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ERATEX telah berhasil secara operasional membalikkan keadaan merugi yang dialaminya
selama beberapa tahun dan kembali memulai memasuki era profitable lagi
Kuartal I tahun 2014 menunjukkan kinerja operasional Perseroan yang sangat menggembirakan
dengan angka peningkatan secara keseluruhan yang sangat besar baik dari sisi penjualan maupun
profitabilitas.
Perseroan telah berhasil secara operasional membalikkan keadaan merugi yang dialaminya selama
beberapa tahun dan kembali memulai memasuki era profitable lagi. Dengan komitmen pembenahan
yang konsisten, manajeman berkeyakinan Perseroan akan masuk ke masa-masa kejayaan seperti
yang pernah dialami dimasa lalu, dan bahkan ke level pengembangan yang lebih baik lagi.
Kinerja unit produksi semakin membaik setelah berbagai pembaruan dan peremajaan permesinan
yang terjadi sejak tahun 2012 yang juga didukung oleh pemberian subsidi pemerintah dalam rangka
revitalisasi permesinan untuk Industri Tekstil dan Produk Tekstil melalui Kementerian Perindustrian,
ditambah dengan pembenahan terus menerus atas manajemen produksi yang diterapkan oleh
manajemen pengendali yang baru dengan menerapkan best practice dan meningkatkan
profesionalisme serta keahlian para karyawan.
Pemenuhan pesanan dan kepuasan pelanggan juga sangat baik dikuartal I ini, manajemen secara
efektif berhasil mengendalikan penundaan pengiriman pesanan. Perseroan berencana memperkuat
pasar Asia dengan penetrasi awal telah dimulai dengan pelanggan baru dari Jepang.

PENJUALAN
Penjualan untuk Kuartal I tahun 2014 ini mencapai US$ 16,8 juta yang menunjukkan peningkatan
6.4% dibandingkan US$ 15,8 juta dikuartal yang sama tahun lalu. Jumlah garment terjual adalah 1,8
juta lembar dibandingkan 1,7 juta lembar kuartal I 2013. Selain bertambahnya pesanan dari
pelanggan yang sudah ada, peningkatan ini merupakan kelanjutan dari masuknya buyer baru dari
Jepang sejak akhir tahun 2013, dan buyer baru dari USA yang mulai memberikan pesanan dalam
Kuartal Pertama 2014 ini.
GROSS PROFIT
Laba kotor perseroan untuk kuartal I tahun 2014 ini naik cukup signifikan sebesar 145.4%
dibandingkan kuartal I tahun 2013. Angkanya adalah sebesar US$ 1,4 juta atau 8,6% dari penjualan
dikuartal I 2014 dibandingkan US$ 0,593 juta atau 3.75% dari penjualan dikuartal yang sama tahun
lalu. Pembenahan manajemen produksi benar-benar memberikan dampak pengendalian dan
peningkatan efisiensi pemakaian bahan baku maupun biaya produksi yang sangat baik sehingga cost
of goods sold dapat ditekan ke level 91.4% dikuartal pertama ini dibandingkan dengan 96% dikuartal
yang sama tahun lalu.
LABA OPERASIONAL
Laba operasional juga meningkat secara signifikan menjadi US$ 719 ribu atau 4,3% dari penjualan
dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu yang hanya US$ 40 ribu atau 0.3 % dari penjualan; yang
berarti 18 kali lipat lebih. Peningkatan ini terutama karena perbaikan yang konsisten yang dilakukan
oleh manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai hasilnya, biaya penjualan turun
menjadi US$ 215 ribu atau 1.3% dari penjualan dibandingkan dengan US$ 477 ribu atau 3% dari
penjualan kuartal 1 tahun lalu. Kontrol yang lebih baik juga telah membantu menurunkan biaya
administrasi dan umum menjadi 2,7% dari penjualan dibandingkan 2,9% dikuartal I 2013.
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LABA BERSIH
Laba bersih kuartal I ini juga meningkat tajam yaitu menjadi sebesar US$ 0,44 juta dibandingkan
kuartal I 2013 yang merugi sebesar (US$
0,24 juta). Sementara itu beban bunga tetap
dipertahankan dilevel 1.4% dari penjualan.
NILAI KEKAYAAN BERSIH DAN NILAI BUKU
Dalam kurun waktu 3 tahun Perseroan telah berhasil membalik keadaan merugi yang dialaminya
selama beberapa tahun dan mengubah posisi Nilai Kekayaan bersihnya yang tercatat negatif US$
19,8 juta diakhir tahun 2010 menjadi positif US$ 10,8 juta dikuartal I tahun 2014 ini.
Laba ditahan dan Laba bersih dicadangkan Perseroan meningkat menjadi US$ 1,98 juta pada kuartal
I ini dibandingkan dengan US$ 1,53 juta pada akhir Desember 2013 yang berasal dari keuntungan
kuartal I 2014. Nilai kekayaan bersih Perseroan juga meningkat dari US$ 10,4 juta diakhir tahun 2013
menjadi US$ 10,8 juta. Nilai buku saham Perseroan juga naik menjadi US cent 6.76 diakhir kuartal I
2014 ini dari US cent 6.48 diakhir tahun 2013, dengan earning per share sebesar US cent 0.28
kuartal ini dibandingkan loss per share sebesar US cent (0.16) pada kuartal I tahun 2013.

MANAGEMENT PLAN
Rencana Manajement untuk 2014 yaitu akan menitikberatkan perbaikan efisiensi operasional secara
konsisten, meminimalkan sisa/wastage, pembaharuan mesin-mesin yang lama, pengembangan dan
perluasan pelanggan dan mengoptimalkan variasi jenis produk yang sesuai dengan kemampuan
produksi.
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