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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 September  2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

Catatan 30 September  2017 31 Desember 2016

Tidak Audit Audit

A S E T

Aset Lancar

Kas dan Bank 2e,2f,4 31.286.022.722          21.071.062.095            

Piutang usaha-Pihak ketiga neto 2e,2g,5 618.757.906.658        601.198.671.534          

Piutang lain-lain 2e,2g 71.987.503                 156.487.503                 

Persediaan 2h,6 565.994.595.925        353.324.401.719          

Biaya dibayar dimuka 2e,2i 2.007.538.284            283.539.298                 

Jumlah Aset Lancar 1.218.118.051.093     976.034.162.149          

Aset Tidak Lancar

Deposito Berjangka dijaminkan 2e,2f,7 7.300.000.000            7.300.000.000              

Aset Tetap - Neto 2j,3,8 78.348.694.208          81.475.856.152            

Aset Pajak Tangguhan - neto 2o,11d 2.989.435.075            2.989.435.075              

Biaya Emisi saham ditangguhkan 2m -                                 3.307.419.847              

Jumlah Aset Tidak Lancar 88.638.129.283          95.072.711.074            

JUMLAH A S E T 1.306.756.180.376 1.071.106.873.223

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan secara keseluruhan
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(Dinyatakan dalam rupiah)

Catatan 30 September  2017 31 Desember 2016

Tidak Audit Audit

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN 

Kewajiban Jangka Pendek

Hutang bank Jangka Pendek 2e,9 285.000.000.000        444.893.745.000      

Hutang usaha - Pihak ketiga 2e,10 415.659.144               43.644.001               

Hutang pajak 2o,3,11a 34.518.579.210          36.116.881.728        

Beban masih harus dibayar 2e,12 975.241.654 3.066.820.267          

Bagian Hutang Bank Jangka Panjang yang Jatuh tempo

dalam waktu satu tahun 2e,13 -                                   5.436.000.000          

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 320.909.480.009        489.557.090.996      

Kewajiban Jangka Panjang

Hutang bank Jangka Panjang 2e,13 -                                   6.752.000.000          

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 2l,3,14 6.317.762.957            5.496.059.746          

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 6.317.762.957            12.248.059.746        

Jumlah Kewajiban 327.227.242.966        501.805.150.742      

EKUITAS

Modal ditempatkan dan disetor penuh 40.000 saham, pada tahun 2016

dan 4.605.262.400 saham pada tahun 2017 15 460.526.240.000        20.000.000.000        

Saham di Setor Dimuka 26c,26d 330.000.000.000      

Tambahan Modal disetor bersih 204.967.239.605        

Saldo laba 314.035.457.805        219.301.722.481      

Jumlah Ekuitas 979.528.937.410        569.301.722.481      

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.306.756.180.376     1.071.106.873.223   

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 September  2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

Modal saham - nilai nominal Rp 500.000 per saham pada tahun 2016, 

dan Rp. 100,- per saham pada tahun 2017 

Modal dasar - 40.000 saham pada tahun 2016 dan Modal dasar - 

1.400.000.000. saham pada tahun 2017 

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan secara keseluruhan
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(Dinyatakan dalam rupiah)

Catatan 30 September  2017 30 September 2016

Tidak Audit Tidak Audit

PENJUALAN 2n,16 1.860.025.748.967       1.645.280.653.574       2n,16

BEBAN POKOK PENJUALAN 2n,17 (1.690.478.821.933)      (1.493.189.615.834)      

LABA KOTOR 169.546.927.034          152.091.037.740          

BEBAN USAHA

Beban penjualan 2n,18 (7.319.219.462)             (6.329.180.481)             

Beban administrasi dan umum 2n,19 (13.300.643.172)           (9.187.819.275)             

Pendapatan /(Beban) Usaha lainnya - Neto 2n,20 15.100.247.100 988.172.424                 

Jumlah Beban usaha (5.519.615.534)             (14.528.827.332)           

LABA USAHA 164.027.311.500          137.562.210.408          

Beban Keuangan 2n (36.298.911.736)           (38.105.752.679)           

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 127.728.399.765          99.456.457.729            

TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK

Pajak kini 2o,11b (32.994.664.441)           (24.864.114.432)           

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 94.733.735.324            74.592.343.297            

LABA PER SAHAM 2p,21                              20,57 372,96                           

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan secara keseluruhan

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

LAPORAN LABA RUGI 

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
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Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

Saldo 1 Januari 2016 20.000.000.000            -                                     -                                   372.285.677.373          392.285.677.373           

Laba bersih untuk Periode sembilan bulan yang

berakhir pada tanggal 30 September 2016 54.210.956.770            54.210.956.770             

Saldo 30 September 2016 20.000.000.000            -                                     -                                   426.496.634.143          446.496.634.143           

Saldo 1 Januari 2016 20.000.000.000            -                                     -                                   372.285.677.373          392.285.677.373           

Penambahan setoran Modal melalui

Konversi utang pemegang saham -                                   5.461.000.000                -                                   5.461.000.000               

Pembagian Deviden Saham 324.539.000.000            (324.539.000.000)         -                                    

Laba tahun berjalan 171.555.045.108          171.555.045.108           

Saldo 31 Desember 2016 20.000.000.000            330.000.000.000            -                                   219.301.722.481          569.301.722.481           

Saldo 1 Januari 2017 20.000.000.000            330.000.000.000            -                                   219.301.722.481          569.301.722.481           

Penambahan setoran Modal melalui

Konversi utang pemegang saham 5.461.000.000              (5.461.000.000)               -                                    

Pembagian Deviden Saham 324.539.000.000          (324.539.000.000)           -                                    

 Penawaran Umum Perdana 110.526.240.000          204.967.239.605          -                                   315.493.479.605           

Laba tahun berjalan -                                   94.733.735.324            94.733.735.324             

Saldo 30 September 2017 460.526.240.000          -                                     204.967.239.605          314.035.457.805          979.528.937.410           

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Keterangan Modal Saham           Saldo Laba
Tambahan Modal 

Disetor Bersih
Total                                  

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan secara keseluruhan.

Saham disetor dimuka
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LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

30 September  2017 30 September 2016

Tidak Audit Tidak Audit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari pelanggan 1.842.551.013.843    1.424.304.824.539    

Pembayaran gaji dan tunjangan (15.272.694.137)        (9.950.878.983)          

Pembayaran kepada pemasok dan

kegiatan operasional lainnya (1.888.792.801.501)   (1.363.813.618.440)   

Kas diperoleh dari operasi (61.514.481.795)        50.540.327.116         

Penerimaan dari (pembayaran untuk) :

Pembayaran pajak (34.592.966.960)        (15.646.775.963)        

Penerimaan bunga 857.231.513              275.622.088              

Beban keuangan (36.298.911.736)        (38.105.752.679)        

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS  INVESTASI

Perolehan aset tetap (lihat catatan 8) (1.647.645.000)          -                                

Perolehan / penambahan deposito berjangka -                                (2.300.000.000)          

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) 

 aktivitas investasi (1.647.645.000)          (2.300.000.000)          

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penambahan / (pembayaran) utang Bank Jk. Pendek (159.893.745.000)      -                                

Penambahan setoran Modal Saham 315.493.479.605       -                                

Penambahan / (pembayaran) utang Bank Jk. Panjang (12.188.000.000)        (4.077.000.000)          

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 143.411.734.605       (4.077.000.000)          

KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN BANK 10.214.960.627         (9.313.579.438)          

Kas dan setara kas awal tahun - Perusahaan 21.071.062.095         17.049.505.134         

31.286.022.722         7.735.925.696           

(2.936.579.438)          

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

 laporan keuangan secara keseluruhan

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

(131.549.128.978)      

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

b. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Komisaris :Fiah

Direktur :Ferriyady Hartadinata

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ferriyady Hartadinata

Komisaris : Fendy Wijaya

Komisaris Independen : Suprihadi Usman

Dewan Direksi

Direktur  Utama : Sandra Sunanto

Direktur : Ong Deny

Direktur : Cuncun Muliawan

Adapun berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 3 Februari 2017 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan adalah sebagai berikut (lihat Catatan 26e):

dan Berdasarkan Akta no. 36 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan

Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut : 

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci memiliki kewenangan dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Akta terakhir no. 36 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang peningkatan Modal

Dasar, modal yang ditempatkan serta modal yang disetor Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU- 0006270.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha terkait perindustrian dan perdagangan. 

Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2004. Kegiatan usaha utama Perusahaan saat ini adalah dalam

bidang industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas dengan memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi beragam produk perhiasan

emas seperti kalung, cincin, liontin, anting dan gelang dengan berbagai kadar. Perusahaan menyalurkan produk-produknya ke berbagai

distributor, wholesaler dan retailer (toko emas) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan saluran distribusi internal yang meliputi yaitu 7 (tujuh)

toko perhiasan emas ritel "ACC" dan toko perhiasan emas premium yang terdiri dari 2 (dua) gerai "Claudia", "Perfect Jewellery" dan 2 (dua) gerai

"Celine Jewellery" yang berlokasi di Bandung.

Perusahaan berkedudukan Kopo Sayati No. 163-165, Kabupaten  Bandung, Jawa Barat.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT.Terang Anugrah Abadi.

PT Hartadinata Abadi Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 29 Maret 2004 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H. Akta

Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-17631

HT.01.01 Tahun 2004, tanggal 15 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 2005,

Tambahan No. 6135. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 23 tanggal 23 Juni 2016

dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan tersebut telah

diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

No. AHU-AH.01.03-0063847 tanggal 11 Juli 2016 (lihat Catatan 15).
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit :

Ketua :Suprihadi Usman

Anggota :Catharina Tan Lian Soei

Anggota :Mourme Taruna Halim

c. Penerbitan Laporan Keuangan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan 

c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen, Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK Baru

- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

-

- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud.

- Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.

- ISAK No. 30: Pungutan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran

No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya kecuali untuk perlakuan akuntansi yang terkait 

dengan pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang "Pengampunan Pajak". Perusahaan 

telah memilih untuk menerapkan opsi kebijakan akuntansi atas pengakuan awal yang diperkenankan dalam PSAK No. 70 tentang "Akuntansi 

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", yang berlaku efektif 1 Juli 2016, secara prospektif dan konsisten terhadap seluruh aset dan liabilitas 

pengampunan pajak yang diakui. Kebijakan akuntansi terhadap aset dan liabilitas pengampunan pajak diuraikan lebih lanjut pada akun yang 

terkait.

Adapun amandemen, penyesuaian tahunan dan SAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2016 dan relevan bagi Perusahaan namun tidak

memiliki dampak yang substansial terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan

pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas tersebut disusun berdasarkan metode

langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang

fungsional Perusahaan.

Pada tanggal 13 Maret 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukkan Komite Audit, Perusahaan telah membentuk Komite Audit sesuai

dengan peraturan tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penunjukkan Corporate Secretary tanggal 1 Februari 2017, Corporate Secretary Perusahaan dijabat oleh M. Ath. Thoriq.

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 30 September 2017 31 Desember 2016 dan, masing-masing adalah sebanyak 515, dan 509 

orang (tidak diaudit).

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan kembali oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas

penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 30 September 2017
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen, Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK Baru (lanjutan)

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi.

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap.

- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:

(i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perusahaan;

(ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan; atau

(iii) merupakan personil manajemen kunci dari Perusahaan ataupun entitas induk dari Perusahaan.

2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:

(i) entitas tersebut dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;

(ii)

(iii) entitas tersebut dan Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

(iv)

(v)

(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;

(vii)

(viii)

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Pengukuran pada saat Pengakuan Awal

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan diakui, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan. Seluruh

pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada tanggal perdagangan. Tanggal perdagangan adalah tanggal ketika

Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan

perolehan aset keuangan, kecuali aset keungan tersebut diakui pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Biaya transaksi pada pengakuan awal

untuk aset keuangan FVTPL langsung dibebankan pada laba rugi.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada bagaimana aset keuangan dikelompokkan. Pada tanggal 30 September 

2017 dan 31 Desember 2016, aset keuangan Perusahaan dikelompokkan sebagai berikut:

entitas yang merupakan ventura bersama dari Perusahaan dan entitas lain yang merupakan asosiasi dari Perusahaan;

entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait

dengan Perusahaan;

orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen

kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil

manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran", diklasifikasikan sebagai aset

keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan

tersedia untuk dijual, yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015):

"Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan PSAK tersebut,

entitas tersebut merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau entitas asosiasi atau ventura

bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha

tersebut);
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

-

-

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun-akun kas dan bank yang dijaminkan piutang lain-lain dan deposito berjangka.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Pengukuran Nilai Wajar

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran", liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika,

Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Aset keuangan FVTPL yang pada pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen untuk diklasifikasikan dalam kelompok ini dengan tujuan

memberikan informasi yang lebih relevan dan andal sesuai praktek bisnis yang ada. Aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar nilai

wajarnya tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain. Seluruh keuntungan atau kerugian yang

timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi. Seluruh akun piutang usaha yang diukur pada nilai wajar berdasarkan harga kuotasi

di pasar aktif diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Pinjaman yang diberikan dan piutang yang merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak

memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi

dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat

pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai atau melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika,  Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir

atau Perusahaan telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian

pengakuan.

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan 1)

saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintensi untuk

menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah berdasarkan harga transaksi, yang merupakan nilai wajar dari pembayaran

yang diberikan atau diterima.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, Perusahaan mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai

wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input Level I) atau dihitung berdasarkan teknik

penilaian (menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya) yang hanya menggunakan data dari pasar yang

dapat diobservasi. Selisih yang timbul tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau ditangguhkan dan dibebankan sebagai

keuntungan atau kerugian sesuai dengan faktor waktu, sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset

atau liabilitas tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perusahaaan mengukur seluruh liabilitas keuangan, yang seluruhnya meliputi pinjaman kepada pihak ketiga, utang

bank, utang usaha dan beban masih harus dibayar, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak

telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Kas dan Bank

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan

h. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014): “Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran”, penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai

diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang

terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset

keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto

menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah

dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi (lanjutan)

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan

secara kolektif untuk aset lainnya. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, terlepas aset

tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan

menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan

nilai secara kolektif.

Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan

peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan, baik secara langsung

ataupun dengan menyesuaikan akun cadangan. Namun demikian pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan

melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan aset keuangan

tersebut diakui di dalam laba rugi.

Kas dan bank terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, tidak

dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito dengan jangka waktu penempatan lebih dari 3 bulan, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya disajikan

tersendiri sebagai akun "Deposito Berjangka".

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Aset keuangan yang berjangka pendek, dicatat pada biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai atas aset

keuangan yang dicatat pada biaya perolehan (seperti menurunnya secara signifikan lingkungan usaha, kemungkinan besar terjadinya gagal

bayar atau kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pelanggan), maka kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut diukur berdasarkan

selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat imbal hasil

yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik.

Berdasarkan PSAK No. 14 (Penyesuaian 2014): “Persediaan”, persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan

atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang timbul sampai

persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ini ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto

adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk

melaksanakan penjualan.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam memiliki kesulitan

keuangan signifikan, pelanggaran kontrak atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan

dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur

atas estimasi arus kas masa depan di mana termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomik global atau lokal

yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

i. Biaya Dibayar Di Muka

j Aset Tetap

Mesin dan peralatan pabrik

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Biaya dibayar di muka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap”, dalam mencatat aset tetap. Pada saat pengakuan awal, aset tetap

diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut

terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap, kecuali

tanah yang tidak disusutkan, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Tahun

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat 

ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan dan kehilangan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap

keadaan masing-masing persediaan guna menyesuaikan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi neto. Seluruh kerugian persediaan diakui

sebagai beban pada periode penurunan nilai atau terjadinya kerugian.

20

Kendaraan

Peralatan kantor

Bangunan

3

4-8

4-8

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai

residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi,

maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat

sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto

hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Sesuai ISAK No. 25: “Hak Atas Tanah”, biaya perolehan hak atas tanah diakui sebagai aset tetap dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti

yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan

legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan dan

pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomik tanah, mana

yang lebih pendek.

Sesuai PSAK No. 48 (Revisi 2014): “Penurunan Nilai Aset”, pada setiap tanggal pelaporan, manajemen menilai apakah terdapat indikasi suatu

aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset

tersebut.
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)

l. Liabilitas Imbalan Pascakerja

m. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

n.

•

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta

penyesuaian atas biaya jasa lalu. Perusahaan mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan PSAK No 50 (Revisi 2014): “Instrumen keuangan:

Penyajian”. Biaya emisi saham yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan seperti fee 

pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, fee yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan dan penasehat profesional lain, biaya

percetakan, dsb, ditangguhkan dan akan diakui sebagai pengurang dari akun “Tambahan Modal Disetor” pada ekuitas ketika penawaran umum

tersebut telah efektif.

Sedangkan biaya-biaya lain yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan penawaran umum tersebut ataupun biaya yang berkaitan

dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan nilai

nominal saham, diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara 1) nilai wajar aset atau unit penghasil kas

(UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan 2) nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar

independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini

dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas

aset. Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, Perusahaan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk

menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada pelaku pasar

lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Dalam hal ini, Perusahaan dapat menggunakan teknik

penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar aset.

Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan

jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

Penilaian yang dilakukan pada setiap tanggal pelaporan juga menguji apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui

dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan mengestimasi

jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya akan dibalik hanya jika

terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai yang terakhir

diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak

melebihi jumlah terpulihkannya ataupun jumlah tercatatnya, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah

diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut,

penyusutan aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai residunya, dengan

dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): “Imbalan Pascakerja”, Perusahaan mengakui labilitas imbalan pascakerja kepada

karyawan sesuai dengan ketentuan minimum di dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang “Ketenagakerjaan”. Perhitungan liabilitas imbalan

pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial Projected Unit Credit setelah memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Perusahaan

terkait dengan program (jika ada).

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Penyesuaian 2014): “Pendapatan”, dalam mencatat pendapatan. Pendapatan diakui apabila besar

kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan

yang diterima atau dapat diterima. 

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan dari penjualan

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah dialihkan kepada

pelanggan yang umumnya pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan yang bersangkutan telah mengkonfirmasi

penerimaannya.
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n.

• Pendapatan jasa

o. Pajak Penghasilan

i. Pajak Penghasilan Kini

ii. Pajak Tangguhan

iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan kecuali apabila

pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan

secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk

melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak

penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan

jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan

temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat

dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan

bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan

tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau

liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada

tanggal laporan posisi keuangan.

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)

sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka

menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan

penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan

liabilitas yang terkait.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor” pada ekuitas. Selisih

tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas

pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi

pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

Sesuai dengan PSAK No. 70: “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”, aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila 

memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK

Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan kepada pelanggan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama periode yang relevan dan beban lainnya diakui pada saat

terjadinya (basis akrual).

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Penyesuaian 2014): “Pajak Penghasilan”, dalam mencatat pajak penghasilan.

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung

menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi

keuangan.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut

terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung

ke ekuitas).
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

2.

p. Laba Per Saham

q. Segmen Operasi

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING 

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Penyusutan Aset Tetap

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-

jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Adanya

ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada

periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam

rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan adalah klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material

terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada

tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat

berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat

terjadinya.

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk 

menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai, Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemungkinan kebangkrutan 

atau kesulitan keuangan signifikan yang dialami oleh pelanggan dan wanprestasi atau penundaan pembayaran dalam jumlah yang signifikan.

Sesuai dengan PSAK No. 56 (Penyesuaian 2014): “Laba Per Saham”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan

dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan setelah memperhitungkan dampak

retrospektif pemecahan nilai nominal saham.

Sedangkan, laba per saham dilusian dihitung dan disajikan apabila Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat 

dilutif.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi", dimana segmen operasi disajikan dengan cara yang serupa

dengan pelaporan internal yang disampaikan oleh para manajer segmen kepada pembuat keputusan operasional. Segmen operasi tersebut

dikelola secara independen oleh tiap-tiap manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen operasi dalam lingkup

wewenangnya. Sedangkan pembuat keputusan operasional adalah pihak yang melakukan penelaahan terhadap laporan segmen di mana

laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen. Informasi yang digunakan

oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap

bidang usaha.

Ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, jumlah dan waktu dari arus kas masa depan diestimasikan secara kolektif berdasarkan pengalaman

kerugian di masa yang lalu atas aset-aset yang memiliki karakter risiko kredit yang serupa (penurunan nilai secara kolektif). Jumlah tercatat piutang

usaha pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 618.757.906.658 dan Rp 601.198.671.534 (lihat

Catatan 2k dan 5).

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang

berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan

teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki

kemungkinan untuk direvisi. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar

Rp. 78.348.694.208 dan Rp 81.475.856.152, (lihat Catatan 2j dan 8).
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perpajakan

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pascakerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut 

termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun 

dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi 

sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2l atas laporan keuangan.

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual 

atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. 

Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 

6.317.762.957 dan Rp 5.496.059.746 (lihat Catatan 2l dan 14).

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengampunan pajak (lihat Catatan 2o), perhitungan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dianggap benar. Untuk

tahun berikutnya perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang

atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah

pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi

antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat

mempengaruhi jumlah aset pajak tangguhan, utang pajak dan beban pajak. Saldo utang pajak pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember

2016 masing-masing adalah sebesar Rp 34.518.579.210 dan Rp 36.116.881.728 (lihat Catatan 11a).
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

4. KAS DAN BANK

Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Kas Rupiah ;                10.596.195.342                 744.600.850 

Bank Rupiah ;

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                18.038.073.640            20.308.494.172 

PT Bank Central Asia Tbk                         1.897.191                   17.967.073 

PT Bank Negara Indonesia (Persero)                  2.649.856.549 

Sub jumlah                20.689.827.380            20.326.461.245 

Jumlah                31.286.022.722            21.071.062.095 

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Jawa Barat              436.261.848.773          419.173.704.247 

Luar Jawa Barat              190.363.928.917          188.486.647.843 

Nilai wajar berdasarkan

harga kuotasi pasar

aktif (Level 1)              626.625.777.691          607.660.352.090 

Cadangan kerugian

penurunan nilai                (7.867.871.033)             (6.461.680.556)

Neto              618.757.906.658          601.198.671.534 

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Telah jatuh tempo namun

 tidak mengalami penurunan nilai

Kurang dari 30 hari              186.783.215.664          182.298.105.728 

31 - 60 hari              380.988.473.045          369.457.494.274 

61 - 90 hari                43.550.491.575            42.232.394.494 

Lebih dari 90 hari                  7.435.726.374              7.210.677.038 

Mengalami penurunan nilai                  7.867.871.033              6.461.680.556 

Subjumlah              626.625.777.691          607.660.352.090 

Cadangan kerugian

penurunan nilai                (7.867.871.033)             (6.461.680.556)

Neto              618.757.906.658          601.198.671.534 

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan pada pihak berelasi ataupun yang 

digunakan sebagai jaminan.

Piutang usaha meliputi tagihan sehubungan dengan transaksi penjualan kepada pelanggan, individu, toko emas ataupun kelompok usaha.

Piutang usaha atas penjualan perhiasan emas diakui sebesar jumlah gram emas yang dijual kepada pelanggan, di mana piutang usaha diukur pada

nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dengan mengacu kepada harga pasar emas setiap harinya, seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari

perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi (lihat Catatan 20).

Seluruh piutang usaha di atas dalam Rupiah, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki syarat pembayaran yang berkisar antara 30 hingga 90

hari dan diukur berdasarkan harga pasar komoditas emas pada tanggal pelaporan.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan umur piutang nilainya adalah sebagai berikut:
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Saldo awal                  6.461.680.556              4.315.227.214 

Penyisihan kerugian

penurunan nilai piutang

usaha tahun berjalan

(lihat Catatan 20)                  4.637.030.755              4.304.066.949 

Pemulihan penyisihan

kerugian penurunan nilai

piutang usaha tahun

berjalan (lihat Catatan 20)                (3.230.840.278)             (2.157.613.607)

Saldo akhir                  7.867.871.033              6.461.680.556 

6. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Barang Jadi              378.319.421.204          223.602.434.068 

Bahan Baku              180.250.561.019          118.837.118.022 

Bahan Pembantu                  7.424.613.703            10.884.849.629 

Jumlah              565.994.595.925          353.324.401.719 

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian

yang timbul dari piutang yang tidak tertagih.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 13).

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen berpendapat bahwa, manajemen

dapat meminimalkan tingkat risiko kerugian atas persediaan melalui pengelolaan risiko oleh internal Perusahaan.

Biaya persediaan bahan baku dan bahan pembantu yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan pada periode 30 September 2017 dan

30 September 2016 masing-masing sebesar Rp 1.829.359.798.625 dan Rp 1.498.362.663.695 (lihat Catatan 17).

Cadangan kerugiaan penurunan nilai piutang usaha dihitung secara kolektif berdasarkan pengalaman dan data historis di masa lalu. Penurunan nilai

tersebut untuk menyesuaikan jumlah tercatat piutang usaha atas kemungkinan kerugian yang timbul dari piutang tersebut. Rincian dan mutasi

cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Jumlah piutang usaha pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah jatuh tempo adalah senilai Rp 626.625.777.690 dan

Rp 607.660.352.090,dimana sampai dengan tanggal 30 September 2017 piutang usaha yang telah dilunasi adalah senilai Rp567.821.796.816 atau

90,62% dari saldo piutang tersebut yang telah jatuh tempo.

Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang diakui sebelumnya, dipulihkan apabila secara objektif dapat dikaitkan dengan

peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit pelanggan) secara khusus pemulihan piutang tersebut

terjadi akibat adanya pembayaran piutang yang telah dicadangkan sebagai kerugian penurunan nilai dari pelanggan. Kerugian penurunan nilai yang

diakui sebelumnya, terpulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha (lihat Catatan 20).
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

7. DEPOSITO BERJANGKA DIJAMINKAN

8.

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Biaya Perolehan

Tanah            22.390.000.000 -                                                                    -                                         -            22.390.000.000 

Bangunan dan

prasarana            32.948.836.584 -                                                                    -                                         -            32.948.836.584 

Peralatan kantor                 284.567.500 279.985.000                                                -                                         -                 564.552.500 

Mesin dan peralatan

pabrik            78.935.137.327 584.160.000                                                -                                         -            79.519.297.327 

Kendaraan              1.716.000.000 783.500.000                                                -                                         -              2.499.500.000 

Jumlah Biaya

Perolehan          136.274.541.411                1.647.645.000                                -                                         -          137.922.186.411 

Akumulasi

Penyusutan

Bangunan dan 

             9.314.047.379 1.235.581.372                                             -                                         -            10.549.628.751 

Peralatan kantor                 277.885.235 31.267.968                                                  -                                         -                 309.153.203 

Mesin dan peralatan

pabrik            44.259.377.645 3.322.598.229                                             -                                         -            47.581.975.874 

Kendaraan                 947.375.000 185.359.375                                                -                                         -              1.132.734.375 

Jumlah Akumulasi

 Penyusutan            54.798.685.259                4.774.806.944                                -                                         -            59.573.492.203 

Nilai Buku            81.475.856.152            78.348.694.208 

Tingkat bunga deposito berjangka berkisar sebesar 5% - 6% per tahun, masing-masing pada tahun 2017 dan 2016.

ASET TETAP

30 September 2017 (Tidak Audit)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, tidak melampaui nilai

realisasi netonya sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas persediaan.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank yang diperoleh dari PT Bank Negara

Indonesia (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 13).

Deposito berjangka ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  (lihat Catatan 13).

Akun ini seluruhnya merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 7.300.000.000.

prasarana
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

8.

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Biaya Perolehan

Tanah            22.390.000.000 -                                                                    -                                         -            22.390.000.000 

Bangunan dan

prasarana            32.948.836.584 -                                                                    -                                         -            32.948.836.584 

Peralatan kantor                 284.567.500 -                                                                    -                                         -                 284.567.500 

Mesin dan peralatan

pabrik            78.935.137.327 -                                                                    -                                         -            78.935.137.327 

Kendaraan              1.716.000.000 -                                                                    -                                         -              1.716.000.000 

Jumlah Biaya

Perolehan          136.274.541.411                                       -                                -                                         -          136.274.541.411 

Akumulasi

Penyusutan

Bangunan dan 

             7.666.605.550 1.647.441.829                                             -                                         -              9.314.047.379 

Peralatan kantor                 255.512.655 22.372.580                                                  -                                         -                 277.885.235 

Mesin dan peralatan

pabrik            39.740.171.395 4.519.206.250                                             -                                         -            44.259.377.645 

Kendaraan                 732.875.000 214.500.000                                                -                                         -                 947.375.000 

Jumlah Akumulasi

 Penyusutan            48.395.164.600                6.403.520.659                                -                                         -            54.798.685.259 

Nilai Buku            87.879.376.811            81.475.856.152 

a.

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Beban pokok penjualan

(lihat Catatan 17)                  4.558.639.601              6.166.648.079 

Beban umum dan

administrasi

(lihat Catatan 19)                     216.627.343                 236.872.580 

Jumlah                  4.775.266.944              6.403.520.659 

b.

c.

ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2016 (Audit)

prasarana

Untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  30 September 2017 dan 31 Desember 2016, beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah seluas 14.353 m2 yang terletak di Jawa Barat dan 174 m2 di DKI Jakarta dengan bukti kepemilikan

berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ferriyady Hartadinata, Direktur, yang digunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 bangunan serta mesin dan peralatan dengan jumlah tercatat masing-masing sebesar

Rp 58.310.548.887 dan Rp 58.310.548.887 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai

pertanggungan masing-masing sebesar Rp 224.774.878.900 dan Rp 224.774.878.900, Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan

tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017
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8.

d.

e.

f.

g.

9. UTANG BANK JANGKA PENDEK

10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian Utang Usaha - Pihak Ketiga adalah sebagai berikut: Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

PT Bintang Saudara Jayakarta                       25.755.581                   43.644.001 

Pihak ke III - Lainnya                     389.903.563                                     - 

                    415.659.144                   43.644.001 

ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember , jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan

masing-masing adalah sebesar Rp 8.489.714.891 dan Rp  9.547.537.327.

Pada tanggal 30 Septeber 2017 dan 31 Desember 2016, akun ini merupakan utang usaha dalam mata uang Rupiah kepada PT Bintang Saudara

Jayakarta, pihak ketiga, sehubungan dengan pembelian bahan baku persediaan.

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan utang usaha di atas. Pembayaran utang

usaha umumnya diselesaikan dalam 30 hari.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, jumlah tercatat akun utang usaha telah mendekati nilai wajarnya.

Pada tahun 2017 dan 2016, fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat bunga tetap masing-masing 11,50%, dan 11,50%  per tahun.

Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. LMC1/34/177/R tanggal 15 September 2017, pihak PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk, pihak ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit KMK - Take Over dengan jumlah penarikan maksimum

sebesar Rp 285.000.000.000,  untuk melunasi fasilitas Kredit KMK  yang ada di Bank Mandiri (Persero), Tbk. 

Fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat bunga tetap 11% per tahun, Fasilitas kredit atas diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan

yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sebelumnya.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, tidak terdapat aset tetap yang tidak digunakan sementara dan dihentikan dari

penggunaan aktif namun tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 13)

Berdasarkan penilaian manajemen atas beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana serta mesin dan peralatan pabrik, nilai

wajar atas aset tetap tersebut diatas jumlah tercatat aset tetap Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset

tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai,

sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

Pada tanggal 16 September 2009, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.RCO.JKG/ 0246/PK-KMK/2009 sebagaimana dinyatakan

dalam Akta No. 34 dari Notaris Rosliana, S.H., pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas

kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah penarikan maksimum sebesar Rp 180.000.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Akta

Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.RCO.JKG/0246/PK-KMK/2009 atas Akta No. 57 dari Notaris Rosaliana, S.H., tanggal 29 April 2013,

fasilitas kredit tersebut telah dirubah menjadi sebesar Rp 230.000.000.000. Pada tanggal 15 September 2016, berdasarkan Addendum XII

(keduabelas) fasilitas kredit akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2017.

Pada tanggal 15 September 2017 dan 31 Desember 2016 jumlah tercatat fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp 229.893.745.000, dan Rp

299.893.545.000.

Pada tahun 2014, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014, atas Akta No. 23 tanggal 11 April 2014 dari

Notaris Rosliana, S.H., pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas baru KMK dengan jumlah

penarikan maksimum sebesar Rp 70.000.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No.

CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014 tanggal 4 September 2015, fasilitas kredit tersebut telah dirubah menjadi sebesar Rp 215.000.000.000. Pada

tanggal 15 September 2016, berdasarkan Addendum IV (keempat) fasilitas kredit akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2017.

Pada tanggal 15 September 2017 dan 31 Desember 2016 jumlah tercatat fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp 215.000.000.000 dan Rp

215.000.000.000.
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11. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Audit

30 September  2017 31 Desember 2016

Pajak penghasilan:

Pasal 4 (2)                     107.247.000                                     - 

Pasal 21                       51.134.438                   49.808.580 

Pasal 23                       18.083.865                                     - 

Pasal 29                32.994.664.441            34.186.289.000 

Pajak Pertambahan Nilai                  1.347.449.466              1.880.784.148 

Jumlah                34.518.579.210            36.116.881.728 

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Beban pajak kini

tahun berjalan              (32.994.664.441)           (24.864.114.432)

Dampak penyesuaian

sehubungan dengan

pengampunan pajak                                         -                                     - 

Manfaat (beban) pajak kini

pajak kini              (32.994.664.441)           (24.864.114.432)

Manfaat pajak tangguhan                                         -                                     - 

Neto              (32.994.664.441)           (24.864.114.432)

c. Pajak Penghasilan Badan

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Laba sebelum pajak

penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain              127.728.399.765            99.456.457.729 

Beda temporer:

Imbalan pascakerja                     821.703.211                                     - 

Penyisihan (pemulihan)

     penurunan nilai piutang                  3.230.840.278              1.891.043.154 

Beda permanen:

Beban yang tidak dapat

   dikurangkan untuk tujuan fiskal                  1.054.946.022              6.595.317.120 

Penghasilan yang telah

dikenakan pajak yang bersifat final                   (857.231.513)                (367.496.117)

Taksiran penghasilan

kena pajak tahun berjalan              131.978.657.763          107.575.321.886 

Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena 

pajak untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dan taksiran utang pajak penghasilan badan Pasal 29  adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Taksiran penghasilan 

kena pajak - dibulatkan              131.978.657.763          107.575.321.886 

Beban pajak

penghasilan kini dan 

taksiran utang pajak 

penghasilan Pasal 29                32.994.664.441            26.893.830.471 

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Laba sebelum pajak

menurut laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain              127.728.399.765            99.456.457.729 

Beban pajak penghasilan 

dengan tarif pajak yang berlaku efektif              (32.945.235.814)           (24.761.972.050)

Beban yang tidak dapat

dikurangkan untuk tujuan fiskal                   (263.736.506)                (147.882.631)

Penghasilan yang telah

dikenakan pajak yang bersifat final                     214.307.878                   45.740.249 

Manfaat (beban) pajak

penghasilan              (32.994.664.441)           (24.864.114.432)

d. Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Dikreditkan ke Dikreditkan ke Saldo Akhir

Laba Rugi Penghasilan

Komprehensif lain

Liabilitas imbalan

pascakerja                1.374.014.937                                -                                         -              1.374.014.937 

Cadangan

penurunan nilai

piutang usaha                1.615.420.138                                -                                         -              1.615.420.138 

Jumlah                2.989.435.075                                -                                         -              2.989.435.075 

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

30 September 2017 (Tidak Audit)

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke

Kantor Pajak.
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

Saldo Awal Dikreditkan ke Dikreditkan ke Saldo Akhir

Laba Rugi Penghasilan

Komprehensif lain

Liabilitas imbalan

pascakerja                1.092.477.997            273.901.070                         7.635.870              1.374.014.937 

Cadangan

penurunan nilai

piutang usaha                1.078.806.803            536.613.335                                         -              1.615.420.138 

Jumlah                2.171.284.800            810.514.405                         7.635.870              2.989.435.075 

e. Pengampunan Pajak

12. BEBAN MASIH HARUS DI BAYAR

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Jasa profesional                     545.390.377              1.619.346.590 

Bunga                     403.472.221              1.168.097.793 

Listrik, air dan telepon                       26.379.056                 279.375.884 

Jumlah                     975.241.654              3.066.820.267 

13 UTANG BANK JANGKA PANJANG

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                       -              12.188.000.000 

Dikurangi bagian yang

jatuh tempo dalam waktu satu tahun                                       -               (5.436.000.000)

Bagian jangka panjang                                       -                6.752.000.000 

Perusahaan telah mengikuti pengampunan pajak tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No.

KET-21279/PP/WPJ.09/2016 dan No. KET-874/PP/WPJ.09/2016, dengan jumlah nilai uang tebusan sebesar Rp 9.003.148.301. Jumlah aset dan

liabilitas pengampunan pajak yang sesuai dengan SKPP masing-masing adalah sebesar Rp 851.140.031.687 dan Rp 445.000.000.000.

Rincian dari beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016 (Audit)

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan di masa 

mendatang.

Perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang

“Pengampunan Pajak” (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan

sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Perusahaan sampai dengan tahun pajak yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.
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13

•

•

•

•

•

-

- Memindah tangankan barang agunan.

-

-

-

-

•

•

•

•

•

-

- Perubahan kepemilikan saham atas nama Ferriyady Hartadinata menjadi PT Terang Anugrah Abadi (lihat Catatan 26b).

-

-

-

-

Menyalurkan sebagian hasil dari Penawaran Umum Perdana kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mempercepat pelunasan fasilitas

kredit.

Konversi utang Perusahaan kepada pemegang saham menjadi tambahan modal disetor dan perubahan harga nominal saham (lihat Catatan 

26c). 

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (lihat Catatan 26e).

Perubahan kepemilikan atas aset agunan Perusahaan.

Perusahaan melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pembagian dividen.

Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. LMC1/34/177/R tanggal 15 September 2017, pihak PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, pihak ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit KMK Term Loan - Baru dengan jumlah penarikan Maksimum sebesar

Rp.90.000.000.000, yang rencananya untuk pengembangan usaha perseroan, pada tanggal 18 September 20`7 perseroan telah melunasi seluruh

Kredit Investasi (K.I) yang ada di Bank Mandiri (Persero), Tbk. 

Debt equity ratio sebesar  < 150%.

Total piutang dan persediaan mengcover 143% dari baki debit pinjaman.

Current ratio sebesar  > 120%.

Debt service coverage sebesar > 120%.

Transaksi penjualan melalui rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimum 30% dari total penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan sebagaimana yang dipersyartkan di dalam perjanjian

pinjaman Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Kredit (SPPK) No. R06.CMB.BD1/1676/2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan

persetujuan ketentuan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan melakukan perubahan atas negative covenant Perusahaan, sebagai berikut:

Aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana serta mesin dan peralatan pabrik atas nama Perusahaan serta Ferriyady Hartadinata dan

Fiah, Direktur dan Komisaris Perusahaan, (lihat Catatan 8).

Deposito sebesar Rp 7.300.000.000 (lihat Catatan 7).

Jaminan pribadi atas nama Ferriyady Hartadinata,  Direktur Perusahaan.

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris.

Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham.

Mengadakan merger, akuisisi, melakukan investasi, menarik setoran modal.

Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain.

Memelihara rasio-rasio keuangan, sebagai berikut:

Pada tanggal 11 April 2014, berdasarkan Akta No. 24 Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/BKS/048/KI/2014 dan Akta No. 25 Perjanjian Kredit

Investasi No. CRO.JTH/BKS/049/KI/2014 oleh Notaris Rosliana S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk, pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp 6.700.000.000 dan Rp 19.300.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan

pembangunan pabrik dan pembelian mesin. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan, dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran

pokok dan akan jatuh tempo pada 10 April  2019.

Fasilitas KI dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun.

Perjanjian pinjaman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Addendum kedua pada tanggal 15 September 2016 tentang perubahan agunan.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

Piutang usaha maksimum sebesar Rp 450.000.000.000 (lihat Catatan 5).

Persediaan maksimum sebesar Rp 250.000.000.000 (lihat Catatan 6).

UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
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14 LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Umur pensiun normal 55 tahun 55 tahun

Tingkat diskonto 8,35% per tahun 8,35% per tahun

Tingkat kenaikan gaji 10% per tahun 10% per tahun

Tingkat mortalitas TMI-III 2011 TMI-III 2011

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Saldo awal                  5.496.059.746              4.369.911.984 

Beban jasa kini                     523.128.974                 697.505.299 

Beban bunga                     298.574.237                 398.098.982 

Kerugian (keuntungan)

aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain :

Dampak Asumsi perubahan asumsi Keuangan                                         -             (1.250.063.943)

Dampak Penyesuaian pengalaman                                         -              1.280.607.424 

Saldo akhir                  6.317.762.957              5.496.059.746 

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut :

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 31 September 2016

Beban Jasa Kini 523.128.974                   697.505.299                

Beban Bunga 298.574.237                   398.098.982                

Jumlah 821.703.211                   1.095.604.281             

 Tidak Audit  Tidak Audit 

 30 September  2017  31 September 2016 

Saldo awal                  5.496.059.746              4.369.911.984 

Beban imbalan

kerja karyawan tahun berjalan (lihat Catatan 19)                     821.703.211              1.095.604.281 

Jumlah yang diakui dalam

penghasilan komprehensif lain                                         -                   30.543.481 

Jumlah                  6.317.762.957              5.496.059.746 

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sigma

Prima Solusindo, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 16 Januari 2017 di mana menggunakan metode “Projected 

Unit Credit ” dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

Rekonsiliasi nilai kini dari liabilitas imbalan pascakerja pada awal dan akhir tahun adalah sebagai berikut:

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:
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15 MODAL SAHAM

PT Terang Anugerah Abadi         3.362.530.000 73,01% 336.253.000.000

Fendy Wijaya            137.470.000 2,99% 13.747.000.000

Masyarakat         1.104.630.600 23,99% 110.463.060.000

ESA                    631.800 0,01% 63.180.000

Jumlah         4.605.262.400 100%          460.526.240.000 

Ferriyady Hartadinata                      36.000 90% 18.000.000.000

Kang Hartadinata                        4.000 10% 2.000.000.000

Jumlah                      40.000 100%            20.000.000.000 

 Tidak Audit  Tidak Audit 

 30 September  2017  31 September 2016 

Saldo awal                              40.000                           40.000 

Penambahan setoran modal saham                  4.605.222.400                                     - 

Saldo akhir                  4.605.262.400                           40.000 

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan  dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-

0034610.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017.

Jumlah Saham 

Ditempatkan dan 

Disetor Penuh

Presentase 

Kepemilikan
Jumlah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 65 tanggal 23 Agustus 2017 dari Notaris Leolin Jayanti, SH,M.Kn, para pemegang 

saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan serta nama-nama 

pemegang saham Perusahaan telah tercatata dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan dan Perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

yaitu semula sebesar  Rp. 350.000.000.000 atau 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100 per sahamnya, setelah penawaran umum 

dilaksanakan jumlah modal ditempatkan dan disetor perusahaan menjadi Rp.460.526.240.000 atau sejumlah 4.605.262.400 saham.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan  dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-

0105188.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Jumlah Saham 

Ditempatkan dan 

Disetor Penuh

Presentase 

Kepemilikan
JumlahPemegang Saham

30 September 2017 (Tidak Audit)

31 Desember 2016 (Audit)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 13 Maret 2017 dari Notaris Leolin Jayanti, SH,M.Kn, para 

pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp  350.000.000.000 atau 700.000 saham dengan 

nilai nominal sebesar Rp 500.000 per sahamnya, menjadi Rp. 1.400.000.000.000 atau 14.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100 

per sahamnya yang mana sebesar Rp 350.000.000.000 atau 3.500.000.000 saham  telah diambil bagian & disetor penuh oleh para pemegang 

saham.

Pemegang Saham
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Pengelolaan Modal

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

 Tidak Audit  Tidak Audit 

 30 September  2017  31 September 2016 

Jumlah liabilitas 327.227.242.966 56.911.405.742

Dikurangi kas dan bank (31.286.022.722)             (21.071.062.095)         

Liabilitas - neto 295.941.220.244 35.840.343.647

Ekuitas 979.528.937.410 569.301.722.481

Rasio pengungkit                                   0,30                               0,06 

16. PENJUALAN NETO

 Tidak Audit  Tidak Audit 

 30 September  2017 30 September 2016

Grosir 1.705.451.358.915       1.498.781.046.038 

Toko 154.339.084.758          146.499.607.536 

Franchise 235.305.295 -                                   

1.860.025.748.967 1.645.280.653.574

17. BEBAN POKOK PENJUALAN 

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 30 September 2016

Persediaan bahan baku 

Saldo awal 129.721.967.651            86.554.411.040 

Pembelian 1.884.313.005.694       1.509.356.672.063 

2.014.034.973.345 1.595.911.083.103

Saldo akhir (lihat Catatan 6) (187.675.174.720)                     (97.291.475.738)

Pemakaian bahan baku (lihat Catatan 6) 1.826.359.798.625       1.498.619.607.365 

Tenaga kerja langsung 9.430.086.937              8.040.898.050 

Jumlah beban produksi langsung 1.835.789.885.562 1.506.660.505.415

Penyusutan (lihat Catatan 8) 4.558.639.601              4.368.042.389 

Bahan pembantu lainnya 2.751.853.506              1.945.286.400 

Listrik 1.845.943.400              1.097.115.988 

Perbaikan dan pemeliharaan 249.487.000                 937.487.998 

Jumlah beban produksi tidak langsung 9.405.923.507 8.347.932.775

Jumlah beban produksi 1.845.195.809.069 1.515.008.438.189

Persediaan barang jadi

Saldo awal 223.602.434.068          228.916.552.314 

Saldo akhir (lihat Catatan 6) (378.319.421.204)                  (250.735.374.669)

Beban pokok penjualan 1.690.478.821.933 1.493.189.615.834

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah memastikan bahwa manajemen mempertahankan struktur keuangan yang optimal dan

rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimumkan nilai bagi pemegang saham.

Rasio hutang terhadap modal dihitung berdasarkan pembagian antara liabilitas neto dengan jumlah modal. Liabilitas neto meliputi seluruh liabilitas

dikurangi dengan kas dan bank. Jumlah modal meliputi seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan.

Rincian penjualan neto kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Selama pertengah tahunan 2017 dan 2016, tidak terdapat penjualan dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan.
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18. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 30 September 2016

Komisi penjualan 5.225.215.252              4.219.453.655 

Promosi dan iklan 2.094.004.210              2.109.726.827 

Jumlah 7.319.219.462 6.329.180.481

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 30 September 2016

Uang Tebusan & Beban Pajak                     801.232.100              6.362.105.300 

Beban gaji, Upah  & THR                  5.842.607.200              1.909.980.933 

Beban Jamsotek, Kesehatan                     861.445.298                                     - 

Beban Jasa Profesional                     194.532.820 

Beban Imbalan Pasca Kerja                     821.703.211                                     - 

Beban Tunjangan Uang Makan                     496.755.550                 327.717.600 

Beban iuran & sumbangan & Entertaiment                     941.864.708                   28.968.743 

Beban transportasi & Akomodasi dinas                  1.081.827.945                 167.621.767 

Beban Pemeliharaan & Kebersihan Kantor                     673.868.785                                     - 

Beban Keamanan                     150.157.800 

Beban penyusutan                     216.627.343                 138.175.672 

Beban listrik, telepon dan air                     136.172.063                 127.788.014 

Beban Asuransi & Peizinan                     542.119.762                   52.070.380 

Beban perlengkapan kantor 302.861.900                                     73.390.866 

Beban Sewa                     236.866.688                                     - 

Jumlah                13.300.643.172              9.187.819.275 

20. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA 

Rincian penghasilan (beban) usaha lainnya adalah sebagai berikut:

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 30 September 2016

Selisih penilaian wajar 

piutang usaha 15.602.115.945              2.385.150.890             

Penghasilan bunga deposito 252.282.734                   241.593.688                

Penjualan sisa produksi 1.871.739.919                218.442.600                

Penghasilan bunga jasa giro 604.948.779                   34.028.400                  

Penyisihan kerugian

penurunan nilai piutang -

neto (lihat Catatan 5) (3.230.840.278)               (1.891.043.154)           

Neto 15.100.247.100              988.172.424                

Selama tiga perempat tahun 2017 dan 2016 tidak terdapat pemasok dengan nilai pembelian yang melebihi 10% dari jumlah penjualan. Sebagian

kebutuhan bahan baku Perusahaan diperoleh melalui pembelian scrap emas dari para grosir dan toko, dimana pembelian tersebut biasa diakui

sebagai pelunasan piutang usaha.

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:
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21. LABA PER SAHAM

Tidak Audit Tidak Audit

30 September  2017 30 September 2016

Laba tahun berjalan 94.733.735.324            74.592.343.297 

Rata-rata tertimbang jumlah

(lihat Catatan 15)                  4.605.262.400                 200.000.000 

Laba per saham                                 20,57                           372,96 

22. INSTRUMEN KEUANGAN

23. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan:

a. Risiko Kredit

b. Risiko Komoditas

c.

\
Risiko Likuiditas 

Selain dari piutang usaha dan utang bank jangka panjang, seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi

keuangan 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka

pendek.

Jumlah tercatat utang bank jangka panjang diakui berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar yang

mencerminkan risiko kredit dengan mengacu pada instrumen keuangan yang serupa. Dengan demikian jumlah tercatat utang tersebut juga telah

mendekati nilai wajarnya.

Piutang usaha dinilai berdasarkan harga kuotasian di pasar aktif emas (Level 1).

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko yang timbul dari instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit, risiko komoditas dan risiko likuiditas.

Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimalisasi potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul

dari risiko-risiko tersebut.

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang

menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan

meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak

ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya. 

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik (lihat Catatan 4).

saham yang beredar selama tahun berjalan setelah memperhitungkan dampak retrospektif 

pemecahan nilai nominal saham

Penghitungan laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 30 September 2016 adalah sebagai berikut:

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan, yang

meliputi kas dan setara kas dan seluruh piutang (termasuk piutang pihak berelasi). Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset

keuangan tersebut.

Perusahaan menghadapi risiko harga komoditas terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama seperti emas. Bahan baku emas

merupakan bahan baku utama yang akan diolah menjadi perhiasan. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi

harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar.

Kebijakan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga emas adalah dengan menjaga tingkat persediaan emas

untuk menjamin kelanjutan produksi.

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas

instrumen keuangan.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 30 September 2016, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.
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Kurang dari 1 tahun 1 - 2 tahun Lebih dari 2 tahun Bunga Jumlah Tercatat

Utang bank jangka

pendek 285.000.000.000        285.000.000.000        -                               

Utang usaha 415.659.144                415.659.144                -                               

Beban masih harus -                               

dibayar 975.241.654                975.241.654                -                               

Utang bank jangka -                               

panjang -                               -                                 -                                   -                               

Jumlah 286.390.900.799        -                                 -                          -                                   286.390.900.799        

Kurang dari 1 tahun 1 - 2 tahun Lebih dari 2 tahun Bunga Jumlah Tercatat

Utang bank jangka

pendek 444.893.745.000        444.893.745.000        

Utang usaha 43.644.001                  43.644.001                  

Beban masih harus

dibayar 3.066.820.267             3.066.820.267             

Utang bank jangka

panjang 6.172.564.508             7.666.879.242              (1.651.443.750)               12.188.000.000           

Jumlah 454.176.773.776        7.666.879.242              -                          (1.651.443.750)               460.192.209.268        

24 INFORMASI SEGMEN

Toko Grosir Frenchise Jumlah

Pendapatan dan 

penjualan 154.339.084.758 1.705.451.358.915 235.305.295 1.860.025.748.967

Laba tahun berjalan 15.011.684.920 154.475.900.690 59.341.424 169.546.927.034

Beban usaha yang tidak

dapat dialokasikan (8.035.311.236)           

Laba usaha 164.027.311.500

Beban keuangan (36.298.911.736)         

Laba sebelum pajak 

penghasilan 127.728.399.765

Beban pajak 

penghasilan - neto (32.994.664.441)         

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas

instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan

yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan

ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit. 

Penjualan

30 September 2016 (Tidak Audit)

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan 

pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016.

30 September 2016 (Tidak Audit)

31 Desember 2016 ( Audit)

Perusahaan menetapkan segmen berdasarkan unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber

daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi

pada laporan keuangan.
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Laba tahun berjalan 94.733.735.324

Toko Grosir Jumlah

Pendapatan dan 

penjualan 146.499.607.536 1.498.781.046.038 1.645.280.653.574

Laba tahun berjalan 1.001.128.848 103.435.429.441 104.436.558.289

Beban usaha yang tidak

dapat dialokasikan (3.817.051.116)           

Laba usaha 98.161.784.455

Beban keuangan (25.783.224.935)         

Laba sebelum pajak 

penghasilan 72.378.559.520

Beban pajak 

penghasilan - neto (18.167.602.750)         

Laba tahun berjalan 54.210.956.770

25. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Penambahan modal saham melalui :

Dividen saham 324.539.000.000

Konversi utang Pemegang Saham 5.461.000.000

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a.

Jumlah Saham

Ditempatkan dan Persentase

Disetor Penuh Kepemilikan Jumlah

Ferriyady Hartadinata 36.000 90,00% 18.000.000.000

Kang Hartadinata 2.000 5,00% 1.000.000.000

Fendy Wijaya 2.000 5,00% 1.000.000.000

Jumlah                            40.000 100,00% 20.000.000.000

b.

30 September 2016 (Tidak Audit)

Penjualan

Informasi tambahan atas laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 29 Desember 2016, yang

kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 9 Januari

2017, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan 2.000 saham Perusahaan yang dimiliki oleh Kang Hartadinata kepada Fendy Wijaya.

Sehubungan dengan pengalihan tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Perubahan di atas telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

IndonesiaNo.AHU-00007342.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Januari 2017.

Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar RUPS yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2016, yang kemudian dinyatakan dalam Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 19 Januari 2017, para pemegang saham

telah menyetujui pengalihan 36.000 saham dan 2.000 saham Perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh Ferriyady Hartadinata dan Kang

Hartadinata kepada PT Terang Anugrah Abadi. Sehubungan dengan pengalihan tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal

30 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
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Jumlah Saham

Ditempatkan dan Persentase

Disetor Penuh Kepemilikan Jumlah

PT Terang Anugrah Abadi 38.000 95,00% 19.000.000.000

Fendy Wijaya 2.000 95,00% 1.000.000.000

Jumlah                            40.000 100,00% 20.000.000.000

b/c.

Jumlah Saham

Ditempatkan dan Persentase

Disetor Penuh Kepemilikan Jumlah

PT Terang Anugrah Abadi 48.922 96,07% 25.461.000.000

Fendy Wijaya 2.000 3,93% 1.000.000.000

Jumlah 50.922 100,00% 26.461.000.000

d.

e.

-

-

Jumlah Saham

Ditempatkan dan Persentase

Disetor Penuh Kepemilikan Jumlah

PT Terang Anugrah Abadi 3.362.530.000 96,07% 336.253.000.000

Fendy Wijaya 137.470.000 3,93% 13.747.000.000

Jumlah 3.500.000.000 100,00% 350.000.000.000

f.

Perubahan di atas telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

AHU-0011392.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar RUPS yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2016, yang kemudian dinyatakan dalam Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 27 Januari 2017, para pemegang saham

telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 20.000.000.000 menjadi sebesar Rp 25.461.000.000 yang

seluruhnya ditempatkan oleh PT Terang Anugerah Abadi melalui konversi utang Perusahaan sebesar Rp 5.460.802.150 dan setoran tunai

sebesar Rp 197.850. Sehubungan dengan peningkatan tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016

adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Peningkatan modal di atas memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan

No. AHU-0002600.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 31 Januari 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 31 Januari 2017 dari Mayasari Soegiharto, S.H., para

pemegang saham telah menyetujui atas penggunaan saldo laba Perusahaan tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 324.539.000.000 sebagai dividen

saham.

Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar RUPS yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2016, yang kemudian dinyatakan dalam Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 31 Januari 2017, para pemegang saham

telah menyetujui antara lain:

Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 25.461.000.000 menjadi sebesar Rp 350.000.000.000 yang seluruhnya

ditempatkan melalui pembagian dividen saham sebesar Rp 324.539.000.000.

Pemegang Saham

Perubahan nilai nominal per saham dari semula sebesar Rp 500.000 menjadi sebesar Rp 100.

Sehubungan dengan peningkatan dan perubahan tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 

sebagai berikut:

Pemegang Saham

Peningkatan modal dan perubahan di atas memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui

Surat Keputusan No. AHU-0002955.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 3 Februari 2017.

Pada tanggal 14 Maret 2017, Perusahaan melakukan kerjasama waralaba dengan pewaralaba untuk mengoperasikan jaringan toko perhiasan

emas dengan nama “ACC”, di mana pewaralaba akan menggunakan merek dagang dan sistem “ACC”. Perusahaan akan memberikan bantuan

seleksi dan pelatihan karyawan, suplai produk, bimbingan operasional dan supervisi serta konsultasi manajemen toko perhiasan emas.

Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama.

Sebagai imbalannya, Perusahaan mendapat penghasilan waralaba selama 5 (lima) tahun yang dibayar setelah perjanjian disepakati dan royalty

fee yang dihitung sebesar 30% dari laba periode berjalan dari pewaralaba setiap 6 (enam) bulan.
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g.

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 350.000.000.000 menjadi sebesar Rp 1.400.000.000.000.

- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, termasuk pengankatan Direktur dan Komisaris Independen.

-

-

-

h.

27. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

- Catatan 2, Penambahan referensi PSAK yang mendasari ikhtisar kebijakan akuntansi.

-

-

- Catatan 9, Jumlah saldo terutang fasilitas kredit pada utang bank jangka pendek.

- Catatan 11, Jumlah aset dan liabilitas pengampunan pajak.

- Catatan 13, Pemenuhan rasio-rasio keungan.

- Catatan 15, Perubahan pengungkapan susunan pemegang saham Perusahaan.

- Catatan 17, Upaya terhadap ketergantungan pemasok tunggal.

- Catatan 24, Analisis sensitivitas risiko pasar atas harga komoditas.

- Catatan 27, Pembaharuan terkait peristiwa setelah periode pelaporan

28. AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

1 Januari 2017
*)

1. Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan 

2. ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi

3. PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): Laporan  Keuangan  Interim

4. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja

5. PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

6. PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan

DSAK-IAI telah mengesahkan amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap beberapa standar akuntansi keuangan dan juga menerbitkan

beberapa standar akuntansi keuangan baru yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal:

Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi

perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi “PT Hartadinata Abadi Tbk”.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan  dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-

0105188.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 65 tanggal 23 Agustus 2017 dari Notaris Leolin Jayanti, SH,M.Kn, para 

pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan serta 

nama-nama pemegang saham Perusahaan telah tercatata dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan dan Perusahaan telah mencatatkan sahamnya 

di Bursa Efek yaitu semula sebesar  Rp. 350.000.000.000 atau 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100 per sahamnya, setelah 

penawaran umum dilaksanakan jumlah modal ditempatkan dan disetor perusahaan menjadi Rp.460.526.240.000 atau sejumlah 4.605.262.400 saham.

Pengeluaran saham portepel Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham baru melalui Penawaran Umum Perdana kepada

masyarakat serta pelaksanaan program Pengalokasian Saham kepada Karyawan (ESA) dengan sebanyak-banyaknya 2% saham dari

jumlah saham ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.

Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

dan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan serta kegiatan usaha menjadi dalam bidang pertambangan, perdagangan dan

pengangkutan.

Perubahan di atas telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 

AHU-0006270.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14 Maret 2017.

Catatan 8, Aset tetap dihentikan pengunaannya sementara yang di indikasi sebagai tersedia untuk dijual dan nilai wajar aset tetap.

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan sehubungan dengan hasil penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas

Jasa Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan (yang sebelumnya telah diterbitkan pada tanggal 13 Maret

2017) dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagai berikut: 2, 5, 8, 9, 11,

13, 15, 17, 24 dan 27 atas laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Catatan 5, Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, kolektabilitas piutang yang telah jatuh tempo dan kondisi terjadinya pemulihan atas 

cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

Sebagai imbalannya, Perusahaan mendapat penghasilan waralaba selama 5 (lima) tahun yang dibayar setelah perjanjian disepakati dan royalty

fee yang dihitung sebesar 30% dari laba periode berjalan dari pewaralaba setiap 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 13 Maret 2017 oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para

pemegang saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain:
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PT. HARTADINATA ABADI, Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 30 September 2017

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016)

(Dinyatakan dalam rupiah)

1 Januari 2018
*)

1. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif

2. PSAK No. 69: Agrikultur

3. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

4. Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

*)
 Penerapan dini diperkenankan

Manajemen masih mengevaluasi dan belum dapat mengetahui ataupun mengestimasi dampak yang mungkin timbul terkait dengan amandemen,

penyesuaian tahunan dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.
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