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LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS

LAPORAN KEUANGAN

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN:

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PT MITRA ENERGI PESADA
TBK DAN ENTITAS ANAK PER 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
2.

1

LAPORAN LARA RUGI KOMPREHENSIF PT MITRA ENERGI PESADA TBK
DAN ENTITAS ANAK UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

3.

2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PT MITRA ENERGI PESADA TBK DAN
ENTITAS

ANAK

UNTUK

TAHUN-TAHUN

YANG

BERAKHIR

PADA

TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
4.

3

LAPORAN ARUS KAS PT MITRA ENERGI PESADA TBK DAN ENTITAS

ANAK UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
DESEMBER 2012 DAN 2011

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN
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4
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MITRA KNfcRW PfcRSADA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOUDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 dan 2011
PT MITRA ENERGI PERSADA, Tbk
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Muddai Madang

Alamat Kantor

: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 25,Jl.Jend. Sudirman Kav.
52-53 Senayan, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12190.

Alamat Domisili

: Jl. KemangSeltXIINo. IKomp. BangunCipta Sarana RT/RW 005/001

Nomor Telp

: 021-51401245

Jabatan

: Direktur Utama

Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan

Nama

: A. Yaniarsyah Hasan

Alamat Kantor

: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

Alamat Domisili

: Pamulang PermaiA57/72 RT/RW 005/014 Pamulang, Tangerang

Nomor Telp

: 021-51401245

Jabatan

: Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:
1.

Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan;

2.

Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum;

3.

a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap
dan benar;

4.

b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang
tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Demikian pernyataan ini dibuatdengansebenarnya.

Jaka^PAjwil 2013
Direktur Utama

Direktur Keuangan
M

\
Muddai Madang

A. Yaniarsyah Hasan

Direktur Utama

Direktur Keuangan

PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk.; THE INDONESIA STOCK EXCHANGE BUILDING, TOWER 2 25,J' EI.OOR
SUDrRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53

PKONE : 62-21 51401245 (HUNTING). FAX : 62-21 51401246, fAKARTA 12190 - INDONESIA

s

Soejatna, Mulyana & Rekan
Registered Public Accountants
License No. KEP-644/KM. 17/1998,25Aguslus 1990

No.: 031/SMR/LAI-MEP/IV/2013

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mitra Energi Persada Tbk. dan Entitas Anak

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian PT Mitra Energi Persada
Tbk. dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 serta laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian , laporan perubahan ekuitas konsolidasin , dan laporan arus kas konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab
manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan perusahaan PT Mitra Energi Persada Tbk.,

dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain yang
laporannya bertanggal 21 Maret 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia . Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit

agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas
prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta

penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit mericakup

pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal
tertentu peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengendalian intern. Kami yakin bahwa

audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebutkan di atas menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mitra Energi Persada Tbk. dan

Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang
00**

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JN\J
Drs. JSafaat Wldjajabrata, Ak.

Izin AkWan Publik AP.0490
Izin Usaha KAP No. KEP-644/KM. 17/1998
18 April 2013
PERHATIAN UNTUK PEMBACA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan lerlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha, perubahan ekuitas

serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar,
prosedur, dan praktek audit ataslaporan keuangan ini adalah sesuaidengan yangditerima dan diterapkan di Indonesia.

Rukan Taman Meruya, Blok M/78. Jakarta Barat 11620 Indonesia

Phone : (62-21) 5868275. 5868276. 5365365 Fax. : (62-21) 5365365, 5-mail: soejatna@bit.net.id

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK. DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Disajikan dalam Rupiah kccuall dinyatakan lain)

(disajikan kembali)
Catatan

2012

(disajikan kembali)
2010

2011

ASET
Aset Lancar

2.6). 4
2. 7). 5

744.016.468

691.902.672

3.970.689.797

15.590.822.611

17.446.052.613

14.848.366.S00

2. 7). 6

(0)

2.009.776.905

4.988.808.984

Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka

2.24)
2.10)

406.344.773

248.703.239

198.043.235

276.033.519

319.852.587

379.434.764

Aset Lancar lainnya

2.9)

Kas dan setara kas

Piutang usaha
Piutang lainnya (aset keuangan lancar lainnya)

Total Aset Lancar

1.041.449.908

1.006.449.908

17.017.217.370

21.757.737.924

25.391.793.588

-

Aset Tidak Lancar

Piutang berelasi non-usaha
Uang muka
Investasl pada perusahaan asosiasi
Aset tetap

2. 9). 10

7.009.652.663

43.515.863.503

29.335.868.056

2.11

24.528.597.816

40.893.227.332

2. 8) 12
2.11)13

105.887.118.607

40.893.227.332
105.979.478.346

105.979.478.346

48.077.626.689

53.270.996.527

57.153.014.928

(sotelah dikurangl akumulasi penyusutan 2012:
Rp26.574.139.031,-; 2011: Rp21,076,631.289.Proyek dalam pelaksanaan
Aset Lainnya - bersih
Aset Pajak Tangguhan

14

8.543.602.010

6.180.860.023

7.349.454.996

2.13)15

10.358.748.554

24.248.970.556

30.581.851.234

26

10.531.461.255

.

.

Total Aset Tidak Lancar

214.936.807.594

274.089.396.288

271.292.894.893

TOTAL ASET

231.954.024.964

295.847.134.212

296.684.688.480

Catalan

2012

2011

20I0

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABIUTAS

Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha

2. 16) 16

15.925.668.805

17.151.637.407

16.384.373.288

Utang Penyerahan Gas

17

1.690.245.602

4.708.150.487

Beban Yang Masih Hams Dibayar

530.506.250

19

1.186.112.000

492.412.054

102.102.695

2. 24.18

10.673.627.146

12.791.028.525

9.131.456.150

20

14.435.005.037

19.008.329.345

9.798.632.294

21

6.231.658.293

8.520.209.200

10.147.234.838

50.142.316.883

62.671.767.018

46.094.305.515

31.580.302.389

Utang Pajak

Bagian lancaratas liabilitas jangka panjang
Liabilitas keuanganjangka pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang

Utang bankdan lembaga keuangan jangka
panjang
Utang pihak berelasi non-usaha

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang
Liabilitas PajakTangguhan
Total LiabilitasJangka Panjang
Modal saham

22

3.982.942.262

13.526.890.025

2. 9) 23

193.366.235

193.806.235

193.806.235

24

741.584.984

575.853.559

319.661.261

1.934.371.697

1.643.211.261

4.917.893.480

16.230.921.515

33.736.981.147

212.400.000.000

212.400.000.000

212.400.000.000

26

25

Nilai nominal Rp.1.000.000,- per saham; Modal
dasar 840.000 lembar saham; Modal

ditempatkan dan disetor210.000lembarpada
tahun 2012 dan 2011

Agio Saham

687.261.824

687.261.824

687.261.824

2.760.655.051

2.672.980.842

215.847.916.875

215.760,242.666

Saldolaba

(37.150.340.011)

Total Ekuitas

175.936.921.813

Kepentingan Non Pengendali
Total Ekuitas dan Kepentingan Non Pengendali

956.892.787

1.096.528.804

1.093.159.154

176.893.814.600

216.944.445.678

216.853.401.819

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

231.954.024.964

295.847.134.212

296.684.688.480

Calalan alaslaporan keuangan lerlampir merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012 , 2011 DAN 2010

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)
(Disajikan kembali)
Catatan

2012

2011

OPERASI YANG DILANJUTKAN

Pendapatan

27

80.799.722.125

100.225.926.814

Beban pokok penjualan

28

(41.882.220.208)

(64.968.979.639)

38.917.501.917

35.256.947.175

4.884.616.960

6.915.804.570

LABA BRUTO

Pendapatan lainnya
Beban usaha

29

Beban penjualan
Beban distribusi dan transportasi

(5.000.461.683)
(12.826.188.969)

Beban umum dan administrasi

(51.969.382.561)
(69.796.033.213)

(16.567.019.349)

(24.638.849.720)

(5.413.860.179)

(50.632.764.056)

3.015.461.960

Jumlah beban usaha

Beban lainnya

30

LABA USAHA

Biaya keuangan

(3.604.219.926)

(13.572.190.331)
(33.743.429.606)

(1.897.340.403)

LABA (RUGI) OPERASI YANG DILANJUTKAN

(2.633.257.664)

30

SEBELUM PAJAK

(52.530.104.459)

382.204.296

Beban (penghasilan) Pajak
Beban (manfaat) pajak tangguhan

(12.479.541.925)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG

(40.050.562.534)

91.043.860

(40.050.562.534)

91.043.860

(40.050.562.534)

91.043.860

(39.910.995.062)
(139.567.472)

87.674.209

(40.050.562.534)

91.043.860

(0,572392)

0,000900

'

291.160.436

DILANJUTKAN
OPERASI YANG DIHENTIKAN

Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan setelah
pajak

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

Pendapatan komprehensif lain setelah pajak
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

LABA/(RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk

Kepentingan nonpengendali
LABA BERSIH

3.369.651

Laba (Rugi) per saham dasar (Rupiah penuh) dihitung
berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang
beredar sebesar 212.400.000.000

Catalan atas laporan keuangan teriampir mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara
keseluruhan

2

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk DANANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada TanggaWanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)
Dlstrlbuslkan kepada pomlllk entitas Induk

Saldo, 1 Januari 2009

Tambahan

Selisih Nllal

Modal

Modal

Transaksi Restrukturisasi

Saham

Dlsetor

Entitas Sepengendali

360.000.000.000

Saldo Laba (rugi)

(3.573.367.872)

Keuntungan (kerugian) bersih yang tidak
diakui dalam laporan laba rugi

(130.828.890.184)

Ekuitas yang dapat
dlatrlbusikan kepada

Kepentingan

entitas Induk

non-pengendall

Jumlah Ekuitas

1.077.883.897

226.675.625.841

225.597.741.944

(19.830.827.109)

-

Laba bersih tahun berjalan

(19.830.827.109)

2.400.862.960

2.400.862.960

(19.830.827.1 OS)
4.499.613

2.405.362.573
•

Saldo, 31 Desember 2009 sebelum

kuasi reorganisasi

360.000.000.000

(3.573.367.872)

(148.258.854.333)

3.573.367.872

148.258.854.333

208.167.777.795

Eliminasi atas akumulasi rugi ditahan dan

1.082.383.510

209.250.161.305

selisih nilai transaksi restrukturisasi

entitas sepengendali melalui kuasi
reorganisasi

(151.832.222.205)

-

-

Selisih penilaian kembali
aset tetap

4.23? 772.205

4.232.222.205

-

-

-

Agio saham

687.261.824

687.261.824

687.261.824

Saldo, 1 Januari 2010 setelah

kuasi reorganisasi

212.400.000.000

Lababersih tahun beijalan

687.261.824

-

Saldo, 31 Desember 2010

212400.000.000

Laba bersih tahun berjalan

-

•

-

-

687.261.824

21Z400.000.000

Laba bersih tahun berjalan
-

-

Saldo, 31 Desember 2012
=

j.

..:

•

—

———_

.

._

212.400.000.000

687.261.824

214.169.645.334

2.672.980.842

10.775.644

2.683.756.486

-

2.672.980.842

215.760.242.666

1.093.159.154

216.853.401.820

87.674.209

87.674.209

3.359.651

91.043.860

2.760.655.051

215.847.916.875

1.096.528.804

216.944.445.679

-

•

1.082.383.510

2.672.980.842

•

687.261.824

213.087.261.824

-

-

oaiao, o i uesember 2011

4.232.222.205

(39.910.995.062)

(39.910.995.062)

(37.1S0.340.011)

175.936.921.813

Uhat Catatan atas Laporan Keuangan yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari
LaporanKeuangan secara keselumhan

(139.636.018)
956.892.788

(40.050.631.080)
178.893.814.600

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Tahun yang Berakhir pada Tanggal - tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan Lain)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

2012

Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok
Pembayaran kas untuk biaya usaha
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran kas untuk pajak
Pembayaran bunga pinjaman

(73.477.375.300)

Pembayaran kas untuk pembayara hutang jk pjg jatuh tempo
Pembayaran kas untuk pinjaman jangka pendek
(Penerimaan(pembayaran) lainnya
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi

2011

(106.805.817.929)

50.536.810.175

55.613.354.803

42.943.294.972

12.670.379.142

5.822.975.365

4.306.167.313

1.314.052.299

492.070.378

1.897.340.403

2.633.257.664

15.481.575.669
1.398.233.639

(44.809.480.380)

32.971.142.117

(290.806.798)

3.278.787.127

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Aset tetap (nilai perolehan)

238.693.000

Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Investasi

238.693.000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan
(Kenaikan)/ Penurunan Neto Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

(52.113.798)

3.278.787.127

691.902.670

3.970.689.797

744.016.468

691.902.672

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak menggunakan kas atau setara kas adalah:
Reklasifikasi untuk proyek dalam pelaksanaan
Reklasisifikasi untuk aset tetap
Perubahan akumulasi penyusutan aset tetap
Reklasifikasi Investasi pada perusahaan asosiasi
Reklasifikasi untuk aset lain

Perubahan akumulasi amortisasi aset lain

Reklasifikasi dari piutang pihak berelasi
Reklasifikasi dari uang muka
Reklasifikasi untuk r hutang berelasi
Reklasifikasi hutangjangka panjang
Reklasifikasi Hutang jangka panjang ke jatuh tempo 1 tahun
Perubahan pada kewajiban pajak tangguhan
Perubahan pada aLiabilttas imbalan pasca masa kerja
Perubahan aset pajak tangguhan
Perubahan pada Bagian entitas nopengendali
Jumlah

2.362.741.989

(25.417.488)
(5.167.952.350)
(92.359.739)
(4.955.646.440)
(8.934.575.562)
(50.094.504.148)
(16.364.629.516)
(440.000)
(9.543.947.763)

(1.168.594.975)
2.109.699.450

(5.991.717.850)
8.106.000.000
12.670.200

(6.261.460.678)

27.768.288.755

(2.126.438.443)
165.731.425
10.339.394.508

256.192.298
483.227.182

(18.053.412.364)

(139.636.016)

283.110.603

(84.577.679.543)

7.544.002.621

Catatan atas laporan keuangan teriampir mervpakan bagian yang tidak terpisahkan dari lapoaran keuangan
secara keseluruhan

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK. DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 dan 2011

(dalam rupiah)
1.

UMUM
a.

Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Mitra Energi Persada Tbk (dahulu PT Korpora Persada Investama Tbk) (Perusahaan) didirikan pertama kali dengan
nama PT Adwitiya Alembana Advertising Company, berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH.. No. 200 tanggal 24
Februari 1981. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

YA5/179/9 tanggal 30 Maret 1981 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Rl No. 95 tambahan No. 949 tanggal
17Nopember1981.

Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Akta Notaris Aifira Kencana, SH., No. 42
tanggal 11 Juli 2000 dilakukan penurunan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp. 500 per saham menjadi Rp. 250 per
saham. Perubahan anggaran dasar ini telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia dengan pencatatan No. C-20040.HT.01.04-Th.2000 tanggal 8 September 2000.

Anggaran dasar mengalami perubahan pada tanggal 16 Januari 2008, berdasarkan Akta No. 4 yang dibuat di hadapan
Notaris Ny. Hestyani Hassan, SH., tentang perubahan dari nama "PT Korpora Persada Investama Tbk menjadi PT Mitra
Energi Tbk, dan perubahan kegiatan usaha Perusahaan menjadi Niaga, Penyaluran Minyak dan Gas Bumi,
Pembangunan Pembangkit Listrik dan Pertambangan Batubara dan Jasa lainnya yang terka'rt, serta perubahan modal

dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-07629.AH.01.02.
Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan diterima serta dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT
Mitra Energi Persada Tbk No. AHU-AH.01.10.9100 tanggal 17 April 2008.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan pada tanggal 26 Juni 2008 yang
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 257 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto. SH.. menyetujui menerima
penggabungan usaha PT Aldhi Pratama Bersama (APB) ke dalam Perusahaan dengan syarat dan tata cara
sebagaimana dikemukakan dan sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha, menyetujui rancangan penggabungan
usaha sesuai dengan rancangan penggabungan yang telah ditandatangani oleh direksi Perusahaan, dan merubah

seluruh anggaran dasar perusahaan. Akta Berita Acara Rapat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-55795.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 27 Agustus 2008.

Anggaran dasar terakhir mengalami perubahan pada tanggal 30 Juli 2010, berdasarkan Akta No. 227 yang dibuat di
hadapan Notaris Sutjipto, SH., M.Kn.. tentang perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
Perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-56118.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 November2010.
Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 1982. Jumlah karyawan pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebanyak 5 (lima) orang. Nomor NPWP Perusahaan adalah
01.364.527.0-054.000.
b.

Penawaran Umum Efek

Pada tanggal 29 Maret 2001. berdasarkan surat dari Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) No. S765/PM/2001. Perusahaan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sejumlah 60.000.000
saham dengan nilai nominal Rp. 250 per saham dan 45.000.000 waran seri I yang menyertai saham yang ditawarkan
tersebut. Seluruh saham Perusahaan yang berasal dari pemegang saham lama dan dari hasil Penawaran Umum
Perdana, masing-masing sebanyak 500.000.000 dan 60.000.000 saham, serta 45.000.000 lembar waran seri I yang
menyertai saham hasil penawaran umum, secara resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta, pada papan pengembangan. Pada
tanggal 23 April 2001 saham Perusahaan mulai aktif diperdagangkan di Bursa.

Pada tanggal 23 Februari 2005 melalui surat dari BEJ No. Peng 021/BEJ-WAS/02-2005 terkait kondisi Perseroan

berdasarkan penelaahan Bursa atas penjelasan Perusahaan tersebut, Bursa memutuskan untuk menghentikan
sementara perdagangan Efek PT Korpora Persada Investama Tbk. Kemudian berdasarkan surat dari BEJ No. Peng
23/BEJ-WAS/DEU02-2005. Bursa membuka kembali perdagangan saham PT Korpora Persada Investama Tbk mulai
sesi I perdagangan pada tanggal 24 Februari 2005.

Pada tanggal 7 Februari 2007, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan pengumuman No. Peng-02/BEJ-PSJ/DEL/02-2007,
menyangkut "Penghapusan Pencatatan Efek (delisting) PT Korpora Persada Investama Tbk di Bursa. Penghapusan
pencatatan efek tersebut efektif berlaku sejak tanggal 7 Februari 2007.
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c. Anak perusahaan

Pada tanggal 22 November 2007, sesuai dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi. SH., No. 54. 55. dan 56. Perusahaan
melakukan pembelian saham PT Mitra Energi Buana yang dimiliki oleh PT Tri Indonusa Surya sebesar 2.400 saham.
Boncau Fakkari Maza. ST sebesar 3.000 saham dan PT Dika Karya Lintas Nusa sebesar 6.540 saham (ketiga pihak

tersebut merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa) atau jumlah seluruhnya 99,5% dari 12.000 saham yang
ditempatkan dan disetor.

Pada tanggal 23 Februari 2005 melalui surat dari BEJ No. Peng 021/BEJ-WAS/02-2005 terkait kondisi Perseroan
berdasarkan penelaahan Bursa atas penjelasan Perusahaan tersebut, Bursa memutuskan untuk menghentikan
sementara perdagangan Efek PT Korpora Persada Investama Tbk. Kemudian berdasarkan surat dari BEJ No. Peng
23/BEJ-WAS/DEL/02-2005. Bursa membuka kembali perdagangan saham PT Korpora Persada Investama Tbk mulai
sesi I perdagangan pada tanggal 24 Februari 2005.

Sesuai dengan PSAK 38, transaksi tersebut merupakan transaksi antara entitas sepengendali dan tidak mengakibatkan
perubahan subtansi ekonomi kepemilikan lainnya yang diperiukan maka aset maupun kewajiban yang pemilikannya
dialihkan (dalam bentuk hukumnya) hams dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan
metode penyatuan kepemilikan (polling ofinterest).

PT Mitra Energi Buana adalah perusahaan yang bergerakdalam bidangperdagangan hasil-hasil dari usaha-usaha dalam
bidang pertambangan dan perindustrian baik ke dalam maupun luar negeri. PT Mitra Energi Buana berkedudukan di
Gedung BEJ Tower 2 LL 25, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dan
mulai beroperasi secara komersial sejak 9 Januari 2007.
d.

Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akte Pendirian, maksud dan tujuan perusahaan adalah usaha di bidang pertambangan . perindustrian,
perdagangan, impor, keagenan/perwakilan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(i) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan. termasuk eksplorasi dan eksploitasi serta teknikal minyak
dan gas bumi,

(ii) menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian pengolahan hasil dari usaha tersebut dalam point(i);
(iii) memperdagangkan hasil-hasil dari usaha-usaha tersebut dalam poin (i) dan (ii), baik di dalam maupun ke luar negeri
(ekspor)

(iv) Mengimpor bahan-bahan/alat-alat serta mesin-mesin yang diperiukan untuk usaha-usah tersebut dalam poin (i) dan
(fi).

(v) Memegang keagenan /perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang
berhubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas.
e.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.192. tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat
di hadapan Notaris Sutjipto, SH., susunan dewan komisaris dan dlreksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan
2011 adalah:
Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

:

Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

:
:

DR. Marwah M. Diah, SH., MPA
Suria Darma Wijaya
Mulya Jaya Said

Presiden Direktur
Direktur
Direktur/Sekretaris Perusahaan

:
:
:

Muddai Madang
Said August Putra
A. Yaniarsyah Hasan

Direktur

:

Iwan Soetrisna

Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Dewan Direksi

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 840.000.000,- dan Rp. 1.014.000.000,-. Sementara untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 840.000.000,- dan Rp. 624.000.000,-.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah karyawan Perusahaan dan Anak perusahaan masing-masing adalah
97 dan 97 orang (tidak diaudit).
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini kebijakan akuntansi penting yang diterapkan Perusahaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan.
1) Pemyataan atas kepatuhan terhadap SAK
Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia.

2) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar
Akuntansi Keuangan, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan
Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi perusahaan perdagangan
yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis (historical cost), kecuali untuk penilaian kembali portofolio
efek, Nilai perolehan kini (current cost); nilai realisasi neto (net realizable value); nilaiwajar (fairvalue) atau jumlah yang
dapat dipulihkan berdasarkan SAK yang beriaku.
Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.
Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Seluruh angka

dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.
Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini digunakan berdasarkan pengetahuan
manajemen atas fakta-fakta dan keadaan sekarang, asumsi-asumsi yang timbul atas pengetahuan tersebut dan
ekspektasi saat ini atas kejadian dan tindakan di masa yang akan datang.
3) Kuasi Reorganisasi

Dalam rangka memperbaiki struktur keuangan dan agar Perusahaan dapat memulai awal yang baru (fresh start) dengan
neraca keuangan yang menunjukkan nilai wajar sekarang dan tanpa dibebani defisit masa lampau, pada tanggal 20 Mei

2010, Perusahaan menerapkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 51, "Akuntansi Kuasi
Reorganisasi". Dengan metode ini, seluruh aset dan kewajiban dinilai kembali berdasarkan nilai wajamya dan defisit dan
selisih penilaian kembali aset dan kewajiban dieliminasi ke akun agio saham. Dengan penerapan kuasi reorganisasi,
defisit dan selisih penilaian kembali pada tanggal 20 Mei 2010 masing-masing sebesar Rp151.832.222.205 dan Rp
68.7261.824 dieliminasi ke akun agio saham.

Nilai wajar aset dan kewajiban Perusahaan dalam rangka kuasi reorganisasi ditentukan berdasarkan nilai pasar. Bila nilai
pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Estimasi nilai wajar dilakukan

dengan memperrjmbangkan harga aset sejenis dan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik aset dan
kewajiban yang bersangkutan.
4)

Prinsip Konsolldasi
Entitas anak

Semua entitas anak dikonsolidasikan. Entitas anak adalah entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki

pengendalian atas kebijakan keuangan dan operasional.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal kendali atas entitas anak tersebut beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi
dikonsolidasikan sejak tanggal kendali tidak lagi dimiliki oleh Perusahaan. Dalam mencatat akuisisi entitas anak
digunakan metode akuisisi. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbilkan atau
liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Kelebihan biaya akuisisi atas proporsi nilai wajar aset bersih entitas anak
yang dapat diindetifikasi dicatat sebagai goodwill.
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi telah diterapkan secara konsisten oleh entitas
anak.

Bagian Perusahaan atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi

konsolidasi. Mutasi laba rugi komprehensif pasca akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya. Jika bagian
Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi,
Perusahaan tidak mengakui kerugian lebih lanjut, kecuali Perusahaan telah mengakui liabilitas atau melakukan
pembayaran atas nama entitas asosiasi.
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar jumlah

yang mencerminkan proporsi kepemilikan Perusahaan dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga
dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang ditransfer.
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5) Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen
Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan
manajemen untuk membuatestimasidan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan penjualan bersihdan
beban-beban yang dilaporkan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi. maka jumlah
sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi tersebut. Prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam
proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Sejak 1 Januari 2011. Perusahaan telah mengimplementasikan PSAK No. 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan
Keuangan" dan PSAK No. 3 (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Interim" dalam menyusun laporan keuangan ini. Dampak
atas penerapan standar-standar ini diantaranya pengklasifikasian "hak minoritas" (yang sekarang disebut "kepentingan
non pengendali") ke dalam bagian dari ekuitas dan perubahan periode laporan keuangan komparatif untuk laporan
keuangan interim.

PSAK lainnya yang mulai berlaku sejak Januari 2011 telahdiimplementasikan dan tidak memiliki dampak yang signifikan
terhadap laporan keuangan.
6)

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas dan simpanan dalam bentuk rekening koran yang sewaktu-waktu bisa dicairkan serta
deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya, tidak dijaminkan dan tidak dibatasi
penggunaannya.

7) Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan terdiri dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan . entitas mengukur pada nilai wajamya, Dalam hal
aset keuangan atau libilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajamya melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau
liabilitas keuangan tersebut.
Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Untuk tujuan pengukuran nilai aset keuangan setelah pengakuan awal, perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan
dalan empat kategori sebagai berikut:

(1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Termasuk dalam klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah:
a. Deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan pada saat penempatan namun dijaminkan, atau
telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat
penempatan disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Deposito disajikan sebesar nilai nominal.
b. Investasi dalam bentuksurat berharga (efek) yang nilai wajamyatersedia dapat berupa efek utang (debtsecurities)
dan efek ekuitas (equity securities),digolongkan sebagai diperdagangkan (trading scurfties).
Termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, yang
biasanya ditunjukkan dengan frekuensi pembelian dan penjualan yang sering. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk
menghasiikan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini
diukur sebesar nilai wajamya. Laba (rugi) yang timbul dari pengukuran tersebut diakui pada periode berjalan.
(2) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity)

Investasi dimilki hinggajatuh tempo adalah Investasi dalam efek utang yang dimaksudkan untukdimiliki hingga jatuh
tempodiukur sebesar biaya perolehan yangdiamora'sasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
(3) Pinjaman yang diberikan atau piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang yang termasuk aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.
(4) Tersedia untuk dijual (available for sale)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang telah ditetapkan sebagai tersedia
untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang , (b) investasi yang
diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi. Laba rugiyang belum direalisasi dari selisih nilai wajar dengan nilai tercatat langsung dibebankan
sebagai komponen ekuitas.

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 dan 2011
(dalam rupiah)
8) Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai
pengaruh signifikan dan bukan mempakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura. Pengaruh signifikan
adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak
mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pengukuran nilai investasi pada entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas yaitu pada awalnya diakui sebesar biaya
perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba atau rugi
investee setelah tanggal perolehan. Bagian investor atas laba atau rugi investee diakui dalam lapoaran laba rugi
investor. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat
tersebut juga diperiukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagaian investor atas investee. Perubahan tersebut

termasuk perubahan yangtimbul dari revaluasi aset tetapdan selisih penjabaran mata uang asing . Bagian investor atas
perubahan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain investor.

Pada saat suatu perusahaan asosiasi (yang pencatatannya dengan metode ekuitas). menjual sahamnya kepada pihak
keb'ga dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya, maka nilai penyertaan bersih Perusahaan pada perusahaan
asosiasi tersebut akan terpengaruh. Perusahaan mengakui perubahan dalam penyertaan bersih pada perusahaan
asosiasi tersebut dengan mengkreditkan akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi".

Selanjutnya, pada saat perusahaan asosiasi (yang pencatatannya dengan metode ekuitas) merubah nilai mata uang
pelaporannya dari Rupiah ke Dollar AS. nilai penyertaan bersih Perusahaan pada perusahaan.asosiasi tersebut akan
terpengaruh. Perusahaan mengakui perubahan dalam penyertaan bersih pada perusahaan asosiasi tersebut dengan
mengkreditkan akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan".

Investasi dalam bentuk saham di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar
nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.

Investasi dalam bentuk saham dimana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham minimal 20%, tetapi tidak lebih dari
50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana biaya perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi

dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi
dengan pendapatan deviden. Bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi disesuaikan dengan
amortisasi atas perbedaan antara biaya perolehan penyertaan dan bagian pemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset

bersih (yang sama dengan nilai buku dari perusahaan asosiasi) pada tanggal akuisisi (goodwill), dengan menggunakan
metode garis lurus selama 5 (lima) tahun. Selisih bagian harga wajar dengan bagian pemilikan Perusahaan atas nilai

bukuaset tetap disusutkan sesuai dengan sisa taksiran umur aktiva yang bersangkutan.
9) Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya
(dalam pemyataan ini dirujuk sebagai 'entitas pelapor').

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas.
b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;

c. atau personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas indukentitas pelapor.
(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhl salah satu hal berikut:

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak.
dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang mempakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak keb'ga yang sama.
d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga.

e. Entitastersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau
entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program
tersebut maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
f. Entitasyang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf 1.
g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf1 a memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci
entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau
harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan
keuangan.
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10) Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan beban yang manfaatnya akan dinikmati pada tahun buku berikutnya. Biaya dibayar
dimuka disajikan di dalam neraca sebesar beban yang masih mempunyai manfaat pada periode berikutnya. Biaya
dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus
(straight-line method).
11) Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah dan aset
dalam penyelesaian, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan estimasi masa manfaat aset
tetap sebagai berikut:
Tahun

Jaringan pipa

16

Perlengkapan jaringan pipa

4

Ruang operator dan pagar keliling

4

Inventaris kantor
Warning sign dan patok row

4
4

Radio komunikasi

4

Perlengkapan anaiisa gas
Partisi gedung
Peralatan survey
Penangkal petir

4
4
4
4

. .•

Kendaraan

4

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masingmasing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.
Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah,
sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di
masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai yang terkait
dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi
selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.
Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan
keuntungan alau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.
12) Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. termasuk aset tak berwujud. ditelaah setiap akhir periode untuk mengetahui
apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa
nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara
nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
13) Aset Tidak Berwujud

Biaya pengembangan yang dapat diatnbusikan kepada produk atau proses yang memberi manfaat keekonomian masa
depan ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat ekonomi yang akan diterima
perusahaan.
14) Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan

Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan. untuk setiap area of interest, apabila memenuhi salah satu dari
ketentuan berikut ini:

(1) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi area of
interest tersebut atau melalui penjualan area of interest tersebut; atau
(2) kegiatan eksplorasi dalam area of interest belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan

terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktrf dan signifikan dalam atau berhubungan
dengan area of interest tersebut masih bertanjut.
Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan meliputi biaya-biaya penelitian umum, eksplorasi, biaya pinjaman,
pemblayaan kembali, studi kelayakan, dan pengembangan tambang yang terjadi sebelum dimulainya operasi komersial.
Biaya pinjaman meliputi beban bunga, selisih kurs. amortisasi premi swap dan biaya pinjaman lainnya. Biaya eksplorasi
dan pengembangan tangguhan ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal produksi

komersial dari area of interest yang bersangkutan sepanjang umur tambang atau sisa masa Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), mana yang lebih pendek.
Nilai tercatat biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan untuk setiap area of interest dievaluasi secara berkala dan

apabila temyata nilainya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka selisihnya akan dihapuskan pada periode
dimana keputusan tersebut dibuat.
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15) Aset Lainnya - Biaya Ditangguhkan

Biaya ditangguhkan disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Biaya perolehan mempakan biayabiaya yang dapat diatnbusikan kepada produk atau proses yang memberikan manfaat keekonomian masa depan.

Amortisasi per 31 Desember 2012 dan 2011 dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomis sebagai berikut:
Tahun

Ganti rugi pengelolaan pipa gas

8
3

Proyek PT Sunan Rubber

Proyek PT Alammigas Mega Energi

3

Biaya merger
Proyek Bojongmanik - Banten

3
3

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 64, 'Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada
Pertambangan Sumber Daya Mineral" dan PSAK No. 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum", yang keduanya menggantikan PSAK No. 29,"Akuntansi

untuk Minyak dan Gas" dan PSAK No. 33 (1994), "Akuntansi Pertambangan Umum". PSAK No. 64 secara spesifik
mengijinkan entitas untuk mengembangkan Kebijakan akuntansi untuk aset eksplorasi dan evaluasi dengan
Mempertimbangkan syarat paragraf 10 dari PSAK No. 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi

Akuntansi, dan Kesalahan". PSAK tersebut mengharuskan entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk
melakukan uji penurunan nilai pada aset tersebut bila tedapat indikasi bahwa harga perolehan aset tersebut melampaui
nilai yang dapat diperoleh. Pengakuan penurunan nilai dalam standar bam ini beriainan dengan penerapan pada PSAK
No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", namun penurunan nilai diukur sesuai dengan standar tersebut pada saat
penurunan nilai telah diidentifikasi. Penerapan PSAK No. 64 menyebabkan penyatuan akun "Aset Minyak dan Gas Bumi"

dan "Biaya Eksplorasi Tangguhan" yang sebelumnya disajikan dalam baris yang berbeda ke dalam "Aset Eksplorasi dan
Evaluasi' dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian mineral
dan minyak dan gas bumi, penentuan kelayakan teknis dan Penilaian kelayakan komersial dari sebuah sumber daya
teridentifikasi. Keaiatan tersebut meliDUti:

(i) pengumpulan data eksplorasi melalui topografi, studi geokimia dan geofisika;
(ii) pengeboran, penggalian dan sampel;
(iii) menentukan dan memeriksa volume dan menentukan dan memeriksa volume dan kualitas sumber daya; dan
(iv) menelili persyaratan transportasi dan infrastruktur.
Biaya administrasi yang tidak langsung dapat diatnbusikan dengan suatu daerah eksplorasikhusus dibebankan ke laba

atau rugi. Biaya lisensi yang dibayar sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada
dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu lisensi atau ijin. Biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk
amortisasiatas biaya lisensi yang dikapitalisasi) dibebankan ke laba atau rugi pada saat terjadinya kecuali dalam keadaan
berikut, dalam hal biaya tersebut dapat dikapitalisasi sehubungan dengan kegiatan batubara dan mineral:
i) akuisisi atas konsesi atau izin atas area of interest pada tahap eksplorasi dan evaluasi dari pihak ketiga yang diukur

pada nilaiwajar pada saat akuisisi; jika tidak
ii) keberadaan deposit mineral komersial telah ditetapkan. Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi dicatat dalam akun
"Aset Eksplorasi dan Evaluasi" dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai.
Aset tersebut tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan tetapi ditelaah untuk indikasi penurunan nilai.
Apabila suatu penurunan potensial terindikasi, penilaian dilakukan untuk setiap area of interestdalam kaitannya

dengan kelompok aset operasi terkait (yang mempakan unit penghasil kas) terhadap eksplorasi yang diterkait
tersebut. Sejauh biaya eksplorasi tidak diharapkan untuk dipulihkan, biaya tersebut dibebankan ke laba atau rugi.
Arus kas terkait dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas
investasi dalam arus kas konsolidasian, sedangkan arus kas terkait dengan biaya eksplorasi dan evaluasi yang
dlblayakan diklasifikasikan sebagai arus kas dari akbvititas operasi.

16) Utang Usaha

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi., kecuali
utang usaha yang sejak awal telah ditetapkan sebagai diukur pada niali wajar melalui laba rugi.
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