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I. TỔNG QUAN 

1. Thông số cơ bản 

Thị giá  19.550 vnđ 

Vốn hoá  4.484 tỷ đồng 

Vốn điều lệ  2.276 tỷ 

Số lượng cổ phần đang lưu hành 227 tr cổ 

 

2. Quá trình phát triển 

- Năm 2003, công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia được thành 

lập với vốn ban đầu 29 tỷ đồng. 

- 2005-2006: thực hiện dự án cụm công nghiệp Vàm Cống 23ha. 

- 2007-2010 : Hoàn thành xây dựng nhà máy công suất 600 tấn nguyên 

liệu/ngày và kho lạnh 4.600 tấn đi vào hoạt động. 

- 2011-2013: hoàn thành nhà máy tinh luyện dần cá công suất 100 tấn dầu 

cá thô/ ngày ( giai đoạn 1), diện tích sử dụng 10.600m2. Năm 2011, 

Công ty nhảy lên top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam 

và được niêm yết trên sàn House. 

- 2014: sản phẩm dầu cá Ranee chính thức ra mắt. 

- 2015-2017: nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản với công suất thiết kế 

378.000 tấn/ năm đã đi vào hoạt động. 

- 2018: hoàn thành xây dựng kho lạnh số 3 sức chứa 10.000 tấn thành 

phẩm. 

- 2020: hoàn thành xây dựng kho lạnh số 4 sức chứa 10.000 tấn thành 

phẩm. 

Quá trình tăng vốn điều lệ công ty: 

 

 
Quý 1/ 2022: vốn điều lệ công ty: 2.267 tỷ, tổng tài sản đạt: 7.919 tỷ. 

3. Thành tựu, giải thưởng 

- 2016: 1 trong 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. 



- 2019: doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản xuất sắc 

- Luôn đứng trong top 3 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đông lạnh hàng 

đầu Việt Nam. 

I. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, SỞ HỮU, CỔ TỨC 

1. Cơ cấu cổ đông 

 
2. Sở hữu 

Công ty con: 

- Công ty CP đầu tư du lịch và phát triển thuỷ sản- Trisedco, vốn điều lệ: 

438 tỷ, tỷ lệ sở hữu 79,25%. 

- CTCP tư vấn và đầu tư tài chính- Astar, vốn điều lệ: 120 tỷ, tỷ lệ sở hữu 

75.35%. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Các khoản đầu tư BĐS lớn trong năm 2021 

Hiện tại công ty đang đầu tư 2 dự án bất động sản trong quá trình hoàn thành 

pháp lý đồng thời giải phóng mặt bằng: 

1.1. Dự án Bình Long, Huyện Châu Phú, An Giang: với diện tích đầu tư 150ha, 

dự án nằm trên trục chính và là khu đô thị trung tâm kết nối 2 thành phố lớn 

của An Giang là TP Châu Đốc và Long Xuyên. 

1.2. Dự án Thốt Nốt, Cần Thơ: quy mô dự án 180ha. Dự án này được hưởng lợi 

từ các dự án phát triển giao thông, tiếp giáp với nhiều đường cao tốc trọng 

điểm cấp quốc gia: cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, Cao tốc Châu Đốc- Sóc Trăng- 

Cần Thơ, Cao tốc Lộ Tẻ- Rạch Sỏi, quốc lộ 80, cầu Vàm cống, Cảng Tân 

Cảng, Thốt Nốt. Hơn nữa Thốt Nốt còn là quận cửa ngõ phía tây bắc TP 

Cần Thơ, cách sân bay cần thơ 40km, là quận đông dân thứ 2 sau Ninh Kiều. 

 Với những lợi thế trên, các dự án này kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả đột biến 

đóng góp vào nguồn doanh thu và lợi nhuận công ty. 

2. Hoạt động nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá Tra 

Trong năm 2021 nhà máy chế biến sản xuất 59.708 tấn cá nguyên liệu, trong đó 

cá nuôi liên kết là 50.751 tấn, chiếm 85% tổng sản lượng cá sản xuất trong năm. 



 Với hình thức này có thể tận dụng kỹ thuật cũng như kinh nghiệm hộ nuôi, công 

ty không phải bỏ ra khoản tiền lớn để đầu tư dài hạn cho ao nuôi. Việc liên kết 

này hỗ trợ cho những đơn hàng xuất khẩu cá nhỏ mà mua ngoài không có. 

 Kế hoạch năm 2022: 

- Diện tích vùng nuôi liên kết và tự nuôi đến cuối năm 2022 dự kiến 

350ha, tổng sản lượng là 85.500 tấn cá nguyên liệu/ năm, chiếm 90% 

tổng sản lượng nguyên liệu cần cho nhà máy. Đồng thời chuẩn bị cho sự 

ra đời nhà máy chế biến thuỷ sản 03. 

- 10% nhu cầu nguyên liệu còn lại sẽ thu mua ngoài. 

- Nâng công suất sản xuất của nhà máy và nâng doanh thu xuất khẩu 

thuỷ sản công ty đạt mức 152tr USD và đạt lợi nhuận sau thuế 666 

tỷ đồng. 

- Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới: 

+ Công ty sản xuất cá tra fillet xuất khẩu và các phụ phẩm sản xuất thành 

các sản phẩm có giá trị khác như bao tử cá, bong bóng, bột cá, mỡ thô, 

dầu cá… làm tăng giá trị sản phẩm cung cấp ra thị trường. 

+  Nhà máy tinh luyện dầu cá đưa sản phẩm mới ra thị trường, nâng cao 

giá trị sản phẩm khi cung ra thị trường. 

+ Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản sẽ sử dụng triệt để bột cá do 

Trisedco sản xuất, nhằm cung cấp thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản, tạo 

một dây chuyền khép kín trong chuỗi sản xuất kinh doanh. 

+ Công ty đang xúc tiến đầu tư trung tâm giống hiện đại với khả năng 

ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ gen vào sản xuất giống. 

+ Công ty đang nghiên cứu triển khai dự án nhà máy bao bì thuỷ sản 

nhằm sản xuất ra các loại bao bì để cung cấp cho chuỗi thuỷ sản và cung 

cấp ra ngoài thị trường. Dự án  này cũng mang tính đột phá về ứng dụng 

công nghệ mới nhằm sản xuất sản phẩm chất lượng tăng tính cạnh tranh 

giữa các công ty cùng ngành. 

3. Đầu tư thức ăn thuỷ sản năm 2021 

Trong năm 2021 công ty đã bán tổng cộng hơn 77.000 tấn thức ăn, đây là sản 

phẩm được sản xuất từ công ty thức ăn thuỷ sản Sao Mai Supper Feed( công ty 

con của tập đoàn Sao Mai) để cung cấp cho vùng nuôi liên kết của công ty. Hình 

thức này sẽ đảm bảo nguồn nguyên liệu kế hoạch từ 3-6 tháng. Bên cạnh đó 

việc thương mại thức ăn chăn nuôi khá hiệu quả từ đó góp phần tăng hiệu quả 

chuỗi sản xuất thuỷ sản. 

 Kế hoạch năm 2022: 

- Doanh thu từ thức ăn chăn nuôi: 1.906 tỷ đồng. Thông qua việc phân 

phối cho các hộ nông dân nuôi liên kết với công ty và những nông dân 

bán cá nhiều năm cho công ty và được công ty bao tiêu sản phẩm thì với 

lượng thức ăn sản xuất được của tập đoàn năm 2022 được đảm bảo phân 

phối hết theo đúng kế hoạch. 

 

 

 



III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Bảng cân đối kế toán 

 
Nguồn: BCTCHN năm 2021 

- Hàng tồn kho duy trì mức an toàn, ổn định, khoảng hơn 20% so với tổng 

doanh thu. 

- Công ty có khoản nợ phải thu khó đồi hơn 56.91 tỷ đồng. Đây là đơn 

hàng xuất khẩu trong những năm đầu thành lập công ty, được xuất đến 

khu vực trung đông, nhưng do bất ổn chính trị dẫn đến việc khách hàng 

mất khả năng thanh toán cho những đơn hàng trên. Công ty đã trích lập 

quỹ dự phòng khoản phải thu khó đòi này, nên hiện tại khoản nợ phải 

thu khó đòi không có gì đáng lo ngại. 

- Công ty vay nợ nhiều, nợ phải trả chiếm gần 60% tổng tài sản, chủ yếu 

là các khoản vay nợ tài chính ngắn hạn 3.644 tỷ. 

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 

 

 
Nguồn: BCTCHN năm 2021 

- Doanh thu giảm, tuy nhiên giá vốn cải thiện nhiều=> biên lợi nhuận gộp 

tăng so với năm 2020, nhất là ở mảng thức ăn chăn nuôi. 

- Chi phí tài chính cao, do công ty vay nợ nhiều. 



- Chi phí bán hàng tăng 33 tỷ, (+22% so với năm 2020) chủ yếu đến từ 

việc cước tàu biển và các chi phí vận chuyển khác tặng giá mạnh nửa 

cuối năm 2021. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ HUNG 

Tiềm năng tăng trưởng IDI trong năm 2022 

- Sau hai năm ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh đến việc xuất khẩu cá Tra- 

mảng kinh doanh cốt lõi của IDI đã khiến doanh thu và lợi nhuận đều 

giảm. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu đã thấy những dấu hiệu tích cực 

quay trở lại cuối năm 2021: Tính đến hết tháng 12/2021, tổng giá trị xuất 

khẩu cá tra sang Mỹ đạt 370,6tr USD tăng gấp đôi so với năm 2020. 

Mặc dù giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc- Hồng Kong năm 2021 đạt 

449.8tr USD, chiếm 27.8% tổng xuất khẩu, giảm 12.6% so với năm 2020 

do tác động chính sách Zero Covid. Tuy nhiên do nguồn dự trữ cá của 

các nhà xuất khẩu cạn kiệt nên buộc phải tăng mua, đến tháng 12/2021 

thì xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại. 

Đối với các thị trường khác như CPTPP( Khối thị trường hiệp định đối 

tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) tăng 0.6% đạt 207.8tr 

USD năm 2021. Một số thị trường khác cũng có triển vọng tốt, tăng 

trưởng mạnh: Brazil tặng 48.6%, Colombia tăng 68.5%, Nga tăng 

72.8%, Ai cập tăng 51.7%. 

- Tính đến hết quý I.2022, doanh thu thuần đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 36.6% 

so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng doanh 

thu, nên lãi gộp đạt 304.5 tỷ đồng cao gấp 3 lần so với cùng kỳ. Sau khi 

trừ chi phí, LNST đạt 201 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021. 

- Năm 2022, IDI đặt kế hoạch doanh thu 8.300 tỷ đồng, LNST 900 tỷ 

đồng, gấp 6.3 lần so với năm 2021. Đây sẽ là kết quả kinh doanh cao 

nhất trong lịch sử công ty. EPS tương đương đạt 3.950 vnđ. Kế hoạch 

công ty đặt ra có cơ sở thực hiện:  

+ Đơn hàng IDI đã đủ ký hết năm 2022. Năm qua với lợi thế 3 kho lạnh 

quy mô lớn, IDI đã dự trữ được 24.000 tấn cá tra thành phẩm với mức 

giá đầu vào 17.000-18.000 vnđ/kg đáp ứng như cầu thị trường sau hồi 

phục dịch.  

+ Giá cá tra tăng mạnh từ 32.000vnđ/kg trở lên 

+ Thị trường xuất khẩu đang tăng mạnh mẽ các thị trường lớn: Mỹ, 

Trung Quốc, Châu Âu… Theo dự báo giá cá tra sẽ lập kỷ lục từ 35.000-

40.000 vnđ/kg đến cuối năm 2022. 

+ Giá cước vận tải biển giảm=> chi phí cải thiện đáng kể. 

+ Xuất khẩu tăng trưởng=> tăng quy mô nuôi trồng=> doanh thu về thức 

ăn chăn nuôi cũng sẽ được hưởng lợi lớn. 

- Ngoài ra, IDI cũng đang có 2 dự án bất động sản lớn đang trong quá 

trình hoàn thiện pháp lý, được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột phá của công 

ty trong những năm tới. 

 



 


