Qu 4 näm tài chInh 2021 nhu sau: 

- Lai nhuãn sau thué cüa qu' IV nàm tài chInh 2022 tang 58% so vOi cOng k' qu' IV näm tài 

chinh 2021 là do: 

~ Doanh thu tang 

+ Cci cu hang ban khác nhau 

8. Da chi website dang tái toàn bO thông tin trên: www.agri.hunghau.vn   

Chung tôi xin cam kt thông tin cong bO trén day là dün su that và hoàn toàn chju trách 

nhiêm trudc pháp lut ye ni dung thông tin dã cong bö 

* NOi nhãn: 

- NhU tren; (Ky, C/c vu, clOng dä'u) 

- LUu VT. 

VU QUANG CHiNH 

oIthVc hiên CBTT 



CONG TV . ONG NGHIEP HUNG HAU 
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c6 HAN 

LI OUANG CH%NH 

CONG TV cO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU 

SO:  AL..  2022/CV-HHA 

V/v: giài trinh két qua hoat dOng SXKD 

qu IV nàm tài chinh 2022 tang so vOl 

cling kSf qu IV nàm tài chinh 2021 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc Lap - TV Do - Hrih PhUc 

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 näm 2022 

Kinh gUi: CJV BAN CHUNG KHOAN NHA NLJOC 

Cong ty 

näm tài 

sO GIAO DICH CHUNG KHOAN HA NQI 

xin giai trinh két qua hoat dOng san xuát kinh doanh qu IV nàm tài chinh 2022 tang so vOi cUng k' qu' IV 

chinh 2021 nhii sau: 
Bang tOng hop các chi tiêu: 

Chi tiêu DVT 

Qu IV Nàm 2021 

(tU 01/07/2021 

den 30/09/2021) 

Quy IV nàm 2022 

(tU 01/07/2022 

den 30/09/2022) 

% tang, 

giàm 

Il San luong SX-TT 

1. San ktQng san xut Thn 250 456 82% 

2. San kcQng tiêu thy Thn 428 490 14% 

11/ Doanh thu - Loi nhuân 

1. Doanhthuthuàn Tiiêu dOng 330,270 423,843 28% 

2. Lcii nhuän sau thué Triu dOng 5,059 8,002 58% 

111/ Các chi tiêu tài chinh co bàn 

1. Càc khoàn phái thu ngán hn Triêu dOng 302,588 282,758 
-J 

-7% 

2. Hang ton kho Triu dOng 266,224 303, 076 14% 

3. N ngàn hen Triu dOng 610,161 645,645 6%j 

* LVI nhuán sau thud cCia qu IV näm tài chinh 2022 tang 58% 50 vói cOng k' qu' IV nàm tài chinh 2021 Ia do: 

- Doanh thu tang 

_Ca càu hang ban khàc nhau 

hen dày là phàn giài trinh bi€n dong ye KQKD giUa hal k' báo cáo cUa Cong Ty CO PhOn NOng Nghip Hung Hu 

Iran trcng kinh chào 

Nal nhän: 

_NhUtrén 

- LUu TV 



CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HIJNG H4u 

BAO CÁO TAI CHINH 

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

TP. H Chi Minh, Tháng 10 nm 2022 



Ekn vj tinh: VND 

01/10/2021 

617.213.869.837 

5.440.130.061 

5.440.130.061 

31.075.491.181 

3 1.075.491.181 

302.587.773.959 

292.239.931.366 

4.435.056.658 

5.912.785.935 

266.224.089.885 

266.224.089.885 

11.886.384.75 

1.655.037.54 

10.231.347.21 

367.781.856.822 

7.400.970.635 

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) 

c6 
NONG 

HUN 

'Li.1 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU MusB01-DN 
Dja chi: 1004A Au C, Phu&ng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông lit so 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cza Bô Tài chInh) 

BANG CAN 0(31 KIt TOAN 

Ti ngày 30 tháng 09 nàm 2022 

Ma Thuyt TA! SAN 30/09/2022 S6 minh 

A - TA! SAN NGAN HAN 100 672.506.298.254 

I. Tin Va các khoãn tuirng dirong tin 110 V.1. 32.089.719.058 
1. Tin 111 32.089.719.058 

II. Du tir tài chInh ng6n hn 120 V.2. 39.590.390.249 
1. Du ttr nm giU d6n ngày dáo han 123 39.590.390.249 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 282.757.666.628 
1. Phái thu ng.n han  cüa khách hang 131 V.3. 249.829.805.565 
2. Trá trithc cho ngix&i ban ng.n han 132 V.4. 4.740.787.339 
3. Phãi thu ngn han  khác 136 V.5.a 28.187.073.724 

IV. Hang tn kho 140 V.6. 303.076.471.135 
1. Hàngt6nkho 141 303.076.471. 135 

V. Tài san ng6n han khác 150 14.992.051.184 
1. Chi phi trà tnr&c ngn han 151 V.11.a 2.025.221.405 
2. Thus GTGT &rçc khu trfr 152 12.966.829.779 

B- TA! SAN DAI HN 200 355.403.111.355 
I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 3.780.286.449 
1. Phãi thu dài han khác 216 V.5.b 3.780.286.449 

II. Tài san c6 dinh 220 246.466.723.419 
1. Tàisãnc6djnhhthjhhth 221 V.7. 139.117.708. 103 

- Nguyen giá 222 249.197.126.671 
- Giá trl hao mon 1u9 Ice' 223 (110.0 79.418.568) 

2. TSCD thuê tài chinh 224 V.8. 14.446.402.705 
- Nguyen giá 225 18.269.966.878 
- Giá Irl hao mOn lu7 Ice' 226 (3.823.564.173) 

3. lSCDvôhjnh 227 V.9. 92.902.612.611 
- Nguyen giá 228 102.281.820.014 
- Giá trj hao mOn 1u9 Ice' 229 (9.379.207.403) 

III. Bt dng san du tir 230 

IV. Tàisãnd&dangdàihan 240 13.468.035.736 
1. Chi phi xay dirng c ban dc dang 242 V.10. 13.468.035.736 

V. Du tir tài chInh dài hn 250 V.2. 50.383.177.389 
1. Dutixvàocongtycon 251 19.545.000.000 
2. Bu tix gop v6n vào don vi khác 253 31.325.500.000 
3. Dir phông du tix tài chinh dâi hn 254 (737.322.611) 
4. Du ttr nm girt d6n ngày dáo han 255 250.000.000 

VI. Tài san dài han khác 260 41.304.888.362 
1. Chi phi trá tniâc dài han 261 V.11.b 41.304.888.362 

TONG CQNG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 1.027.909.409.609 

8.162.945.534 

8. 162.945.534 

53.120.500.000 

19.545.000.000 

31.325.500.000 

2.250.000.000 

42.540.159.601 

42540.159.601 

984.995.726.659 



Don vi tinh: VND 

01/10/2021 

693.412.288.363 

610.161.440.536 

90.362.664.364 

2.597.987.019 

8.767.345.354 

2.601.506.151 

84.611.188 

6.680.945.227 

499.066.342.925 

38.308 

83.250.8 827 

16.263.! 

9.659.6l144 

57.328.115 
NGHIEp 

291.583.43: 

221.560. 

221.560.600.000 

- 

46.428.827.960 

(10.100.000) 

5.011.297.455 

18.592.812.881 

5.771.291.616 

CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qu.n Tan PhCi, TP. HCM 

Mu S6 B 01 - DN 
(Ban hành theo Thông tir S6 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 czia Bô Ta! chIn/i,) 

BANG CAN DO! KE TOAN 

Ti ngày 30 tháng 09 näm 2022 

(hip bheo) 

NGUON VON Thuyt 
so minh 30/09/2022 

C - NQ PHAI TRA 300 720.413.303.513 
I. Ny ngn han 310 645.644.539.638 
1. Phãitránguyibánnghan 311 V.12.a 32.650.002.236 
2. Ngirii mua trá tin trixâc ngn han 312 1.095.858.654 
3. ThuvacackhoanphainopNhanuorc 313 V.13. 8.892.142.657 
4. Phãi trã nguari lao dng 314 3.521.804.028 
5. Doanhthuchrathchinngnhan 318 83.214.156 
6. Phâi trá ngân han khác 319 V.14.a 6.000.067.627 
7. Vay và nqthuê tài chInh ng6n han 320 V.15.a 593.401.411.972 
8. Qu5'lthenthtrong,phuckji 322 38.308 

II. Nç dài han 330 74.768.763.875 
1. Phãi trá ngii?i ban dài han 331 V. 12.b 28.693.945.148 
2. Pháitrãdàjhankhác 337 V.14.b 4.000.000.000 
3. Vay và no thuê tài chInh dài han 338 V.15.b 42.074.818.727 

D - VON CHIJ sO HCJU 400 307.496.106.097 
I. V6nchüs&htju 410 V.16. 307.496.106.097 
1. Vn gop ci'ia chü sâ hiiu 411 234.851.540.000 

- Cd phiiu p/id thông co quydn bidu quy& 411a 234.851.540.000 
-Cdphidutrudã.i 411b 

2. Thngduv6ncphn 412 46.428.827.960 
3.  Cphi4uqu 415 (10.100.000) 
4.  Qu du tu phát frin 418 5.011.297.455 
5.  La! nhun sau thud chua phan ph6i 421 21.214.540.682 

- Lçi nhuán sau thud chiraphân phd! 1zy 
kAddn cuo'i /cj) trzthc 

421a 4.918.227.102 

- Lçri nhutn sau thud chwaphdn phdi k5 nay 421b 

II. Ngun kinh phi Va qu khác 430 

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 

16.296.313.579 12.821.521.265 

1.027.909.409.609 984.995.726.659 

TP. Nd ChI Minh, ngày 17 tháng 10 nám 2022 

CONG TY CO PHANNONG NGHIP HUNG HU 
K toán trw&ng Giäm d6c 

Nguyn Thj M5 Diu VUQuan hInh 
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CHI TIEU Ma 
S6 

  

11 

Doanh thu hoat dOng tài chInh 21 
Chi phi tài chInh 22 
- Trongdo: C'hiphIMivay 23 
Chiphibán hang 25 
Chi phi quAn 1 doanh nghip 26 

L91 uhun thun tLr hot dng kinh doanh 30 
{30=20+(21-22)-(25+26)} 

Thunhpkhac 31 
Chi phi khác 32 

Lqi nhuân khác (40 = 3! - 32) 40 
Tong lçi nhun k toán tru&c thu6 50 
(50=30+40) 

Chi phi thu6 TNDN hin hành 51 
Chi phi thu6 TNDN hoãn lai 52 

1. Doanh thu ban hAng vA cung c6p dich vi 01 

2. Các khoAn giAm trfr doanh thu 02 
3. Doanh thu thuân v ban hang vA cung c6p 10 

dich vu (10=01 - 02) 

4. Giá v6n hang ban 
5. Lçi nhun gp v ban hang vA cung c6p dlch 20 

vt,i(20=10- 11) 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU 

Dja chi: 1004A Au C, Phtthng PhOTrung, Qun Tan Phü, TP. HCM 
MusB02-DN 

(Ban hành Eheo Thông Eu' s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza B5 Tài chIn/i) 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH 
Tu' ngay 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

Thuyt 
minh 

Qu nay näm nay 

01/07/2022 - 30/09/2022 

Qu nAy nAm trirOc 

01/07/2021 - 30/09/2021 

Lüy k6 nAm nay 

01/10/2021 - 30/09/2022 

Dan vj tInh: VND 

LUy k nAm trtrOc 

01/10/2020 - 30/09/2021 

VI.!. 424.236.726.094 330.285.658.967 1.341.919.126.664 1.122.182.236,604 
VI.2.  224.869.261 15.6 17.924 1.352.756.432 776.012.248 

424.011.856.833 330.270.041.043 1.340.566.370,232 1.121.406.224,356 

VI.3.  394.036.309.206 308.864.792.869 1.245.488.474.953 1.029.040.286.025 
29.975.547,627 21.405.248.174 95.077.895.279 92.365.938.331 

VI.4.  1.960.377.654 1.662.820.253 6.756.250.069 6.221.324.018 
VI.5.  13.261.201.551 10.38 1.690.963 45.307.269.902 41.622.417.521 

8.246.848.874 9.748.320.625 36.010.037.186 38.340.323.671 
VI.8. 4.508.954.905 3. 178.005.899 17.939.354.760 22.772.126.233 
VI.8. 4.117.720.273 3.142.752.290 17.935.231.088 17.158.770.463 

10.048.048,552 6.365.619.275 20.652.289.598 17.033.948,132 

VI.6.  936.003.903 5.705.990 939.506.061 311.857.650 
VI.7.  900.367.227 47.638.481 1.069.800.115 1.109.181.278 

35.636.676 (41.932.49!) (130.294.054) (797.323.628) 
10.083.685.228 6.323.686.784 20.521.995.544 16.236.624.504 

VI.1O. 2.08 1.822.527 1.264.737.356 4.225.681.965 3.415.103.239 



CONG TV CO PHAN NNG NGH1P HUNG HU 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phu&ng Phü Trung, Qun TAn PhA, TP. HCM 

MhsBO2-DN 
(Ban hành theo Thông lit sti 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza B5 Tài chIn/i) 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 

Tu ngAy 01/10/2021 dn ngAy 30/09/2022 
(tiEp theo) 

01/07/2022 - 30/09/2022 01/07/2021 - 30/09/2021 01/10/2021 - 30/09/2022 01/10/2020 - 30/09/2021 
CHI TIEU MA Thuyt 

S6 minh 

Dan vi tInh: VND 
Qu nAy nAm nay Quy nAy nAm trirOc Lily k nAm nay Luy k nAm truOc 

17. Lçi nhun sau thud thu nhp doanh nghiêp 60 8.001.862.701 5.058.949.428 16.296.313.579 12.821.521.265 
(60=50-51-52) 

K6 toáu truOng 

Nguyn Th M5 Diu 

4 



CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HJNG H4U 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phtrng Ph Trung, Qun Tan Phi, TP. HCM 

x Mau so B 03 - DN 
(Ban hành theo Thông tzscf200/2014/Tr43Tc 

ngay 22/12/2014 czia B5 Tài chInh) 

BAO CÁO Lull CHUYEN lIEN T] 

(Theo phwongphdp gidn iMp) 
Tir ngày 01/10/2021 den ngày 30/09/2022 

CHI liEu Ma 
s 

Thuyt là 01/10/2021 
minh t1n 30/09/2022 

Dan vi tInh: VND 

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

Liru chuyn tin tü hoyt dng kinh doanh 

Lqi nhuân trtró'c thus 01 20.521.995.544 16.236.624.504 
2. Diu chinh cho các khoãn 

- Khu hao tài san c djnh và bt dng san du tix 02 15.407.726.532 15.440. 198. 179 
- Các khoãn dr phang 03 737.322.611 
- Lâi, 1 chênh 1ch t giá h6i doái do dánh giá 1i 
các khoán mic tMn t có gc ngoi t 

04 (47.040.542) (13 1.73 1.990) 

- Lâi, 1 tü hoat dOng du ti.r 05 (2.396.008.249) (1.699.599.333) 
- Chi phi lâi vay 06 36.010.037. 186 38.340.323.671 
- Các khoân diu chinh khác. 07 

3. Lqi nhuãn tir hoot dng kinh doanh trtró'c thay 
dãi vn liru dng 

08 70.234.033.082 68.185.815.031 

- Tang, giâm các khoãn phai thu 09 20.715.308.949 51.622.944.790 
- Tang, giãm hang t6n kho 10 (36.852.381.250) (4.940.445.68 1) 
- Tang, giãm các khoãn phái tra (khong k lAi vay 
phãi trã, thu thu nhp doanh nghip phäi np) 

11 (53.047.829.8 16) (3 8.77 1.0 12. 193) 

- Tang, giãm chi phi trã trixâc 12 865.087.374 (19.866.894.526) 
- Tin lâi vay dâ trá 14 (36.010.037.186) (38.340.323.671) 
- Thu thu nhp doanh nghiep dA nOp 15 (3.258.603.558) (7.392.755.097) 
- Tin thu khac tr hoat dng kirih doanh 16 92.727.101 
- Tin chi khãc cho hoat dOng kinh doanh 17 (383.645.779) (467.370.597) 
Lwu chuyin tiln thun tfr hoçit d3ng kinh doank 20 (3 7.645.341.083) 10.029.958.056 

II. Luii chuyn tin ta hot dng du hr 
1. Tin chi d mua sm, xay dirng TSCD và cac tài 

san dài han khác 
21 (10.714.986.202) (33.690.259.055) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhi.rqng ban TSCD và các tài 
san dài han khác 

22 31.751.481 11.191.776.074 

3. Tin chi cho vay và mua các cong ci nq cüa don 
vj khác 

23 (6.945.186.18 1) 

4. Tin thu h8i cho vay, ban 'a  các cOng Cu no cüa 
don vj khác 

24 2.000.000.000 

5. A 
Tien chi dau tir gop von vao don v khac 25 (8.5 14.899.068) 

6. Tin thu Iâi cho vay, c tüc và 1çi nhun &rac chia 27 2.364.256.768 1.673 .955 .0 13 
Lwu chuyn lien thuan lfr hoqi €tng thu 1w 30 (14.833.877.021) (27.769.714.149) 

III. Liru chuyn tin ta hot dung tài chInh 

1. Tin thu ta di vay 33 1.298.478.706.594 1.095.313.822.106 
2. Tin chi trã nçi gc vay 34 (1.209.290.302.559) (1.054.567.809.734) 
3. Tin chi trã no thuê tài chinh 35 (10.106.637.476) (7.414.657.221) 

5 



K toán trirö'ng 

Nguyn Thi M5 Diu 

TP. Hd ChIMjnh, ngày 17 thang 10 nàm 2022 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG H1U 

T6ng Giãm d6c 

0N 

Vu Quan hInh JG I 

I NC 

1.rF 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 
Dja chi: 1004A Au Cq, Phng Phü Trung, Quãn Tan Phü, TP. HCM 

MaUSOB03-DN 
(Ban hành theo Thông tit s6 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cza B Tài chInh) 

BAO CÁO LUIJ CHUYEN TIEN TE 

(Theophirorngpiujp gidn flip) 
TO ngOy 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(tie'p theo) 

Dcrn vi tInh: VND 
CHI TIEU Ma Thuyt TLr 01/10/2021 Tir 01/10/2020 

S6 minh dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 4. C6 t(rc, lçii nhuân dâ trá cho chü sâ hüu 36 (13.285.050.000) 
Lwu chuyin tin thuân tfr ho,t d3ng tài ch(nh 40 79.081.766.559 20.046.305.151 
Liru chuyn tin thun trong k5' (50=20+30+40) 50 26.602.548.455 2.306.549.058 

Tin và tircYng throng tin du k' 

Anh hixàng cüa thay d6i t giá h6i doai quy d6i 
ngoai t 

60 

61 
5.440.130.061 

47.040.542 
3. 139. 176.074 

(5.595.071) 
.A • .) . Tien va tirong throng tien cuoi ky 

(70=50+60+61) 
70 V.1. 32.089.719.058 5.440.130.061 



CONG TY cO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU 
Da chi: 1004A Au Ca, Phirng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM 

Mu s B 09 - DN 
(Ban hành theo Thông tws6200/2014/77'BTC 

ngày 22/12/2014 cña B5 Tài chin/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
cho k5' k toán Ur ngãy 01/10/2021 d&i ngày 30/09/2022 
(Cãc thuy& minh nay là m5t b5phdn hop thành và cdn a'zrçrc dQc &ng th&i vái bdo cáo tài chInh kern theo) 

I. Dc dim hot dng cüa doanh nghip 

1. Hmnh thfrc sir hfru vn 

Cong ty C6 phn Nong Nghip Hung Hu (ten Cu Cong ty C6 phn Thüy San S6 1) hot dOng theo gthy 
chüng nhn dang k doanh nghip s6 030247389, dang k 1n du ngày 10 thang 07 nm 2000 và dang k' 
thay di 1n thi.'r 28 ngày 01 thang 08 nAm 2022 do Sr k hoach và Du tii TP. H ChI Minh cp. 

Trii sâ chfnh cOa Cong ty ti s6 1004A Au Ca, Phtr&ng Phü Trung, Quân Tan PhU, TP. H ChI Minh 

2. Linh vtrc kinh doanh 

Linh virc kinh doanh cüa Cong ty là san xut, thuang mai, djch vi. 

3. NgAnh ngh kinh doanh 

Hoat dOng chfnh cUa Cong ty, nhix sau: 

San xut, ch bin các mt hang thUy san; 

Xut nhp kMu trirc tip thOy hãi san, nông san, süc san và cac loai hang hóa, may mOc thit bj, vt tr 
nguyen lieu, hóa cMt, cOng ngh pMm; 

San xu&t, ch bin các mt hang nOng san; 

San xut, ch bin cac mt hang sUc san; 

Ban buôn nông, lam san nguyen lieu (t± g tre, m'ra) và dng vt sng; 
Ban buôn thixc ph.m; 

4. Chu k5r san xut, kinh doanh thông thu*ng 

Chu k' san xuát, kinh doanh thông thir&ng cUa Cong ty diiçc th?c hin trong thai gian không qua 12 tháng. 

5. Dc dim hot dng cüa doanh nghip 

Trong k5', Cong ty không CO thay di bt thrOng gi v dc dim hoat dOng kinh doanh. 

6. Cu trüc doanh nghip 

Dank sdch cong ty con: 

Ten Cong ty T' l Dja chi Ngãnh ngh kinh doanh 
Cong ty TNHH Ngix 65% S 45D/TB Quc 10 54, Ap Tan Ch bin bão quãn thüy san và nghip HOng Hâu Birth, Xà Tan Thành, Huyn Lai các san phAm tfr thOy san 

Vung, Tinh Dng Thap, Vit Nam 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au C, Phu&ng Phii Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông tz s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cãa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH ('tiip 1he0) 

cho k5' k toán tfr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyet minh nay là mç3t bç5 phç2n hçip thành và cdn duc,c dQc &ng th&i vái báo cáo tài chInh kern theo) 

II. K5' k toán, don vl tin t s& dyng trong k toän 

1. K'ktoán 

K' k toán nm cOa Cong ty theo näm duong ljch, bat du tir ngày 01/10 näm tnrâc và k& thOc vào ngày 
30/09 näm nay. 

2. Don vi tin t sU dyng trong k toán 

Dn vj tin t sir diing trong kâ toán là dng Vit Nam ("VND"). 

III. Chun mirc và Ch d k toán áp dyng 

1. Ch dO k toán áp dyng 

Cong ty áp diing Ch dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông ti.r s 200/2014/TT-BTC ("Thong tis 
200") huâng dn ch dQ k toán cho doanh nghip do BQ tài chfnh ban hành ngày 22/12/2014. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun mirc k toán và Ch dO k toán 

Cong ty d ap ding các Chun mrc k toán Vit Nam và các van bàn huOng dn Chun mvc  do Nhà rnràc 
d ban hành. Các báo cáo tài chInh &rçlc 1p và trinh bay theo dung mi quy djnh cüa trng chutn mvc, 
thông tu huàng dn thc hin chun mrc và Ch dQ ké toán hin hành dang áp dicing. 

IV. Cãc chInh sách k toán áp dyng F 

1. Các loyi t' giá hi doái áp dyng trong k toán 

Các nghip vi kinh t phát sinh bang ngoi t di.rçic quy di ra dng Vit Nam theo t5' giá giao djch thc M 
tai thai dim phát sinh nghip v. 

T' già giao djch thrc t khi dánh giá 1i các khoán mic tin t cO g6c ngoi t ti thai dim 1p Báo cáo tài 

chInh: Là t' giá cong bó cOa ngân hang thuang mi nai doanh nghip thung xuyên cO giao djch theo 
nguyen tàc: 

- T' giá giao djch thrc t khi dánh giá lai  các khoàn mic tin t cO gc ngoi t dugc phân loi là tài san: là 
t' giá mua ngoi t cüa ngân hang thuang mi nai doanh nghip thix&ng xuyen có giao djch tai  th&i dim 
1p Báo cáo tài chInh. D6i vo'i các khoãn ngoi t gri ngàn hang thi t' giá thrc t khi dánh giá li là t' giá 
mua cüa chInh ngân hang nai doanh nghip ma tài khoãn ngoi t. 

- T' giá giao djch thrc th khi dánh giá li các khoàn miic tin t cO gc ngoi t dixc phân loi là n phái 
trã: là t giá bàn ngoi t cUa ngán hang thuang mi ti thôi dim Ip Báo cáo tài chInh. 

Chênh lch t' giá thc t phat sinh trong k' và chênh 1ch t giá do dánh giá Ii sé du các khoàn mic tin t 
ti thai dim cu6i kS'  dugc k& chuyn vào doanh thu hoc chi phi tài chInh trong ks'. 



CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU 
Dja chi: 1004A Au C, Phuàng Pht'i Trung, Quân Tan Ph, TP. HCM 

Mau so B 09- DN 
(Ban hành theo Thông 1w s200/2OJ4/TT..BTC 

ngay 22/12/2014 cza Bô Tài chInh) 

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

(Các thuy& minh nay là m5t b(3 phan hxp thành và cd dwçyc dQC &ng th&i v&i báo cáo tài chInh kern theo) 

2. Nguyen the ghi nhn cäc khoãn tin và các khoãn tlrong duo'ng tin 

Các khoán tin bao gm tin m.t, tin gri ngân hang, tin dang chuyn. 

Các khoãn flrng duang tin là cac khoân du tu ngân han không qua 3 thang có khã näng chuyn dM d 
dang thành tin và khOng CO nhiu rOi ro trong chuyn dM thanh tin k tr ngày mua khoãn d&u tix do tai 
th?i dim báo cáo. 

3. Nguyen thc k toán các khoän du ttr täi chInh 

Các khoán du hit ndm gifr JIn ngày Jdo hin 

Các khoãn du tii nm giu dn ngày dáo han bao gm các khoãn du tix ma Cong ty CO djnh va khá nang 
giU dn ngày dáo han. Các khoãn du tir nm giU dn ngày dáo han bao g.m: các khoàn tian giri ngân hang 
cO k5' hn (bao gm Ca cac loai tin phiu, k' phi&i), trái phiu, c6 phiu ixu di ben phát hành bat buQc phãi 
mua 1a tai mOt thai dim nht djnh trong tlxo'ng lai và các khoãn cho vay nam giU dn ngay dáo han vâi 
miic dfch thu lài hang k5t va cac khoãn du tix nm gi dn ngày dáo han khác. 

Các khoán du tix nm gi dn ngay dáo han  duc ghi nhn bat Mu tir ngay mua và dixqc xác djnh giá tn 
ban Mu theo giá mua và các chi phi lien quan dn giao djch mua cac khoãn Mu tix. Thu nhp Mi tir các 
khoãn Mu tis nm giU dn ngày dáo han sau ngay mua di.rqc ghi nhn trên Báo cáo két qua hoat  dOng kinh 
doanh trên co sâ dij thu. Li dtxqc hixâng tnràc khi Cong ty nm gi dixqc ghi giãm tnir vào giá g6c 

tai  thai 
dim mua. 

Các khoãn Mu tix nm gi dn ngày dáo han di.rçic xác djnh theo giá g6c trir di dir phong phai thu khó dOi. 

Dir phông các khoãn Mu tii nm giU dn ngay dáo han &rqc trich 1p theo các quy djnh k toán hin hành. 

Diu lit vào cong ty con; Cong ty lien doanh, lien kIt 

Khoàn Mu ti.x vào cong ty con dirc k toán theo phiiang pháp giá g6c. Li nhun thuân dirqc chia tr cong 
ty con phát sinh sau ngày Mu tix dixqc ghi nhn vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh. Các khoãn 
duqc chia khác (ngoai lçii nhun thun) &rçlc coi là phn thu hi các khoãn Mu tr va di.rçic ghi nhn là 
khoãn giãm trir giá gc Mu tix. 

Cong ty lien kt là mOt cong ty ma Cong ty có ành hixang dáng k nhiing khOng phãi là cong ty con hay 
cOng ty lien doanh cüa Cong ty. Anh hung dáng k th hin a quyn tham gia vào vic dim ra các quyt 
djnh v chInh sách tài chInh và hoat dQng cüa ben nhn Mu tix nhung khong có ãnh huâng v mt kim soát 
ho.c dng kim soát nhttng chinh sách nay. 

Du hr vào cong cy v6n cüa &/n vj khdc 

Du tu vào cong cii v6n cUa dan vj khác phãn ánh các khoán Mu ti.r cong ci v6n nhung Cong ty khOng cO 
quyn kim soát, dng kim soát hoc cO ánh hixang dang k dM vai ben duçc Mu tix. 

Khoãn Mu tix vào cOng cii vn các don vj khác duqc phan ánh theo nguyen giá trfr các khoán d phong 
giãm giá Mu tix. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09 - DN 
Dja chi: 1004A Au C, Phithng Ph Trung, Quan Tan Phi, TP. HCM (Ban hành theo Thông tws200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiê'p thec) 
cho k' k toán tr ngay 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyEt minh nay là m5t b5 phan hrp thành và can dwqc dc dáng th&i v&i báo cáo tài chInh kern theo) 

4. Nguyen thc k toán các khoãn phãi thu 

Các khoãn phãi thu th hin giá trj ghi s cUa cac khoàn phãi thu khách hang gm cãc khoãn phãi thu mang 
tInh cht thwng mai  phat sinh tir giao djch bàn hang hOa, cung cp djch vi và các khoãn phài thu khãc 
khOng CO tInh chat thixang mai,  khOng lien quan dn giao djch ban hang hOa và cung cp djch vii. Dir phong 
cac khoãn phãi thu kho dOi dixqc 1p cho timg khoãn phai thu can cir van th?i gian qua han  trã n gc theo 
cam kt nçi ban du (khong tfnh dn gia han  nq gitta các ben), hoc can cir vào mirc t6n that dr kin cO th 
xãy ra. Các khoán phái thu duqc xãc djnh là không th thu hi së &rçrc xOa st. 

Các khoãn cho vay phãn ánh tInh hInh tang, giàm và s hin cO cüa các khoãn cho vay theo kh irO'c giUa 
các ben nhung khOng dixçrc giao djch mua bàn trén thj truOng chüTlg khoán. TUy theo tirng hqp dng, các 
khoãn cho vay theo kh iiâc cO th &rçcc thu hi mt ln tai  th?i dim dáo han  hoc thu hM dn tirng ks'. 

Các khoãn phãi thu drrc phân loai ngân han và dài han  trên bang can d& k toán can ccr theo k' han cOn 
iai cüa các khoàn phãi thu tai  ngày cUa bang can di k toán. 

Cãc khoân phai thu dugc theo dOi chi tit theo tirng d6i tizqng và k' han  phai thu. Ng phai thu cO g6c ngoai 
t duqc Cong ty dánh giá lai  theo t giá mua cUa Ngân hang TMCP Ngoi Thirang Thung Vit Nam. 

5. Nguyen thc ghi nhn hang tn kho 

Hang tn kho thrqc tinh theo giá g6c. Triring hcip giá tn thun có th thrc hin duçcc thp hon giã gc thI 
phài tInh theo giá tn thun cO th thrc hin duçrc. Giá g6c hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi ch 
bin va các chi phi lien quan triic tip khác phat sinh d cO duc hang thn kho a dja dim va trang  thai hin 
tai. 

Giá trj hang tn kho diiqc xác djnh theo phrcxng pháp birth quân gia quyn. 

Hang tn kho drçirc hach toán theo phiwng pháp k khai thu?ng xuyên. 

Phixang pháp 1p dr phOng giàm giá hang tn kho duc trIch Ip theo cac quy djnh ké toán hin hanh. 

6. Nguyen tc k toán và phiro'ng pháp khu hao TSCD 

6.1 Nguyen tIc ghi nhmn va phwcrngphdp khlu hao TSCD hfiu hlnh 

Tai san c6 djnh hUn hInh thrqc ghi nhn theo nguyen giá, duçcc phãn ánh trên Bang can di k toán theo các 
chi tiêu nguyen giá, hao mOn lu5 k va giá trj cOn !ai. 

Vic ghi nhn Tai san c6 djnh hUn hInh và Khu hao tài san c djnh thrc hin theo Chun mijc k toán Vit 
Nam s 03 - Tài san c6 djnh hUn hinh, Thông tix s6 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/20 14 cüa BQ Tài chInh 
hrn5'ng dn ch d k toán doanh nghip, Thông tu s6 45/2013/1IT-BTC ngày 25/04/2013 huOng dn Ch dO 
quãn l', sü ding và trich kh&u hao tài san c djnh và Thông tu s 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 v 
si'ra di, b sung môt s diu cüa Thông tix s 45/2013/TT-BTC và Thông tir s6 28/2017/TT-BTC ngày 
12/04/2017 v sCra di, b sung môt s diu cUa Thông tir s 45/2013/TT-BTC và Thông tu s 
147/2016/TT-BTC cüa Bô Tài chinh. 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 
Dia chi: 1004A Au C, Phu&ng Phü Trung, Quân Tan Phii, TP. HCM 

Mu s B 09- DN 
(Ban hành theo Thông 1u s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cña B Tài ch1nh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIINH (hip lheo) 
cho k5r k toán tir ngAy 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyè't minh nay là mat baphan hcp thành và ccn thicyc dQC dng th&i vái báo cáo tài chInh kern theo) 

Nguyen giá tài san c6 djnh hi1u hinh mua sm bao gm giá mua (trir các khoàn chit khu thixcrng mai hoc 
giàm giá), can khoãn thus và các chi phi lien quan trrc tip dn vic dua tài san vào trng thai san sang sCr 
diing. 

Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du TSCD hUu hinh duçyc ghi tang nguyen gia cUa tài san khi các chi 
phi nay chc chin lam tang Içii ich kinh tâ trong tucmg lai. Các chi phi phát sinh không thoã man disçrc diu 
kin trén dirqc Cong ty ghi nh.n vào chi phi san xut kinh doanh trong kS'. 

Cong ty ap dimg phiwng pháp khu hao throng thâng di vài tài san C6 djnh hftu hInh. K toan TSCE) hflu 
hInh &rgc phan loai theo nhOm tài san cO cling tInh chit va miic dfch sIr diing trong hoat dng san xut kinh 
doanh cOa Cong ty gm: 

Lozi là! san c6 d/nh Th&i gian khlu hao ndm> 
- Nhà clra vat kin trüc 25 - 50 
- May mOc thit bj

03 - 14 
- Phrong tin vn tãi 04 - 08 
- Thit bj, ding ci quãn 1 03 - 08 

Các khoãn lAi, l phat sinh khi thanh l, bàn tài san là chênh lch gitia thu nhp tir thanh 1 và giá trj cOn lai 
cüa tài san Va &rçcc ghi nhn vào báo cáo k& qua ho?t dOng kinh doanh. 

6.2 Nguyen tIc gh!nhân vàphwongphdp khlu hao TSD vô hInh 

Tài san c6 djnh vO hinh thrçic ghi nhn theo nguyen giá, thrçic phàn ánh trên Bang can d6i k toãn theo các 
chi tiêu nguyen giá, hao mOn lu5 ké và giá trj cOn li. 

Vic ghi nhn Tài san c6 djnh vO hinh và KMu hao tài san c6 djnh thirc hin theo Chuan mrc k toãn Vit 
Nam s6 04 - Tài san c6 djnh vO hInh, Thông tu s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cUa BO Tài chfnh 
huàng dan ch d k toán doanh nghip, Thông tu s6 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 htro'ng dan Ch dQ 
quãn l', sIr ding va trIch kMu hao tài san c6 djnh và Thông tu s6 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 v 
slra d61, b6 sung mGt  s6 diu cOa Thông tir s6 45/2013/TT-BTC và Thông tu s6 28/2017/TT-BTC ngày 
12/04/2017 v slra d6i, bó sung mOt s6 diu cüa Thông tu s6 45/2013/TT-BTC và Thông tu s6 
147/2016/Tf'-B'fC cüa Bô Tài chInh. 

Nguyen giá tài san c6 djnh vo hInh bao gm toàn bO can chi phi ma Cong ty phài bO ra d cO duçyc tài san 
c6 djnh tinh dn thai dim dua tài san dO vào trng thai sn sang sIr diing. Chi phi lien quan dn tài san c6 
djnh vO hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dau duqc ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh trong k' trir 
khi các chi chi phi nay gn lin vâi mOt  tài san c6 djnh vO hinh c1 th và lam tang lgi ich kinh th tir các tài 
san nay. 

Khi tài san c6 djnh vO hinh thrçc bàn hay thanh l', nguyen giá và gia trj hao mOn lliy k duqc xOa s6 và lai, 
l phát sinh do thanh l thrçic ghi nhn vào thu thp hay chi phi trong näm. 

Cong ty ap ding phucing phap khAu hao throng thâng d6i vâi tài san c6 djnh vO hinh. TSCD vO hInh duçic 
phân loi theo nhOm tài san cO cUng tinh chat và m1ic dich sIr diing trong hot dOng san xut kinh doanh cüa 
Cong ty gm: 
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CONG TY cO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mus6BO9-DN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phtthng Ph Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1w so 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiEp theo) 
cho k5' k toán hr ngày 01/10/202 1 dn ngäy 30/09/2022 

('Các thuy& minh nay là mat baphan hçip thành và cdn dwqc d9c a'ng th&i v&i báo cáo tài chInh kern theo) 

Loqi tài san c6 djnh Thöi gian k/i/lu hao <Mm> 
-Quynsüdiingdt 32-50 
- Phn mm may vi tinh 08 

6.3 Nguyen tc ghi nhn vã phirong pháp khu hao TSCB thuê tài chinh 

Thuê tài san duçic phân loai là thuê tài chfnh nu phn lan rüi ro và lçii ich gân lin vâi quyn si hüu tài san 
thuc v ngri di thuê. Tài san c6 djnh thuê tài chinh &rçlc th hin theo nguyen giá tr& hao mOn lily ké. 
Nguyen giá tài san c djnh thuê tài chInh là giá thp han giUa giá trj hçp 1 cüa tài san thuê tai  thii dim 
khâi du cüa hçip dng thuê và giá trj hin t?i  cüa khoãn thanh toán tin thuê t6i thiu. T' l chit kMu d 
tInh giá trj hin tai  cUa khoán thanh toàn tin thuê ti thiu cho vic thuO tài san là lii sut ngm djnh trong 
hap d6ng thuê tài san hoäc lài sut ghi trong hçcp dng. Trong tnrOng hap không th xãc djnh disçrc lâi sut 
ngAm djnh trong hap dng thuê thI sir ding li suit tin vay tai  thai dim khiri d&u vic thuê tài san. 

Tài san c6 djnh thuê tài chinh di.rçic khu hao theo phircrng pháp dung thâng dira trên th&i gian hiru dijng 
uâc tInh. Trong tnthng hap không chic chin Cong ty së có quyn sir hiru tài san khi ht han  hçip dng thuê 
thi tài san c6 djnh s duçic khu hao theo thii gian ngân han giU'a thiii gian thuO và th&i gian hun ding rirc 
tinh. Thin gian khu hao dirçrc uirc tinh nhir sau: 

Th&igian k/i/lu hao <Mm> 
-MáymOc,thiMbi 07-15 
- Phixang tin 4n tái 08 

7. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây drng co bàn dO dang 

Chi phi xây di,rng ca bàn dir dang cOa Cong ty là chi phi xây dvng  lien quan dn du hr d%r an mu, dir an câi 
tao phiic vi san xut, sira chira, mir rng van phOng ... di.rc ghi nhan theo giá g6c. 

8. Nguyen tc ghi nhn và phân b các khoän chi phi trä trirOc 

Các chi phi trã triiirc clii lien quan dn chi phi san xut kinli doanh näm tài chInh hin tai  d.rçic ghi nhn là 
chi phi trã truirc ngân han  và drçicc tInh vào chi phi san xut kinh doanh trong näm tài chinh. 

Vic tinh va phan b chi phi trã truirc dài han  vào chi phi san xut kinh doanh tirng kS' hch toán &rqc can 
cir vào tinh chit, mirc dO tirng loai  chi phi d chçn phuang phap va tiu thirc phân b hçip l. Chi phi trà 
truirc di.rçic phan b dn vão chi phi san xut kinh doanh theo phuang pháp diring thâng. 

9. Nguyen tc k toán các khoän nq phãi trã 

Na phai Ira là càc khoán phai thanh toán cho nha cung cp và các di tirçmg khác. Ncr phai trà bao gm các 
khoãn phai trà nguii bàn, phãi trã khác. Nq phái trã không ghi nhn thp han nghia vi phai thanh toán. 

Vic phân loai các khoãn ncr  phai trà dirqc thirc hin theo nguyen tc sau: 

- Phãi trã nguii bàn gm càc khoãn phãi trà mang tfnh cht thirang mai phát sinh tir giao djch mua hang 
hOa, djch vi, tài san và nguii bàn là dan vj dOc  Ip vOi nguii mua. 
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CONG TY cO PHAN NONG NGH1P HUNG HU Mu s B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au C, Phung Phü Trung, Quân Tan Ph, TP. HCM (Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiê'p theo) 
cho k k toán ttr ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyOt mm/i nay là m5t b5 phn /zp than/i và cOn dzeçyc ã'Qc &ing thai vái báo cáo tài chInh kern theo) 

- Phãi trà khác gm các khoãn phãi trà khOng CO tInh thirong mai, khOng lien quan den giao djch mua, ban, 
cung cp hang hóa djch vu. 

Cãc khoàn phai trã duc theo dOi chi tiet theo tfrng dM tuqng và k' han  phai trã. N phai trã cO g6c ngoi t 
&rqc Cong ty dánh giá lai  theo t' gia bàn ra cUa Ngân hang TMCP Ngoi Thisang Thiiong Vit Nam. 

10. Nguyen thc ghi nhn vay 

Các khoãn vay dirqc ghi nhn trên co s các phieu thu, chng tfr ngân hang, cac khé irOc và các hp dng 
vay. 

Cãc khoãn vay dixqc theo dOi theo tirng d6i lucing, k5' han, nguyen t. 

Tai thai diem Ip Báo cao tài chInh, Cong ty áã dãnh giá lai  s du các khoãn vay, n thuê tài chinh cO g6c 
ngoi t theo t' giá bàn ra ca Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam. 

11. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chtra thrc hin 

Doanh thu chixa thc hin gm doanh thu nhn truàc nhii: s tin cUa khách hang dâ trã tri.râc cho mOt hoc 
nhiu k' ke toán v cho thuê tài san, chênh 1ch gi&a giá bàn Ian han giá tn cOn Iai cUa TSCD thue tài 
chfnh. Vic phân be ghi nhn vao doanh thu trong k' theo thai gian cho thuê/thuê tài san. 

12. Nguyen tc ghi nhn v6n chü sO hU'u 

Ven gop cüa chU sa hflu thrçic ghi nhan theo s6 v6n thc th dã gOp cUa các c6 dong. 

Thng dii v6n ce phn duçic ghi then theo se chênh lch gitta giá phat hành va mnh giá ce phieu khi phát 
hành ln du, phát hành be sung, chênh 1ch gifla giã tài phát hành và giá trj se sách cüa c6 phieu qu5 va 
cu phn v6n cOa trái phieu chuyen dei khi dáo han.  Chi phi trirc tiep lien quan den vic phát hành be sung 
c6 phieu và tái phát hành c phieu qu duçrc ghi giàm th.ng dii yen ce phn. 

Lçri nhun sau thue chua phân ph6i là s6 lçri nhun (lài hoc l) tü hoat dQng cüa doanh nghip sau khi tnir 
chi phi thue TNDN cüa nä.m nay và các khoàn diu chinh do áp ding hei t do thay dei chInh sàch ke toán 
và diu chinh hi te do sai sot tr9ng yêu cüa các nam trixàc. 

Lqi nhun sau thue thu nh.p doanh nghip &rçrc phan ph6i cho các c6 dOng sau khi da trfch 1p càc qu 
theo Diu l cUa Cong ty cUng nhu càc quy djnh cüa phãp lut và d thrc Dai  hQi deng ce dong phê duyt. 

Vic phan ph6i li nhun cho các thành viên duqc can nhc den các khoãn m1ic phi tin t nm trong Igi 
nhun sau thue chua phân ph6i cO the ãnh huang den iueng tin và khà nang chi trà ce ttc/lqi nhun nhu lAi 
do dánh giá lai  tài san mang di gop yen, lAi do dành gia lai  các khoãn miic tin t, càc cong cii tài chInh là 
các khoán m11c phi tin t khác. 

Ce tirc dirçic ghi nhn là ncr phãi trã khi &rcrc Dai hi deng ce dong phé duyt. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGH1P HUNG HU Mu s B 09- DN 
Da chi: 1004A Au C, Phithng Phi Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông hi s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH ('tiEp theo 
cho k k toán tfr ngay 01/10/202 1 dn ngäy 30/09/2022 
(Các thuyet minh nay là m(5t b p/ian  hQp than/i và can dwçrc dQc dng thai vó'i báo cáo tài chlnh kern theo) 

13. Nguyen the vâ phwo'ng pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doath thu cUa Cong ty bao gm doanh thu ban thãnh phAm, hang hoá, vã cung cp djch viii. 

Doanh thu ban hang hóa, thành phdm 

Doanh thu ban hang hóa, thành phm duqc ghi nhn khi dng thai thOa man tht cã näm (5) diu kin sau: 
- Cong ty da chuyn giao phn lan rüi ro va lçñ Ich gn lin vâi quyn sa hthi san phm hoc hang hóa cho 
ngii mua; 

- Cong ty khOng cOn nm gi quyn quàn 1 hang hóa nhr ngui sà hftu hang hOa ho.c quyn kim soát 
hang hOa; 

- Doanh thu &rqc xac djnh trong dM ch&c chin. Khi hçip dng qui djnh ngui mua dirgc quyn trã 
'a san 

phm, hang hOa da mua theo nMng diu kin cii th& doanh thu clii duqc ghi nhn khi nhung diu kin cii 
th do khong cOn tn ti va ngui mua khOng duqc quyn trã iai  san phAm, hang hOa (trir tnrng hp khách 
hang cO quyn trà iai hang hOa duài hInh thüc dM iai  d 1y hang hóa, djch vi khác); 

- COng ty da thu &rc hoac s thu &rqc Iqi ich kinh th tir giao djch ban hang; va 

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

Doanh thu cung cAp djch v 

Doanh thu cUa giao djch v cung cp djch viii duqc ghi nhn khi kt qua cUa giao djch dO dirc xac djnh mOt 
each dang tin c.y. Trung hgp giao djch v cung cp djch vi lien quan dn nhiu k5' kinh doanh di.rc ghi 
nhn trong k' theo k& qua phn cOng vic da hoãn thành ti ngày khOa s Ip báo cáo tài chfnh ccia k5' do. 
Kt qua cOa giao djch cung cp djch vi duqc xác djnh khi thOa man tht cá b6n (4) diu kin sau: 

- Doanh thu &rcc xác djnh tuong d6i chic chân; Khi hçip dng qui djnh ngtxyi mua thrgc quyn trã lai  djch 
vi d mua theo nh[tng diu kin ci th, doanh thu chi dirge ghi nhn khi nhung diu kin ct th do không 
con tn ti và ngui mua khOng dt.rgc quyn trá li djch vi da cung cp; 

- Co khã nang thu duqc igi Ich kinh th tü giao djch cung cp djch viii dO; 

- Xác djnh dirge phn cong vic da hoán thanh tai  ngãy  tai  ngay khóa s6 1p báo cáo tai chinh; vã 

- Xác djnh dugc chi phi phat sinh cho giao djch vá chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vii dO. 

Doanh thu hoqt c7ng tài chin/i 

Doanh thu phat sinh tr tin lai, tin bàn quyn, c trc, lçii nhuân duqc chia va các khoán doanh thu hoat 
dOng tài chinh khác dugc ghi nhn khi thOa man dng thai hai (2) diu kin sau: 

- Co khã nang thu dugc igi ich kinh th tir giao djch do; 

- Doanh thu dugc xác djnh tuang d6i chic ch&n. 

14. Nguyen the ghi nhn giá v6n hang ban 

Giá vn hang ban dirqc ghi nhn va tp hgp theo giá trj và s lugng thãnh phm, hang hoá, vt ttr xut ban 
cho khách hang, phU hgp vâi doanh thu ghi nhn trong kS'. 

Giá vn dich V diroc ghi nhn theo chi phi thirc th phát sinh d hoàn thành djch viii, phU hgp vOi doanh thu 
ghi nhn trong ks'. 
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CONG TV CO PHAI NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phithng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1u s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bó Tài chIn/i) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tido theo) 
cho k5' k toán tr ngay 01/10/202 1 dn ngäy 30/09/2022 

(Các thuyEt mm/i nay là m5t bphán hc'p thành và cdn dttçc dc a'áng thô1 vol báo cáo tài chIn/i kern theo) 

Khoãn dir phang giãm gia hang tn kho thrc tinh vào giá v6n hang ban trén ca sâ s luqng hang thn kho va 
phn chênh 1ch gifla giá frj thun cO th thijc hin &r?c nhó han giá g6c hang thn kho. Klii xác djnh khM 
hrqng hang tn kho bj giàm giá cn phãi trich 1p dr phOng, k toán phãi loai trir kh& krgng hang tn kho 
da k dirc hçip dng tiêu thi (CO giá trj thun cO th th?c hin duçrc thông thp hon giá trj ghi s) nhixng 
chixa chuyn giao cho khách hang nu có bang chCrng chic chn v vic khách hang s thông tr bO thc 
hin hp dng. 

15. Nguyen tc k toán chi phi täi chinh 

Chi phi tài chinh dugc ghi nhn trong Báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh là tng chi phi tài chInh phát 
sinh trong ks', thông bu trr vâi doanh thu hot dOng tài chInh, bao gm chi phi lai vay và chênh 1ch t giá. 

16. Nguyen tc k toán chi phi ban hang, chi phi quãn l doanh nghip 

Chi phi bàn hang phan anh các chi phi thrc th phát sinh trong qua trInh ban san phm, hang hoá, cung cp 
djch vi, bao gm các chi phi chào hang, giài thiu san phm, quáng cáo san phm, hoa hang bàn hang, chi 
phi bão hanh san phm, hang hoá (t± hoat dng xây lap), chi phi bao quan, dOng gOi, 4n chuyn,... 

Chi phi quán 1' doanh nghip phãn ánh các chi phi quan l chung cUa doanh nghip gm các chi phi v 
krcmg nhán vin bO phn quàn l' doanh nghip (tin hrang, tin cOng, cac thoán phii cp,...); bão him xA 
hOi, báo him y té, kinh phi cong doàn, báo him that nghip cUa nhân viên quàn l doanh nghip; chi phi 
vt lieu van phang, cong ci lao dOng, kMu hao TSCD dung cho quan l doanh nghip; tin thuê dt, thus 
mon bài; khoàn 1p dr phong phai thu thó dôi; djch vi mua ngoài (din, nixOc, din thoi, fax, báo him tài 
san, cháy na...); chi phi bang tin khác (tip khách, hOi nghj khách hang...). 

17. Các nguyen tac và phirong pháp k toán khác 

Các nghTa vy v thud 

Thulgid trj gia tdng (GTGT) 

Doanh nghip ap diing vic kê khai, tinh thu GTGT theo hrOng dn cüa lut thus hin hành vâi mic thus 
suit thus GTGT 0% d6i voi các lô hang xut kháu; d6i vâi hang hOa mua di bàn lai trong rnràc, thành phm 
do Cong ty tr san xut chju thu sut 5% va 10%; thông k khai tinh thug d6i vâi cac san pMm tü trng 
trot, chän nuôi, thüy san, hai san chua ch bin thành san phm khác hoc chi qua sa ch thông thi.rg. 

Thulthu nh2p doanh nghip 

Thus thu nhp doanh nghip th hin Mng giá trj cUa s6 thu phái trã hin tai  và s thus hoAn lai. 

s6 thu phai trã hin tai thrcrc tfnh dra trên thu nhp chju thus trong näm. Thu nhp chju thud khác vài lçri 
nhun thun dirçic trInh bay trên Báo cáo kt qua ho?t dng kinh doanh vi thu nhp chju thus thông bao 
gm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thu& hoc dirçc thu trfr trong các näm thác (bao gm cã l mang 
sang, nu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiëu không chju thud hoc thông duçic khu trr. 
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CONG TY cO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09 - DN 
Dja chi: 1004A Au Ca, PhuOng Phü Trung, Qun Tan Pht, TP. HCM (Ban hành theo Thông ttrs200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiê'p theo) 
cho k' k toán tü ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyét minh nay là m3t b5 p/ian  hçtp thành và ccn duçrc ã'Qc dng thai vái báo cáo tài chinh kern theo,) 

Cong ty ap diing mcrc thug suit thus thu nh.p doanh nghip nhu sau: 

+ 15% trên lcyi nhuân chju thug d6i vâl hoat dng ch bin thuy hài san. 

+ 20% trên 1i nhun chju thud d6i vài hoat dng san xut kinh doanh thông thirng. 

Vic xác djnh thud thu nhp cüa Cong ly can cü vào các quy djnh hin hành v thu& Tuy nhiên, nhthig quy 
djnh nay thay di theo tfrng thai k' và vic xác djnh sau cUng v thud thu nhp doanh nghip thy thuOc vào 
k& qua kim tra cüa co quan thu cO thm quyn. 

Th1 k/zdc 

Các loai thud, phi khac doanh nghip thirc hin kê khai và np cho co quan thud dja phrong theo các luât 
thus hiên hành tai Viêt Nam. 

18. Báo cáo b phn 

Báo cáo theo bO phn bao g6m bQ phn theo 11th vrc kinh doanh hoc mt bO pn theo khu vijc dja 1. 

BQ phn theo llnh vrc kinh doanh: Là mOt bO phn có th phan bit &rçlc cüa mQt doanh nghip tham gia 
vao qua trInh san xut hoc cung cp san phm, djch vi riëng lé, mt nhóm các san phm hoc cac djch vçi 
cO lien quan ma b phn nay chju rUi ro và lqi ich kinh t khác vâi cac bO phn kinh doanh khác. 

BO phn theo khu virc dja 1': Là mOt  bQ phn có th phan bit &rçlc cüa mQt doanh nghip tham gia vao qua 
trinh san xu&t hoc cung c&p san phám, djch vi trong phm vi mt mOi tr1rng kinh M th ma bG phn 
nay có chju rOi ro va lçii ich kinh té khác vó'i các bO phn kinh doanh trong các mOi tnr?Yng kinh M khac. 

19. Ben lien quan 

Cãc ben &rçlc coi là lien quan nu mQt ben cO khã nang kim soát ho.c có ãnh huâng dang k d& vOi ben 
kia trong vic ra quyt djth các chfnh sách tài chinh và hoat dOng. 

20. Sfr diing các rOc tinh k toán 

Viêc lap báo cáo tài chinh than thu theo các Chun mirc k toán Viêt Nam, Ch dO k toán doanh nghip 
Vit Nam va các quy djth hin hành khác CO lien quan dn 1p và trinh bay báo cáo tài chinh yeu cu Ban 
Tang Giám d6c phài có nhung i.ràc tInh và giã djnh ãnh hthng dn s6 1iu v cong n, tài san và vic trInh 
bay các khoán cong nva tài san tim tang tai  ngay kt thüc niën dO k& toán cüng nhu các s6 1iu v doanh 
thu va chi phi trong su& näm tài chInh. Mc dU các i.ràc tInh k toán dirçic 1p bang tht cà sr hiu bi& cUa 
Ban Tng Giám d6c, s thrc t phat sinh cO th khãC vài iIâC tInh. 

Các izâc tinh và giã djnh thirO'ng xuyen dIqC dánh giá dira trên kinh nghim trong qua khU và cac yu t6 

khác, bao gm các già djnh trong trong lai có ánh hi.xâng tr9ng yu tâi báo cáo tài chInh cUa Cong ty va 
&rqc Ban T6ng Giám dc dánh giá là hçp 1'. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phu&ng Phü Trung, Qun Tn PhU, TP. HCM 

Mau so B 09- DN 
(Ban hành theo Thông let so' 200/2014/77'-B7'C 

ngay 22/12/2014 cOa B3 Tài chInh) 

BAN THUYET M1KH BAO CÁO TAI CHiNII (flip lheo) 
cho k' k toán tr ngày 01/10/2021 c1n ngày 30/09/2022 
(Các thuydt minh nay là môt bô phán hçip thành và cdii duxc dQC ddng th&i v&i báo cáo tài chmnh kern theo) 

V. 

1.  

Thông tin b sung cho cac khoãn misc trInh bay trong Bang can di k toán 

Tin và các khoãn ttrong throng tin 

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

Tin mt 1. 126.324.218 1.611.374.357 
Tin gCri ngân hang không kS' han 30.963.394.840 3.828.755.704 

Cong 32.089.719.058 5.440.130.061 

2.  Các khoãn du tsr tài chInh 

a) Ddu Ut nim guui din ngày ddo hin 

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

Giágc Giá tn ghi s Giá g6c Giátrj ghi s 
Ngtn hçin 39.590.390.249 3 9.590.390.249 31.075.491.181 31.075.491.181 
Tien gin co ky han bão 
1nh các khoán vay 

25.590.390.249 25.590.390.249 14.000.000.000 14.000.000.000 

Tin gui có k' h.n 
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 phMu (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 
phi&i cUa BIDV kS' 
hn 7 nàm) 

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 TY CO PHAN NONG NGHP HUNG HAU
Mu s B 09- DN 

Dia chi: 1004A Au C, PhuOng Phü Trung, Quãn Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông lit so 200/2014/TT-BTC ngày 22/1 2/2014 cüa Bó Tài chInh,) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH ('tiê'p theo,) 
cho k' k toän ti) ngäy 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyOt minh nay là m5t b(5 ph2n hçxp thành và can du-çxc ã'Qc dOng th&i vdi báo cáo tài chInh kern theo) 

2. Các khoän dâu Ui tãi chInh 30/09/2022 
VND 

01/10/2021 

VND 
T 1 quyn biu 

quyêt Giá gôc Giá trj hçip l T' 1 quyn biu 
quyêt Giá gc Giá trj hqp l' 

b) Dàihan 

Dtu hr vào Cong ty con 19.545.000.000 18.807.677.389 19.545.000.000 18.920.282.577 
Congty TNHHNgirNghiep HOng Hâu 65% 19.545.000.000 18.807.677.389 65% 19.545.000.000 18.920.282.577 

Di2u hr vào dow vi khdc 31.325.500.000 31.325.500.000 
COng ly CP XNK ThOy san Näm CAn (15.952 CP) 159.520.000 207.376.000 159.520.000 261.931.840 
Cong ty CP Bao bi ThOy san (6.598 CP) 65.980.000 (*) 65.980.000 (*) 
Cong ty TNHH Thrc Phm HOng Hu 17% 30.600.000.000 (*) 17% 30.600.000.000 (*) 
Qu5 trái tim Hung Hu 500.000.000 (*) 500.000.000 (*) 

(*) Ti ngãy 01/10/2021 và ngày 30/09/2022, Cong ty chira xac djnh dirqc giá tn hçrp 1 cUa cac khoán du ti.x tài chfnh nay do các Cong ty nay chira niêm y& nên giá trj hçYp 1)' cOa 
các khoán du tu nay chiza dixçrc trInh bay trén thuyt minh báo cáo tài chinh. 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU 

Dja chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM 

x MausoB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu Sd 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cüa Bô Tài chIn/i) 

BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CIIINH (tiip theo) 
cho k3' k toán tu ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Ccic thuydt mm/i nay là môt b phãn hcrp thành và cdn thtçrc Clc dng thai vol báo cáo tài chInh kern theo) 

3. 

a)  

Phãi thu cüa khách hang 

30/09/2022 

VND 
01/10/2021 

VND 
Giá frj Dr phOng Giá frj Dir phàng 

Ngn hn 

Phãi thu khách hang 222.732.126.733 
trong nrâc 

280.061.191.322 

Phãi thu khách hang 27.097.678.832 
rnrâc ngoài 

12.178.740.044 

b)  

Cong 249.829.805.565 292.239.931.366 

Phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan: 
Chi tit trinh bay tai  thuy& minh s VIII.2 

4. Tn triróc cho ngtrôi ban 

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

Ngn han 

Trã trtxâc cho ngi ban trong ninc 4.740.787.339 4.435.056.658 

Cong 4.740.787.339 4.435.056.658 
5. Phãi thu khác 

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

Giá frj Dir phOng Giá frj Dir phOng 
a)  Ngn han 28.187.073.724 5.912.785.935 

Phãi thu tam  trng can 22.453.294.749 
b cong nhân vien 

3.883.481.959 

Phãi thu khác 5.733.778.975 2.029.303.976 

b)  Dàihan 3.780.286.449 7.400.970.635 
K qu thuê tài chInh - 3.100.464.000 6.136.444.000 
Cong ty TN}1H Cho 

thuê tài chInh qu& t 
Viêt Nam 

K' qu, k crçic dài 
han khac 

64.835.000 

Thu GTGT tài san 
679.822.449 thuê tài chInh 

1. 170.706.635 

Phãi thu khác 28.985.000 

Cong 31.967.360.173 13.313.756.570 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU MausoB09-DN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tu s 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chinh) 

BAN THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH (flip theo) 
cho k' k toán tr ngày 01/10/2021 dn ngãy 30/09/2022 

(Các thuyt minh nay là m5t b5phdn hqp thành và cdii dziqc dQc dng thai vái bOo cáo tài chunh kern theo) 

6. Hang tn kho 

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

Giágc Drphông Giág6c DirphOng 
Nguyen lieu, 4t 1iu 1.199.987.373 1.747.619.497 
Cong cii, ding ci 2.487.776.614 3.526.749.8 14 
Chi phi san xut kinh 
doanh dâ dang 

2.363.061.079 1.725.595.578 

Thành ph.m 297.025.646.069 259.224.124.996 

Cong 303.076.471.135 266.224.089.885 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HIU 
MãusôBO9-DN 

Dja chi: 1004A Au Ca, Phuäng Phü STrung, Quân Tan Phü, TP. HCM (Ban hành tiwo Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cáa Bó Tài chIn/i,) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (flip theo) 
cho k5' k toán tu' ngày 01/10/202 1 ctn ngày 30/09/2022 

(Các thuyt rn/nh nay là mç3t bç5 phan hQp thành và cdn dieçrc dc &ng th&i vái báo cáo tà/ chInh kern theo) 

7. Tang, giãm tài san c dnh hfru hInh 

Nguyen giá 

Nhä cOa, 
vt kin trüc 

May mOc, 
thit bj Phiroiig tin vn täi Thit bj, 

dijngciiquanl 

Dan vi tInh: VND 

Cong 

S dir ngày 01/10/202 1 150.897.442.814 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 
Thng tr tài san cho thuê tài chInh 15.028.966.622 15.028.966.622 
Thanh 1, nhiicmg 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 tr hao mon lu k 

S6 dir ngäy 01/10/202 1 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 loai lai (1.450.446) (1.450.446) 
Tang tlr tài san cho thuê tài chfnh 6.262. 103.8 14 6.262.103.814 
Thanh 1, nhiicmg ban (138.6 18.794) (381. 155.320) (519.774.114) 
S dir ngày 30/09/2022 39.128.730.440 62.858.120.611 5.912.867.645 2.179.699.872 110.079.418.568 
Giá trj cOn Ii 

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 cCa tài san C6 djnh tai  ngày 30 thang 09 nAm 2 
(tai ngày 30 thang 09 näm 2021: 26.778.648.198 VND). 

Giá trj con lai  cu6i näm cOa TSCD hthi hInh dOng d th 
75.813.642.073 VND). 

022 bao gOm 

chip, cm c6 

cac tài san C6 djnh dâ khu hao ht nhi.rng vn cOn sir diing vài giá trj 

dam bão các khoãn vay vài giá trj là 64.267.704.7 11 VND (tai ngày 

là 34.363.605.974 VND 

30 thang 09 näm 2021: 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HJU Mau so B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au Cci, Phithng Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. 1-1CM (Ban hành theo Thông fit sd 200/2014/TJ'-BTC 

ngày 22/12/2014 czia B5 Ta! ch1nh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (uIp theo) 
cho k3r k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Càc thuylt minh nay ia mót bOphãn hçip thành và cdn dztçic dQc a'äng thai vol báo cáo tài chInh kàm theo) 

8. Tang, giãm tãi san c djnh thuê tài chinh 

Nguyen giá 

May moe thit bj Phuffng tin vn tãi 

Dcm vi tInh: VND 

Cong 

S 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) 
S dir ngày 30/09/2022 16.697.898.840 1.572.068.038 18.269.966.878 

G6 trj hao mon 1u5 k 
S dir ngày 01/10/2021 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 Ioai 10i 1.450.446 1.450.446 
Chuyn sang TSCE) (6.262.103.814) (6.262. 103.8 14) 
S6 dir ngày 30/09/2022 2.924.273.643 899.290.530 3.823.564.173 

Ga trj cOn Ii 

Ti ngày 01/10/2021 20.537.538.619 1.281.319.972 21.818.858.591 
Tai ngãy 30/09/2022 13.773.625.197 672.777.508 14.446.402.705 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phung Ph Trung, Quân Tan Phü, TP. 1-1CM 

MUS6B09-DN 
(Ban hành theo Thông tu s 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chInh) 

BAN THUYET MINLI BAO CÁO TAI CiliNII (hip theo) 
cho k' k toán tir ngày 01/10/2021 ttn ngày 30/09/2022 

(Cãc thuyt minh nay là môt bOphdn hQp thành va cdn du-çrc dQc dting thUi vái bão cáo tài ch!nh kern theo) 

9. Tang, giãm tài san c djnh vô hInh 

Nguyen giá 

Quyn sir ding dt 
A A Phan mem 

may tInh 

Dan vi tinh: VND 

Cong 

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 1u5? k 

Si dir ngäy 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 ngOy 30/09/2022 9.051.863.464 327.343.939 9.379.207.403 

Giá tn con lai 

Taj ngày 01/10/2021 94.021.528.374 79.506.057 94.101.034.431 
Tai ngày 30/09/2022 92.836.856.550 65.756.061 92.902.612.611 

Nguyen giá cüa tài san c djnh vô hinh tai ngày 30 th áng 09 näm 2022 bao g6m các tài san c6 djiih da khu hao 
h& nhang vn cOn scr dung vài giá trj là 92.152.571. 474 VND (ngay 30 thang 09 näm 2021: 92.152.571.474 
VND). 

Giá frj cOn 'a  cu6i näm cüa TSCD vô hinh dfing d 
90.967.899.650 VND (tai ngày 30 thang 09 näm 2021: 

th chip, cm c dam bão các khoãn vay vài giá tn là 
92.152.571.474 VND). 

10.  Chi phi xây dijng co bàn dO dang 

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

Dr an trung tam thiiang mai  và can h cao cp SJI Plaza 1.878.034.091 1.878.034.091 
Van PhOng 613 Au Ca - mc rng 6.0 13.876.639 3.744.766.649 
Chi phi xây drng ccn bàn dâ dang khác 5.576.125.006 2.540.144.794 

Cong 13.468.035.736 8.162.945.534 

11.  Chiphitrãtrwoc 

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

a) Ngnhn 2.025.221.405 1.655.037.540 
Chi phi bao him chO' kt chuyn 342.637.791 224.653.180 
lien thue dat, phi six dicing ha tang 1.259.992.757 981.85 1.182 
Cong ci,i, dung cu xu.t dOng 255.360. 172 23 1.835.481 
Chi phi trâ truâc ngân han  khác 167.230.685 216.697.697 
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30/09/2022 01/10/2021 
YND VND 

Scókhànang 
trã nç 

Cia frj Giátrj So co kha nang 
trá nor 

CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 

Dia chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qu.n Tan Phü, TP. HCM 
Mau so B 09- DN 

(Ban hành iheo Thông lit s 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chinh) 

BAN THLJYET MINLI BAO CÁO TAI CHINH (&p lheo) 
cho ky ke toan tu ngay 01/10/202 1 den ngay 30/09/2022 

(Các thuyt minh nay là m(51 ho p/ian hqp than/i và cdn a'wcrc c &ng thai v&i bão cáo tài chin/i kern theo) 

b) Dài han 
Tien thue dat 

Chi phi süa chifa, cãi tao 

Cong ci, ding cii xut dung 

41.304.888.362 
40.506.069.242 

268.364.509 

530.454.611 

42.540.159.601 
4 1.953.040.642 

541.796.459 

45.322.500 

Cong 43.330.109.767 44.195.197.141 

12. Phãi trã ngirôi ban 

a) Ngnhn 

Phãi trã ngui ban 
trong nuàc 

Phãi trã ngtthi ban 
nuàc ngoài 

b) Dài hn 
Phài trá ngithi ban 
trong nixàc  

32.650.002.236 
30.305.849.753 

28.693.945.148 
28.693.945.148  

32.650.002.236 
30.305.849.753 

28.693.945.148 
28.693.945.148  

90.362.664.364 
90.362.664.364 

16.263.122.165 
16.263. 122. 165  

90.362.664.364 
90.362.664.364 

16.263.122.165 
16.263. 122. 165 

2.344.152.483 2.344.152.483 

Cong 61.343.947.384 61.343.947.384 106.625.786.529 106.625.786.529 

c) Phãi trã ngtrôi ban là các ben lien quan: 
Chi tit trmnh bay tai  thuy& minh s6 VIII.2 

13. Thud và các khoãn phãi np Nhà nuóc 

01/10/2021 S phãi np 
trong Ham 

- So da thwc nçp 
trong nàm 

Dan vj tInh: VND 

30/09/2022 

Phãi np 

Thu TNDN 

Thu Th4CN 

Thug tài nguyen 
Thue nha dat, tien thue 
dat 

Phi, I phi và các 
khoãn phãi np khác 

5.238.302.048 

617.702.266 

1.525.120 
2.909.815.920 

4.225.681.965 

915.759.526 

34.786.560 
5.587.752.531 

3.000.000 

3.258.603.558 
495.261.110 

30.235.520 
6.858.083.09 1 

6.205.380.455 

1.038.200.682 

6.076.160 
1.639.485.360 

3.000.000 

Cong 8.767.345.354 10.766.980.582 10.642.183.279 8.892.142.657 

Các khoán thu phãi thulphãi np ngân sách Nhà nudc sê &rçic quy& toán ci th vài ca quan thu. Chênh 1ch 
gitta s6 thu phãi thu/phai np theo s6 sách và s6 Iiu kim tra quyt toán sa dixçic diu chinh khi co quyt toán 
chInh thüc vói ca quan thu. 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phtthng PhO Trung, Qu.n Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông lit s6 200/2014/17'-BTC 

ngay 22/12/2014 cüa B Tài chin/i,) 

BAN THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHiIffl (dip theo) 
S S S  cho ky ke toan hr ngay 01/10/2021 den ngay 30/09/2022 

(Các thuydt mm/i nay là môt b p/ian hop than/i và cdn dztçjc doc dng thai vái báo cáo là! chin/i kern theo) 

14. Phãi trã khác 

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

a)  Ngnhn 6.000.067.627 6.680.945.227 
Kinh phi cong doàn, BHXH, BHYT, BHTN 5.343 .38 1. 122 3.062.573.756 
C trc phãi trá cho các c dOng 118.301.309 122.851.600 
Các khoãn phãi trá, phãi np khác 538.385.196 3.495.519.871 

b)  Dàihan 4.000.000.000 9.659.604.447 
COng ty CP Phát trin Hung Hu - Nhn gop 
vn Hap tác kinh doanh d an can hO cao 
cp SJ1 Plaza 

4.000.000.000 4.000.000.000 

Cong ty CP ThOy san Hung Hu 5.659.604.447 

c)  

Cong 

Phãi trã khác là các ben lien quan: 

10.000.067.627 16.340.549.674 

Chi tit trinh bay tai  thuyét minh s VIII.2 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU Mâu s B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au Cy, Phuing PhüTrung, Quân Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông itt s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (hip Theo) 
cho k5' k toän tu ngäy 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuy& minh nay là môt b5phin hçp thành và cdn du-crc dc ddng th&i v&i báo cáo tài chInh kern theo) 

15. Vay vä nç thuê täi chInh 

0 1/10/202 1 

VND 

Trong näm 

VND 

30/09/2022 

VND 

Giá trj So cO khã nang 
trã rn Tang Giãm Giá trj 

So có kM nang 
trã nci 

a) Ngn hn 499.066.342.925 499.066.342.925 1.298.443.683.949 1.204.108.614.902 593.401.411.972 593.401.411.972 
Vay ngn han 476.054.998.582 476.054.998.582 1.279.243.046.076 1.181.097.270.559 574.200.774.099 574.200.774.099 
Ngân hang UOB - Vit Nam 22.777.740.578 22.777.740.578 62.111.101.996 62.170.422.973 22.718.419.601 22.7 18.4 19.601 

Ngân hang TMCP Sài GOn 
Thrang TIn (Sacombank) 

171.380.880.000 17 1.380.880.000 469.875.080.020 409.388.979.600 231.866.980.420 231.866.980.420 

Ngan hang TMCP A Châu 
(ACB) 

3 1.730. 141.586 3 1.730. 141.586 69.853.573.632 80.05 1.825.218 21.531.890.000 21.531.890.000 

Ngan hang Nong Nghip va 
Phát trin Nong thôn 

60.336.782.000 60.336.782.000 189.454.253.000 163.849.940.000 85.941.095.000 85.941.095.000 

(Agribank) 

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

184.829.924.075 184.829.924.075 477.633.061.707 455.316.374.092 207.146.611.690 207.146.611.690 

Ngan hang TMCP Tiên 
Phong (TP Bank) 

4.999.530.343 4.999.530.343 10.3 15.975.721 10.319.728.676 4.995.777.388 4.995.777.388 

Nq däi han dn hn trä 23.011.344.343 23.011.344.343 19.200.637.873 23.011.344.343 19.200.637.873 19.200.637.873 
Ngân hang Nong Nghip và 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 4.996.400.000 
Phat trin Nông thôn 
(Agribank) 

Ngân hang TMCP Sài GOn 
Thucrng Tin (Sacombank) 

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 TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU Mãu s B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au Ca, PhirOng Phii Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thông lit s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cña Bó Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH aiip theo) 
cho ky k toán hr ngäy 01/10/2021 dn ngAy 30/09/2022 

(Các thuy& minh nay là m5t b(5phan hQp thành và cdn ditçrc dQc thng th&i vái báo cáo tài chInh kern theo) 

Cong ty TNHIH Cho thuê tài 8.914.828.343 8.914.828.343 5.104.121.873 
chInh qu6c th Vit Nam 

b) DAi hn 57.328.121.215 57.328.121.215 35.022.645 
Ngân hang Nong Nghip và 19.995.700.000 19.995.700.000 
Phát trin Nong thôn 
(Agribank) 

Ngân hang TMCP Sai GOn 33.315.798.000 33.315.798.000 
Thucing Tin (Sacombank) 

Cong ty TNHH Cho thuê tài 4.016.623.215 4.016.623.215 35.022.645 
chInh qu6c té Vit Nam 

c) Vay và ncr  thuê täi chInh chira thanh toän 

Cong ty không có cac khoãn vay và nçi thuê tai chInh qua han  chua thanh toán 

8.914.828.343 5.104.121.873 5.104.121.873 

15.288.325.133 42.074.818.727 42.074.818.727 
4.996.400.000 14.999.300.000 14.999.300.000 

9.100.116.000 24.215.682.000 24.215.682.000 

1.191.809.133 2.859.836.727 2.859.836.727 

1.219.396.940.035 635.476.230.699 635.476.230.699 Cong 556.394.464.140 556.394.464.140 1.298.478.706.594 

(*) Chi tit các khoãn vay ngân han 

Ben cho vay S hçrp dng vay ThOi han vay S du nç g6c tai 30/09/2022 Phirong thüc dam bão khoän vay 

    

USD VND 

UOB/HCMC/CASL/20234 12 tháng 22.718.419.601 Th Chp Ngan hang UOB - Vit Nam 

201918906827 l2thang 224.250.000.000 ThCMp 
Ngân hang TMCP Sài Gôn 
Thucing Tin (Sacombank) 201918906827 12 thãng 3 17.242,00 7.616.980.420 Th Chip 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU , Mu s B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au C, Phng PhIi'Frung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tw s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (flIp theo) 
cho k5' k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngäy 30/09/2022 

(Các thuyé't minh nay là mat a phan hcip thành va cdn duqc dQc ddng th&i vái báo cáo tài chInh kern theo) 

Ngan hang TMCP A Châu 
CVL.DN. 1856.290622 12 tháng 16.994.000.000 Thâ Chip 

(ACB) CVL.DN. 1856.290622 12 tháng 189.000,00 4.537.890.000 Th Chip 

Ngân hang Nông Nghip và 1606-LA V-202200045 12 tháng 6.480.000.000 Th Chip 
Phát trin Nong thôn 
(Agribank) 1606-LA V-202200045 12 tháng 3.309.500,00 79.46 1.095.000 Th Chap 

Ngân hang Du tti và phat 01/2022/177783 1/HDTD 12 tháng 202.640.799.050 Th Chp 

trin Viêt Nam (BIDV) 01/2022/177783 1/HDTD 12 thang 187.664,00 4.505.812.640 Th CMp 

Ngan hang TMCP Tiên 34/2022/HDTD/BCH 12 thang 4.995.777.388 Tin Chip 
Phong (TP Bank) 

Cong 574.200.774.099 

(**) Chi ti& cac khoãn vay va nç thuê tài chInh dài han 

- Chi tit các khoán vay dài han 

Ben cho vay S hQp dng vay Thôi han vay S dir nq g6c ti 30/09/2022 Phiroiig thtic dam 
bäo khoãn vay 

DtrOi 1 näm 

VND 

Trên 1 näm 

VND 

Cong 

VND 

Ngân hang Nong Nghip và 1606-LAV-202000812 60 thang 296.400.000 668.900.000 965.300.000 The Chp 
Phát trin Nong thôn 
(Agribank) 

LAV201600721 120 thang 4.700.000.000 14.100.000.000 18.800.000.000 The Ch&p 
Ngan hang TMCP Sài Gôn 
Thircing TIn (Sacombank) 

LD1511700300 120 tháng 3.200.040.000 5.066.330.000 8.266.370.000 The Chp 

LD1623700088 120 thang 4.530.000.000 13.590.000.000 18.120.000.000 The Chip 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HiU Mh s B 09 - DN 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phing Phü'Trung, Qun Tan PhO, TP. HCM (Ban hành theo Thong tu- s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cza Bô Tài ch1nh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (flip theo,) 
cho k' k toán tfr ngày 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

("Các thuyr minh nay là môt bç5phdn hQp thành và cdn duçic doc ddng th&i vái báo cáo tài chInh kern theo) 

LD1728500607 120 thang 1.370.076.000 5.789.752.000 7.159.828.000 Th Chip 

Cong 14.096.516.000 39.214.982.000 53.311.498.000 

- Thuê tài chInh Cong ty TNHH Cho thuê tài chInh quc M Vit Nam dé mua may moe, thit bj, xe 6 to. Chi tit các khoãn thuê nhu sau: 

S6 hop dông thuê ThOi hn thuê S6 dir nq gc tai 30/09/2022 

Dtrói 1 nAm Trên 1 näm Cong 

2019-00016-001 48 thang 207.285.670 207.285.670 
2019-00057-001 48 tháng 325.94 1. 167 325.94 1. 167 
202 1-00028-000 24 thang 3.483.396.382 3.483.396.382 
202 1-00 196-000 48 thang 392.353.428 948. 187.4 17 1.340.540.845 
202 1-00 195-001 48 thang 695. 145.2 16 1.911.649.320 2.606.794.536 

Cing 5.104.121.863 2.859.836.737 7.963.958.600 
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CONG TY cO PHAN NONG NGHIEP HUNG HIU
Mu s B 09- DN DIa chi: 1004A Au Cci, Phithng Pht Trung, Q4n Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông 1w s6 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CHINIH (flip theo) 
cho k5' k toán tir ngãy 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyê't minh nay là m3t bç5 ph2n hçrp thành và cdn dwcrc a'pc dng thai vái báo cáo tài chInh kàm theo) 

16. Vônchüsorhthi 

16.1 Bang d6i chiiu bun a3ng cüa von din so hfru 

Vn gop cüa 
chüs&hthi 

Thng dir 
C vn cô phn phiu qu5 Co phiu qu5 Lçi nhuân sau thu 

chira phãn phi 

DcinvitInh: VND 

Tng cong 

S dir tai ngày 01/10/2020 221.560.600.000 46.428.827.960 (10.100.000) 5.011.297.455 19.531.692.213 292.522.317.628 
Lãitrongnamtrtrac - 

- 12.821.521.265 12.821.521.265 
Chia c tirc bng tin tfr lçii nhun 

(13.293.030.000) (13.293.030.000) 
Thu lao HOi dng quán trj 

(467.370.597) (467.370.597) 
S dir ti ngày 30/09/2021 221.560.600.000 46.428.827.960 (10.100.000) 5.011.297.455 18.592.812.881 291.583.438.296 
Lài trong näm nay 

16.296.313.579 16.296.313.579 Phát hành c6 phiu trá c t(rc 13.290.940.000 (13.290.940.000) 
Thi lao HOi dong quán trj 

(383.645.779) (383.645.779) 
S dir tal ngày 30/09/2022 234.851.540.000 46.428.827.960 (10.100.000) 5.011.297.455 21.214.540.682 307.496.106.097 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG iiu 
Dja chi: 1004A Au Ca, Phuông Phü Trung, Qun Tan Ph, TP. HCM 

z Mau so B 09- DN 
(Ban hành theo Thông lit sd 200/2014/IT-BTC 

ngày 22/12/2014 càa Bô Ta! chinh,) 

BAN TIIUYET MIMI BAO CÁO TA! CH!NH (tilp theo) 
cho k k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyEt minh nay là môt bôphdn hc.rp thành và cdii dwçrc dQC ding thô1 vái baa cáo tài chmnh kern theo) 

16.2 Chi tilt yen gop cüa chü sO' hfru 

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

Cong ty CP Phát trin Hung Hu 120.448.160.000 113.630.340.000 
Tng Cong ty Thüy san Vit Nam - Cong ty C phn 23.474.530.000 22.145.790.000 
Vn gop cüa các di tixçlng khác 90.928.850.000 85.784.470.000 

Cong 234.851.540.000 221.560.600.000 

16.3 Cdc giao djch v van vO'i cdc chü sO' hfru Va phân phJi cd tá'c, chia 10 nhu2n 

30/09/2022 01/10/2021 

VND VND 
-Vndu tLrcüa chü s&hfru 
+ Vn gop du näm 22 1.560.600.000 221.560.600.000 
+ Vn gop tang trong näm 13.290.940.000 
+ Vn gop giãm trong näm 

+ Vn gop cui näm 234.85 1.540.000 22 1.560.600.000 
- C tüc, 191 nhun dã chia 13.674.585.779 13.293.030.000 

16.4 Cdphilu 

30/09/2022 01/10/2021 
C phiu C phiu 

s6 krçing c phiu dang k phát hành 23.485.154 22.156.060 
S lirçrng c phik da phát hànhlbán ra cOng chung 23.485.154 22.156.060 
Cd phie'u phd thông 23.485.154 22.156.060 
Cdphilu u'u dãi (log! ditcicphdn logi là vdn chü sO' hi?u) - - 
s6 krqng c phiu dixçrc mua 'a (c phi&i qu) 1.010 1.010 
C'dphiluphd thông 1.010 1.010 
Cdphilu iru ddi ('log! dwçrcphdn log! là vdn chá sO' hiu) 

S hrçmg c phiu dang li.ru hành 23.484.144 22.155.050 
Cdphilu phd thông 23.484.144 22.155.050 
Cdphilu uu düi (log! ditcicphOn log! là vdn chá sO' hEu) 
M!nh giO cd philu dang lwu hành: 10.000 VND/cdphilu 

17. Các khoãn myc ngoài bang can d6i k toán 

Ngoi t các Ioi: 

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 PIIAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s6 B 09- DN 
Dja chi: 1004A Au C, Phng Phü Trung, Qun Tan Phà, TP. HCM (Ban hành theo Thông tit sd 200/2014/17'-BTC 

ngày 22/12/2014 czia B5 Tài chin/i) 

BAN THUYET MiNIi BAO CÁO TA! CHIN!! ('tiEp theo) 
cho k' k toán tr ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyet minh nay là mç5t bO p/ian hc.rp thành và cdn autrc CIQC dthzg th&i vái báo cáo tài chinh kàm then) 

VI. 

1. 

a)  

Thong tin b sung cho các khoãn mic trInh bay trong Báo cáo 

Tng doanh thu ban hang và cung cp dch vy 

Doanh thu 

kt qua hot dng kinh doanh 

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

VND YND 

Doanh thu ban hang boa, thành phm và cung cp djch vi 1.341.919.126.664 1.122.182.236.604 

Cong 1.341.919.126.664 1.122.182.236.604 

b)  Doanh thu di vi cac ben lien quan: 
Chi tit tai trinh bay tai thuyt minh st VIII.2 

2. Các khoãn giãm trfr doanh thu 

Tr 01/10/2021 Tn 01/10/2020 
t1n 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 
ChMt khAu thiicmg mai 19.809.427 115.617.924 
Hang ban bj trâ 'ai 1.332.947.005 660.394.324 

Cong 1.352.756.432 776.012.248 

3. Giáv6nhàngban 

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

VND VND 
Giá vn hang hóa, thành phm vá cung cp djch Vi1 1.245.488.474.953 1.029.040.286.025 

Cong 1.245.488.474.953 1.029.040.286.025 

4. Doanh thu hot dng tài chInh 

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

VND VND 
Lai tin gCri, tin cho vay 2.364.256.768 1.535.962.969 
Lai chéth 1ch t giá dâ thrc hin 4.39 1.993.301 4.685.361.049 

Cong 6.756.250.069 6.221.324.018 

5. Chi phi tài chInh 

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

VND VND 
Chi phi lâi vay 36.010.037.186 38.340.323.671 
Chi phi dir phông 737.322.611 
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CONG TY CO PHAN NONG NGHIP HUNG HU 
Dia chi: 1004A Au C, Phir&g Phü Trung, Qun Thn Ph, TP. HCM 

A Mau so B 09- DN 
(Ban hành thea Thông tts so 200/2014/7T-BTC 

ngay 22/12/2014 cüa B5 Tài chinh) 

BAN THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH (tiEp theo) 
S A A cho ky ke toan tir ngay 01/10/2021 den ngay 30/09/2022 

(Các thuyOt minh nay là mt bô p/ian hap thành va cOn ditçrc 1oc ddng thai vái 

L chênh Ich t' giá dä thirc hin 
L chênh Ich t giá chira thrc hin 

báo cáo tài chInh kàm theo) 

5.723.929.770 
2.835.980.335 

3.282.093.850 

Cong 45.307.269.902 41.622.417.521 

6.  Thu nhâp khác 

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

VND VND 
Thu ffr thanh 1 tài san c6 djnh 3 1.75 1.48 1 163.636.364 
Thu nhâp khác 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 963.579.803 853.063.583 
Các khoán khac 106.220.312 256.117.695 
Cong 1.069.800.115 1.109.181.278 

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

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

YND VND 
Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong k' 17.939.354.760 22.772.126.233 
Chi phi than viên 5.390.903.555 6.159.727.539 
Chi phi hoa hng 

1.050.732.326 
Chi phi vn chuyn và báo 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 phát sinh trong k3' 17.935.231.088 17.158.770.463 
Chi phi nhân viên quán 1 10.458.119.154 10.618.917.057 
Chi phi khu hao TSCD 209.072.724 432.414.407 
Chi phi quãn 1 khác 7.268.039.210 6.107.438.999 
Cong 35.874.585.848 39.930.896.696 

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

lit 01/10/202 1 liz 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 
Chi phi nguyen Iiu, 4t Iiu 1.160.574.214.851 929.059.491.802 
Chi phi nhân cong 61. 170.6 19.642 61.92 1.921.343 
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CONG TY CO PIIAN NONG NGHIP HUNG HU Mu s B 09- DN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phixng PhU Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tw sd 200/2014/TI'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chInh) 

BAN THUYET MINJI BAO CÁO TA! CHINH (tiê'p theo) 
cho k' k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 

(Các thuyét minh nay là mç5t bO plaIn hcrp thành và cdn a'Itcrc doc a'dng thai vái bOo cáo tài chInh kern theo) 

Chi phi khu hao tài san C6 dinh 15.407.726.532 15.440. 198. 179 
Chi phi djch vii mua ngoài 3 1.399.601.209 47.415.306.537 
Chi phi bang tian khác 12.778.426.920 12.004.813.694 
Cong 1.281.330.589.154 1.065.841.731.555 

10. Chi phi thus thu nhp hin hãnh 

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

VND VND 
Lçri nhnn k toán trtró'c thud thu nhp doanh nghip 20.521.995.544 16.236.624.504 
Các khoãn diau chinh tang, giám Icii nhun k toán da xác djnh lqi 
nhun chju thua thu nhp doanh nghip 

1.713.067.559 2.046.459.366 

- Các khoãn diau chinh tang 1.713.067.559 2.046.459.366 
- Các khoãn diu chinh giãm 

Lçci nhun tInh thu6 22.235.063.103 18.283.083.870 
Trong 06: 

- Lcii nhuân tInh thu 15% 4.426.613.111 4.830.270.694 
- Lai nhuan tmnh thu 20% 17.808.449.992 13.452.813.176 

T6ng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 4.225.681.965 3.415.103.239 

'/111. Nhftng thông tin khác 

Nhfrng sij kin phãt sinh san ngày kt thüc kS'  k toán nam 

T6ng Giám 06c Cong ty khang djnh rAng, theo nhn djnh can T6ng Giám 06c, trén các khIa cnh tr9ng yu, 
không có sir kin bAt thixong nào xay ra sau ngày khoá s6 k toán lam ánh hirong dn tInh hInh tài chinh va hot 
dng cUa Cong ty cAn thiAt phãi diAu chinh hoc trinh bay trén Báo cáo tài chInh cho k' k toán tr ngày 
01/10/2021 dn ngày 30/09/2022. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

a) Thu nhp cüa thãnh viên Hi dng quail Trj, Ban TAng Giám a6c trong nãm nhtr san: 

TiAn hrcrng, thuâng cüa thành viên HOi  06ng quãn frj có tham gia thAn hành và Ban TAng Giám 06c 

Ho vã ten Chác vu Ttr 01/10/2021 
dAn 30/09/2022 

VND 

Itr 01/10/2020 
clAn 30/09/2021 

VND 

Ba Ph?ln Thj Minh Chü tjch DAn 02/12/202 1 
Nguyt 

Ong Tir Thanh Phvng Chü tjch Tir 02/12/202 1 360.3 87.345 
Ong T6ng VAn Tiing T6ng Giám 06c lit 22/12/2020 88.961.129 669.613.150 

dAn 02/12/202 1 
Ong Tir Thanh Phirng T6ng Giám 06c DAn 02/12/2020 66.969.200 
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CONG TV cO PHAN NONG NGHIP HUNG HU MausoB09-DN 
Dia chi: 1004A Au Co, Phithng Phi Trung, Qun Tn Ph, TP. HCM (Ban hành theo Thông Ut s 200/2014/T17'-BTC 

ngay 22/12/2014 czia BO Tài chinh) 

BAN THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHJNH (tthp theo) 
cho ky k toán tr ngày 01/10/2021 dn ngãy 30/09/2022 
(Các thuyI minh nay là inç5 b3phçin hçp thành va cdn dwçrc doc dng th&i vol bOo cáo tài chInh kOm theo) 

Ong Vu Quang ChInh 
Ba Nguyn Thj 
Phuong Nhis 

Tang Giám dc Tü 02/12/202 1 
Phó Tng Giám dc EMn 05/05/2021 

422.680.300 

230.634.783 

Ong Nguyn Van Do! Phó Tng Giám dc 364.832.962 329.149.127 
Ba Nguyn Thj Nga Phó Tang Giám d6c Tr22/12/202O 

dn 17/12/2021 

59.443.005 308.505. 137 

Ong Nguyn Tü K' Phó Tng Giám d6c Tir ngày 05/05/2021 569. 102.605 188.390.567 
Ba Nguyn Yn Phó Tang Giám d6c Tr 17/12/2021 160.939.014 
Ba Nguyn Thanh Ha Phó Tng Giám dc Tir 17/12/202 1 

Cug 2.026.346.360 1.793.261.964 

Thu lao cüa các thành viên Hi dng quãn tn 

Ho Va ten Chucvu Tir 01/10/2021 Tin 01/10/2020 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

\'ND VND 

Ba Pham Thj Minh 
Nguyt 

Chü tich 
Phó chü tich 

fMn 02/12/202 1 
Tr 02/12/2021 

57.510.000 72.000.000 

Ong Tü Thanh Phing Phó chü tjch Dn 02/12/2021 62.370.000 61.200.000 
ChU tjch Tr 02/12/202 1 

Ong Trn Thanh Hirorng Thành viên 48.600.000 54.000.000 
Ba Hu'nh Thanh Thành vién 48.600.000 54.000.000 
Ong Ton That Diên 
Khoa 

Thành viên 48.600.000 54.000.000 

Ong Tng Van Tüng 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 näm, Cong ty phát sinh các nghip vu vói các hen lien quan nhtr sau: 

Cãc ben lien quan M61 quan h Ni dung nghip vu Giá trj giao djch 

VND 

Cong ty CP Phát TrMn Wing Hu Ben lien quan Doanh thu djch vi 1.504.074.838 
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CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HU MusB09-DN 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phung Phü Trung, Qun Tan Phü, TP. HCM (Ban hành theo Thông tL s6 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh,) 

BAN TIIUYET Mllffl BAO CÁO TAI CHINH (tkp theo) 
cho k5' k toán tir ngày 01/10/2021 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyt minh nay là mat baphan hcxp thành và cdn a'wçfc a'QC &ng thai vài báo cáo tài chInh kern theo) 

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

Các ben liOn quan 

COng ty CP Phát Trin Hung Hu  

Mi quan h Ni dung nghip vij 

Ben liOn quan Phãi thu khách hang 

Phãi trà khác  

Giá trj các khoãn 
phãi thu, (phãi trã) 

VND 

1.60 1.130.467 

(4.000.000.000) 

(18.090.475.986) 
Cong ty TNHH Ngu Nghip Hung Hu Cong ty con PhOi trã ngtthi bàn 

3. Báo cáo b phOn 

Báo cáo b phn theo khu vic dja l 

Hot dOng cüa Cong ty thxçic phân b chü yu a trong rnrâc và xut khu: 

Chi tit doanh thu thu.n v bàn hang và cung cp dich  vii theo khu virc dja 1 dra trOn vj trI cUa khách hang nhu 
sau: 

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

VND VND 

Xut khu 267.070.413.644 
Trong nuàc 1.073.495.956.588 

258.947.875.371 

862.458.348.985 

Cong 1.340.566.370.232 1.121.406.224.356 

Báo cáo b phn theo linh vtrc kinh doanh 

Hoat dOng kinh doanh chü yu cüa Cong ty là san xut ch bin thOy san, nông san nên không trinh bay báo cáo 
bO phn. 

4. Giá trj hçp l3 cüa tài san và nq phãi trã tài chmnh 

Cong ty chua xác djnh &rçYc giá trj hçip 1 cUa tài san tài chInh và cong nq tài chInh t0i ngày kt thàc k5' k toán 
do thông tix 210/2009/TT'-BTC do B tài chInh ban hành ngay 06/11/2009 cOng nhix các quy djnh hin hành chiia 
cO huang dn ci th v vic xác djnh giá frj hçip 1' cUa cac tài san tài chInh và Cong nçi tài chInh. Thông ttr 210 
cOng yêu cu ap ding Chun mrc báo cáo tài chInh Quc M v vic trInh bay báo cáo tài chInh va thuyt minh 
thông tin d6i vói cong cii tài chInh nhi.rng khOng &ra ra huàng dn tticxng &rcrng cho vic dánh giá ghi nhn cong 
ci,i tai chmnh bao gm Ca áp di,ing giá frj hcip 1', nhim phO hçip vOi Chun mi,rc báo cáo tài chInh Quc th. 
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TP. FM ChI Minh, ngày 17 thang 10 narn 2022 

CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HiU 

Giám Mc 

CONG TV cO PHAN NONG NGHIP HUNG HIU 
Dia chi: 1004A Au Ca, Phtrng Phü Tiiing, Qu.n Tan Phü, TP. HCM 

Mu s6 B 09- DN 
(Ban hành theo Thông tzt sd 200/2014/77'-BTC 

ngay 22/12/2014 càa B5 Tài chInh) 

BAN TIIUYET MTHNII BAO CÁO TAI CHINII (hip Iheo) 
cho k3r k toán tü ngay 01/10/202 1 dn ngày 30/09/2022 
(Các thuyt minh nay là môt b3phan hcip thành và cdn a'wçrc dQc ding thai vol báo cáo tài chinh kern theo) 

5. Thông tin so sánh 

Là s 1iu duçic 1y tr Báo cáo tài chInh cho k5' k toán tr ngày 01/10/2020 dn ngày 30/09/2021 d duçic kim 
toán bài Cong ty TNHH Djch viii ti.r vn tài chInh k toán và kim toán Nam Vit. 

K toán trirO'ng 

Nguyn Thj M Diu 
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