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Laporan Dewan
Komisaris

"Dewan Komisoris melihot pencapaion kinerja tahun 2016

menunjukkan bahwa Direksi telah berhosil menetapkan

strotegi yang tepat dan memiliki kemampuon untuk

melakukan eksekusi strategi dengan sangot boik."

Pemegang saham yang terhormat,

PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) berhasil

mempertahankan momentum pertumbuhannya secara

konsisten di tengah situasi yang penuh tantangan.

Meskipun penjualan hanya tumbuh satu digit sebesar

3%, Perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan laba

tahun berjalan sebesar 97o. Hal ini menandai kuat dan

kompetitifnya tahun berjalan kinerja Perseroan.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris dapat

menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik

dalam pemberian pengawasan dan nasihat kepada Direksi

dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan, dan

senantiasa menjaga obyektivitas dan independensi

dalam menjalankan perannya.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

sepanjang tahun 2016

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi

Perseroan, yang telah berusaha memberikan kinerja yang

baikditahun 2016. Dewan komisaris menilai bahwa Direksi

dan seluruh manajemen telah mengelola Perseroan

dengan meningkatkan pertumbuhan aset, memitigasi

risiko dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis,

serta menggali potensi dan mengoptimalkan berbagai

peluang bisnis.



Pada tahun 2016, Perseroan berhasil meningkatkan

penjualan neto sebesar 3olo dari Rp2,80 triliun pada

tahun 20I5 menjadi Rp2,88 triliun. Perseroan mencatat

laba tahun berjalan sebesar Rp502 milyar atau naik 9olo

dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp461 milyar.

Laba per saham mencapai sebesar Rp 79, meningkat dari

Rp 74 di tahun sebelumnya.

Dewan Komisaris melihat bahwa pencapaian kinerja ini

menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil menetapkan

strategi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk

melakukan eksekusi strategi dengan sangat baik.

Kinerja positif ini sekali lagi menggarisbawahi

kepemimpinan manajemen dalam mengelola Perseroan

menghadapi kondisi pasar yang ada, keunggulan strategi

usaha Perseroan, serta relevansi investasi Perseroan

di berbagai area dalam bebeberapa tahun terakhir,

yang mendukung upaya pengembangan usaha yang

menguntungkan dan berkelanjutan.

Pengawasan Terhadap lmplementasi Strategi

Dewan Komisaris secara berkesinambungan memantau

dan mengevaluasi kinerja Direksi sebelum maupun

setelah mengeksekusi program strategis, sekaligus

kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan

dan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan saran dan

rekomendasi yang diperlukan.

Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Direksi telah

mempertimbangkan dengan matang semua risiko

yang mungkin dihadapi dalam setiap langkah eksekusi

program strategis tersebut.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh

Komite Audit dan Komite Nominasi&Remunerasi.
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Selama tahun 2016, Direksi secara teratur melaporkan

kemajuan yang diraih dalam pencapaian target tahunan

kepada Dewan Komisaris, dimana penyampaian

laporan dilakukan oleh Direksi dalam Rapat Gabungan

bersama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa

melakukan kontak dengan Direksi untuk membahas dan

memberi arahan dalam mengatasi berbagai tantangan

serta mengantisipasi dampak dari perubahan situasi

perekonomian, perundang-undangan dan lingkungan

terhadap Perseroan. Pengawasan dan masukan-masukan

Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Komite Audit

dan Komite Nominasi&Remunerasi.

Dewan Komisaris berkoordinasi sangat erat dengan

Direksi untuk meninjau dan memonitor pergerakan

kondisi ekonomi, industri dan bisnis secara umurn, serta

memberikan nasihat, pandangan dan pengarahan terkait

langkah-langkah strategis yang dijalankan Perusahaan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh
Direksi

Berkaca pada pencapaian-pencapaian operasional dan

finansial yang dicapai oleh Perseroan selama tahun

2016, Dewan Komisaris menaruh harapan dan keyakinan

pada prospek usaha Perseroan yang terangkum dalam

rencana kerja yang disusun oleh Direksi dapat mampu

menghadapi peluang dan tantangan di masa depan.

Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas target bisnis,

prospek usaha dan strategi bisnis yang telah disusun oleh

Direksi. Dewan Komisaris berpendapat bahwa target-

target tersebut merupakan refleksi dari strategi jangka

panjang Perseroan, serta prospek ekonomi global dan

domestik.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi bisnis

yang ditetapkan Direksi tetap harus mempertimbangkan

segala risiko, memperkuat kondisi keuangan, melanjutkan

upaya optimalisasi asset, menyempurnakan proses

bisnis, peningkatan efisiensi di segala lini, dan komitmen

menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.
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Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
(GCG)

Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan prinsip-

prinsip GCG yang meliputi aspek-aspek transparansi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan

kewajaran dalam menjalankan pengelolaan Perseroan

akan membuat Perseroan memiliki daya saing kuat,

pengelolaan Perseroan yang profesional, efisien, dan

efektif. Di samping itu, setiap keputusan yang dibuat

Perseroan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan dan berkontribusi dalam

perekonomian nasional.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah

menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di tahun

2016. GCG merupakan mekanisme yang mengatur

hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan

secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab,

independen dan adil. Dewan Komisaris berpendapat

bahwa Perseroan telah merasakan manfaat yang

signifikan dari implementasi GCG yang telah dilakukan.

Pandangan tentang Kinerja Komite di bawah Dewan

Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari,

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang secara

kontinyu memastikan integritas dari laporan keuangan,

pengendalian internal, manajemen risiko dan audit

internal Perseroan, dan Komite Nominasi&Remunerasi

yanq membantu Dewan Komisaris melaksanakan

fungsi pengawasan khususnya dalam mendorong

dan memantau proses Nominasi dan Remunerasi agar

dilakukan secara obyektif dan dengan manajemen yang

sehat, sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

Baik.

Selama tahun 2016, dengan bantuan Komite Audit,

Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan Laporan

Keuangan Perseroan minimal sekali dalam tiga bulan,

baik Laporan Keuangan non audit maupun Laporan

Keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP),

dimana untuk t.hrn buku 2016 diaudit oleh KAP
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Purwantono,Sungkoro&Surja yang merupakan anggota

firma dari Ernst&Young Global Limited.

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan Komite

Nominasi&Remunerasi telah bekerja dengan baik dan

memberikan dukungan penuh kepada Dewan Komisaris

sehingga Dewan dapat menjalankan tugas dan fungsinya

untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi Perseroan

selama tahun 2016.

Perubahan Manajemen

Dewan Komisaris melaporkan bahwa pada tahun 2016

tidak ada perubahan dalam Komposisi Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada akhir tahun

2016 adalah:

Pada tahun 2016 terdapat perubahan susunan Komite

Audit, Bhakti Salim dan Sandi Rahaju telah mengundurkan

diri dari jabatannya sebagai anggota Komite Audit

Perseroan, selanjutnya Dewan Komisaris mengangkat

Yose Rizal dan Rudy Dharma sebagai anggota komite

audit Perseroan yang baru.

Dengan demikian, susunan Anggota Komite Audit pada

tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris lndependen

Ketua

Anggota

Anggota

: Suryadi

: Djojo Hartono

: Handi Hidayat Suwardi

: Handi Hidayat Suwardi

: Yose Rizal

: Rudy Dharma

Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih

kepada lbu Sandi Rahaju dan Bapak Bhakti Salim yang

telah memberikan peran dan sumbangsih terhadap
Perseroan selama masa baktinya.
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Penutup

Pencapaian di tahun 2016 merupakan bukti keunggulan

strategi jangka panjang Perseroan, kemampuan eksekusi

yang fokus dan penuh disiplin, serta keunggulan

kepemimpinan dan kontribusi Direksi dan seluruh

karyawan untuk mendorong Perseroan ke tingkat yang

lebih tinggi.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan

terima kasih kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh

karyawan Perseroan, berkat dedikasi dan kerja keras

selama tahun 2016, Perseroan mampu bertahan dalam

kondisi perekonomian yang mengalami tantangan. Kami

juga hendak mengungkapkan apresiasi kepada para

pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan dan para

pemangku kepentingan lainnya, yang telah bersama-

sama mendukung visi Perseroan untuk memberikan nilai

lebih dengan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Semoga prestasi yang baik ini semakin mendorong kita

untuk menorehkan kinerja yang lebih baik di tahun 2017.

Jakarta, April2017

/lffi/
Suryadi

Komisaris Utama

W\y
Djojo Hartono Handi Hidayat Suwardi

Komisaris Komisaris lndependen

lkhti5ar Lapor.n Tahunan 20i 5 PT sELAMAT *MpuRNATbk 
Z



Laporan Direksi

"Persentose kenaikon labo tohun berjolon yong lebih tinggi

dibanding persentase kenaikan penjuolan menunjukkan

bohwa berbagai perbaikan di dalam Perseroan telah

m e ngh osi I kan ef isiensi i nte rn al ya ng be ra rti."

Para Pemegang saham yang terhormat,

Walaupun kondisi tahun 2016 secara umum merupakan

tahun yang penuh tekanan, namun Perseroan mampu

menorehkan kinerja keuangan yang sangat baik.

Kinerja tahun 2016

Penjualan neto Perseroan meningkat 3olo, mencapai Rp2,9

triliun, dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk meningkat 60/o menjadi

Rp 452,9 milyar pada tahun 2016.

Segmen produk filter masih memberikan kontribusi

signifikan terhadap pencapaian kinerja penjualan

konsolidasi Perseroan tahun 2016. Produk Filter mencatat

pertumbuhan penjualan sebesar 4olo mencapai Rp 2,2

triliun dan menyumbang sebesar 760lo dari total penjualan

Perseroan. Produk Radiator, mencatat penurunan

penjualan sebesar 17olo mencapai Rp 332,3 milyar dan

menyumbang 12oh dari total penjualan Perseroan.

Segmen Karoseri, mencatat penurunan penjualan sebesar

13olo mencapai Rp 105,5 milyar dan menyumbang 4o/o dari

total penjualan Perseroan. Segmen Distribusi, mencatat
pertumbuhan penjualan sebesar 40o/o mencapai

Rp 703,9 m i lya r dan menyu m ba ng 24o/o dari total penj ua la n

Perseroan. Produk lainnya seperti karet, plastisol, fuel

tank, muffler dan brake pipe, mencatat pertumbuhan

penjualan sebesar 9olo mencapai Rp 313,1 milyar dan

menyumbang 110,6 dari total penjualan Perseroan. Secara

keseluruhan, penjualan domestik (lndonesia) mencapai

pertumbuhan sebesar 9olo menjadi Rp 828,5 milyar,

sementara penjualan luar negri mengalami pertumbuhan

sebesar 0,5olo menjadi Rp 2,1 triliun.

D! tengah persaingan yang semakin keras, Perseroan

berusaha untuk menjalankan bisnisnya secara simpel,
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ramping dan efisien. Langkah perbaikan dalam

pengelolaan rantai pasokan dan proses produksi serta

implementasi conti n uous imptovement secara menyeluruh

telah menjadikan Perseroan mampu melakukan

perencanaan dan proses produksi yang lebih efektif
dan efisien sehingga Perseroan mampu meningkatkan
produktivitas secara signifikan di tahun 2016. Persentase

kenaikan laba tahun berjalan yang lebih tinggi
dibanding persentase kenaikan penjualan menunjukkan

bahwa berbagai perbaikan di dalam Perseroan telah

menghasilkan efisiensi internal yang berarti.

Sepanjang tahun 2016, Direksi senantiasa memastikan

kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban,

mendanai investasi dan ekspansi usaha serta memberikan

imbal hasil bagi pemegang saham

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan

nilai bagi pemegang saham, termasuk melalui

pembayaran dividen yang tercermin pada pembagian

dividen tunai final tahun buku 2015 sebesar Rp 71,98

milyar pada 24 )uni 2016, sesuai dengan Hasil Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan pada 31 Mei 2016 dan

dividen tunai interim l,ll, dan lll tahun buku 2016 dengan

total sebesar Rp 208,75 milyar atau Rp 100 per saham.

yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham

yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

tanggal 10 Mei 2016, 08 Agustus 2016, dan 14 November

2016.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan likuiditas

saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek lndonesia,

pada bulan November 2016 Direksi Perseroan telah

melaksanakan pemecahan nilai nominal saham Perseroan

(stocksplit) dari Rpl00 menjadi Rp25, sesuai dengan hasil

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan

pada 18 Oktober 2016. Jumlah saham Perseroan yang

tercatat di Bursa Efek lndonesia setelah pelaksanaan stock

split tersebut meningkat menjadi 5.758.675.440 lembar

saham.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia ditetapkan

sebagai salah satu prioritas penting oleh Direksi, suatu
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bukti bahwa bagi Perseroan, sumber daya manusia

adalah aset yang paling utama. lnvestasi pelatihan

dan pengembangan terus berlanjut, bekerja sama

dengan berbagai institusi pendidikan terkemuka,

untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin masa

depan Perseroan. Selain itu, Direksi telah bekerja keras

untuk menanamkan nilai-nilai inti Perseroan di seluruh

organisasi, guna memastikan kepatuhan pada standar

etika profesional yang tertinggi oleh seluruh jajaran

karyawan Perseroan. Membina dan mempertahankan

tim yang berbakat merupakan kunci tercapainya tujuan

pertumbuhan strategis Perseroan.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Direksi

berkomitmen untuk mengembangkan pemimpin masa

depan Perseroan. Perseroan menawarkan program-

program dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi

para kader PemimPin.

Direksi sepenuhnya menyadari, bahwa keterlibatan

dan motivasi karyawan adalah faktor penting untuk

mempertahankan kinerja usaha. Dalam hal ini, Perseroan

berupaya untuk menciptakan iklim kerja yang positif

serta membangun hubungan industrial yang harmonis,

yang mendorong komunikasi terbuka dan menghargai

setiap pendapat.

Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan publik, Perseroan secara konsisten

menerapkan standar tertinggi dalam tata kelola

perusahaan di setiap aspek operasional Perseroan'

Kami percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut

kami memberikan jaminan kepada semua pemangku

kepentingan baik internal maupun eksternal mengenai

keberlanjutan usaha yang penting bagi keberlanjutan

Perseroan.

Perseroan memiliki Komite Audit yang membantu

Dewan Komisaris dalam memastikan kesesuaian prinsip

prinsip transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas,

independensi dan kewajaran dalam perencanaan dan

pelaksanaan operasional Perseroan termasuk pelaporan

keuangan. Komite Audit secara berkala juga memberikan

arahan konsultatif kepada Unit Audit lnternal dalam
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melaksanakan kegiatan audit reguler, dan kegiatan audit

khusus.

Sepanjang tahun, Unit lnternal Audit telah melakukan

audit dan penilaian secara independen mengenai

kehandalan dan efektivitas sistem dan mekanisme

pengendalian internal perusahaan serta membantu

manajemen dan unit-unit kerja untuk mencapai target

masing-masing.

Selama tahun 2016 Direksi memberikan perhatian yang

lebih ketat pada peningkatan implementasi prinsip-

prinsip tata kelola usaha yang baik di seluruh organisasi

Perseroan melalui pengendalian yang lebih ketat di

seluruh proses bisnis dan di setiap titik rantai suplai

Perseroan. Direksi terus memantau efektivitas kerangka

tata kelola Perseroan, khususnya dalam hal manajemen

risiko dan pengendalian internal (internol conttol),

dimana Direksi yakin bahwa kedua kerangka tersebut

telah memadai. Direksi juga secara teratur me;lgadakan

sosialisasi kode etik Perseroan kepada karyawan karena

kami percaya bahwa nilai-nilai inilah yang mendukung

praktek tata kelola perusahaan Perseroan.

Strat€gi dan kebijakan Strategis Perseroan

Direksi menyadari bahwa untuk mencapai kinerja

yang handal baik dari aspek operasional maupun

aspek keuangan, diperlukan perencanaan dan upaya-

upaya strategis sehingga memudahkan dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya

strategis yang telah dilakukan oleh Perseroan dalam

mendukung pencapaian kinerja tahun 2016 antara lain:

. Peningkatan competitiveness melalui
perbaikan HPP (Harga Pokok Penjualan)

. Pengembangan pasar baru dan existing

market, baik melalui pola investasi maupun
pola kerja sama dengan distributor Perseroan

yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas.
. Perencanaan operasi yang terukur di

monitoring dan dikendalikan secara kontinyu.
. Menjaga keseimbangan penerimaan dan

pengukuran serta portofolio operasi dan

investasi.
. Penguatan jaringan distribusi

memperluas ketersediaan produk.
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Kendata-Kendala Yang DihadaPi

Sepanjang tahun 2016, Direksi selaku manajemen

dan seluruh karyawan Perseroan telah berupaya

meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah

tetapkan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan

tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan

di sepanjang tahun 2016, di antaranya perlambatan

ekonomi global, melemahnya tingkat permintaan produk

khususnya dari negara-negara yang terkena dampak

penguatan mata uang USD, fluktuatif nilai tukar mata

uang asing, harga beberapa komoditas yang menjadi

bahan baku utama produksi mulai meningkat menjelang

akhir 2016, kebijakan dan peraturan negara tujuan ekspor

baik itu kebijakan keuangan & perbankan, perpajakan (tax

treaty), kebijakan ekspor impor dsb.

Prospek Usaha Perseroan Ke DePan

Direksi berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki prospek

usaha yang baik dan akan mampu tumbuh secara

berkelanjutan. Sumber pertumbuhan Perseroan di masa

depan akan datang dari pasar global. Hal ini dapat

dilihat dari publikasi data dari pesaing Perseroan bahwa

penjualan produk filter di pasar global mencapai ASS50

milyar per tahun dan penjualan produk radiator sebesar

1,650,000 unit per tahun, jika dibandingkan dengan

penjualan produk Perusahaan filter dan radiator saat ini

yang nilainya sangat kecil.

Perseroan masih terus mencari peluang bisnis yang

memiliki portofolio bisnis yang secara strategis dapat

memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara

keseluruhan. Perseroan berencana memperluas

dan mengembangkan peluang bisnis yang memiliki

prospek baik sekaligus mencari model bisnis yang

menguntungkan. Dalam pengembangan bisnis

internasional ini, tidak menutup kemungkinan

pertumbuhan yang terjadi adalah bersifat inorganik.

Namun demikian, Perseroan memastikan akuisisi

perusahaan-perusahaan yang prospektil dilakukan

dengan hati-hati, dalam skala yang terukur dan

mempertimbangkan nilai tambah dan resikonya.

Perubahan komposisi Direksi

Sepanjang tahun ini, tidak terjadi perubahan pada
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komposisi Direksi, tidak ada anggota yang baru atau yang

mengundurkan diri.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Direksi sepenuhnya menyadari bahwa Perseroan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

masyarakat, oleh karena itu Perseroan senantiasa

berupaya mewujudkan rasa kepedulian yang tinggi
terhadap masyarakat dan lingkungan dimana Perseroan

berada. Perseroan percaya bahwa bentuk perwujudan

kepedulian adalah melalui pemberdayaan masyarakat

dengan pendekatan terarah, sehingga terjalin hubungan

yang saling membangun dengan masyarakat sekltar.

Selama tahun 2016, kegiatan CSR Perseroan meliputi

upaya-upaya di bidang pengembangan kesehatan

masyarakat, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur

serta keagamaan.

Apresiasi

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan ucapan

terima kasih kepada Para Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, seluruh karyawan, pemasok, dan terutama

para konsumen atas berlanjutnya kepercayaan kepada

Perseroan. Dukungan penuh ini memotivasi kami untuk

meraih hasil lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, April 2017

Eddy Hartono
Direktur Utama

R"ill/'.-
Surja Hartono

Direktur

tt

4^*f*-*
Ang Andri Pribadi

Direktur

Rusman Salem

Direktur

Lucas Aris Setyapranarka
Direktur lndependen
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lkhtisar Keuangan

Penjualan Neto

Beban Pokok Penjualan

Laba Bruto

Laba Usaha

Laba tahun berjaian ')

Laba tahun berjalan yang dapal
diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk
Kepentingan NonPengendali

Penghasilan Komprehensif Lain

Total Penghasilan Komprehensif
tahun berjalan yang dapat
diatribu5ikan kepada:

Pemilik entitas induk
Kepentingan NonPengendali

Laba Per saham

2.880

1.946

2.803

1_933

470

603

461

417

29

74

934

668

s02

453
49

(28)

438
37

79

424

0s)

Total Aset

Total Aset Lancar

Modal Kerja Bersih'z)

Total Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas

Total Ekuitas

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada:

Pemilik Entitas induk
Kepentingan NonPengendali

Total Saham Beredarn

675 7AO

1.580 1.440

1.378 1.220
202 220

5,754,675,440 5,758,675,440

2.255

1.454

946

508

166

22%

32%

30%

43%

246%

2.220

1.369

797

572

20a

31%

15%

21%

32%

35%

54%

239%

Margin Laba Bruto

Margin Laba Eersihn

Laba Bersih terhadap Aset')

Laba Bersih terhadap Ekuitas 5)

Rasio Liabilitas terhadap Total Aset

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 6)

Rasio Lancar

32%

15%

Angka dinyatakan dalam milyar rupiah kecuali data per saham

1) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk + Kepentingan
non pengendali

2) Aset lancar Liabilitas Jangka pendek
3) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / penjualan

neto
4) Laba Tahun Berjalan /Total Aset
5) Laba Tahun Berjalan / Totai Ekuitas
6) Total Liabilitas / Total Ekuitas
* Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (Jto.ft Jpiit) dengan rasio 1:4 untuk saham

Perseroan dengan nilai nominal Rpl00 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp25 per
lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2016,
yangefektif padatanggal 2November2016.

@ 
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Kas dan setara kas

Piutang usaha - pihak ketiga neto

Piutanq usaha - pihak berelasi

Piutang lain-lain - piha\ ketiga

Piutang lain lain - pihak berelasi

Piutang derivatif

Persediaan - neto

Uang muka
giaya dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka

Total aset lanaal

96.510

717.867

10.354

3.702

237

5.822

555.341

17_978

2.344

44.232

1.454.947

122.963

591.422

8.033

5.187

63

8.899

560.755

10.218

4.609

55.949

1.368.558

Aset pajak tangguhan

lnvestasi pada entitas asosiasi

Aset keuangan tidak lancar

Aset tetap - neto

Uang muka pembelian aset tetap

Aset tidak lancar lainnya

Totrl aset tidak lan(ar

35.107

19.748

14.828

658.258

63.108

9.304

800.353

34.924

11.238

14.828

714.935

60.548

9.077

851,550

Utang bank jangka pendek

Utang usaha - pihak ketiga

Utanq usaha - pihak berelasi

Utang lain-lain - pihak ketiga

Utang lain lain pihak berelasi

Lltang pajak

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Beban akrual

Uang muka penjualan

Liabilitas jangka panjang yang

jatuh tempo dalam satu tahun:

Utang bank jangka panjang

Utang sewa beli

Utang Sewa guna pembiayaan

Total li.bilitas.iangka pendek

'105.497

213.O14

32.744

9.928

122

55.422

29.019

37.703

15.011

7.593

2.369

508.482

77.355

163.307

13.444

50.089

30

37.076

33.672

43.213

12.166

139.073

2.270

17

571.712

Liabilitas imbalan kerjajangkapanjang

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas jangka panjang - setelah

dikurangi bagian yang jatuh

tempo dalam satu tahun

Utang bank jangka panjang

Utang sewa beli

Total liabilitas jangka p.njang

124.507 r05.847

7.333

93.015

1.953

204.144

Modal disetor dan ditempatkan penuh

Tambahan modal disetor
Komponen lainnya dari €kuitas

saldo laba

Telah ditentukan peng!unaannya

- Belum ditentukan penqqunaannya

Kepentingan non pengendali

Total ekuilas

143.967

49.899

(8.991)

28.991

1.163.895

202.292

1.540.0ss

143.967

49.692

(1.759)

28.993

1.004.899

220.456

1.440.248
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian
dalam Jutaan Ruplah (kecuali dinyatakan lain)

Pcnru!l!n neto

8.b.n pokok p.nJu.l.n
Laba bruto
Beban pen.iualan

Beban umum dan administrasi

Pendapatan operasi lainnya

Beban operasi lainnya

Laba us.ha
Penghasilan keuangan

Biaya keuangan

Bagian laba neto entitas asosiasi

Laba sebelum p.jak p€ngh.!ilan
Eeban pajak penghasilan - neto

Labat.hun berjal.n
Penghasilan komprehensif lain

Total pengh.sil.n komprohenslf

t.hun berJrlan
L.b! t.hun berj.l.n y.nE d!p.t
dl!trlbu.lkrn krprdrr

Pemlllk entitas lnduk
Kepentingan nonpengendali

lot.l
Total pcnghrsll.n komplehenslt t.hun

Pemilik entitas induk

Kepentingan nonpengendali

Total

Laba per saham yang dapat diat.ibusikan
kepada pemi!ik entitas induk

2.479,476 2,402.924
(1.e33.:.8_11.

934.141 869.537
(160.37s)

1144.7s9)

44.126

(9.076)

(161.496)

1127.337)

47,818

125.525\

4.280

(2s.420)

. __ 1 8qq.

5A3.717

l1??,!lq)
461.307

05.219)

668.057
330'

{rs.438)

,--_:Jgl_
658.208
(15q,gtq)

502.192

l27f?3)
474.499

452.885 427.624

49.307 33.679

502.192 461.307

416.936

29.152

446.088

74

437.599

36.900

474.499

79

Laporan Arus Kas Konsolidasian
dalam jutaan Rupiah

Kas neto yang dlperoleh dari
aktlvitas operasi

Kas neto yang digunakan untuk
aktlvitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk
aktivitas pendanaan

Kenaikan (Penurunan) neto kas dan
setara kas

Dampak neto perubahan nilai tukar atas
kas dan setara kas

Kas dan setara kas awal tahun

Ka3 dan aetara kar akhlrtahun

582.843

(127.7s2)

1479,677)

(24.586,

{r.867)

122.963

95.510

53r.987

(2s9.353)

1226.931)

45.7o3

1.400

75,860

122.953

@ PTtu*rATsEMpurNAtbk rkhtisar LaporanTahsnan 20r6



Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
dalam jutaan Rupiah
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Komposisi pemegang saham per 31 Desember 201 6

PTAdrindo lntiperkasa

Lain lain (ma5ing-masing dengan
kepemilikan di bawah 5%)

Jumlah

3.347.263.708 58,13% 83.681.592.700

2.411.411.732 41,87% 60.285.293.300

5.758.675.440 100,00% 143. 6.886.000

Kalender Dividen

Final 2015

lnterim I 2016

lnterim,l 2016

lnterim lll 2016

loJuni 2016 24 Juni2,16

10Mei2016 25Mei2016

08 Agustus 2016 25 Agustus 2016

14November2016 24November20l6

Harga Saham per triwulan 2016

2016

Q1

Q2

Q3

Q4

Nov

Des

1.018

1.050

1.153

1.018

885

990

885

1.100

1.200

1.170

1.100

980

1.005

980

1.225

1.213

1.225

1.200

1.163

1.163

1.020

126.768.800

31.195.200

22.962.400

30.859.600

41.7s1.600

6386.900

7.770.700

Kepemilikan Saham Perseroan

Bradke Synergies
Sdn Bhd

PT Hydraxle
Perkasa

PT Panata -raya
Mandiri

PT POSCO
lndonesia Jakarta
Processing
Center

PT Prapat
Tunggal Cipta

PTSelamat
Sempana Perkasa

PTTokyo
RadiatorSelamat
Sempurna

Perusahaan
lnvestasi

Produksi
Karcseri

Produki
Filter

Industri
Pemrosesan Baja

Distributor
Tunggal

Produksi
Karet

Produk5i
Radiator

51%

1994 2013

2013

20122013

![ 
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