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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
1a

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
1b

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
1c

PT
```MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
2

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
3

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM
Pendirian dan informasi umum
PT Mahkota Group Tbk. (“Perseroan”) merupakan Perseroan swasta nasional berkedudukan di Kota
Medan, didirikan sesuai dengan Akta No. 7, tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Cipto
Soenaryo, SH, Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusannya tertanggal 18 Februari 2011 No. AHU08250.AH.01.01.Tahun 2011.
Kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan akta, perubahan terakhir dengan akta notaris nomor
41 tertanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dihadapan DR Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta yang diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0227596 tahun 2018 tertanggal 31 Juli
2018.
Berdasarkan pasal 3 (tiga) akta pendirian Perseroan, maksud serta tujuan berdirinya Perseroan adalah
sebagai berikut:
a.

Menjalankan usaha - usaha dalam bidang jasa pada umumnya, terutama:
Jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan
manajemen dan administrasi, usaha pemberian saran dan bantuan operasional dan dunia
bisnis serta kegiatan usaha terkait;
Kecuali jasa dibidang hukum dan pajak;

b.

Menjalankan usaha - usaha dalam bidang perdagangan umum, yang meliputi perdagangan hasil
industri, vulkanisir, hasil pertanian, hasil perkebunan, bahan kimia, alat - alat teknik, mesin - mesin
dan peralatan lainnya yang meliputi perdagangan ekspor impor, antar pulau / daerah serta lokal dan
interinsulair untuk barang - barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perseroan lain, baik
untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, serta import segala
keperluan dan peralatan, termasuk melakukan perdagangan besar dalam negeri antar pulau / daerah
serta lokal;

c.

Menjalankan usaha - usaha dalam bidang industri pada umumnya, yang meliputi antara lain:
- Industri kelapa sawit, baik langsung maupun melalui entitas anak, meliputi industri pengolahan
kelapa sawit, industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) / minyak nabati, minyak goreng,
termasuk kemasannya, dan industri turunannya;
- Industri rekayasa teknik, manufaktur dan pabrikasi meliputi pengolahan barang / bahan mentah,
bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi menjadi barang siap pakai.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Bidang dan lokasi usaha
Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang terdaftar di Jalan Pematang Pasir No. 27
Lingkungan III Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Medan.
Susunan pengurus per tanggal 30 September 2018 adalah sebagai berikut:
Susunan Dewan komisaris dan dewan direksi
30 September 2018
(Tidak diaudit)

31 Desember 2017

Komisaris Utama

:

Ny. Mily

Ny. Mily

Komisaris Independen

:

Tn. Harry Kurniawan

-

Komisaris

:

Ny. Lily

Tn. Edhie Suwidar

Direktur Utama

:

Tn. Usli Sarsi

Ny. Lily

Direktur Independen

:

Tn. Nagian Toni

-

Direktur

:

Tn. Fuad Halimoen

Tn. Fuad Halimoen

:

Tn. Usman Sarsi

Tn. Usman Sarsi
Tn. Usli Sarsi
Ny. Ir. Nani

Informasi Umum
Gaji dan tunjangan lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berjumlah
Rp7.510.975.000 dan Rp3.090.000.000 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 September 2018 dan 31 Desember 2017.
Pada tanggal 30 September 2018, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 720 karyawan tetap
dan 460 karyawan tetap pada tanggal 31 Desember 2017 (tidak diaudit).
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

.

7

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Struktur Perseroan dan entitas anak (lanjutan)
Pada tanggal 30 September 2018, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
Jumlah
Saham
PT Mahkota Global Investama

Jumlah

Nilai
Kepemilikan

2.814.749.900

79,99%

281.474.990.000

100

0,01%

10.000

703.688.000

20,00%

70.368.800.000

3.518.438.000

100,00%

351.843.800.000

Ny. Mily
Masyarakat

Persentase
Kepemilikan

Informasi Entitas Anak
a. PT Berlian Inti Mekar (BIM)
PT Berlian Inti Mekar didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 208 yang dibuat dihadapan Edy, SH,
Notaris di Medan tertanggal 30 Oktober 2009 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. AHU-54893.AH.01.01. Tahun 2009
tertanggal 12 November 2009.
Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan terakhir
dengan akta Notaris No. 4 yang dibuat dihadapan notaris Cipto Soenaryo, SH tertanggal 5 Desember
2017 dan telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0205604 tanggal 27 Desember 2017.
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi
bidang agro bisnis, pertanian, perdagangan, industri, transportasi, perkebunan, dan jasa. Bidang usaha
Perseroan meliputi perkebunan kelapa sawit antara lain produk perkebunan dan sebagainya. Produk
tersebut mencakup produk hasil kelapa sawit antara lain minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) dan Inti
Sawit (Palm Kernel).
Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Februari 2012 di cabang Rengat dan
13 Desember 2013 di cabang Siak.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Struktur Perseroan dan entitas anak (lanjutan)
a.

PT Berlian Inti Mekar (BIM) (lanjutan)
Susunan pemegang saham BIM adalah sebagai berikut :
Jumlah

Persentase

Nilai

Saham

Kepemilikan

Kepemilikan

PT Mahkota Group Tbk.

74.999

99,999%

74.999.000.000

1

0,001%

1.000.000

75.000

100,000%

75.000.000.000

Ny. Nani
Jumlah

b.

PT Mutiara Unggul Lestari
PT Mutiara Unggul Lestari didirikan berdasarkan akta No.123 yang dibuat dihadapan Idham, SH,
notaris di Medan pada tanggal 30 Mei 2002 dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. C-12334.HT.01.01.TH.2002 tertanggal 5 Juli 2002. Perseroan juga telah membuka kantor cabang
berdasarkan Akta No. 56 yang dibuat dihadapan Edy, SH, Notaris di Medan tertanggal 13 Juli 2002.
Anggaran dasar perseroan selanjutnya telah mengalami perubahan. Perubahan terakhir dengan akta
notaris nomor 49 yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan tertanggal 10 Agustus 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0017202.AH.01.02. tahun
2018 tertanggal 23 Agustus 2018.
Berdasarkan pasal 3 (tiga) anggaran dasar Perseroan, maksud serta tujuan berdirinya Perseroan
adalah sebagai berikut:
-

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambakan,
pembenihan, dan budi daya udang, perkebunan tanaman keras, tanaman industri, peternakan
dan perdagangan hasil-hasil pertanian (agrobisnis).

-

Menjalankan perdagangan umum, terutama perdagangan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
(agrobisnis), termasuk impor ekspor, interselulair, baik dengan perhitungan sendiri, maupun pihak

-

lain secara komisi.
Menjalankan usaha sebagai grosir, leveransir, distributor dan keagenan/perwakilan dari
perseroan-perseroan baik dalam maupun luar negri khususnya barang-barang hasil pertanian

-

dan perkebunan.
Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) barang, terutama sekali
pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Struktur Perseroan dan entitas anak (lanjutan)
b. PT Mutiara Unggul Lestari (MUL) lanjutan
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya terutama sekali industri pertanian
(agrobisnis), mengadakan pabrik atau unit pengolahan dan pertanian.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi bidang pertanian kecuali jasa dan konsultasi
dibidang hukum dan pajak.
Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Bukit Barisan II Komp. Krakatau Mas No. 15D, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan pabrik berlokasi di Jl. Lintas Riau Km. 57, Desa Sam
Sam, Kabupaten Siak, Riau.
Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.
Pada periode 30 September 2018, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
Jumlah

Persentase

Nilai

Saham

Kepemilikan

Kepemilikan

PT Mahkota Group Tbk.

139.200

91,88%

139.200.000.000

Tn. Edy Erwin

9.225

6,09%

9.225.000.000

Tn. Suwanto

3.075

2,03%

3.075.000.000

151.500

100,00%

151.500.000.000

Jumlah

Pada periode 30 September 2018 Perseroan meningkatkan kepemilikan saham pada PT Intan Sejati
Andalan menjadi sebesar 97,67% berbanding 95% di tahun 2017.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Struktur Perseroan dan entitas anak (lanjutan)
b.1.

PT Intan Sejati Andalan (ISA)
PT Intan Sejati Andalan (Perseroan) didirikan berdasarkan akta No.1 yang dibuat dihadapan Henry
Tjong, SH, Notaris di Medan pada tanggal 3 Agustus 2004 dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No C-24698.HT.01.01.TH.2004
tanggal 5 Oktober 2004.
Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan terakhir berdasarkan
akta notaris nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta
tertanggal 10 Agustus 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0017195.AH.01.02. tahun 2018
tertanggal 23 Agustus 2018.
Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama
meliputi bidang industri dan pertanian.
Perseroan berkantor pusat di Jln. Bukit Barisan II Kompleks Krakatau Mas No.15D, Glugur Darat II,
Medan Timur, Kotamadya Medan.
Perseroan didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Bidang usaha Perseroan meliputi
perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit antara lain produk perkebunan dan lain
sebagainya. Produk tersebut mencakup produk hasil kelapa sawit antara lain minyak kelapa sawit
(Crude Palm Oil) dan inti sawit (Palm Kernel).
Perseroan menjalankan kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2005.
Entitas induk langsung atau entitas induk terakhir dari Perseroan adalah PT Mutiara Unggul Lestari,
yang didirikan dan berdomisili di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Susunan pemegang saham PT ISA adalah sebagai berikut :
Jumlah
Saham/

Persentase
Kepemilikan/

Nilai
Kepemilikan

595.600

97,67%

148.900.000.000

Ny. Nani

3.720

0,61%

930.000.000

Tn. Usli

3.720

0,61%

930.000.000

Tn. Suwanto

3.720
3.040

0,61%
0,50%

930.000.000
760.000.000

609.800

100,00%

152.450.000.000

PT Mutiara Unggul Lestari

Tn. Fuad Halimoen
Jumlah
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Struktur Perseroan dan entitas anak (lanjutan)
c.

PT Dumai Paricipta Abadi (DPA)
PT Dumai Paricipta Abadi (Perseroan) berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan akta
Notaris No.60 tanggal 22 September 1992 di Jakarta yang dihadapan Kiagus Zainal Arifin, S.H.
akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5.918.HT.01.01.TH 95 tanggal 11 Mei 1995.
Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan akta, terakhir diubah
dengan akta No. 10 tertanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Cipto Soenaryo,
SH, notaris di Medan, telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dengan surat pemberitahuan No. AHUAH.01.03-0097708 tahun 2018 tanggal 07 Maret 2018.
Berdasarkan pasal 3 (tiga) dalam akta pendirian Perseroan, maksud serta tujuan berdirinya
Perseroan adalah sebagai berikut :
a.
b.

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri segala macam dan jenis minyak makan
dan/atau minyak goreng dari buah kelapa, kelapa sawit dan bahan baku lain sejenisnya.
Memperdagangkan hasil industri tersebut, serta menjalankan usaha-usaha perdagangan
lainnya, termasuk didalamnya impor dan ekspor, perdagangan/perniagaan interinsulair dan
lokal, baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai
komisioner, leverensir, grossier, agen/perwakilan dan distributor/penyalur perseroanperseroan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

c.

Melakukan usaha-usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan.

d.

Melakukan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan.
Melakukan usaha-usaha lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung
berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, satu dan lain dalam arti kata
seluas-luasnya.
Melakukan usaha-usaha lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung
berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, satu dan lain dalam arti kata
seluas-luasnya. Perseroan menjalankan kegiatan operasional secara komersial pada tahun
1994.

e.

f.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan alamat kantor yang terdaftar di Gedung Graha
Iskandarsyah lt.10, Jl. Iskandarsyah Raya No.66 C, Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

INFORMASI UMUM (lanjutan)
Struktur Perseroan dan entitas anak (lanjutan)
c.

PT Dumai Paricipta Abadi (DPA) (lanjutan)
Struktur pemegang saham DPA adalah sebagai berikut :
Jumlah

Persentase

Nilai

Saham

Kepemilikan

Kepemilikan

PT Mahkota Group Tbk.

46.475

71,50%

46.475.000.000

PT Tanimas Edible Oil

6.500

10,00%

6.500.000.000

Sui’s Resources Pte. Ltd

3.900

6,00%

3.900.000.000

PT Karya Pratama Niaga Jaya

3.250

5,00%

3.250.000.000

PT Karya Mitra Andalan

3.250

5,00%

3.250.000.000

Tn. Adyanto

1.625

2,50%

1.625.000.000

65.000

100,00%

65.000.000.000

Jumlah
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING
Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2018 adalah sebagai berikut:
a.

Pernyataan Kepatuhan
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan
interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (“BAPEPAM-LK”) No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten
atau Perseroan Publik.

b.

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian PT Mahkota Group Tbk. dan Entitas Anak disusun dan disajikan
dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi
yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan
keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”)
No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK No. 3, “Laporan Keuangan Interim”.
Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost),
kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam
kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan
metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.
Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan
penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode
yang berakhir tanggal 30 September 2018 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan
dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode yang
berakhir pada tanggal 30 September 2018.
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PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
b.

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen
untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang
kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan
estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di catatan 3.

c.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) Dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK)
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru
Berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:
1. PSAK No. 1 (Amandemen 2015, Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), Instrumen keuangan: pengungkapan.
3. ISAK No. 32, Definisi dan Hirarki Standar Akuntansi Keuangan
Belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017
1. PSAK No. 2 (Amandemen 2016), Laporan Arus Kas
2. PSAK No. 15 (Amandemen 2017), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
3. PSAK No. 16 (Amandemen 2015), Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif
4. PSAK No. 46 (Amandemen 2016), Pajak Penghasilan
5. PSAK No. 67 (Amandemen 2016), Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain
6. PSAK No. 69, Agrikultur
7. PSAK No. 71, Instrumen keuangan
8. PSAK No. 72, Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
9. PSAK No. 73, Sewa
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
d.

Prinsip-Prinsip Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas anak yang
dikendalikan oleh Perseroan. Pengendalian diperoleh apabila Perseroan memiliki semua hal ini
kekuasaan atas investee, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
investee, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas lnvestee untuk mempengaruhi
jumlah imbal hasil Perseroan.
Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Perseroan memperoleh pengendalian atas entitas
anak dan berakhir pada saat Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus,
penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Perseroan
memperoleh pergendalian sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas
anak.
Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas antar kelompok usaha terkait
dengan transaksi antar entitas dalam dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.
Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perseroan
dan kepentingan non-pengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo
defisit.
KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat
diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yang masing-masing disajikan
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada
laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk.
Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi
ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset
bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada
KNP juga dicatat di ekuitas.
Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan
memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian. Pengendalian
dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak,
lebih dari setengah kekuasaan suara entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan
secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Dalam kondisi tertentu,
pengendalian juga ada ketika terdapat:
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
d.

Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)


Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;



Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran
dasar atau perjanjian;



Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau dewan komisaris atau
organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau



Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ
pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi dan dewan komisaris atau organ
tersebut.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non Pengendali
(KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.
Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:


Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;



Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;



Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat diekuitas, bila ada;



Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;



Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;



Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam komponen
laba rugi; dan



Mereklasifikasi bagian induk perseroan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai
pendapatan komprehensif lain ke komponen laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo
laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat
diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yang masing-masing disajikan
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada
laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk.
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian
dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif
atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari
pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat diekuitas.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
e.

Penjabaran Mata Uang Asing
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010),
“Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing”, yang mengatur bagaimana memasukkan
transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan
menjabarkan laporan keuangan konsolidasian ke dalam mata uang penyajian.
Mata Uang Fungsional dan Penyajian
Akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan diukur menggunakan mata uang
lingkungan ekonomi utama dimana Perseroan beroperasi (mata uang fungsional).
Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan
penyajian Perseroan.
Kurs pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah:
30 September 2018
US Dollar

(Tidak diaudit)

31 Desember 2017

14.929

13.548

Transaksi dan saldo
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang
asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal
tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun yang bersangkutan.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
e.

Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)
Kelompok Usaha
Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan dan entitas anak yang memiliki mata uang fungsional
berbeda dengan mata uang penyajian, dijabarkan ke dalam mata uang penyajian, sebagai berikut:
i.

Aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan konsolidasian yang disajikan, dijabarkan
menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian;

ii.

Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian dijabarkan menggunakan kurs rata-rata;

iii.
f.

Semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Transaksi dengan Pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan:
a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i.

Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

ii.

Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i.

Entitas berelasi dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

ii.

Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas
asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana
entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas
asosiasi dari entitas ketiga.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
f.

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)
v.

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu
entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah
entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan
entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a).
vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau
personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
Semua transaksi penting dengan pihak berelasi dalam jumlah signifikan, yang dilakukan dengan
persyaratan dan kondisi yang sama atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
g.

Kas dan Setara Kas
Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan
sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga)
bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi
pencairannya.

h.

Instrumen Keuangan
Aset Keuangan
Pengakuan dan pengukuran awal
Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai aset keuangan
yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi
yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perseroan dan entitas anak
menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal, jika diperbolehkan dan sesuai, akan
dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
h.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Aset Keuangan (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal dari aset keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:
 Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian meliputi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan
dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk dinilai pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk
tujuan dijual dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan
kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang dinilai pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dicatat dalam
laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan laba atau rugi diakui dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
 Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap
atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset
keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku
bunga efektif. Laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau
mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
h.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Aset Keuangan (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)
 Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya
telah ditetapkan diklasifikasi sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perseroan dan entitas
anak mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh
tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada
biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi
diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika investasi
dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
 Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai
tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam kategori lain. Setelah pengukuran
awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum
direalisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu,
laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke komponen laba rugi
sebagai penyesuaian reklasifikasi.
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dicatat pada biaya
perolehan bila (i) nilai tercatatnya adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya; atau, (ii) nilai wajarnya
tidak dapat diukur secara andal.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
h.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Aset Keuangan (lanjutan)
Penghentian pengakuan aset keuangan
Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila diterapkan untuk bagian dari aset
keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus
kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Perseroan dan entitas anak
memindahkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau
menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang
signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a)
Perseroan dan entitas anak secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perseroan dan entitas anak secara substansial tidak
memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut,
namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.
Apabila Perseroan dan entitas anak memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset
keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak memindahkan maupun tidak memiliki
secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak
memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh
Perseroan dan entitas anak sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan
tersebut. Tingkat keterlibatan berkelanjutan Perseroan dan entitas anak dalam aset keuangan yang
dipindahkan adalah sebesar perubahan nilai aset yang dipindahkan.
Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai
tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi
dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui
secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada komponen laba rugi.
Penurunan nilai aset keuangan
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perseroan dan entitas anak mengevaluasi
apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami
penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah
terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari
satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan),
dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
23

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
h.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Aset Keuangan (lanjutan)
Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)
Bukti obyektif atas penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak
peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan pelanggaran kontrak seperti terjadinya wanprestasi
atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, pihak pemberi pinjaman memberikan keringanan pada
pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan, terdapat
kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan
lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat
diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi
yang berkorelasi dengan wanprestasi.
 Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi,
perseroan dan entitas anak terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai
penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara
kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.
Jika Perseroan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai
atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau
tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karaktaristik
risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang
penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap
diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut
diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak
termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa
datang di diskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika
pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk
mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
h.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Aset Keuangan (lanjutan)
Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)
 Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)
Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan dan jumlah kerugian
yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan
suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan
cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa
mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Grup.
Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau
berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan
nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan. Untuk
pemulihan, tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan
diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan.
Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian. Jika di masa mendatang ternyata penghapusan dapat dipulihkan, jumlah pemulihan
tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
 Aset keuangan yang tersedia untuk dijual
Dalam hal investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, bukti
obyektif akan termasuk penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkepanjangan di bawah nilai
perolehan investasi tersebut.
Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya
perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui
pada komponen laba rugi - direklasifikasi dari ekuitas ke dalam komponen laba rugi. Kerugian
penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak dipulihkan melalui komponen laba rugi sedangkan
peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.
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Instrumen Keuangan (lanjutan)
Aset Keuangan (lanjutan)
Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)


Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (lanjutan)
Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya
perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui
pada komponen laba rugi - direklasifikasi dari ekuitas ke dalam komponen laba rugi. Kerugian
penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak dipulihkan melalui komponen laba rugi sedangkan
peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.
Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual,
indikasi penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang
dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa mendatang didasarkan
pada nilai tercatat yang diturunkan nilainya dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan
untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.
Jika pada tahun berikutnya, nilai wajar atas instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut
secara obyektif dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai
diakui melalui komponen laba rugi, kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui
komponen laba rugi.



Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang
tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur
secara andal, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset
keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang di diskontokan pada tingkat
pengembalian yang berlaku dipasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut
tidak dapat dipulihkan.
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Instrumen Keuangan (lanjutan)
Liabilitas Keuangan
Pengakuan dan pengukuran awal
Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, liabilitas lain-lain atau derivatif yang telah
ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas
keuangan pada saat pengakuan awal.
Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.
Pengukuran setelah pengakuan awal


Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi
Pada masing-masing tanggal pelaporan pada periode berikut setelah pengakuan awal, liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi diukur pada nilai wajar dengan
perubahan nilai wajar diakui langsung pada laba rugi.



Liabilitas lain-lain
Setelah pengakuan awal, liabilitas lain-lain yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi
keuangan konsolidasian, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok
pinjaman terkait dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.
Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.
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Instrumen Keuangan (lanjutan)
Liabilitas Keuangan (lanjutan)
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan
atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang
sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas
liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai
penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
Selisih antara (i) nilai tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau dipindahkan pada pihak lain
dengan (ii) jumlah yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
Saling hapus instrumen keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan
saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan
terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan
aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.
Nilai wajar instrumen keuangan
Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan
dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir periode
pelaporan.
Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan
menggunakan teknik penilaian yang diperbolehkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Teknik penilaian
tersebut mencakup penggunaan transaksi pasar yang wajar (arm’s-length market transaction), referensi
atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang
didiskonto, atau model penilaian lainnya.
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Instrumen Keuangan (lanjutan)
Liabilitas Keuangan (lanjutan)
Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan
Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Metode ini
menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan
di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen untuk memperoleh nilai tercatat bersihnya.
Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya
transaksi serta komisi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Instrumen keuangan derivatif
PSAK No. 55 (Revisi 2011) mensyaratkan seluruh kondisi berikut harus dipenuhi agar hubungan
lindung nilai dapat memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai; (i) pada saat dimulainya lindung nilai
terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen
risiko Perseroan dan entitas anak serta strategi pelaksanaan lindung nilai; (ii) lindung nilai diharapkan
akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas
yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai; (iii) untuk lindung nilai atas arus kas, suatu
prakiraan transaksi yang merupakan subyek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar
terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi komponen laba rugi; (iv)
efektivitas

lindung

nilai

dapat

diukur

secara

andal;

dan,

(v)

lindung

nilai

dinilai

secara

berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan
keuangan di mana lindung nilai tersebut ditetapkan.
Kolektibilitas piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih,
dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika
terdapat bukti yang objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan
persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur
dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran
merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang.

29

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
i.

Persediaan
Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi ditentukan dengan
metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan
metode FIFO (First In First Out).
Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan
persediaan.

j.

Biaya Dibayar Dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya dengan
metode garis lurus..

k. Uang Muka
Uang muka atas pembelian aset dimana akta jual beli sedang dalam proses pengurusan atau
barang/jasa yang di pesan belum diserahkan.
Bagian jangka panjang dari uang muka disajikan sebagian bagian dari akun Aset Tidak Lancar pada
laporan posisi keuangan.
l.

Investasi Pada Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan. Jika entitas memiliki,
secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara
investee, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa
entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak
langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka entitas dianggap
tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas.
Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak meghalangi entitas untuk memiliki pengaruh
signifikan.
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l.

Investasi Pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Entitas dengan pengaruh signifikan atas investee mencatat investasinya pada entitas asosiasi dengan
menggunakan metode ekuitas, kecuali jika investasi tersebut memenuhi syarat pengecualian
penerapan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas diakui
sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambahkan atau dikurang untuk mengakui
bagian investor atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian investor atas laba rugi
investee diakui dalam laba rugi investor. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat
investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan
dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain investee.
perubahan tersebut termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran
valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain
investor.
Entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti
menjadi investasi pada entitas asosiasi.
m. Aset Tetap
Perseroan menerapkan PSAK No. 16 beserta Amandemen PSAK No. 16 yang memberikan:
a.

Tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset.

b.

Klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah
tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan (Model Biaya) dikurangi
akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Beban yang timbul sehubungan perolehan hak
atas tanah untuk yang pertama kali diakui sebagai bagian dari harga perolehan tanah. Penyusutan
dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis sebagai
berikut:
Keterangan

Tahun

Bangunan

20

Mesin-mesin

8

Kendaraan

8

Inventaris kantor

4

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan
disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
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m. Aset Tetap (lanjutan)
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya
dikeluarkan dari laporan keuangan, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada
jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi rugi penurunan nilai setelah tangga revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang
cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah
yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu
direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang
perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi
setiap tiga atau lima tahun sekali.
Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan
komprehensif lain dan terakumulasi pada ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan
tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi
yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan
tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi
saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
n.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
Perseroan menerapkan PSAK 70 atas Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.
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 dalam UU Pengampunan Pajak.
Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak
(SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling
hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai
Tambahan Modal Disetor.
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n.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)
Aset (liabilitas) pengampunan pajak adalah aset (liabilitas) yang timbul dari pengampunan pajak
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya
perolehan aset pengampunan pajak.
Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau
setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset
pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui
sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas (PSAK 70).
Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perseroan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai
beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perseroan
Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang
relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

o.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perseroan dan entitas anak menelaah apakah terdapat
indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji
tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perseroan dan entitas anak membuat estimasi
jumlah terpulihkan aset tersebut.
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai
wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak
menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain.
Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan
mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya.
Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
sebagai “Rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih
didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan
penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
o.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)
Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perseroan dan entitas anak menggunakan model penilaian yang
sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode
penilaian tertentu (valuation multiples) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Kerugian penurunan
nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan
kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya
Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat
indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak
ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perseroan dan entitas
anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam
periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk
menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.
Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi
sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah
penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada
tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut
disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai
sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p.

Imbalan Pasca Kerja
Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban
hukum atau konstruktif atas seluruh imbalan dalam program manfaat pasti. Keuntungan atau kerugian
kurtailmen terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini dari liabilitas dan keuntungan atau
kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.
Perseroan dan entitas anak mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh
karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa
tersebut diberikan.

q.

Modal saham
Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi
disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.
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r.

Pajak Penghasilan
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014),
“Pajak Penghasilan”. Beban pajak atas

pendapatan yang dikenakan pajak final yang sebelumnya

dimasukkan sebagai bagian dari beban pajak penghasilan, telah dipisahkan menjadi pos tersendiri
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika
pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya
atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada
pendapatan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang berjalan.
Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain karena penghasilan kena pajak tidak termasuk item-item pendapatan atau beban
yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk item-item yang tidak
pernah dikenakan pajak atau dikurangkan. Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan
menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara
substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.
Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal
pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan
pelaporan keuangan pada akhir tahun pelaporan.
Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal
belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk
dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.
Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan
ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan
semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan terdapat untuk direalisasi.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat
aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau
yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal pelaporan.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
r.

Pajak Penghasilan (lanjutan)
Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer
selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak diakui sebagai “Manfaat/(Beban)
Pajak Penghasilan Tangguhan” dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk
transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika dilakukan
banding, ketika hasil banding diterima. Penambahan pajak dan hukuman yang dijatuhkan melalui Surat
Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba periode berjalan atau rugi,
kecuali keberatan/tindakan banding diambil. Penambahan pajak dan hukuman yang dijatuhkan melalui
SKP ditangguhkan selama memenuhi kriteria pengakuan aset.
Perseroan menyajikan penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, jika ada, sebagai
bagian dari "Pajak Kini (Beban)/Manfaat" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling menghapuskan jika secara legal
dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak
tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan atau Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan aset
dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

s.

Pengakuan Pendapatan
Pendapatan bersih adalah pendapatan Perseroan dan entitas anak yang diperoleh dari penjualan
barang jadi setelah dikurangi diskon, retur, potongan penjualan, dan pajak ekspor, dan juga pendapatan
yang diperoleh dari management fee.

t.

Pengakuan Beban
Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).
Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau
penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode
suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset
keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan.
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u.

Kombinasi Bisnis
Efektif tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha menerapkan secara prospektif PSAK No. 22
(Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis” yang berlaku bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah
awal tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.
PSAK No. 22 (Revisi 2010) menjelaskan sifat dari transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi
definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi
yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangan konsolidasiannya tentang kombinasi
bisnis dan dampaknya.
Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK No. 22 (Revisi 2010), sejak tanggal 1 Januari 2011,
Kelompok Usaha:
 menghentikan amortisasi goodwill;
 mengeliminasi jumlah tercatat akumulasi amortisasi goodwill terkait; dan
 melakukan pengujian penurunan nilai atas goodwill sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi
2009)
Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010) tersebut memberikan
pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha berikut pengungkapan
yang terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.
Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah
akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal
akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak
pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada
proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biayabiaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.
Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok usaha mengklasifikasikan dan menentukan
aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada
persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal
ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.
Dalam

suatu

kombinasi bisnis yang

dilakukan secara bertahap, pihak

pengakuisisi

mengukur

kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar
pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
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u.

Kombinasi Bisnis (lanjutan)
Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal
akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan
sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif
lain

sesuai

dengan

PSAK

No. 55 (Revisi

Pengukuran”. Jika diklasifikasikan

2006)

“Instrumen

Keuangan: Pengakuan dan

sebagai ekuitas, imbalan kontijensi tidak diukur kembali dan

penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.
Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih
nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai
wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai
keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen meninjau kembali
identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperolehdan liabilitias yang diambil alih.
Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian
penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi
bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Kelompok
Usaha yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi

tersebut, terlepas dari

apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.
Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan,
maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam
jumlah tercatat

operasi

tersebut

ketika

menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan.

Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi
UPK yang ditahan.
Sejak awal 1 Januari 2011 perlu dilakukan uji penurunan nilai atas goodwill positif dan tidak lagi
diamortisasi (sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009), sedangkan untuk goodwill negatif yang terjadi
dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum 1 Januari 2011 dihentikan pengakuannya
dengan melakukan penyesuaian saldo laba awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
1 Januari 2011 dengan demikian pengakuan goodwill negatif sejak akuisisi akuisisi tanggal
1 Januari 2011 dicatat sebagai pendapatan lain-lain periode berjalan.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
v.

Dividen
Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen
diputuskan oleh Rapat Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
Berdasarkan Akta No.116 tanggal 14 Agustus 2018 dibuat dihadapan notaris Edy, SH., tanggal 15
Agustus 2018 PT Karya Mitra Andalan (KMA), membagikan dividen sebesar Rp.10.000.000.000
kepada pemegang saham dengan perincian : (1). Tuan Adyanto sebesar Rp.3.000.000.000, (2).
Nyonya Sumarni sebesar Rp.3.000.000.000, (3). PT MUL sebesar Rp 4.000.000.000.
Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 21 November 2017 dibuat dihadapan notaris Cipto Soenaryo S,H.
tanggal 27 Desember 2017 PT DPA, membagikan dividen sebesar Rp 25.000.000.000 kepada
pemegang saham. Dividen ini dibagikan kepada pemegang saham sebelum sahal PT Samudra
Mandiri Lestari diakuisisi oleh perseroan.

w.

Laba Per Saham
Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih periode berjalan dengan jumlah ratarata tertimbang yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan. Tidak ada
efek berpotensi saham dilusian pada tanggal 30 September 2018 dan 30 September 2017. Oleh
karenanya laba bersih per saham dilusian tidak dhitung dan disajikan pada laporan laba rugi
komprehensif.

x.

Informasi Segmen
Informasi segmen Perseroan disajikan menurut segmen usaha. Segmen usaha adalah unit yang
dapat dibedakan yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara
terpisah. Informasi segmen usaha konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan
pada tingkat pengambil keputusan operasional tertinggi di Perseroan.

y.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
Perseroan melakukan penyesuaian kembali pada tahun 2017 akibat penerapan PSAK 38: Kombinasi
Bisnis Entitas Sepengendali.
Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam
rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan
merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak
dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas
individual dalam kelompok usaha tersebut.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)
y.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)
Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan
substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui
pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.
Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara
jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas
sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

z.

Penghasilan Komprehensif Lain
Penghasilan Komprehensif Lain (Other Comprehensive Income) adalah total penghasilan
dikurangi beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi
sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009) komponen
pendapatan komprehensif lain mencakup:
i.

Perubahan dalam surplus revaluasi (PSAK 16 dan PSAK 19)

ii.

Pengukuran kembali program imbalan pasti (PSAK 24)

iii.

Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai “tersedia untuk
dijual” (PSAK 55)

iv.

Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung
nilai arus kas (PSAK 55)
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3.

PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN
Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan
keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan
liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan
pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan secara relevan.
Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan
dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang
dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
Pertimbangan
Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi
Perseroan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan konsolidasian.
a.

Mata Uang Fungsional
Mata uang fungsional Perseroan dan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing
entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa,
dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan
harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas
pendanaan dihasilkan.

b.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Perseroan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas
keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam
PSAK No. 55 (Revisi 2013). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan
akuntansi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 2.
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PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)
c.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah
yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset
keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan secara spesifik menelaah
apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai
(tidak tertagih).
Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor
lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau
kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang
signifikan.
Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih
diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai
dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun
pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa
aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah
dilaksanakan.
Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus
dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah
cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada
pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d.

Pajak Penghasilan
Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat
banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak
penghasilan. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah
dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan
tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.
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3.

PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada
tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material
terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan
mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi
yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar
yang berada di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut
terjadi.
a) Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas
keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi.
Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang
dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar
dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.
Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 33.
b) Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap
Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari
perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta
keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi
di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan
waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas.
Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis dan aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban
penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap
Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat dan aset tetap selama tahun berjalan.
Nilai tercatat aset tetap diungkapkan pada catatan 12.
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PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
c) Imbalan Pasca Kerja
Penentuan liabilitas dan imbalan pasca kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh
Manajemen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam catatan 21
dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda
dengan asumsi Perseroan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara
umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.
Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun
demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi
tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Pada
tanggal 30 September 2018 dan 31+Desember 2017 liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang
masing-masing sebesar Rp 32.813.160.445 dan Rp 27.877.169.792 (catatan 20).
d) Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat
berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin
berdampak material pada hasil operasi Grup. Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut adalah:
30 September 2018
(tidak diaudit)

31 Desember 2017

Persediaan

54.500.813.113

31.982.924.333

Aset tetap

663.285.112.820

664.689.035.756

Jumlah

717.785.925.933

696.671.960.089

e) Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara liabilitas pada laporan keuangan
dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk
pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk
menentukan jumlah pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan
jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Pada
tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 saldo aset pajak tangguhan masing-masing
sebesar Rp 2.553.317.716 dan Rp 4.517.862.136 (catatan 14d) dan saldo liabilitas pajak tangguhan
masing-masing sebesar Rp 2.868.218.639 dan Rp.1.636.407.810 (catatan 14d).
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4.

KOMBINASI BISNIS
4.a.

PERTUKARAN SAHAM
Berdasarkan akta pertukaran Saham (Share Swap) yang dibuat dengan Akta No. 79 dari Notaris Tjipto
Soenaryo, notaris di Medan, tertanggal 30 September 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-01.833347 tertanggal 23 Oktober 2017
disebutkan bahwa Pemegang Saham PT Mutiara Unggul Lestari telah melakukan pertukaran saham
dengan PT Mahkota Group Tbk. sebagai bagian dari rencana restrukturisasi yang telah disetujui oleh
para pemegang saham.
Tujuan pertukaran saham ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyerderhanakan proses
administrasi dari masing-masing entitas, meningkatkan nilai Perseroan serta memperkuat struktur
permodalan masing-masing Perseroan.
Pertukaran saham ini dilakukan berdasarkan nilai buku yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama
Wendra dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dalam pertukaran saham ini tidak ada kompensasi
yang dibayarkan ke semua pihak melainkan hanya pertukaran fisik saham.
Beberapa pemegang saham PT Mutiara Unggul Lestari yang memiliki jumlah lembar saham sebanyak
30.800 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per lembar saham menukarkan saham yang
dimilikinya tersebut diatas dengan saham yang dimiliki oleh PT Mahkota Group Tbk. di 7 (tujuh)
Perseroan yaitu PT Intan Siak Lestari (ISL), PT Berlian Mitra Inti (BMI), PT Kharisma Cakranusa Rubber
Industri (KCRI), PT Kawasan Industri Banyuasin Raya (KIBAR), PT Trans Mutiara Sriwijaya (TMS),
PT Intan Sriwijaya Inti (ISI), PT Berlian Energi Sriwijaya (BES).
Transaksi pertukaran saham antara Perseroan dengan tujuh (7) entitas anak dikategorikan sebagai
transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali karena transaksi pengalihan bisnis yang dilakukan
dalam reorganisasi entitas anak yang berada dalam satu kelompok yang sama,sehingga transaksi
tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok yang sama atau bagi entitas individual.
7 (tujuh) Perseroan yaitu PT Intan Siak Lestari (ISL), PT Berlian Mitra Inti (BMI), PT Kharisma
Cakranusa Rubber Industri (KCRI), PT Kawasan Industri Banyuasin Raya (KIBAR), PT Trans Mutiara
Sriwijaya (TMS), PT Intan Sriwijaya Inti (ISI), PT Berlian Energi Sriwijaya (BES) secara langsung
dikendalikan oleh pemegang saham Perseroan sehingga merupakan entitas sepengendali.
PT ISL
PT BMI
PT KCRI
PT KIBAR
PT TMS
PT ISI
PT BES

Jumlah Lembar
16.150
4.249
8.550
7.100
2.499
2.499
749
10.596
45

Nilai Investasi
8.075.000.000
4.249.000.000
8.550.000.000
71.000.000.000
2.499.000.000
2.499.000.000
749.000.000
97.621.000.000
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4.

KOMBINASI BISNIS (lanjutan)
4.a.

PERTUKARAN SAHAM (lanjutan)
Saldo laba entitas anak (PT MUL, PT ISA) pada tanggal sebelum berdirinya Perseroan adalah sebagai
berikut:
Jumlah
PT MUL
PT ISA
Jumlah

4.913.144.825
8.973.662.721
13.886.807.546

Perhitungan Ekuitas Merging Entities yang timbul pada saat konsolidasi laporan keuangan dengan
rincian sebagai berikut:
2017

2016

Nilai investasi 7 entitas

-

97.621.000.000

Saldo laba entitas anak

-

(13.886.807.546)

Jumlah

-

83.734.192.454

Imbalan yang dialihkan

97.621.000.000

Saldo laba entitas anak

(13.886.807.546)

Jumlah tercatat PT MUL

(123.623.946.388)

Jumlah (catatan 23)

(39.889.753.934)

Nilai imbalan adalah nilai saham tujuh (7) entitas anak yang dipertukarkan dengan saham PT MUL
yang dipertukarkan pada tanggal pertukaran saham. Selisih antara jumlah imbalan yang diterima
dengan jumlah tercatat dari entitas anak yang dipertukarkan disajikan sebagai tambahan modal disetor.
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KOMBINASI BISNIS (lanjutan)
4b.

PELEPASAN PT BUKIT MAHKOTA DAN PT MEGA SAWIT SRIWIJAYA
Kemudian ditahun 2016, PT MSS dan PT BM telah dilepas ke salah satu Perseroan yang terafiliasi.
Perusahaan melakukan pelepasan PT BM berdasarkan akta Notaris No. 64, tanggal 15 Februari 2016
oleh Notaris Edy, SH dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0027351 tanggal 29 Februari
2016.
Penjualan saham PT BM sebesar 57.105 lembar dengan nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham
dilakukan kepada :
PT Mahkota Andalan Sawit
Tn. Fuad Halimoen

55.964.000.000
1.141.000.000

Jumlah aset dan liabilitas yang dilepas pada tanggal 31 Desember 2015:
Aset keuangan
Aset tetap
Aset lain
Aset pajak tangguhan
Liabilitas keuangan

1.151.085.087
58.982.307.945
138.209.478
130.680.625
(4.186.971.750)

Perusahaan melakukan pelepasan PT MSS berdasarkan akta Notaris No. 60, tanggal 15 Februari 2016
oleh Notaris Edy, SH dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0027356 dan
No. AHU-AH.01.03-0027357 tanggal 29 Februari 2016.
Penjualan saham PT MSS sebanyak 21.168 lembar dengan nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham
dilakukan kepada :
PT Mahkota Andalan Sawit
Tn. Fuad Halimoen

20.746.000.000
422.000.000

Jumlah aset dan liabilitas yang dilepas pada tanggal 31 Desember 2015:
Aset keuangan
Aset tetap
Aset lain
Aset pajak tangguhan
Liabilitas keuangan

757.476.279
103.248.361
7.612.572.994
2.165.464.288
(562.876.301)
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KOMBINASI BISNIS (lanjutan)
4.c.

AKUISISI PT DUMAI PARICIPTA ABADI
Pada tanggal 27 November 2017, Perseroan mengakuisisi PT DPA melalui akta No. 07 dari Notaris Vidi
Andito, SH, notaris di Jakarta untuk PT DPA dengan surat pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan
HAM melalui suratnya no AHU-AH 01.03-0203675 tertanggal 21 Desember 2017.
Perseroan mengakuisisi PT DPA dengan cara penyetoran saham DPA sebanyak 46.475 lembar yang
dilakukan oleh PT Samudra Mandiri Lestari dengan nilai sebesar Rp 88.447.000.000. Nilai wajar dari
saham PT DPA yang dialihkan ke Perseroan tersebut ditentukan berdasarkan laporan KJPP Syarief,
Endang dan Rekan no 005A/ LB-MSE/KJPP/ V / 2018 tertanggal 30 Mei 2018.
Penilaian KJPP tersebut diatas menggunakan asumsi terminal value growth 3,5%; discount factor 13,3%;
tingkat suku bunga 10,72% serta discount for lack of market ability sebesar 30%. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan berbasis aset dan berbasis pendapatan.
Perhitungan penghasilan dari akuisisi yang timbul dari akuisisi PT DPA adalah sebagai berikut:
Jumlah
Imbalan yang dialihkan

88.447.000.000

Jumlah yang diakui atas aset dan liabilitas yang
diambil alih:
Aset keuangan
Biaya dibayar dimuka
Uang muka
Persediaan
Aset tetap
Aset pengampunan pajak
Liabilitas keuangan
Kepentingan non pengendali

20.928.646.778
2.421.939.433
342.450.500
185.479.496
141.881.348.801
31.870.650.000
(97.450.764.855)
(29.337.440.681)

Jumlah tercatat

70.842.309.472

Selisih restrukturisasi sepengendali

17.604.690.528

Dividen sebesar Rp 25.000.000.000 adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham DPA
pada tanggal 21 November 2017 yang dilakukan sebelum DPA dikuasai oleh Perseroan.
Penilaian nilai wajar aset tetap PT Dumai Paricipta Abadi dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Hari
Utomo dan Rekan nomor 287/LP/HU.JKT/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016.
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PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK
Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Berlian Inti Mekar menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. :
1.

Berdasarkan perjanjian No.18 tertanggal 25 Desember 2016 yang diperbaharui dengan perjanjian
No. 84 tertanggal 1 September 2017, untuk selanjutnya diperbaharui dengan perjanjian Nomor
31 tanggal 2 Maret 2018, dan diperbaharui kembali dengan perjanjian Nomor
003/MDN/EB/PPP/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018.
Tujuan penggunaan pinjaman:
Modal kerja, modal kerja pada peak season
Pembiayaan kembali pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) dengan kapasitas 45 Ton
per jam ditingkatkan kembali menjadi 60 Ton per jam.
Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:
Fasilitas DL 1 sebesar Rp85.000.000.000,Fasilitas TL 2 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp63.888.888.888,-Fasilitas
TL 3 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp13.500.000.000,Fasilitas TL 4 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp7.034.576.314,Fasilitas pinjaman-pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2018
Selanjutnya, perubahan perjanjian pinjaman yang diberikan pihak bank yang tercantum pada
perjanjian Nomor 003/MDN/EB/PPP/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yaitu sebagai berikut :
Fasilitas DL 1 dengan sebesar Rp50.000.000.000.- dengan jangka waktu sampai dengan
tanggal 05 Desember 2018 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh
bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dan dapat
diperbaharui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan debitor yang dapat diterima oleh
bank.
Fasilitas TL 2 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp47.222.222.218,dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 April 2021 serta berdasarkan pada peninjauan
tahunan yang dilakukan oleh bank.
Fasilitas TL 3 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp9.000.000.000,- dengan
jangka waktu sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 serta berdasarkan pada peninjauan
tahunan yang dilakukan oleh bank.
Fasilitas TL 4 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp10.000.000.000,- dengan
jangka waktu sampai dengan tanggal 26 September 2024 serta berdasarkan pada peninjauan
tahunan yang dilakukan oleh bank.
Fasilitas TL 5 dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar Rp35.000.000.000,- dengan
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas TL 5 yang pertama serta
berdasarkan pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh bank.
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PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK
Jaminan fasilitas DL, TL 2, dan TL 3 dan TL 5 tersebut yaitu sebagai berikut :
Sebidang tanah HGB Nomor 0001/Danau Rambai dengan luas 254.416 M2 terletak di Prov. Riau,
Kabupaten Indragiri Hulu, Kec. Batang Gansal, Desa Danau Rambai atas nama PT Berlian Inti Mekar
dengan nilai hak tanggungan Rp60.000.000.000,-.
Sebidang tanah HGB Nomor 02 dengan luas 206.350 M2 terletak di Prov. Riau, Kabupaten Siak, Kec.
Dayun, Desa Satu atas nama PT Berlian Inti Mekar dengan nilai hak tanggungan Rp49.400.000.000,-.
Sebidang tanah HGB Nomor 03 dengan luas 149.705 M2 terletak di Prov. Riau, Kabupaten Siak, Kec.
Dayun, Desa Satu atas nama PT Berlian Inti Mekar dengan nilai hak tanggungan Rp2.980.000.000,-.
Jaminan mesin-mesin dan peralatan dengan nilai penjaminan fidusia yang telah ditambah menjadi
Rp96.201.000.000,- dan Rp88.435.000.000,- dari yang sebelumnya sebesar Rp90.000.000.000,dan Rp85.600.000.000,-.
Jaminan fidusia atas persediaan yang telah ditingkatkan menjadi Rp59.000.000.000,- dari yang
sebelumnya sebesar Rp39.000.000.000,- dan Rp9.000.000.000,-.
Jaminan fidusia atas piutang dagang yang telah ditingkatkan menjadi Rp49.000.000.000,- dari yang
sebelumnya sebesar Rp39.000.000.000,- dan Rp9.000.000.000,-.
Jaminan perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Intan Sejati Andalan Nomor : 65 tertanggal
09 April 2015.
Jaminan perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Mulindo Raya Sejati Nomor : 66 tertanggal
09 April 2015.
Jaminan fasilitas TL4 tersebut dijamin dengan 2 unit satuan rumah susun non hunian (office) office
tower dan jaminan pribadi.
Atas pinjaman ini dibebankan suku bunga tahunan sebesar 10,45% - 10,75%.
Syarat-syarat pembatasan terkait convenant:
a. Adjusted Debt to Equity Ratio (DER) pada tahun 2013 hingga seterusnya maksimum sebesar
2,5x.
b. Ratio Bank Debt terhadap EBITDA maksimum 3x.
c. Debt Service Coverage Ratio minimum 1x.
d. Adjusted Current Ratio minimum 1x.
e. Non Financial Covenant lainnya.
2. Perjanjian No.17 tertanggal 5 Desember 2016 yang diperbaharui perjanjian No.83 tertanggal
11
September
2017
dan
diubah
serta
diperbaharui
dengan
perjanjian
No. 002/MDN/EB/PPP/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018.
PT Berlian Inti Mekar telah memperoleh fasilitas pinjaman Term Loan (TL) selanjutnya disebut
Fasilitas Term Loan Satu (Fasilitas T1) dengan jumlah batas pinjaman (plafond) akhir sebesar
Rp10.000.000.004,- pertanggal 12 Juli 2018 dengan batas awal atas fasilitas tersebut sebelumnya
adalah sebesar Rp100.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.
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PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
Atas fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,45%-10,75%.
Aset yang dijaminkan adalah:
Sebidang tanah HGB Nomor 0001/Danau Rambai dengan luas 254.416 M2 terletak di Prov. Riau,
Kabupaten Indragiri Hulu, Kec. Batang Gansal, Desa Danau Rambai atas nama PT Berlian Inti
Mekar dengan nilai hak tanggungan Rp60.000.000.000,-.
Sebidang tanah HGB Nomor 02 dengan luas 206.350 M2 terletak di Prov. Riau, Kabupaten Siak,
Kec. Dayun, Desa Satu atas nama PT Berlian Inti Mekar dengan nilai hak tanggungan
Rp49.400.000.000,-.
Sebidang tanah HGB Nomor 03 dengan luas 149.705 M2 terletak di Prov. Riau, Kabupaten Siak,
Kec. Dayun, Desa Satu atas nama PT Berlian Inti Mekar dengan nilai hak tanggungan
Rp2.980.000.000,-.
Jaminan mesin-mesin dan peralatan dengan nilai penjaminan fidusia yang telah ditambah
menjadi Rp96.201.000.000,dan Rp88.435.000.000,- dari yang sebelumnya sebesar
Rp90.000.000.000,- dan Rp85.600.000.000,-.
Jaminan fidusia atas persediaan yang telah ditingkatkan menjadi Rp59.000.000.000,- dari yang
sebelumnya sebesar Rp39.000.000.000,- dan Rp9.000.000.000,-.
Jaminan fidusia atas piutang dagang yang telah ditingkatkan menjadi Rp49.000.000.000,- dari
yang sebelumnya sebesar Rp39.000.000.000,- dan Rp9.000.000.000,-.
Jaminan perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Intan Sejati Andalan Nomor : 65 tertanggal
09 April 2015.
Jaminan perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Mulindo Raya Sejati Nomor : 66 tertanggal
09 April 2015.
Berdasarkan surat No.123/OCBCNISP/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 PT Bank OCBC Nisp Tbk., telah
menerima dan mengetahui pemberitahuan debitur terhadap rencana PT Mahkota Group Tbk. (selanjutnya
disebut “Perseroan”) selaku pemegang saham dalam debitur untuk menawarkan saham kepada publik
(IPO).
Pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
1. Berdasarkan perjanjian Kredit No. 115 tertanggal 19 September 2012, PT Mutiara Unggul Lestari
menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk., sehingga fasilitas komitmen
yang tersedia berupa:
- Pinjaman transaksi khusus I dengan jumlah fasilitas kredit Rp37.500.000.000 jatuh tempo fasilitas
kredit pada tanggal 24 September 2018 dan telah dilakukan pelunasan dipercepat pada tahun
31 Oktober 2017.
- Pinjaman transaksi Khusus II dengan jumlah fasilitas kredit Rp36.000.000.000 jatuh tempo fasilitas
kredit pada tanggal 19 Maret 2018 dan telah dilakukan pelunasan dipercepat pada tahun 31 Oktober
2017.
- Pinjaman transaksi Khusus III dengan jumlah fasilitas kredit Rp15.000.000.000 jatuh tempo fasilitas
kredit pada tanggal 19 Maret 2018 dan telah dilakukan pelunasan dipercepat pada tahun 31 Oktober
2017.
- Masing-masing pinjaman ini dibebankan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,25%.

62

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
15.

PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
Data jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah sebagai berikut:
- Sertifikat HGB No. 3 atas nama PT Mutiara Unggul Lestari dengan nilai penjaminan
Rp73.900.000.000;
- Negatif pledge atas tanah, bangunan, infrastruktur yang berada di Kabupaten Siak, Propinsi Riau
seluas 1.155, 74 Ha;
- Fidusia sebesar Rp60.600.000.000 atas peralatan, perlengkapan dan mesin-mesin PKS;
- Fidusia sebesar Rp10.000.000.000 atas inventory berupa CPO dan PK.
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 114 tertanggal 24 September 2012 mengenai fasilitas KMK senilai
Rp25.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 24 September 2017 dan dibebankan tingkat
suku bunga sebesar 10,25%.
Perubahan pinjaman transaksi khusus IV pada akta No.114 tanggal 14 Desember 2017 atas fasilitas KMK
senilai Rp 25.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 24 September 2018 dan dibebankan
tingkat suku bunga 9,9% dan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 24 September 2019.
Pada tanggal 22 Januari 2016, Perseroan melakukan penambahan kredit dengan No. 006/MDN/S1CB138/I/2016 dan melakukan beberapa kali perubahan di mana perubahan terakhir adalah perubahan ke II
tertanggal 14 Desember 2017, mencakup:
- Pinjaman Transaksi Khusus IV sebesar Rp19.200.000.000 sampai dengan tanggal 24 September 2018
dengan dibebankan tingkat suku bunga sebesar 11,75% dengan jumlah yang diberikan pihak bank
sebesar Rp15.400.000.000 dan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 24 September 2019.
2. Perjanjian Kredit No. 45 pada tanggal 25 September 2017 tentang fasilitas modal kerja senilai
Rp30.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 25 September 2018 dan dibebankan tingkat
suku bunga berupa jaminan deposito senilai Rp30.000.000.000 dan telah lunas pada 31 Juli 2018.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. menyetujui permohonan sebagai berikut:
setuju untuk kepada:
a. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham PT Mutiara Unggul Lestari melalui surat
No. 129/RBM2/27524/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
b. Persetujuan IPO PT Mahkota Group Tbk. melalui surat No. 207/RMB2/27524/IX/2017 tanggal
29 September 2017;
c. Penghapusan covenant yang bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan terkait covenant
Perubahan Struktur Pengurus, Pengurus, Perubahan Pemegang Saham dan Pembagian Dividen
PT Mutiara Unggul Lestari melalui surat Nomor 258/RBM2/27524/XI/2017 tanggal 16 November 2017;
d. Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Mahkota Group Tbk. dan Perubahan
Perjanjian Kredit PT Karya Mitra Andalan melalui surat Nomor 1270A/DIP/EB/10/2017 tanggal
30 Oktober 2017;
e. Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Mahkota Group Tbk. dan Perubahan
Perjanjian Kredit PT Intan Sejati Andalan melalui surat Nomor 1523A/DIP/EB/1217 tanggal
20 Desember 2017.
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PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
PT Bank CIMB Niaga Tbk. melakukan beberapa perjanjian convenant dengan PT Mutiara Unggul Lestari
sebagai berikut:
a. Wajib mendapat persetujuan tertulis dari kreditur apabila melakukan Capital Expenditure diatas
Rp10.000.000.000,b. Wajib menyerahkan kepada kreditur:
- Surat pernyataan dari seluruh pemegang saham untuk melakukan topup, apabila terjadi cashflow
deficiency dan/atau cost overrun.
- Laporan stock dan penjualan pabrik kelapa sawit secara semesteran yang diserahkan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan.
c. Hutang kepada pemegang saham wajib disubordinasikan
d. Apabila fasilitas kredit dilunasi sebelum jatuh tempo maka dikenakan biaya penalty sebesar 1% (satu
persen) dari plafond fasilitas kredit.
e. Wajib menjaga Current Ratio lebih besar 1,2x dan Debt Service Coverage Ratio minimum 1,6x selama
masa pinjaman.
f. Akan dikenakan denda apabila selama jangka waktu fasilitas kredit, saldo debet rekening penarikan
fasilitas kredit melampaui jumlah fasilitas kredit terhadap jumlah kelebihannya tersebut.
3.

Berdasarkan Perjanjian pinjaman kredit No. 46/PK/MDN/2017 tentang fasilitas pinjaman transaksi
khusus sebesar Rp30.000.000.000 yang diberikan kepada PT Intan Sejati Andalas, fasilitas pinjaman
tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 September 2018 dan telah dilakukan pelunasan per tanggal 31
Juli 2018.

Pinjaman dari PT Bank Muamalat Tbk.
PT Bank Muamalat Tbk. menyetujui permohonan persetujuan perubahan pengurus dan pemegang saham,
serta perubahan struktur permodalan
PT Mahkota Group Tbk. melalui surat Nomor 177/BMIPLUIT/XI/2017 tanggal 14 November 2017.

Berdasarkan Perjanjian Nomor 079/OL/316/-PLT/IX/13 dengan tanggal perjanjian 20 September
2013, PT Mahkota Group Tbk. mendapat fasilitas pembiayaan Properti Bisnis Muamalat sebesar
Rp3.201.792.000 dengan jangka waktu 60 bulan atau berakhir 25 Oktober 2018 serta bunga bagi
hasil 50,14% : 49,86%. Pinjaman telah lunas per tanggal 5 Juni 2018.
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PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
1. Perjanjian pinjaman kredit No.41 tertanggal 21 Juni 2016.
Pada tanggal 21 Juni 2016, PT Intan Sejati Andalan melakukan perjanjian kredit dengan No. 41 adalah
sebagai berikut:
- Kredit Rekening Koran sebesar Rp10.000.000.000, jatuh tempo tanggal 21 Juni 2019.
- Kredit Berjangka sebesar Rp10.000.000.000, jatuh tempo tanggal 21 Juni 2019.
- Atas pinjaman dibebankan tingkat suku bunga sebesar 11,5%.
Data jaminan:
- Mesin-mesin an obligor dengan nilai penjaminan fidusia Rp59.298.000.000
- Piutang usaha dan persediaan sebesar Rp25.000.000.000 (Rasio kecukupan nilai jaminan setiap saat
harus bernilai minimum 125% dari jumlah fasilitas modal kerja yang terhutang pada Bank).
Berdasarkan surat No.1523A/DIP/EB/1217 tanggal 20 Desember 2017 bahwa PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana yang akan dilakukan oleh PT
Mahkota Group Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk., setuju untuk menghapus beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit
antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan perseroan yang bertentangan dengan Undang-Undang
Pasar Modal dan Peraturan terkait lainnya termasuk namun tidak terbatas pada covenant ataupun
larangan atas perubahan susunan pengurus dan pemegang saham perseroan, mengubah struktur
permodalan, membayar dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham
yang dikeluarkan. Perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dimaksud akan diatur kemudian dalam
Addendum Perjanjian Kredit.
Syarat-syarat pembatasan terkait convenant:
a. Mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
ISCR dan DSCR minimum 1x
Gearing Ratio (Debt to Equity Ratio) maksimum 3,5x.
b. Menjaga saldo minimal pada rekening giro sebesar 1 (saldo) kali kewajiban pokok ditambah 1 (satu)
kali kewajiban bunga.
c. Menyerahkan laporan produksi triwulan (TBS, CPO, Kernel) selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari dari
akhir periode pelaporan.
d. Memastikan bahwa kewajiban pada bank sedikitnya memiliki peringkat yang sama (pari pasu) dengan
setiap kewajiban debitur yang lain.
e. Menggunakan fasilitas kredit untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
f. Wajib menjaga kolektibilitas debitur pada setiap kreditur dari debitur (termasuk pada bank) adalah tetap
pada kolektibilitas 1 (satu) sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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PINJAMAN BANK (lanjutan)
PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG
Pinjaman dari PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Pada tanggal 15 Oktober 2015, Perusahaan menerima surat persetujuan pemberian fasilitas kredit dari
PT Bank Mestika Dharma Tbk. dengan surat No.015/SPPK/BMD-KPO/X/2015 terkait pemberian fasilitas
kredit investasi dengan plafond pinjaman Rp93.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan
suku bunga dasar kredit 12,5% efektif – floating.
Jaminan atas perjanjian kredit sebagai berikut :
SHGB No. 31 atas nama PT Dumai Paricipta Abadi
Mesin dan peralatan
PT Bank Mestika Dharma Tbk. telah menerima pemberitahuan atas rencana PT Mahkota Group Tbk.
selaku Pemegang Saham Mayoritas PT Dumai Paricipta Abadi untuk melakukan Penawaran Umum
Saham Perdana.
PT Bank Mestika Dharma Tbk. pada prinsipnya hanya mengatur covenant untuk PT Dumai Paricipta Abadi
selaku debitur mengenai apabila akan dilakukan perubahan struktur pengurus, perubahan pemegang
saham, memindahtangankan barang agunan,pengurangan modal disetor perusahaan, bertindak sebagai
penjamin atas hutang pihak ketiga, mengubah bentuk dan/atau Status Hukum Perusahaan wajib
mendapatkan persetujuan dari Pihak Bank Mestika Dharma.
Syarat-syarat pembatasan terkait convenant:
a. Wajib melakukan penilaian ulang atas agunan oleh Appraisal Independent secara periodik setiap 2
(dua) tahun sekali yang dilakukan oleh pihak Appraisal Independent yang ditunjuk oleh Bank.
b. Wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik paling lambat
180 hari, dan atau laporan keuangan internal perusahaan paling lambat 90 hari setelah penutupan
buku.
c. Bank berhak meninjau kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan apabila kondisi keuangan
berdasarkan laporan keuangan yang diberikan menunjukan:
Current Ratio minimum 1x.
Income from Operating / Financial Payment minimum 1,2x.
Modal ditambah hutang pemegang saham minimum 25% dari total asset.
d. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur tidak
diperkenankan untuk melakukan pergantian pemegang saham, dan/atau pengurus,
memindahtangankan barang agunan, pengurang modal disetor, bertindak sebagai penjamin atas
utang pihak ketiga.
Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Pada tanggal 21 Juni 2016, PT Intan Sejati Andalan melakukan perjanjian kredit dengan No. 41
adalah Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp85.000.000.000, jatuh tempo tanggal 21 Juni 2023.
Atas pinjaman dibebankan tingkat suku bunga sebesar 11,5%.
Data jaminan:
- Mesin-mesin an obligor dengan nilai penjaminan fidusia Rp59.298.000.000
Piutang usaha dan persediaan sebesar Rp25.000.000.000 (Rasio kecukupan nilai jaminan setiap
saat harus bernilai minimum 125% dari jumlah fasilitas modal kerja yang terhutang pada Bank).
-

66

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

67

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

68

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

69

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

70

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

71

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

72

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

73

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

74

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

75

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

76

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

77

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

78

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

79

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

80

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

81

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

82

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

83

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

84

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

85

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

86

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

87

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

88

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

89

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

90

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
a.

PT Mahkota Group Tbk.
Pendapatan jasa manajemen didasari pada perjanjian dibawah ini:
-

Perjanjian No. 001/SSL/KPNJ-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Karya Pratama Niagajaya atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

-

Perjanjian No. 002/SSL/KMA-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Karya Mitra Andalan atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

-

Perjanjian No. 003/SSL/ISA-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Intan Sejati Andalan atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

-

Perjanjian No. 004/SSL/MUL-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Mutiara Unggul Lestari atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

-

Perjanjian No. 005/SSL/BIMR-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Berlian Inti Mekar (Rengat) atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

-

Perjanjian No. 006/SSL/BIMS-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Berlian Inti Mekar (Siak) atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

-

Perjanjian No. 007/SSL/DPA-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, antara Perseroan dengan
PT Dumai Paricipta Abadi atas jasa konsultasi manajemen. Berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Pembelian Aset Tetap
-

Berdasarkan surat perjanjian No.006/OT-PPJB/2015 antara Perseroan dengan PT Mahardika
Agung Lestari. Perseroan menandatangani perjanjian perikatan jual beli satuan unit gedung
kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Jati Junction Medan, Sumatera
Utara
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37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
a.

PT Mahkota Group Tbk. (lanjutan)
Pembelian Aset Tetap (lanjutan)
-

PT Mahkota Group Tbk. memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT. BCA Finance dengan
perjanjian No. 9680010053-PK-001 tanggal 9 Maret 2015 berupa 1 unit Toyota Prado BK 9 WS
periode 36 bulan. Mulai dari tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 9 Februari 2018.

-

PT Mahkota Group Tbk. memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT. BCA Finance dengan
perjanjian

No. 95482015727-PK-003 tanggal 20 Maret 2017 berupa 1 unit Toyota Avanza Veloz

21.5.A/T BK 1247 BI periode 36 bulan. Mulai dari tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan
20 Februari 2020.
-

PT Mahkota Group Tbk. memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance dengan
perjanjian No. 9542015727-PK-005 tanggal 15 Juni 2017 berupa 1 unit Toyota All New Kijang
Innova 2.4 GAT Lux BK 1334 EA periode 36 bulan. Mulai dari tanggal 15 Juni 2017 sampai
dengan 15 Mei 2020.

-

PT Mahkota Group Tbk. memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance dengan
perjanjian No. 9542015727-PK-004 tanggal 15 Juni 2017 berupa 1 unit Toyota All New Fortuner
2.4 VRZ 4x22 Lux Diesel BK 1419 EB periode 36 bulan. Mulai dari tanggal 15 Juni 2017 sampai
dengan 15 Mei 2020.

-

Berdasarkan surat perjanjian No. 006/OT-PPJB/2015 antara Perseroan Induk dengan PT
Mahardika Agung Lestari. Perseroan menandatangani perjanjian perikatan jual beli satuan unit
gedung kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Jati Junction Medan,
Sumatera Utara.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/SSL/MG-YMI/VII/2018, PT Mahkota Group Tbk.
sebagai pihak pertama menyatakan dan menyetujui untuk menyewakan kepada Yayasan Mahkota Inti
sebagai pihak kedua, yakni:
-

1 (satu) unit bangunan Gedung Sekolah permanen, bertingkat tiga, yang dilengkapi dengan aliran
listrik dan saluran telepon, berikut hak-hak atas langganannya, terletak di Propinsi Sumatera
Utara, Kota Medan, Kec. Medan Marelan, Kel. Rengas Pulau, yang didirikan di atas sebidang
tanah Sertifikat HGB No.929/Rengas Pulau.

-

Hak atas tanah tersebut diperoleh pihak pertama berdasarkan akta “Perjanjian Pengikatan Jual
Beli” tertanggal 7 April 2012.

Harga sewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut adalah sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus
juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta
Rupiah).
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37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
b.

PT Mutiara Unggul Lestari
Perjanjian Jual Beli Saham
-

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT Intan Sejati Andalan No. 86 tanggal
21 Desember 2016 yang telah di notariskan dengan Notaris Edy SH, PT Mutiara Unggul Lestari
telah melakukan pembelian saham PT Intan Sejati Andalan sejumlah 190.000 saham dengan nilai
keseluruhannya sebesar Rp47.500.000.000.

-

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT Karya Pratama Niaga Jaya No.201
tanggal 29 Juni 2016 yang telah di notariskan dengan Notaris Edy SH, PT Mutiara Unggul Lestari
telah melakukan pembelian saham PT Karya Pratama Niaga Jaya sejumlah 8.000 saham dengan
nilai keseluruhannya sebesar Rp8.000.000.000.

-

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT Karya Mitra Andalan No. 200 tanggal
29 Juni 2016 yang telah di notariskan dengan Notaris Edy SH, PT Mutiara Unggul Lestari telah
melakukan pembelian saham PT Karya Mitra Andalan sejumlah 2.300 saham dengan nilai
keseluruhannya sebesar Rp2.300.000.000.

Pembelian Aset Tetap
-

PT Mutiara Unggul Lestari

memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance

No.9542002614-PK-001 berupa 1 unit Toyota All New Innova 2,4 G A/T Diesel periode 36 bulan
dari 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2020 . Tingkat suku bunga yang dipersyaratkan adalah
sebesar 3,60 % flat p.a atau setara dengan 7,19% effective p.a.
-

Berdasarkan surat perjanjian No. 001/OT-PPJB/2015 antara PT. Mutiara Unggul Lestari dengan
PT Mahardika Agung Lestari. Perseroan menandatangani perjanjian perikatan jual beli satuan unit
gedung kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Jati Junction Medan,
Sumatera Utara.

Utang Pihak Berelasi
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No.006/SSL/MG-MUL/VII/2018 tanggal 11 Juli

2018 antara

PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Mutiara Unggul Lestari, Perseroan menerima pinjaman
senilai Rp10.000.000.000 dimulai sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga pinjaman.
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No.009/SSL/MG-MUL/VII/2018 tanggal 26 Juli

2018 antara

PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Mutiara Unggul Lestari, Perseroan menerima pinjaman
senilai Rp4.000.000.000 dimulai sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga pinjaman.
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No.010/SSL/MG-MUL/VII/2018 tanggal 30 Juli

2018 antara

PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Mutiara Unggul Lestari, Perseroan menerima pinjaman
senilai Rp30.000.000.000 dimulai sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga pinjaman.
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37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
c.

PT Intan Sejati Andalan
Pembelian asset tetap
Aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan atas pembangunan pabrik dan fasilitas lainnya
dengan kontrak pekerjaan sebagai berikut:
-

Surat perjanjian kerja Perseroan dengan PT Mulindo Raya Sejati No. 008/INTAN-DXIIIMRS/VI/2013, atas “pekerjaan refinery & fractination plant,KCP CAP 500 TPD, Jerry Can filling
plant CAP 150 ton dan lain-lain lokasi Duri XIII – Riau”, senilai Rp372.475.180.000.

Utang Pihak Berelasi
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No.007/SSL/MG-ISA/VII/2018 tanggal 11 Juli

2018 antara

PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Intan Sejati Andalan, Perseroan menerima pinjaman senilai
Rp40.000.000.000,00 dimulai sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Atas
pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga pinjaman.
Utang Pihak Ketiga
PT ORIX Indonesia Finance
-

PT Intan Sejati Andalan memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Finance Indonesia
No. L15M01387A berupa 1 unit mobil Kijang Innova tahun 2015 periode 36 bulan, mulai dari
tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 9 Juni 2018.

-

PT Intan Sejati Andalan memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Finance Indonesia
No. L15M02349E berupa 1 unit Komatsu Wheel Loader WA380Z-6 tahun 2015 periode 36 bulan,
mulai dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2018.
PT BCA Finance

-

PT Intan Sejati Andalan memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance No.
9542002616-PK-001 berupa 1 unit Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel Luxury tahun 2017
periode 36 bulan, mulai dari tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 16 Mei 2020.
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37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
d.

PT Berlian Inti Mekar
Utang Pihak Berelasi (lanjutan)
- Berdasarkan kontrak perjanjian No. 008/SSL/MG-BIM/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018

antara
PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Berlian Inti Mekar, Perseroan menerima pinjaman senilai
Rp10.000.000.000 dimulai sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Atas
pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga pinjaman.

- Berdasarkan kontrak perjanjian No. 010/SSL/ MAS-BIMS/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016

antara PT Berlian Inti Mekar dengan PT Mahkota Andalan Sawit , Perseroan menerima
pinjaman senilai Rp 5.000.000.000 dimulai sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan
26 Desember 2018. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% per
tahun.
- Berdasarkan kontrak perjanjian No.011/SSL/ MAS-BIMS/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016

antara PT Berlian Inti Mekar dengan PT Mahkota Andalan Sawit, Perseroan menerima
pinjaman senilai Rp7.000.000.000,00 dimulai sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan
28 Desember 2017. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% per
tahun.
- Berdasarkan kontrak perjanjian No.013/SSL/ ISA-BIM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2015 antara
PT Berlian Inti Mekar dengan PT Intan Sejati Andalan, Perseroan menerima pinjaman

senilai

Rp7.000.000.000,00 dimulai sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2017.
Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun.
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No.006/SSL/ BIM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 antara PT
Berlian Inti Mekar dengan Tn.Usman Sarsi, Perseroan menerima pinjaman untuk pembelian lahan
senilai Rp5.920.000.000,00 dimulai sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 29
Desember 2016. Terdapat addendum No.001/SSL/MG/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 untuk
memperpanjang waktu menjadi 2 tahun dan

perubahan bunga sebesar 12% dari tanggal 30

Desember 2015 sampai 29 Desember 2017.
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No.013/SSL/ISA-BIMR/XII/2016 tanggal 27 Desember

2016

antara PT Berlian Inti Mekar dengan PT Intan Sejati Andalan, Perseroan menerima pinjaman
senilai Rp2.000.000.000,00 dimulai sejak tanggal 27 Desember

2016

sampai dengan

26 Desember 2017. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun.
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37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
d.

PT Berlian Inti Mekar (lanjutan)
Utang Pihak Berelasi (lanjutan)
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No: 013/SSL/MG-BIMR/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 antara
PT Berlian Inti Mekar dengan PT Mahkota Group Tbk., Perseroan menerima pinjaman senilai
Rp8.000.000.000,00 dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 15 Agustus 2017
tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun.

-

Berdasarkan kontrak perjanjian No: 026/SSL/ BIMR/XII//2016 dan No.024/SSL/BIMR/XII//2016
tanggal 29 dan 27 Desember 2016 antara PT Berlian Inti Mekar dengan Ny Lily, Perseroan
menerima pinjaman senilai Rp2.000.000.000 dan Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu 2 (dua)
tahun dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun.

Beban Usaha
-

Berdasarkan kontrak perjanjian No 005/SSL/BIMR-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 antara
PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Berlian Inti Mekar (Rengat) atas pelaksanaan jasa konsultasi
manajemen maka sepakat diberikannya biaya manajemen yang berlaku untuk jangka waktu
1(satu) tahun dimulai sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

-

Berdasarkan kontrak Perjanjian No 006/SSL/BIMS-MG/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 antara
PT Mahkota Group Tbk. dengan PT Berlian Inti Mekar (Siak) atas pelaksanaan jasa konsultasi
manajemen maka sepakat diberikannya biaya manajemen yang berlaku untuk jangka waktu
1(satu) tahun dimulai sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

-

Berdasarkan kontrak perjanjian No. 010/TJM-PKU/SPK/I/2018 tanggal 15 Februari 2018 antara
PT Teratai Jaya Martupa dengan Perseroan atas pelaksanaan jasa pengamanan maka sepakat
diberikan biaya outsourching yang berlaku untuk jangka waktu 12 bulan dimulai sejak tanggal
15 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2019.

-

Berdasarkan kontrak perjanjian No. 01/Tenaga Satpam/BIM-PSN/V/2017 tanggal 29 April 2017
antara PT Pandawa Satria Nusantara dengan Perseroan atas pelaksanaan jasa pengamanan
maka sepakat diberikan biaya outsourching yang berlaku untuk jangka waktu 12 bulan dimulai
sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018.

-

Berdasarkan kontrak perjanjian No. 03/Tenaga Satpam/BIM-PSN/V/2018 tanggal 03 Mei 2018
antara PT Pandawa Satria Nusantara dengan Perseroan atas pelaksanaan jasa pengamanan
maka sepakat diberikan biaya outsourching yang berlaku untuk jangka waktu 12 bulan dimulai
sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019.
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37.

IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
d.

PT Berlian Inti Mekar (lanjutan)
Pembelian Aset Tetap
-

Berdasarkan surat perjanjian No. 013/OT-PPJB/2015 dan 014/OT-PPJB/2015 antara PT Berlian
Inti Mekar dengan PT Mahardika Agung Lestari. Perseroan mengikat perjanjian dengan
PT Mahardika Agung Lestari sebagai pengembang dalam pembangunan gedung perkantoran
yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Jati Junction Medan, Sumatera Utara.

-

PT Berlian Inti Mekar memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Finance Indonesia
No.L15M01740E berupa Komatsu wheel loader WA 380 Z-6 tahun 2015 periode 36 bulan mulai
tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 5 September 2018.

e.

PT Dumai Paricipta Abadi
Pembelian Aset Tetap
-

PT Dumai Paricipta Abadi memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT. Dipo Star Finance
No.0044905/1/02/03/2015 tahun 2015 berupa 1 unit mobil Suzuki Carry Pick-Up Deck 1500CC
2014 mulai dari tanggal 25 April 2015 sampai dengan 25 Februari 2018.

Pinjaman Bank
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
-

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Perseroan menerima surat persetujuan pemberian fasilitas kredit
dari PT Bank Mestika Dharma Tbk. dengan surat No.015/SPPK/BMD-KPO/X/2015 terkait
pemberian fasilitas kredit investasi dengan plafond pinjaman Rp93.000.000.000 dengan jangka
waktu 8 (delapan) tahun dan suku bunga dasar kredit 12,5% efektif – floating.

Beban Usaha
-

Perseroan melakukan perjanjian dengan PT Pelindo 1 (Persero) berdasarkan perjanjian No.B.XV10/Dum-US.15 tanggal 29 April 2016 terkait kerjasama pemanfaatan tanah terhitung mulai tanggal
1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

97

PT MAHKOTA GROUP Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
38.

STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan (DSAK) yang belum berlaku efektif untuk laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan
periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.
Amandemen PSAK No. 2 Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan yang berlaku efektif
1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk
menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus
kas maupun perubanan non-kas.
Amandemen PSAK No. 46 Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang
Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini
mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan
temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak
masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.
Saat ini Perseroan sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan
tersebut terhadap laporan keuangan.

39.

PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak per 30 September 2018 diotorisasi Direksi
Perseroan untuk diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2018. Direksi Perseroan yang menandatangani Surat
Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan kewajaran penyajian laporan keuangan
konsolidasian tersebut.
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