Unatoč negativnim uvjetima u okruženju Varteks d.d. u 2011.
godini smanjio gubitak za 37,6 posto
Porast prodaje i realizacije u izvozu, kao i nastavak procesa restrukturiranja u protekloj godini
donijeli daljnje pozitivne pomake

Varaždin, 05.04.2012. - Varteks d.d. 2011. godinu završio je sa smanjenim gubitkom u
odnosu na 2010. godinu za 36,4 milijuna kuna, čime je dodatno potvrdio da unatoč izuzetno
negativnim uvjetima u okruženju ima viziju i smjer kojima će se voditi i u budućnosti.
Tvrtka je u 2011. godini tako poslovala s gubitkom u iznosu od 60,3 milijuna kuna, dok je u
2010. godini gubitak iznosio 96,7 milijuna kuna.
Ukupan prihod u 2011. godini iznosio je 329,8 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 4,8
posto u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2010. godine. Ukupni rashodi
ostvareni su u iznosu od 390,1 milijun kuna što u odnosu na 2010. godinu predstavlja
smanjenje od 5,2 posto. Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 327,1 milijun kuna što je
za 6 posto više u odnosu na 2010. godinu. Nadalje, u strukturi poslovnih prihoda, prihodi od
prodaje u 2011. godini čine 90,8 posto.
Također u porastu je i realizacija u izvozu. Na stranom tržištu ostvaren je tako izvoz u
vrijednosti od 129,9 milijuna kuna što je povećanje za 6,2 posto ili 7,6 milijuna kuna u
odnosu na izvoz realiziran u razdoblju 2010. Godine, a glavnina izvoza realizirana je na
području zemalja Europske unije.
Sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja tvrtka je i
tijekom 2011. godine provodila zacrtane ciljeve usmjerene na dizanje efikasnosti poslovanja i
upravljanja te provedbu definiranih mjera ušteda. S te osnove od svibnja 2011. godine,
proizvodni dio tvrtke počeo je poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a, a već je tijekom 2010.
godine kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine
izdvojen i segment B2B poslova, vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće
za specijalne namjene.
Rezultati poslovanja gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne pomake
iako je ukupni rezultat poslovanja i dalje negativan. Sveopća nelikvidnost u gospodarstvu
posebno je izražena u poslovanju vezanom uz domaće tržište na kojemu je i dalje prisutan
značajan pad osobne potrošnje. Također na negativan rezultat i dalje su značajno utjecali
visoki troškovi financiranja. Operativni rezultat (dobit/gubitak prije kamata, amortizacije i
poreza) iako negativan u iznosu od 13,7 milijuna kuna također je bolji od operativnog
rezultata 2010. godine za 38,8 milijuna kuna, zahvaljujući ostvarenim pozitivnim pomacima u
dijelu poslovanja iz redovnih poslovnih aktivnosti.
Negativni efekti krize i dalje snažno utječu na hrvatsko gospodarstvo, te nose sa sobom
daljnje rizike po osnovu rastuće nelikvidnosti. Pravovremena nabavka robnog fonda i
financiranje poslovnih aktivnosti i dalje će stoga ostati prioritet tvrtke. Uz to rizici su vezani i

uz moguće daljnje smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda,
te uz daljnje povećanje dijela troškova koji utječu na poslovanje tvrtke, naročito troškova
energenata, troškova života i slično.
Poslovanje Varteksa u 2011. godini kroz ostvarenje pozitivnih pomaka potvrdilo je dosljednost
provođenja Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja, sukladno kojem će se
nastaviti poslovati i u narednom razdoblju. U skladu s tim provodit će se zacrtani ciljevi
dizanja efikasnosti svih vidova prodaje, te implementacija novih. U dijelu upravljanja
troškovima, nastavit će se sa smanjenjem administrativnih troškova te sustavnim i planskim
upravljanjem svim dijelovima sustava kao i traženjem novih prostora koji će otvoriti daljnje
mogućnosti.
Stabilizacija likvidnosti i financijska konsolidacija osnova su za daljnju stabilizaciju i razvoj
ukupnih poslovnih aktivnosti, te čine temeljne pretpostavke za provedbu svih ostalih
aktivnosti vezanih uz restrukturiranje sustava i provedbu zacrtane prodajne i razvojne
strategije Varteksa.

