Financijski rezultati prvog tromjesečja 2014. i zaključenje predstečajne
nagodbe

Što se tiče ukupnih konsolidiranih prihoda, regulatorne promjene u dijelu korekcije cijena
terminacije međunarodnih poziva u pokretne mreže, a što se ogledalo kroz manje
prihode iz veleprodajnog segmenta, odnosno manje interkonekcijske prihode, imale su
najveći utjecaj na smanjenje istih. Ukupni konsolidirani prihodi u prvom tromjesečju 2014.
iznose117,6 milijuna što je za 14,1 posto manje u odnosu na isto razdoblje lani. Uz
navedene regulatorne promjene, na smanjenje ukupnih konsolidiranih prihoda značajan
je utjecaj imao i pad prihoda od javne govorne usluge koja na globalnoj razini ima
tendenciju smanjenja. S druge strane, pozitivan utjecaj na ukupne prihode u prvom
tromjesečju 2014. imali su prihodi od Internet usluga koji su porasli za 13,6 posto te
multimedijalnih usluga s rastom od 12,9 posto.
Operativna dobit temeljne djelatnosti na kraju prvog tromjesečja ove godine iznosi 21,3
milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 19,6 posto u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine.
“Svjesni smo da nepovoljno gospodarsko stanje i složenost procesa restrukturiranja
utječu na naše poslovanje. No, vjerujem da će se, kroz nastavak započetog
restrukturiranja i nove aktivnosti kao odgovor na zaoštrene gospodarske uvjete, rezultati
naših napora vrlo brzo vidjeti.” – rekao je predsjednik Uprave Optima Telekoma
Matija Martić.
Danas je održano, ranije najavljeno, ročište na Trgovačkom sudu u Zagrebu na kojem je
uspješno zaključen postupak predstečajne nagodbe.
„Kako smo i očekivali, postupak predstečajne nagodbe između Optime i vjerovnika
uspješno je okončan. Tijekom trajanja samog postupka Optima Telekom nastavio je
stabilno poslovati te je zadržao poziciju drugog telekom operatora na tržištu fiksne
telefonije. Štoviše, ovo smo razdoblje uspješno iskoristili za preslagivanje poslovanja i
pokretanje novih projekata.
Zahvaljujem svim vjerovnicima i poslovnim partnerima za veliko razumijevanje i podršku
koju su nam pružili u ovom teškom gospodarskom razdoblju te sam uvjeren da ćemo
ukazano nam povjerenje i opravdati u narednom periodu u kojem očekujem potpunu

stabilizaciju poslovanja Optime kroz niz mjera koje donosi Plan financijskog i operativnog
restrukturiranja.“ - zaključio je gospodin Martić.

