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Kính thưa Đại hội! 

Năm 2013, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt 

Nam và đến nay khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục, làm ảnh hưởng đến thị 

trường tiêu thụ của ngành thủy sản nói chung và công ty Camimex nói riêng. 

Nguồn nguyên liệu khan hiếm, không đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất do sản lượng 

nuôi trồng sụt giảm vì dịch bệnh . Nguồn vốn vay  hạn chế , do ngân hàng tiếp tục thắt chặt 

hạn mức tín dụng, tạm dừng cho vay, đồng thời đây cũng là giai đoạn Công ty tập trung nhiều 

thời gian , nguồn lực vào thực hiện tái cấu trúc toàn diện .  

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức bằng sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh 

đạo và cán bộ nhân viên, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau: 

I.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013: 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong năm 2013: 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Thực hiện 
năm 2013 

Kế hoạch 
năm 
2013 

So sánh 
với kế 
hoạch 

1 Kim ngạch xuất khẩu  Triệu USD 27,88 55 50,6% 

2 Sản lượng sản xuất   Tấn 2.533 5.500 46,05% 

3 Tổng doanh thu 
thuần  

Tỷ đồng 602,76 1.250 48,22% 

4 Lợi nhuận trước thuế   Tỷ đồng -125,65 19 - 

5 Lợi nhuận sau thuế   Tỷ đồng -126,67 15 - 

6 Lãi cơ bản trên / CP  Đồng -9.581 1.135 - 

 
2. Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2013 : 
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TT THỊ TRƯỜNG GIÁ TRỊ (USD) TỶ LỆ % 

1 MỸ 7,145,719.02 26 % 

2 EU 12,668,462.77 45 % 

3 CHÂU Á 6,621,847.96 24 % 

4 KHÁC 1,443,983.10 5 % 

 TỔNG CỘNG 27,880,012.85 100% 

3. Thay đổi về vốn cổ đông:   Không 

Tổng số cổ đông theo chốt danh sách ngày 27/05/2014 của Trung tâm lưu ký chứng 
khoán là :   843 cổ đông 

Tổng số cổ phiếu của công ty: 

 Cổ phiếu phổ thông  : 13.221.234 CP 
 Cổ phiếu ưu đãi   : Không 
 Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ  :  Không 

Số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu :  Không. 

       Việc phân chia lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 
6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tạm hoãn theo ý kiến của Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước. 

II.  VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013. 

Dự án đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phát triển mặt 
hàng giá trị gia tăng tại Xí nghiệp 4 với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào 
sử dụng và đang tiếp tục nâng cấp một số hạng mục khác nhằm tối đa hóa năng lực sản xuất 
của Công ty . 

Dự án đầu tư phân xưởng sản xuất mới tại Xí nghiệp 5 giá trị khoảng 250 tỷ đồng, đã 
thực hiện được 67 tỷ đồng ( từ năm 2012) , hiện nay Công ty đang tạm thời ngưng triển khai 
do vấn đề vốn trung dài hạn , khi điều kiện thuận lợi sẽ được  tiếp tục thực hiện để đáp ứng 
yêu cầu phát triển của Công ty , tuy nhiên nhằm tránh lãng phí Công ty đã cho điều chuyển số 
thiết bị đã đầu tư về các nhà máy hiện tại nhằm tăng năng lực sản xuất .  

IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 

Việc Công ty không đạt được kế hoạch đã đề ra trong năm 2013 là do các yếu tố chủ yếu 
sau : 

- Toàn bộ nguồn thặng dự phát sinh đem lại sau tái cấu trúc được bổ sung tăng cho 
khoản trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho (trên 150 tỷ đồng , đây là khoản chênh lệch 
đánh giá thực tế giá trị hàng tồn kho mà trước đây không được thực hiện ) nhằm minh bạch 
số liệu kế toán của Công ty làm báo cáo tài chính hợp nhất của Camimex bị lỗ 126 tỷ   

- Tình hình nguyên liệu trong nước có nhiều biến động bất lợi do giá cả và biến đổi khí 
hậu gây bệnh dịch cho tôm làm giảm sản lượng thu hoạch. Dịch bệnh EMS chưa khắc phục 
hoàn toàn kéo dài cho giá nguyên liệu tăng kỷ lục trong năm 2013. Nguồn nguyên liệu không 
ổn định làm ảnh hưởng đến sản xuất của công ty do sản lượng thấp, lợi nhuận không bù nổi 
chi phí phát sinh cố định. Năm 2013 các thị trường nhập khẩu đều hướng đến thẻ chân trắng 
nên Công ty gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng sản xuất và kim ngạch xuất khẩu, vì sản 
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xuất hàng tôm thẻ chân trắng cần nhiều lao động trong khi giá trị xuất khẩu thấp và không 
phải thế mạnh của Camimex .  

- Tình hình thị trường tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm do khủng 
hoảng kinh tế kéo dài, giá bán không tăng nhưng giá nguyên liệu lại tăng cao do khan hiếm 
nguyên liệu. Các nhà tiêu dùng thay thế thực đơn bằng các nguồn thực phẩm khác như gà, 
bò... 

- Các ngân hàng không gia tăng mà còn giảm hạn mức tín dụng làm cho nguồn vốn lưu 
động ngày một hạn hẹp, từ đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thu mua nguyên 
liệu cho sản xuất, chế biến . 

- Việc thực hiện chủ trương tái cấu trúc Công ty và phải tập trung nguồn lực và thời 
gian cho việc này trong điều kiên phát sinh nhiều khó khăn không lường trước được cũng là 
một trong những nguyên nhân đáng kể làm cho kế hoạch kinh doanh của Công ty giảm sút .  

 

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. 

 
  T/M BAN GIÁM ĐỐC CTY  
  TỔNG GIÁM ĐỐC 
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