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lkhtisar Data Keuangan Penting
Daamjutaan Ruplah, kecualldhebutkan lain anska anskada am LaporanTahunan ini,
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Laporan Dewan Komisaris
Para Pemegang saham yans terhormat,

sesua dengan tugas Dewan KomGark kami tetah metakanakan pengawasan dan penihian
terhadap usaha usaha Peiseroan dan lan3kah bsnis Pe6eroan, sena memberikan ma5ukan
lerutama dalam mengha&pipeualn8an bGnhyan8 ketat. Pereercan relah meaksanakan sesuai
densan

*ndadiab

Selama tahun

ke ola perusahaanyang baik

20ls Dewan Komisaris nenirai

Dnekst tetah metakanakan tusas dan tanssuns

Kami telah memberrl(an peEelujuannya aGs Laporan tGuansan peueroan untuk tahun buku

yang

beralhntan*r 31 Deenber

2015 teah

d audir

oteh KantorAkuntan pubik tanggatls

Oleh karena itu, DeMn Komhark mensusulkan bahwa RaparUmum pemegang saham Tahunan
Peueroan dapat menyetuju apoGnrahunaninrdantapo6nkeuansante6ebutdiatas.

Akhir kata, Dewan Komisarrs frenshantu*an te.ima kasih dan apresas yans sebesarbesamya
tepada seruruh pemangku kepentinsnan abs sesaa bentuk dukun8an dan kepercayaan yans
dberikan, Kamijuga menyampaikan apresiar kepada 5euruh jaiaran Direkst, manajemen dan

seluiuh karyawa. alas dedkasi, kerF kera5 dan komitfrei yans diberikan. Semoga dt lahun
mendatang, ,me ,ui kerja keras kna dapat men.apaita.get-taBer yan3 tetah ditetapkai dan
meidapatkan harllyahe lebih ba k.

Laporan Direksi
P

a PemegaB Saham

yansterhormal,

Mewakili FFran Dneksi, beBama ini kami menyampalkan ngkasan pencapaian kinerF
operasiona dan keuangai rahun 2015 sebuah periode yans serain penuh tanlansan dan
menuntut keh i.h nn, nahun jusa sebuah
membuka harapan uituk
e'.rpdlcF rr g 'bl gg.

"

Pendaparan be6ih Pe6eroan untuk periode 12 buan yan8 berakhk p

201s adaah sebesar Rp s3.33s.139.57s,C0 meniBkat Rp 7.423.111151,00 atau 16,2%
dlbandingkan densan pendap an be6h peGaroan untur periode 12 buan yans beGkhr pada
tanscalll De.ember 2014.Kaml me akukan banyak progcm a.ara dan promosluntuk hena k
pengunjung d ans dan berbeanla di ma kami Ha in menyebabkan peningkabn ar
pendaD anbe6ihPe6eroan
seban usha pereeroan untuk periode 12 buran yanc berukhir pada enggal3l Desember 2o1s
adrah sebesr Rp 43,739.7s3.903,00 menrrck Rp 3.259.179635,00 aiau 2r,2% dbandingran
densan beban usaha pe^eroan rah

Peiin3kabnbebanu5ahadltaienakanadanyapeningkabnbebanum
Laba (rugi)

be6ih pe6eman uituk periode 12 buran yang berakhr pada tan8:ga 31 Desember
2015 adalah sebe$r Rp -4074714.2r,m menurun Rp 7113336474,00 atau 231,9 %
dlbandingkan densan laba beuih hhun 2014 sebesar Rp 3 043.672.25s,00. Penurunan ini
disebabkan dari meninskalnya beban usaha Pe6eroan.

Pe6eroan 5ealu mensedepankan asp.k T a Keloa Peruehaan ya
keoh petushaan yang baik dirunjukkan untuk memastik.n bahwa $and opeEsionar
peruiahaan teah diakanakad sestrai den8an peraturan perundangan yans berbru dai
mehenuhl etika bisnis untuk melindungr semua pefranEku kepentingan
Sening p.frumbuhan ekonomi yaig menjaniikan hal inl akan ikut frenlngk kan daya beli
masy akat ndonesia sehinEsa dapat menhgkatkan pendap an au pemasutan bag
pe6e@an. Pe6eroai selalusenanriasa memenuhi kebutuhaf, dan keinginan masyarakal dengan
fr€iyed akan kebuluhai pe anggan aBarpe6eroan dap terus be*embans. Dnek5l, mamjenei
dan seluruh karyawan akan bekeria kerus acar dapar men.apai taEet yarc diharapkan dan
mendapatkan has lyans lebih balkd tahuniahun frend ang
(amlmensu.apkan terma kasih kepada para pemegang saham, FFran manajemendan se uruh
karyawan Perearoan ata5 dedikas nya terhadap pe6eroan.

Kennvwnva

Profil Perseroan
xamr enantiae betoeha hadlr dan menjangkau anda di lokasilolatl sEte3k di lndo.esia.
Golden Truly m.ny.dla*.n b€Esam k hrtlhan *had han de{an teediantts DeF€rGment
Hyp€tmarketStorc , Toko Brh, F@d@n, Reno6n, s5lon, Arm c€nEr, DunE HihuEn

*ta

I'lama d.n

alan.t !eE€@n

PI GOLOEN R'IAIIINOO IbK

6s3s/Far.: (021)4r0e7e5
w.bsite : ww.maleoldentulv.com
Terp.: (0r1)421

Rhf,.Y.t

linlkit D.e@n

PeMban didn an deqan nama PT Sina Nu.n$ cemp:ka berdat*an Alta No, 136
ranss.l 3 Nopef,b€r 1995 diblat dihad.pan RichadG Nanskih Sinullngga-, stl, pada wako
itu ltftds dllaka.t v.G di*tuiur ol€h Ment€ri (ehakiman Republik lndon€sia deqan su.at
xeputNmrya No. c2-17,157 HT.01.01.Th,95 tan3Aal 29 D€ember 1995.
Nsma p.Erca n beobah mehiEdi FI Golden R.iailindo b.d&.kan A*ta No. 39 ta n€8a I 26
Marct 2oo2 dlboatdihadapan MellyahlNoor sh.ndE, SH, NoLtu di labna, vans dhetuiul
oleh M€nren (€hakiman dan Hak A54i Mansia Republik lndoresia deryan so6t
Xeputusa.nyi tlo. c43o39 m.01.04.IH-20o2 ta.g8al 10 Mei 2002
pedana nama paEercan berubah lagi
Dahm 6ngta
m€njadi Fr Golden Retailindo rbk., b..dae.kan Akta I{o. 147 tancgal 14 ]anuad 2010 dibuat
dihadapan Dokto. ldMi 5oe6djo, s4 Msi., Notaris da lakana varu telah dl*tujui oleh
M€nted llukum dan Hak Aesi Ma.una Republik rndonsia detan suEt keputusannva
No. AHU{33$.AH.01.02 Tahun 2010 t nssal 21 lan@ri 2010 dan didaftar dalam Dafiar
Peeroan lilo. AHU{m4926-AH.01.0g- Tahun 2010 ttnggal 2l lanuan 2010.
Ang3aEn Oe. P€rchaan teGkhi, berdas*an akta llota'is Rinl Yulhm, sH., No- 17

m€takenalan

Bldang usahadan keglatan usaha pe6€.oan

adalah melakukan pe'dasangan relail dan penceloaan mal
termasuk di dalamnya adalah depafremen store dan bebasai ten
hypermadGt food coud, renoran, salon, pakaian dan ai.aln. Lebih dari 450 produk
pakahn, tas, sepatu dan kosmetik unluk p.ia, Mnila dan anakanak yans bemerek
ditawarkan di gerai depa*ment store PT Golden Relailindo Tbk. yans bemama mal"colde.

strulttu. ofsanl*n peueban

Motlo, visi dan MhiPe6e&.n

!'Yourrru

ya, pe6eroan be uiuan
Morto pefieman adarah
yanB
menFdi mall
menyediakai semua kebuluhai hasyarakat daek(ar, sehingga
dharapkn maryahkat Fkirar bi'a mendapa*an apayansdbutuhkanridakjauh.jauhdari
daerah tempat ung€al atau tempat kerianya.
visi peBeroan adalah menjad pem mpin tedepan depademen nore/relai di lndonesia yaiB
menyediakan semua kebuiuhan ma5yarakal $kitar.
Misi petseroan adalah maayan masyamt t sekiiar dengan menyedhkan barans baGng
dencan nia produk yans basus dan peayanan yanc berkuait3s, m€ngembangkan
malyackar denaan keberadaan perseroan vang bermutu.

l,

susunan an8sota Dewan l(omk.ris, Susunan arucota
Se&rctans Perusahaa. dan Audit lnt€mal

oir.kn, susuna. xomlte Audlt,

Dewan Komkarki Su5unan anssota Direksi, Susunan (omlte Audit,
sekretaris Perusahaan dai Audit lnternal adaLah sebasai berlkut ,

Icn ftmkyMo

uissdjdad nab

Nvonva Popoy susanu Dha60no

Nama,jab an, dan riway

hdup

141:nuari 2010adahh sebagai berikut

qeroan5eFkbnffa
:

1. ManukiUs

an,72iahun,5eb
waGa Negaru ndonesia, ahir drrambi 30 Desehber 1943. Lurus da
Unive6ita5 GaFh Mada Yosyakarta pada lahun 1969, meEih gear Master of Alls in
Economicsd DulG Unive6ity Durham, Nonh aarolna, USArrhun 1975.
D anskal sebasai(omisart utama Peueroansejak 2s roni2012
: Presiden Komisatu PT Bhanda GEha Reksa,
1931'1937
1931
: Angsota oewan xomis:ris PrBank oagang Nasional

1939

r$41936
19391992
19331993

:AiSgoraDewan(omisarisPIPAL.
:AnSgota Dewan Pencawar/ Komi$ris PT Astek.
: Anggota Dewan PeBawas / xomtars Pl Bank Dasang

19931995

:KomisarisUtamaPTBu6aEfekrakana.
Anssora nternationa Memberof Advi5ory Board
( MAD) N6da& washinsroi Dc, usa.
: Ansgob Dewan(omis G PrRajawal NGa a
:

rndonesia.
: Penas.hatsenior

ftnn

& Young,

sitapore.

oktober1999 Desember2002 :Waki (omisars PT sumatera Timb

April2m0

2002

ISTUD)
: Presiden Kom
:

sris

lLoNsUM),rakarta
Presiden (om $.5

PT PP
PT

LondonsumateraTbk

pie5ia 0 namika Consuit,lakada

Maret2001 : Komisara Pltippo E-net,lakada
Marer2001 :wakil PimpinanPrPum B uiama(PURAcroop).
Apll2000Maret2001 DewanKomkrkPTHMsampo.rna.

lanua 2m0
lanuari2m0
luii2000

Marct2001

oktober2001.Juni2006

Mapt2003sekaEns

(omisarisPrclobalTelekomunkasl Ebknindo
r(omGarcutamapTBu6aserianskalakafra.
r

: Penasehat PT Grant Tho.nton lndoneria.

:PenasehatPlMoorosRowlandndonesia

Desember2oos.ianuari20lo : Komis

k

ndependei PTSa Hu$daTbk

sanlor advisor asuransi Rama.
: seniorAdvisor Pem.rinrah (abup
: Penasehatsenior Pr Burea Elek tndonesia
: Komis isPTAram SuieraTbk.
:

2.

tEnky M ohtuns sdjoa dinda, 54 tahun, sebagai(omi5 is
warsa Necara ndonesia, rahir dirakada, 3 Me 1961 turu5 Sarjana sl lurusan BisnG
Admnistras dan EkonomidariTheAneicanlniern iomlUnive6lty.

oiarclt sebasaiKomcarkpe6eroansFkrTlunirol4.
okiobe.2006-Maret20t4 :conmerciaroJfice.PT.wcfra

Amill0x4-sekarung
luni2014-sekarang
3.

Nu

:AdvkorPT.citarahTBK
: Komis irPI co den Rebi indo Tbk,

Du. Rikvwinata, s2 bhun, *basair(ohiiris rndependen
warga Nesara rndonesa,lahir di3ogor,23 Desember 1961 tuus Sarjana Sl luruen

Diansk sebaEai1(onkarisrndependenpe6eroanselak291u.t2012.
Tahun

1936sekaEnc

:

ManaSerPI SudiMuaratax

Nama,jababn, dan riwayat hidup sinskal anssota DiretsiPeueroan spjak rangga 14lanua

ktur utama, warga Necara ndoneria, ahir di Jakada,
05 Oktober r962. Lulus darrUnve6ity ofsourhern Carirornia, LosAnse e5, USA prosEm
*udifinance pada tahun 1936. Menjabat s.bacar Direkturutama peueroanseFkla

Markel ng/credir offi.er Bank of Tokyo.
l<omisari5 PT Harindoema Mandn.

hhun,

2.

Sulysa, s3
ndonesia, ah, dt pemanrang sianrar 25
November 1952 Lulus dariUnive6rty of southern ca itorn a, Lo5 Anse e5, USAlurusan
Akucnsi pada tahun 1936.Diansk sebasai Dnektur PeBeroan seFk 29 Judl 2015.
r<omi5 i5 Lrtama Pr. Pasirik clob3l rndotrada
Komisa16 PT Pasifikatranra Rerai indo.
l(omisaris pT. Golden AuBerah sejahiera
Dnektur PT. Go denTruly Retailindo

3.

PoppysusanriDha6ono,64ta hun, D rcklur rndependen, waGa NecaG rndoi.sia,hhn
dlGarut 03Juli19s1 Lu us dar isinem ografiLPKr, rakara padarahun x973. Luus d l
Lavisue, P is tahun 1977, Photoscphy dr A e5, Pars
tahun 1976, Moderring schoor Mas rnniuk. Pans uhun 1979, r,
lJl,rakarta khun 1931, Ku6uj arunransiLM u, ralarta tahun 193r Diangl sebasai
Dnertur ndependenPe6e6an
Presiden Direktur Poppy Dha60no Fashion srudio.
PT Psnin Sekuritas.
(omisars
Prcsiden
Pr Rana Sankara.
Prsid.n Dircktur Pr Poppy Dh sono (KBmdik).
Komisaris PTsp nindo Mir6daya.

(omGalG

: Presiden DnekturPrPesona sinjan3 Kencana.
: Presiden Dnektur PIPrima Modalnea.
: Presiden (omkark PT lndorex Lasalle lntern ional

Komisaris Yayaer Nusantara Stroke cenler.
: Presiden Kohisars PTHana BumiMandiri.
: Presiden Drektur nFr{rndonesan rnte.n onalFashlon
:

:

Presiden D rekturseko a$ Mode Poppy Dha60no.

: Nyonya Christ ne F. ndriyan

:

N@nva soph iah sovian riman

lumlah karyawan dan deskripsi pr
sumber daya manusia yaig

be.k

be*.hbai8. untuk heni8karkai

utama PeEeroan untuk naju dan
kua

itas sumb.r daya

manusia,

melaniutkan program pengembangan sumber daya manusia me a ui seranskaian pelatihan
njamin terlaksnanya keEiabn usaha PaBeroan densan

Perath:n dibdans kepemimpinan lu:sa diberikan kepada kade.kader ierbaik Pereroan,
na inya akan memeBang tongkat enafet kepemlmpinan diperusahaan. Kaderisasi yang
ba kdan teremam menFd kata kumiurtukmenFmh kebsranjubn roda u*ha Pe6eroan,
yang

berusaha

Pe6eroan
ingkuncan kerja yang mampu mendorons
peningkarai kemampuan dai pengetahuan karyawandengan memberikan kesemp anyang
sma kopada setiap karyawan unruk maiu
berkembang kehampuan dan
pengetahunnya meaui program pendidikan dan pelatihan berkaa

&n

h. uhla.t.ntang

nana pemeganesaham dan peEentas. k€pemilikannya
roan per 31 Desember 201s lsereah Penawaran Umun

May,ari! lhasis h6ins deicai
keoemilikanruanRd is%)

i.

I'lama.nakperusiaai, Feentaskepemilikand.nbldansusahanv:

PT.

j,

colden Anuserah S.lahteE

Nama

1.

dai alam.tlembala danatau protesipenunjary pasarmodal

sloAdministrasiEfek
PT alu€ chip Mulia, Geduns Bina Muia r,4th aoorirt.HR Rasuna Said Kav,lo,lakada
seratan 129s0 rndonesia, Tele. 021.520 1923/L9a3t Fax. A27-s20 192a

Emai : b.mikr@oacifc net.id

2.

KanlorAkuntanPubrik
ahwar& R.l{.n, Perm a xuninsan Buirding 5th Floor,ll, xuninsan Muia (av9clakana
Sehtan 12930, Telp. 021'$7407s0, Fax. 021-3 373o73s
website:wwanwar rckan.om

Tata Kelola Perusahaan
1.

sebagai petusahaan perdaganBan rehi dan penseoaan ma pelaksanaan rata kaola
Per6ahaan y3ng baik iuga akan memanikan bahwa ke8iar3n uraha Peueroan lusa
membawa manfaar baEi ingkunsan masyaGkar seknar. sehiBBa mealu cia keloh
akan terus mampu memberlkan manlaat yang sebesats
_'
b"saa,a baE
sdr
-F o.r.lct

dr

2.

'1"p",

PeGeroanjusa melaksanakan pri.sip.prrnsip lata kelo a Perusahaan yans ba k 5esuaidengan
uiluk menjadi mal
vhi dan misi pereeroan, sena selares

densan

twas, pros€du penetpan dan

.

besarnya

ramune6si,nekuensipen.muandanrngkatkehadiran.
Dewan (omisaris bertusas me akukan pengawaen atarFlannya pensurunn pe6.roan o ah
Direk dan memberikan perduju dd rencana keria khunan
lambatnya sebelum dmuainya tahun buku yans aran dabng. sesuai keteituan Undang
ai8 Pe6eroan relb as ('uuPr") &n AngsaGn Dasr
peGeroan maka uniut melakukan tlndakai korporasi rerlentu Dreksi h us mandapat
peEetujuan tertuk re,ebih
ewan Komisaris dapat
yaiS
dberisajl atau honorarum dan tunFn8an
benrnya ditentukan oleh Rapat umum

d:hu

Direksi, men.akup tuan3 ingkup pekerFan dan tanEBUng Fwab, prosadur penetapan dan
be5arnya remune6si, frckuens pedefruan dan tin8k kehadran, progran peatihan darad
ranska meninskalkan kompetensi direksl

Tu3as utama Dreksi ada ah menjaankan pengurusn pereeroan untuk kepentinsan
p.6eroan dan sesua dengai maksud dan iujuan perceroan yatrg antara lan meliputi
pengurusn seharihail pe6eroan. Direki mewatii dan bedndak
Pe6eroan d dalam dan diluarpensad lanlemasuk mengk p€Eercandeigan pihak ran
Pembagian tuEas dan wewenans an88ota D reksi dir.tapkan oleh Rapat Umum Pemegaig
saham,dalam
akmenetapkanmak. pembagantugas
dan wewenang an8gota Dlrcksrditebpkan berdae*an keputuen Dneksi.
Anssota Direki dapat diberi sali liapthp bulan dan tuijan8an annya yang beernya
esaig saham dan wewenanE te6ebut oleh Rapal Umum
PefregaissahamdapatdllmpahkankepadaDswan(omis is.

ha

&mile Audil adaah komite yanc dlbentuk oeh oewan (omisaris dalam ranska membantu
meakanakan tusa5 dan tunssloewan (omcarG (omiteAudt bertan8sunsjawab hngsung
e Audit adalah Kohisalis rndependen peGeroan. seuruh

anssota (omite Audit teah memenuhi pe6yarakn yanB ditetapkan dalam PeratuEn
Bapepam tK Nomo. x.l.s tentang Pembentukan dan Pedom Peaksaiaan Kerja Komile
Audir. Riwayar hidup Ketua Kofrfte Audityans merangkap Komisari5 rndependen pe6eroan

dapatd lhat pada basian prorilan

6. Rap

umum Pemeganssaham (RUPs)merupakan salah saru orsanyans mempunYaipedn
penting di daram perusahaan serdasrkan undarc.undang Repubik rndonesa Nomor 40
Tahun 2007 tentans Pe^ercatrrerbalaslUU PT).

Laporan Komite Audit

iawab

lnieha perushaan dan
Nlanalemen perusahaan beaGnssunc
n. Auditor independen benanggung Fwab atas pemerlksan
lapomn keuai8an konsolidarlan tahunan perusahaan sesuai densan 5tandafr audhing yang
berLaku umum di indonesia guna menerbitkan aporan yang bersiopin ats 3po.an keuansan
teuebut KomiteAudtmemonitordanmen8awaslprosesiereebut
tontr. aro

rF.,a.olr{rr

da'

ie1 aerer rerjurt"

}djasnaya' selLoetdr.u'r

auditor interDl, auditor eksten:, seda berbacai ungk pe,abat ek*kulif Peceroan, untuk
memperoleh nfohasi dan oe^getahuan yans memada lentans kesiatan.
Untuk menjalankan tanggunsjawahnya, Komiie Audit melakukan kegatan ulaha

b.

kut pada

a)

M.ndkkusikan dengan manajemen mensena kepaluhln peruehaan pada hukum dan

b)

Mendiskosikan densan manajemen menseru mamiemenri5ko

c)

Meneaah dan berdirkur den8an auditor inlernal perusahaan mengena aklviras audit

d)

Berdirkusi de.ga n manajemen

peru$h i.

menge.a aporan reuansan koniolidasian perusahaan setiap

Bedasarkan lansguns jawab dan tusa5 dan meihat hasllte aah yang dikerjakan Komite audil
seluruh an8sob (omfte Aud t tidak mei€mukan ha.halyaiS signlfkan unluk dihporkan. Kohfte

Auditmayakinitanrpa6nsi,kuaiksdanintegrtassenasislempengendalianapoGnkeuangan
resuler, 5erta sistem pensendaian inlern PT 6oden Reraiindo Tbk. tahun 2015, akan tebpi
KomireAuditbeliErja kerasda am melakanakan penelaahan terhadap pro5pekyansdibual oleh
Manajemen yang berkaen dengan risiko usaha yang muBkin te.jadidalam jan8ka pendek
maupun jaryka panjang yang dapat mempensaruhi kelanjutan usaha perdagangar dan
oemik an Laporan ni kamisampa kan,

E!8v..14!!!!

t

sekeiaris Perunhaan, mencatup riwayat hidup dan perakanaan tugas sesuat deiean
Pehturen BapepamlK Noho. x.r4 lentans Penbeitukan seketarR perushaan, Dreki
melarui surat Keputusan Nomor 06/ /cR/cs/2010 knssat 1 pebr
Ener tusnandar sebasai sekrelarls Peruehaan.

Ester(usnandar,warsanegaratndonesia,rahndsuckartapadaran8salsAgunus1969.
Menyelesikan pend dikan 51d u
: bekerja d PrUppokmw{ Tbk,rakana
: bekeria d PTBudiI tana,lakada.
: Dapulv GeneE ManaaerPT Co den Rebiiindo Tbk.
:corp0ratese.rebryPT codenRetairiidoTbk.
sekreta.ir Perusahaan me.upakai pejabat penshubung .lari Peueroan kepada BapepamLK
(otorbs rae Ke@ican) dan masya6k ruEas seketa.is Perusahaan li) mensikuti
perlembancan pasr modal, khusu5nya berkenaan densan peGtuGn yans berlaku d pasar
moda jli)memberikanpdayanan kepada masyarak atasseiiaptnfomasiyansdiburuhkan

oleh p.moda yaig berkaitan dengan kondsi pdseroan; (iti) heiskoornin*ikan
penyelerySaman RUPS dan paparan
BapepamLK

(otoritas

ras

pudr;(iv) meoyampakatr taporan berkata kepada
Bue Erak, termasuk ha5i keputusan RUps

KeDng3n) dan

UreDn mpngenaipeaksanaan pensawasn dan pensendalhninrernatperu$haan

Audt lnterna

membantu

pengawain liternal suna memanlkan
efekiviras pengendaian interna pen3€olaan operasiona pe6eroar berF an sesuaidengan
kebijakan dan sisrem yang teah ditetapkan. Audit tnrernat teah mem tki pagam Audil
rnterna y:ns yans tehh diterapkan oreh Direki seieah mendapat peuerujuan Dewan
Komeris. Piagah ni merupakan pedoman 6asi Audit rnteria dalam melakanakan
tusa5nya, yang ki.ya tehh disesua kai densan Pe6tumn BapepamL( Nomor: ll. 7 tentans
Pemb.nrukan dan Pedoman Penyusunan Piasam UntAudir tniernr. Hasi pemeriksaan oteh
Audit nt.rna diaporkan lan8sunC kepada Dreksi sebaga masukan da am neningkarkan
efettiviras p.nsendalan internal yanS dperlukan sena melakukan pencawasan aras
yans dibeikan. Audit nterna ierara be*ala mehrerakan
/ depa(emen reBsoan bs

pemerksaan ke seruruh .abanE / unir
sena ska a prioritas kepentingannya.

(epala unir aud t rnterna djab oreh Nyonya sulysa, yanB diangkat oreh Dnekiur uraha
at6 peGdujuan Dewan Kom*ris. PanganBk an reEebut be.aku efekifsejak lr Agu$us
2010 daf teah drapo*an kepada BapepamrK (ororir6 r:sa (eurncan) dan Bursa Efer

Uraian tentang manalemen rsiko perushaan, mencakup.siko ftukluasitrre, suku bonga,
peBansan usaha, pasok3n bahan baku, peGluren rilehason:, dan kebtjakan pemerintah
daam pdnseoraan risiko,
berdas*an rab keora

pe6eroan

p.rushaan yarc baik Pe6ercan teah memiliki tGmis i5 ndependen dan oirektur
lndependen serta memhentuk dan menlaafkan hiernat audt densan tim yans

berp€nsalaman dan handa. IdneG peEeroan hingga kint diakukan da am m a uans
Rupiah sehlnssa iidak ada rhiko fuktuar kuu. Belum memttki hutang bank hin8ga akhn
lahun 2015 dan keshtan ushanya mash berfokus di pasar doment. Menghadap rsiko

pe6anganusha,peEeroannerakukan anckah*raressdantaranva:

l4

1)
2)
3)
4)

s)

6l

7)

Meneditkan kanu keanssotaan p€langAan berania yaig membedkan potongah khusls
da^ nanlaat lan8sunS pelan8San;
Penampihn gB6i ysng m€ranl dan nyaman belb€lanja ;
l.oEsidesain model prcdut sesuai seleE tarsd pasa'
Me.rrleikin seriap tMjlban p€6€rdn kepada emua pemasok eea lepal wakru j
Pehgendallan mutu eti.p produk s@E obyektii
Memoudayakin pola keia y.n8efisicn, produhilddnkleari{:
Menecpkan koEp "@ ttop shopprnC yalto menawarkan an€t kebutuhan sehanhanj

3)

*liru

menguntuGkr. deryan banya& pemasot pilihan omuk
menjamin kelansaensa. pa$kan ahek prcdul bemutu *soaa *lea taEet pae.
Menjalrn kerlasma

memonllor din m€nFntisiDa3i potensi perubahan kebiiakan
p€rda8ans.^ rtel *hiry3a ush. peeren ldap dapal
kebr.kan p.meriniah yang be aku.

Eha

1.

U6ian meng.nai aklivibs dan

h4i

*hubrngan dengan p.latenaan

.o.p..d.

socrol

Dalam hal bidans sodal, Pe&roan menbentuk procrcm csR (corporute sociol Responsibility)
yansdisalurk3n me aluiYBBU (Yay6an Bina sansla uncsu )(wwv.vbbu.ore).

Yavasan Bina Bangsa Unggul (YBBU)merup.kar CsRdaiiPT. Golden Rereilindo, Tbk,

Berikut ina beberapa kqiatan dan proeEm teria YssU sepanjans tahun 2015

y.itr

"Bin*isan Cinta" kepada Para landa Tua dl ]epaE
Sudah menladl Aepnda I6hunan, nenlelang penngata. Hari Raya ldul Adha,
YBBU m€mberitan paket sembako "Bi4kisan 6nta" untuk para orangtua d.n
para landa tla dlk.wasan oe.a (edun& kecanatan Mengantl, repa6. Adapun
para oEngtua !2ng menenma paket sembalo teBebut ad.lah para Jarda Ila

"YBBU

Mmb.ai

2lro paket BlnEklen

dnta"

l5

YBBU membantD Taman

Bae.n Masvarakat (TBM)'sukse{ diDusun sukovoso,

Desa sutoDati, kecanatan KaioEn, Maaetang berupa memben Rak Buku dan
memfaiiritasi beberapapihakdalam bantuan Komputer dan Buku buku Bacaan
"YBAU

mmbant! Lman Ba6.n MarY.Ekat di MaSelanS:

yBBU memb.ritan bantuan Sembako u.tul Para Guru yang mengabdi d.n
m€ngajardl pAUDsinarPelangl dan PAUD Kawanku di Solo,lawalengah. Adapun
kedua PAUD ini non ptotit dan membantu anak€nah y.ns kuBng mampu
sehtrusa para Guruyang menSajar sangat perlu dlperhatikan"Brnruan s€mb.to untuk

p.h

Guru PAUo dl

solo'

!6

.'

drlluti oleh
x6modisi seDat sol. Perehpu'n berraral lnlernational teR'but
-o;dons dan Austrari'' oar'm pertandinsin te^ebut
.'i ,1"", aiMrrr, .r.r' n' Galanna Penipura mendudu*ipoie Runner up'dr
;;;.".,"basar 5ponsor akomoda' *r'ma penandinaan

;-;;;;. ,;ii;i"J-*",
ii"
;;;#;a;;
Bala.

Dahm rlaa 2O1s Bali lnternatlonal Ladi6
'YBoU sponso nm G.l.nlta Peclpura

7s"
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Analisis dan Pembahasan Manajemen
Analsc kinerF keuangan yans mencakup perbandiBan atrtara kne.ia reuancan bhun
bereanskutan dengan bhunsebelumnva

:

solvabilitas merupakan ukura^ kenampuan pe6eroan dalam memenuh seluruh kewajibannya

yansd ukurdai perbandingan antara junlah kewajibai densanjumlah akuva au ekuitas. Posisi
sovabiiras peBeroan sansat baikdengan ratio solvabllitas dibawah 100%.

lum ahAktiva (lutaan rupiah)
iumshrGwajiban liuban rup ah)
rum ah k€wajiban ljutaan.up ah)
rum ari Ekuits(jutaan rupiah)

stEt.gr Pehasa

B n da n Pangea

pas..

Ke8iabn pemasaran meme$ng peranan penring da am meningkatkan brund a||otenas. srna
mempertahankan /meningkaikan panssa pasaryang ada se^a menshadapi peBain8ai pa$r
AdapunnreteEipehaiaranpe6eroan saatlnimancakup2(dua)klasirikasi:

Pemasangai ik an dlmedia.etak5rala na5iona, media elekkoniL spanduk, hmsur, dan lain.
lain secara berkala pada waktu rftuall dai kondni yang dipandan
mempertahankan / meningkatkan kesetiaan pelanBean sefr a brod,-,renss.

ec

Pe6eroan meuncu*an prosEm program thusus yang mampu memberi nilai tambah
a
laigsuns terhadap min para pe ancsan sepefri ptoctam one doysole, tLty midnisht nle ,
Gatden speciol dat nenbeRhip cotd, sMs Bldst ctos saltinA, $rchet h.lz ia (Jree
d,:t.d,,., dan lain lain. Mensadakan atrakihibuGn yans belpoten5i menin8k kan jumlah
pemunjunc dan menambah volume tansaksi penjualan.

/

Berikut

r.

i.i

beberapa rhiko usha yang dapal mempensaruhi pddapalan

:

Rsikope^aiBan uiaha
Prospet yang cerah usha rei dapar nengundans banyak pensusaha yans berinvestasi
dalam bentuk ueha baru maupun penuasan usaha yangrelahada.
Ri5kopemutosanhuhuBanabokehrjakanden8anp ncipar
Kesatan pe6ercan berkaitan langsong dengan prin.ipalyaig meny.dakan produk unluk
prlncipal sepei(i perp jansan waktu
dijual o.h
todinqtem ya A dipenlaruni oleh pencapaian voluhe penjuaran produk p n.ipaldan hinlan yang kuran8 men8untungkan menyebabran ket.rb akn ruanC gerat peEeroan dan
selanjulnya berdampak kean.a6n usaha pe6eroan sefra dap mensuGryi pendapabn

pe6eman.

3.

Perubahan as senrimen

ind un

ne,rbd\_ nlal" 04 a nraa.
'

ri rilel, selera konsumen dant.en belanF dirndonesa dapar

ts'r

Risiko pe.mintaan musiman terhadap produkproduk oe6eroan
Ra k0 perubahan peratu.an pemeriniah.
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Bi5liotoidE sona,elonom,danreamanan

Tanggungjawab DireksiAtas l-aporan Keuangan
suEt P.rnvataan Dir€tsi
rentanc ranggunEjawab abs

U.ruI Period€ SeEkht
3r Desember20ls dan 2014
PTGorden Reialllndo, Tbk.

Kamiyans befranda bnEan dlbawah

lnil

I

GuiunBsaharrNo s9,rakarta Pust 10610
Bahteru Elok Z I No. s,Dkafra Utam

J

Gunun8sahar No s9,iakafta Pust 10610
Bahrere Elok 2.3 No. s,rakarta utaG

l.

l.

J. GununsSaha. No 59,lakafra Punt 10610
r. sekolah Kencana /3,lakafra se alan

1.

Befranggungjawab as penyuruian dan penyalian apoGn keuansan konsolidasai PI.
Go den Retailindo Tbkdan EntirasAiaknya;

2.

Laporan keuan8an kon.olidasian PT. Gold.n RekiindoTbk dan Enl ta5Anaknya ielah di.u5un

dandiiajikansesuaidenBan*andarAkuntan!ikeuangand ndonesiai

3. a

Seuruh informaiidalam laooran keuansan konsoldasian PT. Godsn Retalndo TbIdan
Enritas Anaknya telah drmuat secara engkapdanbemrl
b. Laporan koruoldasan &uansan PI coden Rstailindo rbk dan Eniitas Anakrva tdak
menqanduns nformasi atau faha mateialYans tidaN benar, dad ridak menghiangkan
inrorm:si arau fakb e al:

4. Benanccutrgtawabatassktem pensenda

ian lnrern PT 6o den Reta lndo, Tblc

Demikran perivataan ini dibuat detrgan sebenarnya

PonwsusanrlDhaEono

Laporan Keuangan Tahunan Telah Di-Audit
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2015 Dan 2014 Dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Disajikan Kembali

31 Desember
2015

Catatan

31 Desember
2014

1 Januari 2014/
31 Desember
2013*)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual
Piutang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Biaya dibayar di muka
Uang muka

2f,2g,2h,2p,
4,30,31
2f,2g,5,30,31
2f,2g,6,30,31
2e,29
2f,2g,7,30,31
2e
2i,8
2j,9
10

Jumlah Aset Lancar

74.549.383.128
537.887.500

74.502.422.159
672.835.000

61.156.407.204
801.362.500

810.650.296
82.380.413

1.229.595.330
19.878.031

1.711.942.466
24.151.925

763.085.755
162.257.809
1.170.014.500
63.598.251
221.336.625

763.433.304
161.346.388
1.028.332.924
126.252.152
433.717.625

512.652.901
20.319.675
945.764.376
63.241.409
13.144.412.112

78.360.594.277

78.937.812.913

78.380.254.568

ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan - neto
2q,3,15c
Penyertaan saham
2f,2g,11,30
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 24.075.901.820 pada tahun 2015,
Rp 22.120.618.040 pada tahun 2014 dan
Rp 19.986.560.342 pada tahun 2013
2k,2l,3,12
Uang jaminan
2f,2g,13,30,31

1.731.916.548
346.962.542

1.692.410.663
346.962.542

1.706.174.285
346.962.542

12.162.138.964
504.382.000

13.969.285.584
504.382.000

15.947.958.646
504.382.000

Jumlah Aset Tidak Lancar

14.745.400.054

16.513.040.789

18.505.477.473

JUMLAH ASET

93.105.994.331

95.450.853.702

96.885.732.041

*) Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 bukan merupakan laporan keuangan
konsolidasian (lihat Catatan 1c).

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2015 Dan 2014 Dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Disajikan Kembali

31 Desember
2015

Catatan

31 Desember
2014

1 Januari 2014/
31 Desember
2013*)

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Hutang usaha - pihak ketiga
Hutang lain-lain - pihak ketiga
Hutang pajak
Beban masih harus dibayar
Pendapatan sewa diterima di muka
Uang jaminan pelanggan

2f,14,30,31
2f,30,31
3,15a
2f,16,30,31
2o
2f,17,30,31

5.791.314.595
89.437.800
1.577.686.021
2.052.444.436
551.200.995
704.645.725

4.506.548.323
85.642.680
1.596.922.160
1.731.881.888
814.840.841
-

10.470.520.450
528.087.604
1.800.277.137
698.150.920
-

10.766.729.572

8.735.835.892

13.497.036.111

5.914.242.259

679.548.835
5.535.732.260

929.086.334
5.278.545.140

5.914.242.259

6.215.281.095

6.207.631.474

JUMLAH LIABILITAS

16.680.971.831

14.951.116.987

19.704.667.585

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 800.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor
penuh - 286.000.000 saham
19
Tambahan modal disetor - neto
1b,2n,20
Laba (rugi) yang belum direalisasikan
atas perubahan nilai wajar aset
keuangan yang tersedia untuk dijual
2f,5
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
21
Belum ditentukan penggunaannya

28.600.000.000
20.594.902.093

28.600.000.000
20.594.902.093

28.600.000.000
20.594.902.093

(161.737.500)

(26.790.000)

101.737.500

5.333.800.162
21.789.490.768

5.233.800.162
25.828.887.892

3.910.239.125
23.974.185.738

Sub-jumlah

76.156.455.523

80.230.800.147

77.181.064.456

268.566.977

268.936.568

-

JUMLAH EKUITAS

76.425.022.500

80.499.736.715

77.181.064.456

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

93.105.994.331

95.450.853.702

96.885.732.041

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Uang jaminan pelanggan
Liabilitas imbalan pasca kerja

2f,17,30,31
2m,3,18

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Kepentingan nonpengendali

2d,22

*) Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 bukan merupakan laporan keuangan
konsolidasian (lihat Catatan 1c).

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
PENDAPATAN NETO
BEBAN POKOK PENDAPATAN

2e,2o,23,29

53.385.189.675

2o,24

(17.202.216.035 )

LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban pajak final
Pendapatan usaha lainnya - neto

2015

2o,25
2o,26
2q,15b
2o,27

LABA (RUGI) USAHA
2o

LABA (RUGI) SEBELUM
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN

2q,3,15b

LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja
Pajak penghasilan terkait
Sub-jumlah
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Rugi yang belum direalisasi atas kenaikan
nilai wajar dari aset keuangan yang tersedia
untuk dijual

2f,5

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
JUMLAH LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(12.047.050.654 )
(31.742.708.249 )
(858.254.179 )
108.141.823

(10.586.964.341 )
(24.943.614.877 )
(889.255.524 )
617.157.220
912.745.985

4.328.032.923

3.053.351.063

(4.028.864.696 )

3.966.097.048

(308.766.778 )

(963.858.226 )
3.002.238.822

530.486.346
(132.621.587 )

226.614.583
(56.653.646 )

397.864.759

169.960.937

(134.947.500 )

(128.527.500 )

262.917.259

41.433.437

(4.074.714.215 )

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

3

(9.246.655.007 )
36.715.423.507

(4.337.631.474 )

2m,18
2q,15c

45.962.078.514

36.182.973.640

(8.356.897.619 )

Penghasilan bunga deposito dan jasa giro

2014
(Disajikan
Kembali)

3.043.672.259

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

2d

Jumlah
Jumlah laba komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

2d

Jumlah
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK

2r,28

2014
(Disajikan
Kembali)

2015

(4.337.261.883)
(369.591 )

3.008.302.254
(6.063.432)

(4.337.631.474 )

3.002.238.822

(4.074.344.624)
(369.591 )

3.049.735.691
(6.063.432)

(4.074.714.215)

3.043.672.259

(15,17 )

10,52

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Tambahan
Modal Disetor Neto

Modal Saham
Saldo 1 Januari 2014
sebelum disajikan
kembali*)

Laba (Rugi) yang belum
direalisasi atas
perubahan
nilai wajar dari aset
keuangan yang tersedia
untuk dijual

Saldo Laba
Telah Ditentukan
Penggunaannya

Belum
Ditentukan
Penggunaannya

24.551.488.380

Kepentingan
Non
pengendali

Jumlah

28.600.000.000

20.594.902.093

101.737.500

3.910.239.125

-

-

-

-

28.600.000.000

20.594.902.093

101.737.500

3.910.239.125

23.974.185.738

Setoran modal saham
entitas anak oleh pihak
non pengendali
(lihat Catatan 1c)

-

-

-

-

-

Pencadangan saldo laba
(lihat Catatan 21a)

-

-

-

1.323.561.037

Laba neto tahun 2014

-

-

-

-

3.008.302.254

3.008.302.254

Penghasilan komprehensif
lain tahun 2014

-

-

(128.527.500 )

-

169.960.937

41.433.437

-

41.433.437

Saldo 31 Desember 2014

28.600.000.000

20.594.902.093

(26.790.000 )

5.233.800.162

25.828.887.892

80.230.800.147

268.936.568

80.499.736.715

Penyesuaian sehubungan
dengan penerapan
Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 24
(Revisi 2013),
“Imbalan Kerja”
Saldo 1 Januari 2014
setelah disajikan
kembali

(577.302.642 )

(1.323.561.037 )

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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77.758.367.098

(577.302.642 )

77.181.064.456

-

Jumlah
Ekuitas

-

77.758.367.098

(577.302.642 )

-

77.181.064.456

-

275.000.000

275.000.000

-

-

-

(6.063.432 )

3.002.238.822

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Laba (Rugi) yang belum
direalisasi atas
perubahan
nilai wajar dari aset
keuangan yang tersedia
untuk dijual

Tambahan
Modal Disetor Neto

Modal Saham

Saldo Laba
Telah Ditentukan
Penggunaan nya

Belum
Ditentukan
Penggunaannya

Kepentingan
Non
pengendali

Jumlah

Jumlah
Ekuitas

Pencadangan saldo laba
(lihat Catatan 21a)

-

-

-

100.000.000

(100.000.000 )

Rugi neto tahun 2015

-

-

-

-

(4.337.261.883 )

(4.337.261.883 )

Penghasilan komprehensif
lain tahun 2015

-

-

(134.947.500 )

-

397.864.759

262.917.259

-

262.917.259

Saldo 31 Desember 2015

28.600.000.000

20.594.902.093

(161.737.500 )

5.333.800.162

21.789.490.768

76.156.455.523

268.566.977

76.425.022.500

*) Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian (lihat Catatan 1c).

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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-

(369.591 )

(4.337.631.474 )

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

,

2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran kepada karyawan
Beban usaha lainnya
Kas digunakan untuk operasi
Penerimaan bunga
Pembayaran pajak penghasilan
Pembayaran pajak final
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

2014

147.291.120.238
(108.623.999.706 )
(10.729.183.214 )
(30.667.149.075 )

129.938.014.002
(97.891.384.434 )
(9.983.569.503 )
(22.943.360.977 )

(2.729.211.757 )
4.413.077.776
(547.771.781 )
(898.833.836 )

(880.300.912 )
2.949.524.311
(1.093.434.878 )
(766.956.430 )

237.260.402

208.832.091

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan aset tetap
Uang muka
Penghasilan dividen
Perolehan aset tetap

59.090.909
15.865.000
(265.255.342 )

13.000.000.000
17.567.500
(155.384.636 )

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

(190.299.433 )

12.862.182.864

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Setoran modal saham entitas anak
oleh pihak nonpengendali

-

275.000.000

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS

46.960.969

13.346.014.955

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

74.502.422.159

61.156.407.204

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

74.549.383.128

74.502.422.159

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM
a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum
PT Golden Retailindo Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan
Akta Notaris Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995. Akta Pendirian tersebut telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. C2-17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Anggaran Dasar
Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris
Rini Yulianti, S.H., No. 17 tanggal 24 Juli 2015, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana
dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik serta persetujuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan Anggaran Dasar
tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0953064 dan
Surat No. No. AHU-AH.01.03-0953063 tanggal 30 Juli 2015.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam
bidang perdagangan umum termasuk perdagangan eceran (retail) dan pengelolaan ruangan usaha
komersial.
Saat ini kegiatan usaha utama Perusahaan adalah dalam perdagangan retail dan pengelolaan mall
dengan nama dengan “Golden Truly”. Kegiatan tersebut meliputi pengoperasian department store dan
pengelolaan ruang sewa komersial untuk berbagai penyewa seperti supermarket, food court, restoran
dan lain-lain.
Perusahaan berkedudukan di Jln. Gunung Sahari Raya No. 59, Jakarta Pusat dan beroperasi secara
komersial sejak tahun 1995. Lokasi gerai Perusahaan berada di Jakarta, Depok dan Batam
(lihat Catatan 32).
PT Pasifik Atlanta Retailindo adalah entitas induk dan sekaligus entitas induk terakhir (ultimate parent)
dari Perusahaan.
b. Penawaran Umum Saham Perusahaan
Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) [sekarang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)] melalui Surat No. S-5756/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas
nama melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 86.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per
saham dan pada harga penawaran Rp 350 per saham. Pada tanggal 7 Juli 2010, seluruh saham
Perusahaan telah dicatatkan di BEI.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)
c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, informasi mengenai Entitas Anak yang dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama
Entitas

Domisili

Kegiatan
Usaha

Tahun Awal
Operasi
*)
Komersial

Jumlah aset
sebelum eliminasi
(tidak diaudit)
2015
2014

Persentase Pemilikan
Efektif
2015
2014

Penyertaan
Langsung
PT Golden
Anugerah
Sejahtera

Jakarta

Perdagangan,
jasa,
pembangunan,
perindustrian,
pertanian,
pengangkutan
darat, percetakan
dan perbengkelan

-

99%

99%

3.676.820.846

3.643.198.737

PT Golden
Abadi
Nusantara

Jakarta

Perdagangan,
jasa,
pembangunan,
perindustrian,
pertanian,
pengangkutan
darat, percetakan
dan perbengkelan

-

89%

89%

1.272.812.759

1.278.340.378

PT Golden
Abadi
Permai

Jakarta

Perdagangan,
jasa,
pembangunan,
perindustrian,
pertanian,
pengangkutan
darat, percetakan
dan perbengkelan

-

89%

89%

1.250.000.000

1.250.000.000

Penyertaan
Tidak
Langsung

*) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, belum beroperasi secara komersial.

PT Golden Anugerah Sejahtera
Pada tanggal 16 Mei 2014, berdasarkan Akta Notaris No. 17 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti,
S.H., Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Golden Anugerah Sejahtera (GAS).
Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-09575.40.10.2014 tanggal 21 Mei 2014. Jumlah modal dasar GAS
adalah sebesar Rp 10.000.000.000 di mana telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar
Rp 2.500.000.000.
PT Golden Abadi Nusantara
Pada tanggal 26 Mei 2014, berdasarkan Akta Notaris No. 35 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti,
S.H., GAS mendirikan entitas anak dengan nama PT Golden Abadi Nusantara (GAN). Akta Pendirian
tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-10477.40.10.2014 tanggal 26 Mei 2014. Jumlah modal dasar GAN adalah sebesar
Rp 5.000.000.000 di mana telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 1.250.000.000.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)
c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)
PT Golden Abadi Permai
Pada tanggal 30 September 2014, berdasarkan Akta Notaris No. 17 yang dibuat dihadapan Notaris Rini
Yulianti, S.H., GAS mendirikan entitas anak dengan nama PT Golden Abadi Permai (GAP).
Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-28917.40.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014. Jumlah modal dasar
GAP adalah sebesar Rp 5.000.000.000 di mana telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar
Rp 1.250.000.000.
d. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
adalah sebagai berikut:
2015

2014

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

:
:
:

Marzuki Usman
Franky Montung Setdjoadinata
Riky Winata

Marzuki Usman
Franky Montung Setdjoadinata
Riky Winata

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

:
:
:

Kenny Wirya
Sulysa
Poppy Susanti Dharsono

Kenny Wirya
Poppy Susanti Dharsono

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (selain Komisaris dan Direktur Independen) merupakan
personil manajemen kunci Perusahaan. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas usaha Perusahaan yang meliputi
bidang-bidang investasi, strategi bisnis, sumber daya manusia, tata kelola yang baik, akuntansi dan
keuangan.
Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015
Ketua
Anggota
Anggota

:
:

Riky Winata
Mulyadinata Limas
Christine F. Indriyani

:

2014
Riky Winata
Mulyadinata Limas
-

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak
masing-masing adalah 73 dan 61 orang (tidak diaudit).
e. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan,
selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan
konsolidasian, pada tanggal 15 Maret 2016.
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PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut “Grup”) telah
disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu BAPEPAM-LK), khususnya Peraturan
No. VIII.G.7, Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012
tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.
b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013),
“Penyajian Laporan Keuangan”. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis,
kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam
kebijakan akuntansi terkait.
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten
dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya, kecuali
untuk penerapan beberapa PSAK dan ISAK baru ataupun revisi yang berlaku efektif pada tanggal
1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini. Laporan posisi keuangan konsolidasian
tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian karena
penerapan retrospektif kebijakan akuntansi tertentu.
Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar
akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (direct method), di mana
penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi
dan pendanaan.
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi
penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan.
Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan
tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang
melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi
adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan
keuangan konsolidasian.
c. Penerapan Standar dan Interprestasi Baru dan Revisi
Grup telah menerapkan pertama kali atas PSAK dan ISAK, baik baru ataupun revisi, yang berlaku efektif
1 Januari 2015. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan sesuai
dengan ketentuan transisi dalam standar dan interpretasi masing-masing.
Grup telah menerapkan perubahan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK
No. 1 (Revisi 2013) menjelaskan pengelompokan pos-pos yang disajikan dalam penghasilan
komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada titik masa depan harus disajikan
secara terpisah dari pos-pos yang tidak direklasifikasi. Perubahan ini mempengaruhi penyajian dan tidak
memiliki dampak pada posisi keuangan dan kinerja konsolidasian Grup.
Diantara PSAK dan ISAK baru dan revisi, PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, memiliki dampak
yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup terkait dengan pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan liabilitas imbalan pasca kerja. Perubahan kebijakan akuntansi Grup adalah
sebagai berikut:
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
c. Penerapan Standar dan Interprestasi Baru dan Revisi (lanjutan)
1) Seluruh keuntungan dan kerugian aktuaria diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain,
maka menghilangkan “pendekatan koridor” yang diperkenankan di PSAK No. 24 sebelumnya.
2) Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.
3) Biaya bunga dan imbal hasil aset program diganti dengan jumlah bunga neto yang dihitung dengan
menggunakan tarif diskon pada aset/liabilitas imbalan pasti.
Grup telah menerapkan secara retrospektif PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”. PSAK
No. 46 (Revisi 2014) ini telah menjelaskan bahwa standar tersebut seharusnya diterapkan ke pajak
penghasilan yang berdasarkan laba kena pajak. Standar direvisi untuk menyediakan pengecualian ke
dasar untuk pengukuran dari asset atau utang pajak tangguhan yang timbul dari properti investasi diukur
dengan nilai wajar. Terkait atas eliminasi dari pajak penghasilan final sebagai bagian dari beban pajak
penghasilan, Grup telah memutuskan untuk menyajikan semua pajak penghasilan final sebagai bagian
dari beban operasi.
Grup telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dan PSAK 46 (Revisi 2014) secara retrospektif pada
periode berjalan sesuai dengan ketentuan transisi yang ditetapkan dalam standar revisi. Laporan posisi
keuangan konsolidasian periode komparatif yang disajikan,1 Januari 2014/31 Desember 2013 dan
31 Desember 2014 telah disajikan kembali. Penyesuaian yang dihasilkan dari perubahan kebijakan
akuntansi di atas dirangkum dalam tabel berikut:
1 Januari 2014/
31 Desember 2013
(Disajikan sebelumnya)

Penyesuaian

1 Januari 2014/
31 Desember 2013
(Disajikan kembali)

Aset
Aset pajak tangguhan

1.513.740.070

192.434.215

1.706.174.285

Liabilitas
Liabilitas imbalan pasca kerja

4.508.808.283

769.736.857

5.278.545.140

24.551.488.380

(577.302.642)

23.974.185.738

Ekuitas
Saldo laba
Belum ditentukan penggunaannya

31 Desember 2014
(Disajikan sebelumnya)

Penyesuaian

31 Desember 2014
(Disajikan kembali)

Aset
Aset pajak tangguhan

1.550.700.502

141.710.161

1.692.410.663

Liabilitas
Liabilitas imbalan pasca kerja

4.968.891.620

566.840.640

5.535.732.260

Ekuitas
Saldo laba
Belum ditentukan penggunaannya

26.254.018.371

(425.130.479)

25.828.887.892

Laba rugi
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban pajak final
Beban pajak penghasilan

10.582.220.668
25.937.140.258
1.859.043.342

4.743.673
(993.525.381 )
889.255.524
(895.185.116 )

10.586.964.341
24.943.614.877
889.255.524
963.858.226

-

226.614.583
(56.653.646 )

Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja
Pajak penghasilan terkait
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(56.653.646 )
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru dan Revisi (lanjutan)
31 Desember 2014
(Disajikan sebelumnya)

Penyesuaian

31 Desember 2014
(Disajikan kembali)

Laba neto yang dapat diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk

3.026.091.028

(17.788.774 )

3.008.302.254

Jumlah laba komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk

2.897.563.528

152.172.163

3.049.735.691

10,58

(0,06)

10,52

Laba per saham yang dapat
diatribusikan kepada pemilik
entitas induk

PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian” menggantikan PSAK No.4 (Revisi 2009), “Laporan
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” dan ISAK No. 7, “Konsolidasian Entitas
Bertujuan Khusus”. PSAK No. 65 merubah definisi pengendalian tersebut sehingga investor memiliki
kontrol atas investee, (a) kekuasaan atas investee, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan investee, dan (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasannya atas investee
untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Panduan tambahan telah dimasukkan dalam
PSAK No. 65 menjelaskan pada saat investor memiliki kontrol atas investee. Perubahan tersebut
mempengaruhi kebijakan akuntansi Grup dalam kaitannya dengan definisi kontrol dan tidak memiliki
dampak pada posisi keuangan konsolidasian atau kinerja Grup.
Selain itu, penerapan standar dan interpretasi baru dan revisi berikut tidak menimbulkan perubahan yang
mendasar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang
dilaporkan untuk periode keuangan tahun berjalan atau sebelumnya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
PSAK No. 48 (Revisi 2014), “Penurunan Nilai Aset”
PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”
PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
PSAK No. 66,“Pengaturan Bersama”
PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”
PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”
ISAK No. 26, “Pengukuran Kembali Derivatif Melekat”

d. Dasar Konsolidasian
Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan investee
ketika (a) memiliki kekuasaan atas investee, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan investee, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas
investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan
investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga
elemen pengendalian.
Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak
dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas
Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya
pengendalian sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
d. Dasar Konsolidasian (lanjutan)
Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas
Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan
nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan
Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Grup. Mengeliminasi secara
penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi
antar entitas dalam Grup.
Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya
pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah
tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima
diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik Entitas Induk.
Jika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi
dan dihitung sebagai selisih antara (i) jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa
investasi dan (ii) Jumlah tercatat aset, termasuk goodwill, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap
kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan
komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang
disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti
bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba
rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.
e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7
(Revisi 2010) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Berdasarkan PSAK tersebut,
(1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:
(i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Grup,
(ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup, atau
(iii) merupakan personil manajemen kunci dari Grup ataupun entitas induk.
(2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
(i) entitas tersebut dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama,
(ii) merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura
bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari
kelompok usaha tersebut),
(iii) entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
(iv) satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup dan entitas lain yang merupakan entitas
asosiasi dari Grup,
(v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau
entitas yang terkait dengan Grup. Jika Grup adalah penyelenggara program tersebut, maka
entitas sponsor juga berelasi dengan Grup,
(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka
(1) di atas,
(vii) entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau
orang yang bersangkutan merupakan personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau
entitas induk dari entitas).
Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi diungkapkan dalam Catatan 29 atas
laporan keuangan konsolidasian.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
f.

Instrumen Keuangan
Aset Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Aset Keuangan
Aset keuangan diakui apabila Grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan
lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada
tanggal transaksi yaitu dimana ketika Grup berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset
keuangan.
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi (fair value through profit or loss) (FVTPL).
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada bagaimana aset keuangan yang
bersangkutan dikelompokkan yaitu sebagai aset keuangan FVTPL, pinjaman yang diberikan dan piutang
(loan and receivable), investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity) atau aset keuangan
tersedia untuk dijual (available for sale). Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, seluruh investasi
pada instrumen ekuitas dikelompokkan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual sedangkan
aset keuangan lainnya dikelompokkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.
Aset keuangan yang dikelompokkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di
pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada). Kelompok aset keuangan
ini meliputi akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan.
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah kelompok aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan
sebagai tersedia untuk dijual atau aset keuangan yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu dari
tiga (3) kategori di atas. Kelompok aset keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar tanpa harus
dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain. Perubahan nilai
wajar dari aset keuangan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain [kecuali untuk kerugian akibat
penurunan nilai atau perubahan nilai tukar dan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku
bunga efektif] sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian
pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Seluruh
penyertaan dalam instrumen ekuitas yang memiliki kuotasi harga di pasar aktif dikategorikan dalam
kelompok ini.
Penyertaan jangka panjang dalam instrumen ekuitas lainnya yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar
aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diakui pada biaya perolehan dikurangi
penurunan nilai (jika ada).
Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal
dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Grup telah, secara substansial, mentransfer aset
keuangan dan transfer tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
f.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Liabilitas Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas Keuangan
Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas
atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas
keuangan tidak diukur pada nilai wajar (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan liabilitas tersebut.
Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, yang meliputi akun hutang
usaha - pihak ketiga, hutang lain-lain - pihak ketiga, beban masih harus dibayar dan uang jaminan
pelanggan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Grup
tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.
Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual tersebut
berakhir di mana liabilitas yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau
kadaluarsa.
Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan
Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan
secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan
2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitasnya secara simultan.
Penentuan Nilai Wajar
Sejak 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga
yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara
pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat
pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut.
Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.
Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di
pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup
menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan
relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif
ditentukan berdasarkan kuotasi harga penawaran pasar untuk aset dan harga yang ditawarkan atas
liabilitas yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian menggunakan harga yang
dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya tanpa dikurangi biaya transaksi.
Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Grup dapat menetapkan nilai wajar dengan
menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar terkini antar pihak-pihak
yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan, referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain
yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto atau model penetapan harga opsi.

16

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
g. Penurunan Nilai Aset Keuangan
Seluruh aset keuangan atau kelompok aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai.
Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif
mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas
masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara handal.
Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau kelompok
pihak peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga
atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan
reorganisasi keuangan lainnya dan data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat
diukur atas estimasi arus kas masa datang, di mana termasuk memburuknya status pembayaran pihak
peminjam atau suatu kondisi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset keuangan.
Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi
Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi
arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari
aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung
maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi konsolidasian.
Manajemen awalnya akan menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas
aset keuangan yang signifikan secara individual dan secara kolektif untuk aset lainnya. Jika tidak
terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, terlepas aset tersebut
signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan
risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya
diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut
dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka rugi
penurunan nilai yang lalu dipulihkan, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan pos
penyisihan. Namun demikian pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset
melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan aset keuangan
tersebut diakui di dalam laba rugi konsolidasian.
Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya
tidak dapat diukur secara handal serta aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat pada biaya
perolehan. Penurunan yang signifikan atau berkepanjangan atas nilai wajar dari investasi ekuitas dan
aset keuangan tersebut di bawah biaya perolehannya merupakan suatu bukti objektif penurunan nilai.
Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat
aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat
pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut
tidak dapat dipulihkan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
g. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)
Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual
Jika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan
komprehensif lainnya dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai secara
signifikan, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya
direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset
tersebut belum dihentikan pengakuannya.
Pemulihan penurunan nilai atas investasi pada instrumen ekuitas tidak diakui dalam laba atau rugi
melainkan melalui penghasilan komprehensif lainnya.
h. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau
kurang sejak tanggal penempatannya di mana tidak dipergunakan sebagai jaminan atas pinjaman
dan/atau tidak dibatasi penggunaannya.
i.

Persediaan
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto
(the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul
sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan metode ratarata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal
dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
penjualan.
Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya
perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan
untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai
realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau
kerugian terjadi.
Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi bersih,
diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode
terjadinya pemulihan tersebut.

j.

Biaya Dibayar di Muka
Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan
metode garis lurus.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
k. Aset Tetap
Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian,
biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke
lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika
memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya di mana
seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
kerugian penurunan nilai (jika ada).
Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang
terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan
berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal.
Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di mana pada saat
penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi
konsolidasian.
Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:
Tahun
Renovasi bangunan dan prasarana
Peralatan kantor
Mesin
Kendaraan

8 - 20
4
8
8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh
dari setiap perubahan estimasi tersebut (jika ada) berlaku prospektif.
Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis
masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah
tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.
l.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen menilai apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang
mengindikasikan suatu non-aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut,
maka manajemen membuat estimasi jumlah terpulihkan (recoverable amount) atas aset tersebut.
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara
1) nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan 2) nilai pakainya.
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan
menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu
uang dan risiko spesifik atas aset. Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut,
Manajemen menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
l.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)
Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut
dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi
sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi konsolidasian.
Penilaian yang dilakukan pada setiap tanggal pelaporan juga menguji apakah terdapat indikasi bahwa
rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin
telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Manajemen mengestimasi jumlah terpulihkan aset
atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya akan dibalik
hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan
aset tersebut sejak rugi penurunan nilai yang terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan
ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi
jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi
penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi
penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah
pembalikan tersebut, penyusutan aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah
tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residu, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur
manfaatnya.

m. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
Grup menyediakan imbalan pasca kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program
imbalan pasti ini.
Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja pasti
pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan
pasca kerja dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuaria
yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial,
b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas
aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran
kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.
Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah
terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat
perubahan atau kurtailmen atas program.
Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pasca kerja neto
dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur
liabilitas imbalan pasca kerja selama periode berjalan.
Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas imbalan pasca kerja pada saat
penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini
liabilitas imbalan pasca kerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian,
termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung
oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
m. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)
Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan
atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat
terjadinya.
n. Tambahan Modal Disetor - Neto
Akun tambahan modal disetor seluruhnya merupakan agio saham yang merupakan kelebihan setoran
pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi dengan biaya emisi efek ekuitas. Biaya emisi
efek ekuitas merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas sebagaimana
diatur dalam peraturan OJK. Biaya-biaya seperti biaya pencatatan saham di bursa atas saham yang
sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham atau pemecahan saham dan biaya lain yang
tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek ekuitas, dibebankan langsung pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
o. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan dapat
diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.
Kriteria khusus berikut ini dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui:
- Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan
telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini umumnya terjadi pada saat barang telah diserahkan
kepada pelanggan.
- Pendapatan sewa diakui dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.
Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.
Pendapatan dividen diakui ketika hak Grup untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan.
Ketika Grup bertindak sebagai agen, pendapatan yang berasal dari transaksi hubungan keagenan
tersebut hanya diakui sebesar jumlah komisi yang diterima. Komisi tersebut disajikan secara neto antara
jumlah yang diterima dari pelanggan dikurangi dengan jumlah yang harus dibayarkan kepada prinsipal.
Pendapatan sewa yang pembayarannya diterima di muka untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam
kontrak sewa diakui sebagai “Pendapatan Sewa Diterima di Muka” pada laporan posisi keuangan
konsolidasian dan dikreditkan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
secara garis lurus selama periode sewa yang tercantum dalam kontrak tersebut.
Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).
p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
a)

Mata Uang Fungsional dan Penyajian
Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional
Grup.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)
b)

Transaksi dan Saldo
Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang
berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan
liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu. Pos nonmoneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali
Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos
moneter diakui pada laba rugi. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, nilai tukar Rupiah untuk
masing-masing mata uang asing adalah sebagai berikut:
2015
1 Dolar AS
1 Dolar Singapura

13.795,00
9.751,19

2014
12.440,00
9.422,11

q. Perpajakan
Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.
Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau
peristiwa yang diakui di luar laba rugi. Pajak yang terkait dengan pos-pos yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak yang terkait
dengan pos-pos yang diakui langsung dalam ekuitas, diakui dalam ekuitas.
Pajak Penghasilan Kini
Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Pendapatan kena pajak berbeda
dari laba yang dilaporkan dalam masing-masing laba rugi perusahaan dalam Grup karena tidak
termasuk pos-pos dari pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahuntahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk pos-pos yang tidak dapat dikenakan pajak atau
dikurangkan dari pajak. Liabilitas pajak kini masing-masing entitas di dalam Grup dihitung dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi
keuangan konsolidasian.
Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi
dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.
Pajak Penghasilan Tangguhan
Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer
antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal laporan
posisi keuangan konsolidasian.
Liabilitas pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak
penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta atas
akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak dimanfaatkan sejauh realisasi atas manfaat pajak
tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan
dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah
yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak penghasilan tangguhan tersebut.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
q. Perpajakan (lanjutan)
Pajak Penghasilan Tangguhan (lanjutan)
Aset pajak penghasilan tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada akhir periode pelaporan dan
diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk
dipulihkan.
Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang
diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak
(dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal
laporan posisi keuangan konsolidasian.
Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak
yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini
dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan
oleh otoritas perpajakan yang sama.
Pajak Final
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5/2002 tanggal 23 Maret 2002, setiap pendapatan sewa atas
tanah dan/atau bangunan merupakan objek dari pajak final sebesar 10% dan beban yang berhubungan
dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan badan.
Perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terkait dengan pajak final dengan dasar
pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset ataupun liabilitas pajak tangguhan.
Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, beban pajak penghasilan diakui secara proporsional
dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan.
Selisih antara jumlah pajak penghasilan yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak
kini di dalam laba rugi konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau hutang pajak.
Perubahan terhadap liabilitas perpajakan Grup diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) diterima
dan/atau, Jika Grup mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan
dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.
r.

Laba (Rugi) per Saham
Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk selama tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar
selama tahun yang bersangkutan.

s. Segmen Operasi
Segmen operasi disajikan dengan cara yang sesuai dengan pelaporan internal yang diberikan oleh para
manajer segmen kepada pembuat keputusan operasional. Segmen operasi tersebut dikelola secara
independen oleh tiap-tiap manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen
operasi yang ada dalam lingkup wewenangnya. Sedangkan pembuat keputusan operasional adalah
pihak yang melakukan penelaahan terhadap laporan segmen di mana laporan tersebut akan digunakan
sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen.
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan,
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang
dilaporkan, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada setiap akhir periode pelaporan. Adanya
ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap
jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.
Pertimbangan Yang Dibuat Dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi
Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan konsolidasian yang dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup
adalah tentang klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.
Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan
mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan di dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi,
termasuk ketika Manajemen mengelompokkan sebagian aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang
diberikan dan piutang serta sebagian lagi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dan seluruh
liabilitas keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi (lihat Catatan 2f).
Sumber Estimasi Ketidakpastian
Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko
signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya
diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat
laporan keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang
ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut
dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
Penyusutan Aset Tetap
Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umum.
Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat
ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki
kemungkinan untuk diubah. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
masing-masing adalah sebesar Rp 12.162.138.964 dan Rp 13.969.285.584.
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
Penentuan imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang
digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk
antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan,
tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.
Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan
sebagaimana diatur dalam Catatan 2m atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara manajemen Grup
berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual
atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan
jumlah imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca
kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 5.914.242.259
dan Rp 5.535.732.260 (disajikan kembali) (lihat Catatan 2c, 2m dan 18).
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)
Perpajakan
Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada
peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari
Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5)
tahun (masa kedaluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang
terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru
dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.
Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah hutang pajak, beban pajak
dan aset pajak tangguhan.
Saldo hutang pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar
Rp 1.577.686.021 dan Rp 1.596.922.160 (lihat Catatan 15a).

4. KAS DAN SETARA KAS
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
2015

2014

Kas
Rupiah
Mata uang lainnya
Sub-jumlah
Bank - Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Commonwealth
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
(d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah
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799.914.410
11.016.646

1.452.165.831
16.017.761

810.931.056

1.468.183.592

2.361.007.986
1.311.276.059
1.014.408.359
504.089.610

802.005.504
218.578.549
569.565.089
263.125.489

462.718.200
405.680.187
279.271.671

251.724.921
103.810.209
319.489.639

6.338.452.072

2.528.299.400
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4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
2015
Deposito berjangka - Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Commonwealth
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
(d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

2014

23.050.000.000
15.000.000.000
12.000.000.000
8.750.000.000

28.505.939.167
19.100.000.000
12.000.000.000
-

8.600.000.000
-

7.000.000.000
2.600.000.000
1.300.000.000

Sub-jumlah

67.400.000.000

70.505.939.167

Jumlah

74.549.383.128

74.502.422.159

Tingkat suku bunga deposito berjangka pada tahun 2015 dan 2014, masing-masing berkisar antara 5,50% 9,75% dan 4,00% - 10,25% per tahun dengan jangka waktu penempatan 1 hingga 3 bulan dan dapat
diperpanjang secara otomatis (automated roll over).
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada
pihak-pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

5. ASET KEUANGAN YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL
Akun ini seluruhnya merupakan investasi pada instrumen ekuitas (diterbitkan oleh pihak ketiga) yang tercatat
dan diperdagangkan di BEI dengan rincian sebagai berikut:
2015

2014

PT Trisula International Tbk
PT Dyandra Media International Tbk

501.000.000
198.625.000

501.000.000
198.625.000

Jumlah biaya perolehan
Rugi yang belum direalisasi atas
perubahan nilai wajar aset keuangan
yang tersedia untuk dijual

699.625.000

699.625.000

(161.737.500)

(26.790.000)

537.887.500

672.835.000

Nilai wajar berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset keuangan ini tidak digunakan sebagai jaminan atas
pinjaman.
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6. PIUTANG USAHA
Rincian piutang usaha berdasarkan pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:
2015

2014

Pihak ketiga:
PT Hero Supermarket Tbk
PT Fast Food Indonesia Tbk
PT Sari Melati Kencana
PT Harmoni Mitrajaya
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100.000.000)

200.949.060
146.312.935
135.467.483
101.491.742
226.429.076

30.059.022
112.328.746
56.175.202
51.168.042
979.864.318

Sub-jumlah
Pihak berelasi (lihat Catatan 29)

810.650.296
82.380.413

1.229.595.330
19.878.031

Jumlah

893.030.709

1.249.473.361

Saldo akun piutang usaha di atas seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan berasal dari transaksi atas sewa
ruang usaha serta bagi hasil restoran dan lainnya. Piutang tersebut tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan
umumnya memiliki syarat pembayaran yang berkisar antara 1 hingga 60 hari. Piutang usaha diakui sebesar
jumlah tagihan yang diterbitkan di mana telah mencerminkan nilai wajar pada tanggal pengakuan awal.
Adapun rincian piutang usaha berdasarkan analisis umur adalah sebagai berikut:
2015

2014

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
Telah jatuh tempo 1 - 60 hari dan tidak
mengalami penurunan nilai

748.494.310

588.953.300

144.536.399

660.520.061

Jumlah

893.030.709

1.249.473.361

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang usaha
tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas piutang.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan
atas pinjaman.

7. PIUTANG LAIN-LAIN
Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:
2015

2014

Pihak ketiga
Pihak berelasi (lihat Catatan 29)

763.085.755
162.257.809

763.433.304
161.346.388

Jumlah

925.343.564

924.779.692
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7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, seluruh saldo piutang lain-lain, yang meliputi antara lain
pinjaman karyawan, piutang bunga deposito dan tagihan kepada pelanggan atas biaya-biaya yang
dibayarkan dahulu oleh Grup, adalah dalam mata uang Rupiah.
Piutang lain-lain di atas tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan dapat ditagihkan sewaktu-waktu
(repayable on demand) sehingga disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
Manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang lain-lain
tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

8. PERSEDIAAN
Rincian persediaan adalah sebagai berikut:
2015
Barang dagangan (milik sendiri)
Kantong plastik
Lain-lain
Jumlah

2014

878.672.812
100.621.992
190.719.696

684.023.997
136.621.958
207.686.969

1.170.014.500

1.028.332.924

Persediaan yang diakui sebagai beban pokok pendapatan sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014
masing-masing adalah sebesar Rp 1.093.749.614 dan Rp 1.191.918.921 (lihat Catatan 24).
Berdasarkan penelaahan terhadap nilai realisasi neto dan kondisi fisik dari persediaan pada akhir tahun,
manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian ataupun perubahan keadaan yang mengindikasikan
adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sehingga tidak diperlukan
adanya penyisihan penurunan nilai atas persediaan.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen berkeyakinan
bahwa risiko kerugian yang mungkin timbul dari persediaan tidak signifikan. Pada tanggal yang sama, tidak
terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA
Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut:
2015

2014

Asuransi
Lain-lain

29.740.702
33.857.549

63.540.440
62.711.712

Jumlah

63.598.251

126.252.152
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10. UANG MUKA
Rincian uang muka adalah sebagai berikut:
2015

2014

Pembelian
Lain-lain

31.837.500
189.499.125

120.000.000
313.717.625

Jumlah

221.336.625

433.717.625

11. PENYERTAAN SAHAM
Akun ini seluruhnya merupakan penyertaan saham pada PT Golden Prima Retailindo dengan persentase
kepemilikan sebesar 19%. Penyertaan saham ini dicatat sebesar biaya perolehan.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai terhadap penyertaan saham tersebut.

12. ASET TETAP
Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:
2015
Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Biaya Perolehan
Renovasi bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin
Kendaraan

27.194.225.140
6.377.966.187
92.478.384
2.425.233.913

121.464.850
113.104.092
30.686.400
-

117.118.182

27.315.689.990
6.491.070.279
123.164.784
2.308.115.731

Jumlah Biaya Perolehan

36.089.903.624

265.255.342

117.118.182

36.238.040.784

Akumulasi Penyusutan
Renovasi bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin
Kendaraan

14.315.781.076
6.141.914.819
92.478.382
1.570.443.763

1.603.895.104
137.140.551
2.557.200
276.349.921

64.658.996

15.919.676.180
6.279.055.370
95.035.582
1.782.134.688

Jumlah Akumulasi Penyusutan

22.120.618.040

2.019.942.776

64.658.996

24.075.901.820

Nilai Buku

13.969.285.584
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12. ASET TETAP (lanjutan)
2014
Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Biaya Perolehan
Renovasi bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin
Kendaraan

27.086.456.049
6.330.350.642
92.478.384
2.425.233.913

107.769.091
47.615.545
-

-

27.194.225.140
6.377.966.187
92.478.384
2.425.233.913

Jumlah Biaya Perolehan

35.934.518.988

155.384.636

-

36.089.903.624

Akumulasi Penyusutan
Renovasi bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin
Kendaraan

12.626.212.491
5.981.095.510
92.478.382
1.286.773.959

1.689.568.585
160.819.309
283.669.804

-

14.315.781.076
6.141.914.819
92.478.382
1.570.443.763

Jumlah Akumulasi Penyusutan

19.986.560.342

2.134.057.698

-

22.120.618.040

Nilai Buku

15.947.958.646

13.969.285.584

Penyusutan dibebankan pada beban usaha tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:
2015

2014

Beban penjualan (lihat Catatan 25)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 26)

1.191.267.127
828.675.649

1.258.566.728
875.490.970

Jumlah

2.019.942.776

2.134.057.698

Perhitungan laba penjualan aset tetap untuk tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Hasil penjualan
Nilai buku

59.090.909
52.459.186

Laba penjualan aset tetap

6.631.723

Aset tetap yang meliputi renovasi bangunan dan prasarana serta kendaraan telah diasuransikan melalui
PT Ace Jaya Proteksi, PT Asuransi Dayin Mitra, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Umum Mega,
PT Panin Insurance, PT Asuransi Rama Satria Wibawa dan PT Asuransi Indrapura pada
tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 terhadap risiko kerugian akibat banjir, kerusuhan, kebakaran, sabotase
dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan rincian sebagai berikut:
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12. ASET TETAP (lanjutan)
2015
Jumlah tercatat aset tetap yang diasuransikan
Nilai pertanggungan
Rupiah
Dolar AS

2014

14.935.669.692

14.935.669.692

8.500.000.000
4.000.000

8.500.000.000
4.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian
yang timbul atas aset tetap dari risiko-risiko tersebut.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas
pinjaman, aset tetap yang tidak digunakan sementara ataupun aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif. Pada tanggal yang sama, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun
masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp 7.500.515.153 dan Rp 7.270.513.153.
Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan
mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

yang

13. UANG JAMINAN
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, akun ini seluruhnya merupakan uang jaminan yang dibayarkan
atas sewa bangunan (lihat Catatan 32c).

14. HUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, akun ini seluruhnya merupakan hutang dalam mata uang
Rupiah kepada para pemasok dengan jumlah tercatat masing-masing sebesar Rp 5.791.314.595 dan
Rp 4.506.548.323.
Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Grup sehubungan dengan hutang
usaha di atas.

15. PERPAJAKAN
a. Hutang Pajak
Rincian hutang pajak adalah sebagai berikut:
2015
Perusahaan:
Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2) final
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

321.059.095
85.471.712
7.203.159
7.441.316
9.543.379
959.772.851

31

2014

361.638.752
55.530.206
6.441.302
70.352.296
13.509.680
853.180.216
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15. PERPAJAKAN (lanjutan)
a. Hutang Pajak (lanjutan)
2015
Perusahaan:
Pajak daerah:
Pajak pembangunan (PB-1)
Pajak parkir
Sub-jumlah

127.665.249
59.349.260

202.698.881
33.570.827

1.577.506.021

1.596.922.160

180.000

-

1.577.686.021

1.596.922.160

Entitas Anak:
Pajak penghasilan:
Pasal 23
Jumlah

2014

b. Beban Pajak Penghasilan
Beban pajak penghasilan yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut:
2015
Perusahaan:
Beban pajak kini
Manfaat pajak tangguhan
Jumlah

2014

480.894.250
(172.127.472)

1.006.748.250
(42.890.024)

308.766.778

963.858.226

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015

2014

Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan
menurut laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian
Dikurangi:
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak

(4.028.864.696)

Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan

(4.084.149.951)

4.005.195.733

908.996.345
(220.486.459)

977.666.703
(493.865.000)
(312.241.607)

Beda temporer:
Imbalan kerja karyawan
Pembayaran imbalan kerja
Penyusutan aset tetap
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15. PERPAJAKAN (lanjutan)
b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)
2015
Beda permanen:
Beban yang telah dikenakan pajak yang bersifat final
Pajak
Jamuan
Iuran dan sumbangan
Asuransi
Kesejahteraan karyawan
Lain-lain
Penghasilan yang telah dikenakan pajak
yang bersifat final:
Bunga deposito dan jasa giro
Sewa
Pajak final atas penghasilan sewa tanah
dan/atau bangunan
Taksiran Penghasilan Kena Pajak - Perusahaan

2014

8.764.245.540
6.925.185.723
1.032.212.706
125.000.000
88.207.621
52.847.947
519.535.155

9.684.984.982
431.139.896
198.169.358
120.000.000
84.731.049
49.511.057
171.803.458

(4.200.070.843)
(8.846.200.429)

(3.003.496.339)
(8.775.861.029)

858.254.179

889.255.524

1.923.577.534

4.026.993.785

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan - kini dan taksiran hutang pajak penghasilan badan
Pasal 29 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015
Taksiran penghasilan kena pajak - dibulatkan

2014

1.923.577.000

4.026.993.000

Beban pajak penghasilan kini - Perusahaan

480.894.250

1.006.748.250

Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:
Pasal 23
Pasal 25

2.379.750
468.971.121

2.635.125
990.603.445

9.543.379

13.509.680

Taksiran hutang pajak penghasilan badan - Pasal 29

Taksiran penghasilan kena pajak di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) yang disampaikan kepada Kantor Pajak.
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15. PERPAJAKAN (lanjutan)
b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang
berlaku atas laba sebelum beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
2015
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan
menurut laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian
Dikurangi:
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak
Laba (rugi) sebelum beban pajak
penghasilan - Perusahaan
Beban pajak penghasilan badan yang dihitung
pada tarif pajak yang berlaku
Pengaruh pajak atas beda permanen
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final
Beban yang telah dikenakan pajak final
Beban yang tidak dapat dikurangkan
untuk tujuan perpajakan

2014

(4.028.864.696)
55.285.255

3.966.097.048
(39.098.685)

(4.084.149.951)

4.005.195.733

(1.021.037.488)

1.001.298.933

(3.261.567.818)
2.405.624.930

(2.944.839.342)
2.643.560.127

2.185.747.154

263.838.508

Beban pajak penghasilan
Perusahaan
Entitas Anak

308.766.778
-

963.858.226
-

Beban pajak penghasilan konsolidasian

308.766.778

963.858.226

c. Pajak Tangguhan
Rincian aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan fiskal
yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan
adalah sebagai berikut:
2015

Manfaat
(Beban) Pajak
Penghasilan yang
Dibebankan
Pada laba Rugi

Saldo Awal

Beban Pajak
Penghasilan
Tangguhan Yang
Dibebankan
Pada
Penghasilan
Komprehensif
Lainnya

Saldo Akhir

Liabilitas imbalan pasca kerja
Aset tetap

1.383.933.065
308.477.598

227.249.087
(55.121.615 )

(132.621.587 )
-

1.478.560.565
253.355.983

Aset Pajak Tangguhan

1.692.410.663

172.127.472

(132.621.587 )

1.731.916.548

34

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Pajak Tangguhan (lanjutan)
2014
Beban Pajak
Penghasilan
Tangguhan Yang
Dibebankan Pada
Penghasilan
Komprehensif
Lainnya

Manfaat
(Beban) Pajak
Penghasilan
Yang Dibebankan
Pada Laba Rugi

Saldo Awal
(Disajikan
Kembali)

Saldo Akhir
(Disajikan
Kembali)

Liabilitas imbalan pasca kerja
Aset tetap

1.319.636.285
386.538.000

120.950.426
(78.060.402 )

(56.653.646 )
-

1.383.933.065
308.477.598

Aset Pajak Tangguhan

1.706.174.285

42.890.024

(56.653.646 )

1.692.410.663

Grup berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak
di masa yang akan datang.
d. Surat Ketetapan Pajak
Pada bulan Januari dan Februari 2015, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00035/207/09/054/14 atas PPN masa Desember 2009 sebesar
Rp 1.172.965.546.
Pada tanggal 13 Agustus 2015, Perusahaan menerima surat pajak No.S-497/WPJ.07/KP.0808/2015 dari
Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan melakukan pembayaran atas kurang
bayar PPN untuk tahun 2010 sebesar Rp 545.271.508. Berdasarkan surat pajak tersebut juga,
Perusahaan memutuskan untuk melakukan revisi SPM PPN masa pajak untuk tahun 2011 sampai
dengan 2013 sebesar Rp 4.781.978.106. Biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diatas
dicatat sebagai “beban umum dan administrasi ” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian (lihat Catatan 26).
16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR
Rincian beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
2015
Utilitas
Sewa
Jasa kebersihan bangunan
Jasa tenaga ahli
Service charge
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 50.000.000)
Jumlah
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2014

807.121.961
485.333.330
116.273.000
115.049.987
74.712.580
453.953.578

841.011.382
485.333.330
17.028.000
119.270.508
33.721.933
235.516.735

2.052.444.436

1.731.881.888
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17. UANG JAMINAN PELANGGAN
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo akun ini seluruhnya merupakan uang jaminan atas sewa
yang diterima dari pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp 704.645.725 dan Rp 679.548.835.

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan mencatat jumlah minimum dari liabilitas imbalan
pasca kerja yang harus dibayarkan kepada karyawan (imbalan pasti) sebagaimana dipersyaratkan di dalam
Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Liabilitas tersebut seluruhnya belum didanai dan dicatat
dengan mengacu pada laporan yang diterbitkan oleh PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, aktuaris
independen, bertanggal 11 Februari 2016.
Perhitungan aktuaria tersebut dilakukan dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” dan asumsiasumsi utama sebagai berikut:
2015
Umur pensiun normal
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat diskonto
Tingkat pengunduran diri

:
:
:
:

Tabel mortalitas

:

2014

55 tahun
8,00% per tahun
9,00% per tahun
3% sampai dengan usia 45 dan
menurun linear sampai dengan
usia pensiun
TMI - 2011

55 tahun
8,00% per tahun
8,00% per tahun
3% sampai dengan usia 45 dan
menurun linear sampai dengan usia
pensiun
TMI - 2011

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
terdiri dari:
2015
Beban jasa kini
Beban bunga

:
:

466.137.764
442.858.581

502.597.641
475.069.062

908.996.345

977.666.703

:

(133.337.009 )

(541.603.357 )

:

(397.149.337 )

314.988.774

(530.486.346 )

(226.614.583 )

378.509.999

751.052.120

Biaya imbalan pasti yang diakui
pada laba rugi (lihat Catatan 25 dan 26)
Keuntungan aktuaria atas penyesuaian
pengalaman
(Keuntungan) kerugian aktuaria atas
perubahan asumsi keuangan

2014

Biaya imbalan pasti yang diakui dalam
pendapatan komprehensif lain
Jumlah
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18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:
Disajikan Kembali
2015

2014

Saldo awal
Beban jasa kini
Beban bunga
Pembayaran
Pengukuran kembali:
(Keuntungan) kerugian aktuaria
atas penyesuaian pengalaman
(Keuntungan) kerugian aktuaria
atas perubahan asumsi
keuangan

5.535.732.260
466.137.764
442.858.581
-

Saldo akhir

5.914.242.259

2013

5.278.545.140
502.597.641
475.069.062
(493.865.000 )

5.784.164.606
521.805.116
347.049.876
(499.758.000 )

(133.337.009 )

(541.603.357 )

263.636.388

(397.149.337 )

314.988.774
5.535.732.260

(1.138.352.846 )
5.278.545.140

Sensitivitas keseluruhan imbalan pasca kerja terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai
berikut:
Dampak pada liabilitas
2015
Tingkat bunga diskonto
Kenaikan 1%
Penurunan 1%
Tingkat kenaikan gaji
Kenaikan 1%
Penurunan 1%

2014

(388.530.424 )
439.555.460

(347.945.401 )
391.891.126

439.555.460
(395.357.281 )

391.891.126
(351.010.277 )

19. MODAL SAHAM
Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan Daftar
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Blue Chip Mulia, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan
dan Disetor Penuh

Persentase
Kepemilikan
(%)

Jumlah

PT Pasifik Atlanta Retailindo
Kenny Wirya (Direksi)
PT Golden Petra Sejahtera
PT Sekar Bumi Makmur
Masyarakat (masing-masing dengan
kepemilikan kurang dari 5%)

160.000.000
40.000.000
23.125.000
22.491.500

55,94
13,99
8,09
7,86

16.000.000.000
4.000.000.000
2.312.500.000
2.249.150.000

40.383.500

14,12

4.038.350.000

Jumlah

286.000.000

100,00

28.600.000.000
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19. MODAL SAHAM (lanjutan)
Pengelolaan Modal
Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna
mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi para pemegang saham serta manfaat bagi para
pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
Grup mengelola struktur permodalan, dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi
dan karakteristik risiko yang mendasari. Dalam rangka memelihara dan menjaga struktur permodalan, Grup
mungkin akan menyesuaikan kebijakan dividen, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan
saham baru.
Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio hutang
terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara hutang neto dengan modal. Hutang
neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas.
Kebijakan Grup adalah menjaga rasio tersebut pada kisaran yang aman sebagai bagian dari kebijakan
pendanaan pada biaya modal yang wajar.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:
2015

2014

Jumlah liabilitas
Dikurangi kas dan setara kas

16.680.971.831
(74.549.383.128 )

14.951.116.987
(74.502.422.159)

Hutang neto

(57.868.411.297 )

(59.551.305.172)

Jumlah ekuitas

76.425.022.500

Rasio hutang terhadap modal

(0,76)

80.499.736.715
(0,74)

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR
Rincian akun ini adalah sebagai berikut:
Agio saham
Dikurangi biaya penerbitan saham dalam rangka
penawaran umum perdana (lihat Catatan 1b)

21.500.000.000

Neto

20.594.902.093

(905.097.907)

Agio saham merupakan selisih lebih hasil penerimaan dari penawaran umum perdana saham sejumlah
86.000.000 lembar saham yang ditawarkan pada harga Rp 350 per saham di atas nilai nominalnya
(Rp 100 per saham) (lihat Catatan 1b).
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21. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana dinyatakan
dalam Akta No. 28 tanggal 29 Juni 2015 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., para pemegang saham telah
menyetujui alokasi laba neto tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan
dan sisanya akan dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
b. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana dinyatakan
dalam Akta No. 17 tanggal 27 Juni 2014 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., para pemegang saham telah
menyetujui alokasi laba neto tahun 2013 sebagai berikut:
- Sejumlah 20% dari laba neto tahun 2013 ditetapkan sebagai dana cadangan.
- Sisa laba neto sejumlah 80% akan dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
22. KEPENTINGAN NONPENGENDALI
Akun ini merupakan bagian pemegang saham nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak yang
tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada entitas induk.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rincian akun ini adalah sebagai berikut:
2015
Penyertaan Langsung
PT Golden Anugerah Sejahtera

2014

25.228.481

24.666.310

Penyertaan Tidak Langsung
PT Golden Abadi Permai
PT Golden Abadi Nusantara

123.830.000
119.508.496

124.200.000
120.070.258

Neto

268.566.977

268.936.568

23. PENDAPATAN NETO
Rincian pendapatan neto adalah sebagai berikut:
2015
Penjualan konsinyasi
Bagian yang menjadi kepentingan prinsipal (consignor)

2014

123.647.621.958
(93.788.030.867)

112.143.384.816
(83.622.162.036)

Komisi atas penjualan konsinyasi
Pendapatan atas sewa, parkir dan lainnya
Penjualan barang dagangan (milik sendiri)

29.859.591.091
21.884.994.040
1.640.604.544

28.521.222.780
15.731.994.610
1.708.861.124

Neto

53.385.189.675

45.962.078.514

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat transaksi
penjualan kepada pelanggan dengan nilai penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan
neto selama tahun tersebut.
Grup memiliki perjanjian sewa ruang usaha komersial dengan pihak berelasi yaitu PT Tekko Sejahtera
Bersama (lihat Catatan 29). Pendapatan sewa yang diperoleh berdasarkan perjanjian tersebut pada
31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 565.986.664 dan Rp 371.786.548.
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24. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:
2015

2014
(Disajikan Kembali)

Beban langsung atas sewa, parkir dan lainnya
Barang dagangan (milik sendiri)

16.108.466.421
1.093.749.614

8.054.736.086
1.191.918.921

Jumlah

17.202.216.035

9.246.655.007

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat transaksi
pembelian dari pemasok dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan neto
selama tahun tersebut.

25. BEBAN PENJUALAN
Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

2015
Operasional bangunan
Gaji dan tunjangan
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 12)
Bagi hasil gerai (lihat Catatan 32b,c)
Potongan kartu kredit
Dekorasi
Kemasan dan pembungkus
Biaya pole sign
Imbalan kerja karyawan (lihat Catatan 18)
Iklan dan promosi
Keperluan kantor
Komputer dan cash register
Lain-lain
Jumlah

2014
(Disajikan Kembali)

4.382.922.963
2.889.184.676
1.191.267.127
995.501.734
944.386.961
317.006.596
255.863.966
217.320.705
181.799.269
148.429.800
124.969.808
23.720.025
374.677.024

4.228.174.446
2.490.367.057
1.258.566.728
907.716.438
522.815.382
294.001.395
267.891.176
19.869.728
195.533.340
103.491.200
38.776.181
50.002.500
209.758.770

12.047.050.654

10.586.964.341

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

2015
Gaji dan tunjangan
Pajak
Sewa
Air, listrik dan gas

6.672.420.680
6.500.215.160
5.940.480.000
4.662.116.942
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2014
(Disajikan Kembali)
5.967.549.352
7.697.336.546
5.582.227.986

PT GOLDEN RETAILINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2015 Dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)
2014
(Disajikan Kembali)

2015
Operasional bangunan
Jamuan
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 12)
Imbalan kerja karyawan (lihat Catatan 18)
Jasa tenaga ahli
Tunjangan pajak karyawan
Jaminan sosial tenaga kerja
Asuransi
Pos, telepon dan internet
Keperluan kantor
Transportasi, bahan bakar dan pelumas
Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
Iuran dan sumbangan
Lain-lain
Jumlah

1.797.591.287
1.054.917.343
828.675.649
727.197.076
675.109.189
424.970.561
381.869.606
337.061.224
291.100.769
213.555.618
180.638.008
142.565.934
140.600.000
771.623.203

1.590.550.490
74.558.910
875.490.970
782.133.363
229.456.325
431.813.223
234.490.916
187.795.999
249.955.181
129.267.574
161.396.914
107.661.908
120.600.000
521.329.220

31.742.708.249

24.943.614.877

27. PENDAPATAN USAHA LAINNYA
Rincian pendapatan usaha lainnya adalah sebagai berikut:
2015
Laba penjualan aset tetap
Klaim asuransi
Penghasilan dividen
Lain-lain - neto
Neto

2014

6.631.723
73.257.704
15.865.000
12.387.396

597.163.771
17.567.500
2.425.949

108.141.823

617.157.220

28. LABA (RUGI) PER SAHAM
Perhitungan laba (rugi) per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan
2014 adalah sebagai berikut:
2014
(Disajikan Kembali)

2015
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Rata-rata tertimbang jumlah saham
yang beredar selama tahun berjalan
(lihat Catatan 1b dan 2r)
Laba (rugi) per saham
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(4.337.261.883)

3.008.302.254

286.000.000

286.000.000

(15,17)

10,52
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29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan
pada tingkat harga dan persyaratan tertentu. Rangkuman transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
Persentase Terhadap
Jumlah Aset, Pendapatan
Neto dan Beban Terkait
2015
Aset
Piutang usaha (lihat Catatan 6)
PT Tekko Sejahtera Bersama

2014

2015

2014

82.380.413

19.878.031

0,09%

0,02%

565.986.664

371.786.548

1,05%

0,81%

Imbalan Kerja Manajemen Kunci
Jangka pendek
Pasca kerja jangka panjang

1.024.000.000
289.259.022

942.000.000
336.749.341

10,71%
31,82%

11,14%
34,44%

Jumlah

1.313.259.022

1.278.749.341

12,54%

13,55%

Pendapatan Sewa (lihat Catatan 23)
PT Tekko Sejahtera Bersama (TSB)

Perusahaan dan TSB berada di bawah pengendalian manajemen kunci yang sama.

30. INSTRUMEN KEUANGAN
Ringkasan jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2015 dan
2014 adalah sebagai berikut:
a. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan harga kuotasi di pasar
aktif (lihat Catatan 5). Nilai wajar tersebut mengacu kepada harga penutupan (closed price) pada hari
perdagangan terakhir di BEI (hirarki nilai wajar Tingkat 1).
b. Penyertaan saham pada PT Golden Prima Retailindo dicatat pada biaya perolehan (lihat Catatan 11).
Nilai wajar dari penyertaan saham tersebut tidak tersedia dan tidak dapat diukur secara handal.
c.

Perbandingan antara jumlah tercatat dan nilai wajar dari uang jaminan dan uang jaminan pelanggan
adalah sebagai berikut:
2015
Jumlah tercatat

2014
Nilai wajar

Jumlah tercatat

Nilai wajar

Uang jaminan

504.382.000

504.382.000

504.382.000

471.161.355

Uang jaminan
pelanggan

704.645.725

704.645.725

679.548.835

637.593.400

Nilai wajar di atas diestimasikan berdasarkan diskonto arus kas masa depan dengan menggunakan
tingkat suku bunga pasar dari pinjaman ataupun pembiayaan yang serupa pada tanggal pelaporan.
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30. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)
d. Jumlah tercatat untuk akun-akun aset dan liabilitas keuangan lainnya yang meliputi kas dan setara kas,
piutang usaha, piutang lain-lain, hutang usaha - pihak ketiga, hutang lain-lain - pihak ketiga dan beban
masih harus dibayar telah mendekati nilai wajarnya. Hal ini karena aset dan liabilitas keuangan
merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

31. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Grup memiliki beberapa eksposur risiko atas instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit, risiko likuiditas
dan risiko harga. Mengingat bahwa sebagian besar transaksi usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah dan
tidak adanya pendanaan dari pihak ketiga (bank), maka Grup relatif tidak memiliki eksposur risiko yang
terkait dengan perubahan suku bunga dan fluktuasi perubahan nilai tukar mata uang.
Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimumkan potensi dan dampak
keuangan merugikan yang mungkin timbul. Manajemen tidak memperkenankan adanya penempatan pada
instrumen-instrumen derivatif yang bertujuan spekulatif.
Berikut adalah ringkasan kebijakan dan tujuan manajemen terkait dengan risiko keuangan Grup:
a. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terikat dalam kontrak atas instrumen keuangan
gagal dalam memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian
keuangan. Eksposur risiko kredit yang dihadapi Grup terutama berasal penempatan dana di bank,
piutang yang diberikan kepada pelanggan dan piutang kepada bank penerbit kartu kredit serta uang
jaminan sewa.
Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, baik dalam bentuk rekening giro,
deposito berjangka ataupun bentuk-bentuk simpanan lainnya, Grup hanya akan menempatkan dana
pada bank atau lembaga keuangan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.
Atas eksposur yang terkait dengan piutang kepada pelanggan, Grup menerapkan manajemen kredit
dengan prinsip kehati-hatian di mana mencakup prosedur verifikasi kredit, pertimbangan atas kredibilitas
konsumen dan pemantauan terhadap kolektibilitas penagihan. Sedangkan terhadap eksposur yang
timbul dari piutang kartu kredit, Grup hanya bekerjasama dengan penyedia layanan kartu kredit yang
sudah memiliki kinerja dan reputasi yang baik seperti kartu visa dan mastercard. Grup tidak memiliki
risiko kredit atas piutang yang terkonsentrasi secara signifikan pada segmen tertentu.
Nilai maksimum eksposur dari risiko ini adalah sebesar jumlah tercatat sebagaimana diungkapkan pada
Catatan 4, 6, 7 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.
Seluruh penempatan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan memiliki
pembayaran yang lancar dan tidak ada riwayat gagal bayar. Informasi mengenai rincian umur piutang
usaha disajikan pada Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.
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31. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
b. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas (risiko pendanaan) didefinisikan sebagai risiko saat Grup mengalami kesulitan dana
tunai ketika harus memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Tujuan pengelolaan terkait
dengan risiko ini terutama adalah untuk menjaga tingkat kas dalam besaran yang cukup guna
membiayai kebutuhan operasional dan menutup liabilitas (terutama liabilitas jangka pendek).
Pengelolaan terhadap risiko likuiditas mencakup:
• Menyelaraskan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
• Pengelolaan anggaran dan realisasi arus kas yang mencakup hingga beberapa periode ke depan.
• Mengupayakan penagihan piutang dapat dilakukan secara tepat waktu.
Tabel berikut ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran
kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:
2015
Kurang dari
1 bulan
Hutang usaha
- pihak ketiga
Hutang lain-lain
- pihak ketiga
Beban masih
harus dibayar
Uang jaminan
pelanggan
Jumlah

1 sampai
3 bulan

Lebih dari
3 bulan

Jumlah

4.226.482.191

534.311.829

1.030.520.575

5.791.314.595

89.437.800

-

-

89.437.800

2.052.444.436

-

-

2.052.444.436

704.645.725

-

-

704.645.725

7.073.010.152

534.311.829

1.030.520.575

8.637.842.556

2014
Kurang dari
1 bulan
Hutang usaha
- pihak ketiga
Hutang lain-lain
- pihak ketiga
Beban masih
harus dibayar
Uang jaminan
pelanggan
Jumlah

1 sampai
3 bulan

Lebih dari
3 bulan

Jumlah

2.986.777.808

251.880.477

1.267.890.038

4.506.548.323

85.642.680

-

-

85.642.680

1.731.881.888

-

-

1.731.881.888

-

-

679.548.835

679.548.835

4.804.302.376

251.880.477

1.947.438.873

7.003.621.726
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31. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
c.

Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan
berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga atau risiko
mata uang), terlepas bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh faktor spesifik pada instrumen
keuangan individual atau penerbitnya, atau faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen keuangan
serupa yang diperdagangkan di pasar.
Risiko ini terutama timbul dari investasi saham yang diperdagangkan di bursa (lihat Catatan 5). Grup
mengupayakan untuk meminimumkan risiko ini dengan kebijakan diversifikasi portofolio, memperhatikan
kecenderungan pasar dan analisis fundamental dari penerbit saham.
Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, harga rata-rata saham tersebut meningkat/
(menurun) masing-masing sebesar +/- 20,94% dan +/- 13,08%, di mana variabel lain diasumsikan
konstan, maka laba neto tahun berjalan dan ekuitas Grup pada tanggal pelaporan tersebut akan
meningkat/(menurun) masing-masing sebesar +/- Rp 37.398.807 dan +/- Rp 26.681.962. Analisis
sensitivitas harga saham tersebut didasarkan pada kemungkinan perubahan yang rasional terhadap
perubahan harga saham yang bersangkutan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan
2014.

32. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING
a. Pada tanggal 17 Maret 2014, berdasarkan perubahan (perpanjangan) perjanjian sewa, PT Mustafa
Centre, PT Truly Indah dan PT Mustafa Indonesia, seluruhnya merupakan pihak ketiga, setuju untuk
memperpanjang perjanjian sewa bangunan di Jln. Gunung Sahari Raya No. 59, Jakarta Pusat (lihat
Catatan 1a) dengan Perusahaan. Perpanjangan perjanjian sewa tersebut berlaku selama 24 bulan
terhitung sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016. Seluruh beban yang timbul
sehubungan dengan perjanjian ini dicatat dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Pokok
Pendapatan” dan “Beban Umum dan Administrasi - Beban Sewa”.
b. Pada tahun 2015, PT Golden Prima Retailindo, pihak berelasi, setuju untuk menyewakan ruangan yang
terletak di Batam (lihat Catatan 1a), dengan Perusahaan. Perjanjian sewa tersebut berlaku selama
1 (satu) tahun. Sehubungan dengan perjanjian ini, Perusahaan dan PT Golden Prima Retailindo
menyepakati skema bagi hasil yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan
Perusahaan.
c.

Pada tanggal 25 Juni 2010, berdasarkan perjanjian sewa, PT Propindo Sedayu, pihak ketiga, setuju
untuk menyewakan bangunan lantai dasar dan lantai 1 Depok Mall, yang terletak di Jln. Margonda
Raya Kavling 88, Beiji, Depok (lihat Catatan 1a), kepada Perusahaan. Perjanjian sewa tersebut berlaku
selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2010 dan akan berakhir pada tanggal
31 Agustus 2020. Sehubungan dengan perjanjian ini, Perusahaan dan PT Propindo Sedayu
menyepakati skema bagi hasil yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan
Perusahaan.
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33. KELANGSUNGAN USAHA
Sehubungan dengan belum di perpanjangannya perjanjian sewa atas lokasi gerai utama di Jln. Gunung
Sahari Raya No. 59, Jakarta Pusat (lihat Catatan 32a) karena adanya rencana perubahan kegiatan usaha
utama, maka pihak manajemen Perusahaan telah dan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a. Perubahan kegiatan usaha utama Perusahaan sesuai dengan surat Perusahaan kepada Bursa Efek
Indonesia No. 009/II/GR/CS/2016 tanggal 19 Februari 2016.
b. Mendapatkan komitmen pemegang saham baru atas nama PT Armada Cipta Persada, PT Lancar
Distrindo, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Karya Generasi Gemilang, PT Sukses Prima Sakti, dan Jonathan
Chang, untuk mendukung kelangsungan usaha (going concern) PT Golden Retailindo Tbk dan Entitas
Anaknya.
Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tetap dapat melanjutkan operasinya dengan dukungan penuh
dari para pemegang saham baik secara operasional, keuangan maupun bentuk-bentuk dukungan lainnya.
Manajemen juga berkeyakinan bahwa rencana di atas dapat secara efektif dilaksanakan guna
mempertahankan kelangsungan usaha. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaianpenyesuaian yang mungkin timbul oleh ketidakpastian tersebut.
34. SEGMEN OPERASI
Manajemen mengidentifikasi informasi dan mengevaluasi kinerja berdasarkan jenis usaha yaitu dalam
segmen department store, sewa, serta food court, parkir dan lainnya sebagai berikut:
2015

Department Store

Food Court,
Parkir
dan lain-lain

Sewa

Jumlah

Laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain
konsolidasian
Pendapatan neto

31.500.195.635

8.846.200.449

13.038.793.591

53.385.189.675

Beban pokok pendapatan

(1.093.749.614)

(7.126.453.888)

(8.982.012.533)

(17.202.216.035)

30.406.446.021
(32.842.319.178)

1.719.746.561
(7.864.615.604)

4.056.781.058
(3.941.078.300)

36.182.973.640
(44.648.013.082)

(2.435.873.157)

(6.144.869.043)

115.702.758

(8.465.039.442)

2.306.810.838

1.996.278.664

133.085.244

4.436.174.746

(4.148.590.379)

248.788.002

(4.028.864.696)

Laba bruto segmen
Beban usaha
Laba rugi usaha segmen
Penghasilan lain-lain - neto
Laba (rugi) sebelum beban pajak
penghasilan segmen

(129.062.319)

Beban pajak penghasilan

(294.619.388)

Laba (rugi) segmen tahun berjalan

(423.681.707)

Penghasilan komprehensif lain
Jumlah laba rugi komprehensif
konsolidasian tahun berjalan

144.604.492

(279.077.215)
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(4.148.590.379)
99.908.559

(4.048.681.820)

(14.147.390)
234.640.612
18.404.208

253.044.820

(308.766.778)
(4.337.631.474)
262.917.259

(4.074.714.215)
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34. SEGMEN OPERASI (lanjutan)
2015 (lanjutan)

Department Store

Food Court,
Parkir
dan lain-lain

Sewa

Jumlah

Aset segmen

65.174.196.071

23.276.498.550

4.655.299.710

93.105.994.331

Liabilitas segmen

11.676.680.282

4.170.242.958

834.048.591

16.680.971.831

2014

Department Store

Food Court,
Parkir
dan lain-lain

Sewa

Jumlah

Laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain
konsolidasian
Pendapatan neto

30.230.083.904

8.780.070.121

6.951.924.489

45.962.078.514

Beban pokok pendapatan

(1.191.918.921 )

(4.521.875.235)

(3.532.860.851)

(9.246.655.007)

Laba bruto segmen

29.038.164.983

4.258.194.886

3.419.063.638

36.715.423.507

(27.884.005.849 )

(5.206.125.318)

(3.329.703.575)

(36.419.834.742)

Beban usaha
Laba (rugi) usaha segmen

1.154.159.134

Penghasilan lain-lain neto

1.908.664.307

Laba sebelum beban pajak
penghasilan segmen

3.062.823.441

Beban pajak penghasilan
Laba segmen tahun berjalan

(915.986.990 )

(947.930.432)

89.360.063

295.588.765

1.651.728.727

110.115.249

3.670.508.283

703.798.295

199.475.312

3.966.097.048

-

(47.871.236)

(963.858.226 )

2.146.836.451

703.798.295

151.604.076

3.002.238.822

22.788.390

15.744.706

2.900.341

41.433.437

2.169.624.841

719.543.001

154.504.417

3.043.672.259

Aset segmen

66.815.597.592

23.862.713.426

4.772.542.684

95.450.853.702

Liabilitas segmen

10.465.781.891

3.737.779.247

747.555.849

14.951.116.987

Penghasilan komprehensif lain
Jumlah laba (rugi) komprehensif
konsolidasian tahun berjalan
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35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
a. Pada tanggal 12 Januari 2016 telah terbit Surat Tagihan Pajak atas PPN Barang dan Jasa sebagai
berikut:
• Nomor 00001/107/10/054/16 untuk masa Desember 2010. Surat Tagihan Pajak ini terbit atas
sanksi administratif denda bunga dengan jumlah Rp 643.420.379 yang jatuh tempo pada tanggal
11 Februari 2016.
• Nomor 00017/107/11/054/16 untuk masa Desember 2011. Surat Tagihan Pajak ini terbit atas
sanksi administratif denda bunga dengan jumlah Rp 1.461.214.490 yang jatuh tempo pada tanggal
11 Februari 2016.
• Nomor 00003/107/13/054/16 untuk masa Desember 2013. Surat Tagihan Pajak ini terbit atas
sanksi administratif denda bunga dengan jumlah Rp 833.313.410 yang jatuh tempo pada tanggal
11 Februari 2016.
b. Pada tanggal 12 Februari 2016 telah terbit Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Nomor 00037/107/12/054/16 untuk masa Desember 2012. Surat Tagihan Pajak ini terbit atas
sanksi administratif denda bunga dengan jumlah Rp 991.160.599 yang jatuh tempo pada tanggal
11 Maret 2016.
c.

Perusahaan pada tanggal 10 Februari 2016 dan 29 Februari 2016, Perusahaan telah memasukkan surat
permohonan penghapusan denda administratif pada Surat Tagihan Pajak. Sampai dengan tanggal
laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, belum terdapat jawaban atas surat permohonan ini.

d. Pada tanggal 19 Februari 2016, Perusahaan melalui surat No.009/II/GR/CS/2016 melaporkan kepada
BEI perihal keterbukaan informasi yang menyatakan bahwa PT Pasifik Atlanta Retailindo, Kenny Wirya,
PT Golden Petra Sejahtera, PT Sekarbumi Makmur, PT Berkat Propertindo Sejahtera, dan PT Perkasa
Adi Makmur dengan PT Amanda Cipta Persada, PT Lancar Distrindo, PT Mulia Sukses Mandiri,
PT Karya Generasi Gemilang, PT Sukses Prima Sakti, dan Jonathan Chang telah membuat dan
menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement yang pada pokoknya mengatur mengenai:
• Rencana penjualan 257.400.000 lembar saham yang merupakan 90% dari total jumlah saham
dengan PT Amanda Cipta Persada sebagai pengendali baru Perusahaan.
• Pengunduran diri Sulysa dan Poppy Susanti Dharsono selaku direktur Perusahaan serta Marzuki
Usman dan Riky Winata selaku komisaris Perusahaan yang akan berlaku efektif pada saat disetujui
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
• Rencana pengalihan hak atas merek, hak cipta, aset, dan unit Perusahaan yang akan dilakukan
bertahap dengan nilai total pengalihan tidak melebihi 20% dari ekuitas Perusahaan.
• Rencana perubahan kegiatan usaha utama Perusahaan yang akan dilakukan dengan memenuhi
ketentuan peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2.

36. REKLASIFIKASI AKUN
Akun - akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi
agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
Sebelum
reklasifikasi
Beban pokok pendapatan:
Beban langsung atas sewa, parkir dan lainnya
Beban umum dan administrasi:
Gaji dan tunjangan
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Setelah
reklasifikasi

7.042.236.086

8.054.736.086

6.980.049.352

5.967.549.352
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37. PENERBITAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
BARU DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU
DSAK-IAI telah menerbitkan amandemen dan penyesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan baru
dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk
periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:
1) 1 Januari 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amandemen PSAK No. 4, “Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan
Keuangan Tersendiri”
Amandemen PSAK No. 15, “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas
Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”
Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan
dan Amortisasi”
Amandemen PSAK No. 19, “Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi”
Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”
Amandemen PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan
Pengecualian Konsolidasi”
Amandemen PSAK No. 66, “Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam
Operasi Bersama”
Amandemen PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas
Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”
ISAK No. 30, “Pungutan”

1) 1 Januari 2016 (lanjutan)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), “Segmen Operasi”
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”
PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), “Properti Investasi”
PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap”
PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), “Aset Takberwujud”
PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), “Kombinasi Bisnis”
PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Kesalahan”
PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), “Pembayaran Berbasis Saham”
PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), “Pengukuran Nilai Wajar”

2) 1 Januari 2017
•
•

Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”
ISAK No. 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”

3) 1 Januari 2018
•
•

Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap: Agrikultur – Tanaman Produktif”
PSAK No. 69, “Agrikultur”

Grup masih mengevaluasi dampak dari amandemen dan penyesuaian pernyataan standar akuntansi
keuangan baru dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan
dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan.
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