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KATA PENGANTAR
INTRODUCTION

“Lebih kuat dan lebih baik,” adalah ungkapan yang 

paling tepat menggambarkan PT ARITA PRIMA 

INDONESIA TBK, selanjutnya disebut “Arita”, 

“Perusahaan”, atau “Perseroan”. Sepanjang 14 tahun 

perjalanan telah kami lewati dengan dukungan Unimech 

Group Berhad dan produktivitas segenap karyawan. 

Arita kini mampu melayani kebutuhan pelanggan 

melalui penyediaan valve secara profesional. Saat 

ini, setidaknya 30 kantor cabang telah didirikan dan 

tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan valve yang pertama kali berhasil 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013, Arita mempunyai mimpi 

memperluas jangkauan usaha baik secara nasional 

maupun internasional.

Strategi usaha yang matang terus menerus dijalankan 

dengan penuh komitmen, sehingga di masa 

mendatang mimpi yang besar ini dapat terwujud. 

“Even stronger and even better,” is the most 

appropriate expression to reflect PT ARITA PRIMA 

INDONESIA TBK, hereinafter is referred to as ‘’Arita’’ 

or “Company”. We have gone through a 14-year 

journey with the support of Unimech Group Berhad 

and the productivity of all employees. Arita is now 

able to fulfill the needs of the customers through 

the provision of valve professionally. Currently, 

at least 30 branch offices have been established 

and dispersed across all regions in Indonesia.

As a company that carries out business in valve 

trading, which is also the first valve company to list 

its shares in the Indonesian Stock Exchange in 2013, 

Arita’s vision is the expand business both nationally 

and internationally.

Well though-out business strategy continues 

to be implemented with full commitment so that 

the great vision can be realized in the future. 
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sebagai langkah awal untuk pembangunan ARITA 
industrial Park di Purwakarta.

 Purchased 250,000 m2 (25 hectare) of land in 
Purwakarta as the first step of the ARITA Industrial 
Park construction.

sebagai langkah awal untuk pembangunan ARITA
industrial Park di Purwakarta.

Purchased 250,000 md 2 (25 hectare) of land in 
Purwakarta as the first step of the ARITA Industrial 
Park construction.

JANUARI 2014
JANUARY 2014

FEBRUARI 2014
FEBRUARY 2014

JUNI 2014
JUNE 2014

MARET 2014
MARCH 2014

berupa layanan terbaik sebagai nilai tambah 
dari produk berkualitas. Sebagai komitmen 
untuk menyediakan layanan purna jual yang 
memuaskan, Arita mendirikan workshop pada 
bulan Maret 2014.

 Many customers demand complete solutions with 
the best supplementary service in addition to high 
product quality. As the commitment to provide 
excellent after sales service, Arita launched 
a workshop in March 2014.

Untuk memenuhi permintaan dan potensi yang 

tinggi di industri Minyak dan Gas, Arita mendirikan 

divisi penjualan khusus untuk Offshore drilling 

 Due to high demand and potential in Oil & Gas 
industry, Arita established a new sales division for 
Offshore drilling. 

Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham 

 Held a General Meeting of Shareholders (GMS) 
in the Indonesian Stock Exchange Building. 

dengan membuka divisi penjualan untuk melayani 
industri Oleochemical

 Expanding the business in Palm Oil industry 
by opening a sales division to serve 
Oleochemical industry.  
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SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014

AGUSTUS 2014
AUGUST 2014

JULI 2014
JULY 2014

NOVEMBER 2014
NOVEMBER 2014

Mengadakan acara buka puasa bersama dengan 

anak yatim piatu sebagai bagian dari program 

 Held a breakfasting event with foster children 
as a part of the Company Social Responsibility 
(CSR) program.

Membuka 2 cabang baru di Palu dan Tanjung 

Selor, sehingga total cabang yang dimiliki 

Perusahaan menjadi 30.

 Opened 2 new branches in Palu and Tanjung 
Selor, making for a total of 30 Company branches.

Pembelian lahan seluas kurang lebih 3000 m2 

 Purchased 3,000 m2 of land in Jakarta Garden City 
for Arita’s head office.

Memperkenalkan beberapa lini produk baru 

antara lain Schneider instrumentation dari Jerman, 

serta produk diaphragm valve valve, dan 

control valve.

 Introduced several new products lines, including 
Schneider instrumentations from Germany, also 
diaphragm valve, PVC valve, and control valve.

IKHTISAR 2014
2014 HIGHLIGHTS
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LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan 

Yang Terhormat,

Laporan Tahunan ini kami sampaikan sebagai wujud 

tanggung jawab Perseroan dalam bentuk pelaporan 

kinerja dan perkembangan usaha Perseroan di tahun 2014. 

Dalam pelaksanaan aktivitas Perseroan selama tahun 

2014, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan 

telah berkomitmen untuk terus meningkatkan seluruh 

aspek usaha dari mulai kegiatan operasional, organisasi, 

keuangan, pengelolaan risiko, manajemen, termasuk 

di dalamnya praktik tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Dewan Direksi 

selama tahun 2014 dalam pengelolaan perusahaan 

cukup baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan 

keputusan-keputusan yang ditempuh manajemen dalam 

menghadapi tantangan bisnis, hingga akhirnya berhasil 

meningkatkan ekspansi bisnis yang berujung pada 

kenaikan pendapatan Perseroan.

Kinerja operasional dan keuangan perseroan di tahun 

2014 mencatat hasil yang positif dengan kenaikan sebesar 

50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini 

merupakan prestasi bagi Perseroan yang dapat menjawab 

tantangan di tengah kondisi pasar global yang tidak 

menentu, terutama situasi politik yang cenderung tidak 

stabil di tahun 2014 dan dapat mempengaruhi kinerja 

Perseroan. Namun, kondisi ekonomi secara makro yang 

dianggap baik dan memberikan peluang bagi Perseroan 

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We present this Annual Report as a form of the Company’s 
responsibility in the form of the Company’s business 
performance and growth reporting for 2014. In the 
implementation of the Company’s activities throughout 
2014, the Board of Commissioners, the Board of Directors 
and all employees are committed to continuously 
improve all business aspects from operational activities, 
organization, financial, risk management, management, 
including corporate governance practices.

The Board of Commissioners sees that the performance 
of the Board of Directors throughout 2014 in the 
management of the Company is fairly good. This is 
reflected in the policies and decisions taken by the 
management in facing business challenges to be able to 
increase business expansion, resulting in the increase of 
the Company’s revenue.

The operational and financial performance of the Company 
in 2014 recorded positive output with a performance 
increase of 50% compared to the previous year. This is 
an achievement for the Company, as it succeeded to rise 
up to the challenge in the midst of uncertain global market, 
especially with the unstable political situation in 2014 that 
may affect the Company’s performance. However, as the 
macro economic condition was deemed well and provides 
opportunities for the Company to expand its business, 

Dato’ Lim Cheah Chooi

Komisaris Utama

President Commissioner
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Jakarta, 31 Desember 2014

Jakarta, December 31st 2014

Komisaris Utama

President Commissioner

untuk mengembangkan usaha, Perseroan optimis akan 

dapat meningkatkan performa kerjanya.

Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan kepada 

Direksi untuk melaksanakan strategi-strategi seperti 

yang telah disusun dan ditetapkan di dalam Rencana 

Kerja Perseroan sesuai prinsip-prinsip dan praktik terbaik 

Perseroan. Dedikasi dan kerja keras yang optimal dari 

segenap jajaran Direksi serta ditopang oleh segenap 

sumber daya manusia Perseroan, semuanya telah turut 

berperan dalam keberhasilan kinerja Perseroan. Prinsip- 

prinsip dan strategi usaha yang dijalankan di tahun 2014 

telah berhasil dengan baik.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi strategi-strategi 

usaha yang dicanangkan oleh Dewan Direksi, di antaranya 

diversifikasi pada sektor-sektor usaha baru, cabang baru 

dan variasi produk. Peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia Perseroan juga terus dilakukan dengan berbagai 

pelatihan dan orientasi yang diberikan di sepanjang tahun 

2014. Berbagai upaya perluasan usaha juga telah mulai 

dilakukan dengan pembelian lahan di Purwakarta dan 

pusat yang baru dan ARITA Industrial Park.

Kami berkeyakinan bahwa prospek perekonomian Indonesia 

akan terus tumbuh seiring dengan kestabilan makro 

ekonomi dan iklim investasi di beberapa sektor usaha. 

Perkembangan industri kilang minyak dan gas yang masih 

cukup menjanjikan dikemudian hari, juga akan menciptakan 

kesempatan baru bagi pertumbuhan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris akan terus memberikan dukungannya 

kepada Direksi dalam melaksanakan semua rencana 

usaha ke depan, dan yakin bahwa semua strategi usaha 

yang telah ditetapkan akan berhasil dijalankan dengan 

baik di tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan penghargaan untuk segala upaya 

segenap jajaran Direksi, manajemen serta seluruh karyawan 

Perseroan atas totalitas dan kerjasama yang solid sepanjang 

tahun 2014. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima 

kasih atas loyalitas dan kepercayaan para pemegang 

saham terhadap Perseroan. Dengan terus tumbuh dalam 

kinerja dan kerjasama yang solid, bersama- sama kita pasti 

bisa mencapai target yang lebih baik lagi di tahun 2015. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama langkah kita. 

the Company was optimistic that it would be able 
to improve its work performance. 

To that end, the Board of Commissioners had provided 
direction to the Board of Directors to implement various 
strategies as formulated and stipulated in the Company’s 
Work Plan under the Company’s principles and best 
practices. The dedication and hard work of the entire 
Board of Directors, supported by the human resources of 
the Company contributed to the success of the Company’s 
performance. The result of the business principles and 
strategies implemented in 2014 were satisfactory.

The Board of Commissioners also appreciates the 
business strategies stipulated by the Board of Directors, 
including diversification in new business sectors, new 
branches and product variation. The Company’s Human 
Resources competency continues to be developed through 
various trainings and orientations provided throughout 
2014. Various business expansion efforts have also been 
commenced with the purchase of lands in Purwakarta and 
Jakarta Garden City as the embryo of the construction of 
the new head office and ARITA Industrial Park.

We believe that the Indonesian economic prospect will 
improve as macro economy and investment climate 
in several business sectors are stabilizing. The promising 
development of the oil and gas refinery industry in the 
future will also create new opportunities for the Company’s 
business growth. 

The Board of Commissioners will continue to provide 
its support to the Board of Directors in implementing 
all future business plans, and believes all business 
strategies that have been set will be implemented well in 
the coming years.

We give our appreciation to the Board of Directors, 
management, and all employees of the Company 
for their solid dedication and cooperation throughout 2014. 
The Board of Commissioners would also want to express 
its gratitude to the loyalty and trust of the shareholders 
to the Company. Through growth in performance and solid 
cooperation, together we will be able to achieve higher 
target in 2015. May the God Almighty stay with us through 
our journey.



6

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Para Pemegang Saham Yang Terhormat,

Tahun 2014 secara fundamental memberikan peluang 

bagi adanya pertumbuhan pasar, mendorong investasi, 

dan pertumbuhan konsumsi di Indonesia sehingga kondisi 

ekonomi secara makro dianggap baik.

Kondisi yang cukup menjanjikan ini dipengaruhi dan 

sedikit banyak diperlemah oleh faktor dan suasana politik 

di Indonesia dengan adanya pemilu presiden 2014. Situasi 

politik yang tampak tidak stabil pada saat itu membuat 

banyak investor dan masyarakat merasa was-was. Hal ini 

juga yang memperkecil potensi terjadinya pertumbuhan 

ekonomi yang sebenarnya sedang berjalan baik dan dapat 

memberikan peluang perseroan-perseroan untuk tumbuh 

dan berkembang.

Hal ini juga berimbas pada kinerja Perseroan walaupun 

tidak sangat berpengaruh. Pada tahun 2014, di tengah 

gejolak pasar yang cenderung tergerus dengan kondisi 

situasi politik Indonesia yang kurang menguntungkan 

dan kondusif, Perusahan berhasil mencatat peningkatan 

kinerja sebesar 50% dibanding dengan tahun 2013. 

Dengan adanya pergerakan pelaku pasar yang terus 

tumbuh dan dukungan pertumbuhan makro ekonomi 

Indonesia sekitar 5,7%, Perseroan bisa memanfaatkan 

dan melakukan penetrasi pasar yang masih terbuka 

dengan memanfaatkan berbagai kekuatan dan kelebihan 

Low Yew Lean

Direktur Utama

President Director

Dear esteemed Shareholders,

The year 2014 provided fundamental opportunities 
for market growth, investment growth, and consumption 
growth in Indonesia so that the overall macro economic 
condition is deemed good.

The promising environment affected by and slightly 
suffered from the Indonesian political factors with the 2014 
presidential election. The unstable political environment 
at the time concerned many investors and the society. 
This was also the factor that reduced the good potential 
for economic growth, which can provide companies with 
the opportunity to grow and develop.

This also affects the Company’s performance, albeit 
to a lesser degree. In 2014, in the midst of the market 
fluctuation, which tended to slow down with the 
unfavorable Indonesian political condition, the Company 
succeeded to achieve a performance growth of 50%  
from 2013.

The growing market players and the support from 
the Indonesian macro economic growth at 5.7%, 
the Company was able to capitalize and penetrate 
the open market, by utilizing its various strengths and 
advantages through the 30 branches of the Company 
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yang dimiliki melalui 30 cabang Perseroan yang telah 

beroperasi dan mampu melakukan perputaran penjualan 

untuk 12 bulan serta kelengkapan stok produk dengan 

kuantitas yang sangat memadai di gudang Marunda. 

Selain itu, reputasi Perseroan juga semakin kuat di pasar, 

hal ini dibuktikan dengan penambahan jumlah pelanggan 

yang saat ini sebanyak 8.800 perseroan. Kelebihan 

lainnya adalah harga yang fleksibel sehingga mampu 

bersaing dengan kompetitor dan merebut banyak potensi 

pasar yang ada. Strategi pemasaran, penetrasi pasar dan 

produksi yang agresif juga dilakukan Perseroan ke semua 

sektor usaha yang dapat menyerap produk, mendukung 

pergerakan dan pertumbuhan Perseroan secara 

keseluruhan di Indonesia.

Direksi telah menetapkan rencana kerja dan target untuk 

Perseroan di tahun 2014, meliputi target pertumbuhan 

penjualan yang tinggi dan dilakukan secara agresif. 

Hal ini dilakukan untuk mendorong penetrasi penjualan 

agar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan 

sejalan dengan penambahan kantor cabang-cabang 

baru agar dekat dengan target pasar yang ada di area 

tersebut, seperti target pada potensi pasar sawit atau 

water work, industri kelautan, 

Oleochemical, Minyak dan Gas, Petrokimia, produk 

instrumen keamanan, dan industri bangunan.

Melalui strategi yang tepat sasaran, sebagian dari target-

target yang telah dicanangkan tersebut telah tercapai. 

Perseroan dapat mengenalkan dan mendekatkan 

beragam variasi produknya pada potensi pasar yang 

ada di berbagai wilayah Indonesia. Di tahun mendatang, 

masih banyak potensi pasar yang akan menjadi sasaran 

berikutnya seperti offshore, mining, control valve, power 
plant, perusahaan-perusahaan Jepang yang berbasis di 

Indonesia, food & beverage, dan pharmaceutical

   

Tahun 2015 memiliki prospek dan harapan lebih baik 

karena diharapkan situasi politik dalam negeri cukup 

stabil dan kondusif. Situasi ekonomi akan bangkit kembali 

baik secara global dan nasional. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya investor dari dalam dan luar negeri yang mulai 

berinvestasi di Indonesia. Selain itu, situasi harga minyak 

secara bertahap setelah menyentuh harga terendah akibat 

dampak resesi ekonomi. Kondisi di tahun 2015 diharapkan 

akan membuat Perseroan tumbuh dengan penuh percaya 

diri karena didorong pulihnya banyak sektor usaha yang 

akan berdampak pada peningkatan kerja di seluruh 

sektor Perseroan. 

Target Perseroan di tahun 2015 adalah menambah 10 

hingga 15 cabang baru dengan total cabang menjadi 

40-45 cabang, penguatan produk baru pada valve, 

instrument, control valve, sanitary fitting, safety equipment 
dan yang lainnya. Selain itu juga menambah jumlah 

divisi baru sehingga diharapkan target Perseroan 2015 

dapat direalisasikan.

in operation, and succeeded to achieve sales turnover 
for 12 months and maintain stocks at a sufficient quantity 
in the Marunda warehouse. Moreover, the Company’s 
reputation improved in the market, reflected in the growth 
of customers, which is currently at 8,800 companies. 
Another advantage is the flexible price, so that it is able 
to compete with competitors and grab the existing market 
potential. Aggressive marketing, market penetration, 
and production strategies were also implemented by 
the Company to all business sectors that have a need 
for the product, supporting the overall mobilization and 
growth of the Company in Indonesia. 

The Board of Directors has set work plan and target 
for the Company in 2014, including high sales growth 
target to be achieved through aggressive strategies. 
The implementation is expected to boost sales penetration 
for significant increase, in line with the addition of new 
branch offices to reach the target market in the area, such 
as the target of palm oil market potential or the Palm Oil 
Factories (PKS), water work, the marine industry, Oleo 
chemical, Oil and Gas, Petrochemical, security instrument 
products, and the construction industry.

Through well-targeted strategy, some of the targets set 
were achieved. The company succeeded in introducing 
and bringing the various products closer to the existing 
market potential in various areas in Indonesia. In the 
coming years, a great market potential remains to be 
targeted, such as offshore, mining, control valve, power 
plant, Japanese companies based in Indonesia, food & 
beverage, and pharmaceutical (sanitary fitting products).

The year 2015 shows greater prospect and opportunities, 
as the domestic political condition is expected to grow 
more stable and favorable. Global and national economic 
conditions are expected to recover.  This is marked 
by the growing number of foreign and domestic investors 
investing in Indonesia. Moreover, the global oil price 
is expected to improve, the coal and CPO prices will 
gradually recover after hitting the bottom price due 
to the economic recession. The climate in 2015 is 
expected to allow the Company to grow in confidence due 
to the recovery of various business sectors, which in turn 
will affect the improvement of performance across all 
sectors of the Company. 

The Company’s target for 2015 is to add 10 to 15 new 
branches for a total branch of 40-45 branches, 
to strengthen new products for valve, instrument, control 
valve, sanitary fitting, safety equipment and others. 
In addition, new divisions to be added so that the 2015 
Company’s target may be realized. 
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Jakarta, 31 Desember 2014

Jakarta, December 31st 2014

Low Yew Lean

Direktur Utama

President Director

Direksi memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya 

kepada seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi dan 

kerja kerasnya untuk memberikan yang terbaik kepada 

para pemegang saham dan pemangku kepentingan. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kami 

untuk terus melindungi langkah kami dalam berkarya dan 

memajukan Indonesia. 

The Board of Directors expresses its greatest appreciation 
to all employees of the Company for their dedication 
and hard work to give the best to the shareholders and 
stakeholders. May the God Almighty continues to be with 
us and bless us in every step we take to keep creating and 
developing Indonesia. 
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VISI DAN MISI
VISION AND MISSION



VISI DAN MISI PERSEROAN
CORPORATE VISION AND MISSION

Visi

Menjadi pelopor industri yang menyediakan produk, layanan, dan solusi terbaik untuk 

menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Vision

To be the pioneer of the industry providing excellent products, services & solutions 

to create a better future for the society.

Misi

menguntungkan antara pemilik saham dan pemangku kepentingan.

atas, dan solusi inovatif untuk pelanggan.

mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis.

Mission

solutions to the customers.

 

to the dynamic environment.
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PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
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PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY

Identitas Perusahan  / Corporate Identity
PT Arita Prima Indonesia Tbk.

Berkedudukan di Jakarta / Headquartered in Jakarta
Alamat / Address

Jalan Danau Sunter Utara

Jakarta 14350 – Indonesia

http://www.arita.co.id

Pembentukan Usaha / Company Establishment

05 Oktober 2000

Modal Dasar / Authorized Capital

Rp 180.000.000.000,-

Modal Ditempatkan / Disetor / Paid-Up Capital

Rp 107.500.000.000,-

Bidang Usaha / Business Line

Perdagangan dan Industri / Trade and Industry

Branch and Sales Offices
 30 Branch and Sales Offices

10 Divisi Penjualan / 10 Sales Divisions

Anak Usaha / Subsidiary
PT Arita Prima Kalbar
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SEJARAH SINGKAT PERSEROAN
COMPANY HISTORY

SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

 

di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2000 berdasarkan 

Akta No. -1-, tanggal 5 Oktober 2000 yang dibuat di 

hadapan Notaris Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di 

Jakarta dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan 

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No. 882/I/

PMA/2000 tanggal 3 Oktober 2000. 

Pada tahun 2013, komposisi pemegang saham Perseroan 

berubah secara signifikan dengan masuknya PT Arita 

Global sebagai pemegang saham pengendali yang 

menguasai Perseroan sebanyak 77,78% melalui perubahan 

akta AD/ART No. 484, tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat 

dihadapan Rudy Siswanto, S.H, notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah  

sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat No. 258 tanggal 12 April 2013, dibuat di hadapan 

Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara sehubungan 

dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan 

untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. 

IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan 

Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 

dan Perseroan Publik. Anggaran Dasar tesebut telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI No. AHU-23043.AH.01.02. Tahun 2013 

tanggal 30 April 2013 dan telah dicatat dalam database 

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-17244 tanggal 3 

Mei 2013 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 

 

dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 

Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan 

Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 

AHU-AH.01.10-17245 tanggal 3 Mei 2013 serta didaftarkan 

Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013.

Pada tanggal 17 Oktober 2013 Perseroan memperoleh 

pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar 

Modal atas nama Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan 

mencatatkan keseluruhan sahamnya yaitu 1.075.000.000 

saham di Bursa Efek Jakarta dimana sebesar 275.000.000 

atau sebesar 25,6% saham yang berasal dari saham baru 

yang dikeluarkan dari portepel dan sejumlah 800.000.000 

atau sebesar 74,4% saham yang merupakan saham lama 

yang telah disetor sebelum Penawaran Umum Perdana.

Sampai dengan akhir tahun 2014 Perseroan memiliki 

COMPANY HISTORY

PT Arita Prima Indonesia Tbk. (the “Company”) was 
established in Jakarta on 5 October 2000 under Deed 
No. -1-, dated 5 October 2000 made before Notary Triphosa 
Lily Ekadewi, S.H., Notary in Jakarta for Foreign Capital 
Investment with Foreign Capital Investment Approval 
Letter No. 882/I/PMA/2000 dated 3 October 2000.

In 2013, the shareholders composition of the Company 
was significantly amended with the purchase of shares by 
PT Arita Global, which made it the controlling shareholder 
with a Company share of 77.78% with the change to the 
deed of association No. 484, dated 21 February 2013 
made before Rudy Siswanto, S.H, notary in Jakarta. 

The Company’s Articles of Association was last amended 
in the Statement Deed of Meeting Resolution No. 258 
dated 12 April 2013, made before Rudy Siswanto, S.H., 
notary in North Jakarta in relation to the amendment 
to the Company’s Articles of Association to be adjusted 
to the Regulation of Bapepam-LK No. IX.J.1 on the 
Principles of Articles of Association of a Company 
Conducting Equity Security Public Offering and Public 
Company. The Articles of Association has been approved 
by the Indonesian Minister of Law and Human Rights 
No. AHU-23043.AH.01.02 of 2013 dated 30 April 2013 and 
has been registered in the database of the Legal Entity 
Administrative System of the Indonesian Ministry of Law 
and Human Rights No. AHU-AH.01.10-17244 dated 3 May 
2013 and registered in the Company Register No. AHU-
0041412. AH.01.09.Tahun 2013 dated 3 May 2013, and the 
Acceptance of Company Data Amendment Notification 
has been registered in the Legal Entity Administrative 
System of the Indonesian Ministry of Law and Human 
Rights No. AHU-AH.01.10-17245 dated 3 May 2013 and 
registered in the Company Register No. AHU-0041413.
AH.01.09. of 2013 dated 3 May 2013.

On 17 October 2013, the Company obtained the effective 
statement of the Chairman of the Capital Market Monitoring 
Executive on behalf of the Board of Commissioners of the 
Financial Service Authority (OJK) under the Decision Letter 
No. S-307/D.04/2013.

As of 29 October 2013, the Company effectively listed 
its stocks, in the amount of 1,075,000,000 shares in the 
Jakarta Stock Exchange, 275,000,000 or 25.6% of which 
are new shares issued from treasury and 800,000,000 
or 74.4% of which are old shares issued prior to the Initial 
Public Offering. 

Until the end of 2013, the Company has 1 (one) Subsidiary, 
PT Arita Prima Kalbar (under the ownership of 99%), 
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conducting valve, fitting, instrument, and other relevant 
products trading business, domiciled in Jl. Arteri Supadio 
RT 01 RW 013 Desa Parit Baru Kubu Raya, West Kalimantan.

PRODUCTS AND SERVICES

Based on Article 3 of the Articles of Association, the 
Company’s objective is to conduct industry and trading 
business. The Company commenced its commercial 
operation in 2000 conducting trading business of metal 
goods export and import under the Arita (Malaysia), Ari-
Armaturen (German), RK Marine (China), and KVC (Japan) 
brands, which include valve, fitting, Schneider product and 
AS Schneider.

BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS

Since its listing as a Listed Company, the Company 
uses the service of PT Datindo Entrycom as the Security 
Administration Bureau for the Company’s securities 
administration. The appointment of BAE is stipulated in 
a Deed of Agreement made before Notary Rudy Siswanto  
S.H, Notary in Jakarta, under Deed of Agreement 
No. 343 dated 26 June 2013 juncto Deed No. 228 dated 
10 October 2013.

Since 2013, the Company’s Financial Report for 2014 
is audited by the Public Accounting Firm Doli, Bambang, 
Sulistiyanto, Dadang & Ali, domiciled in Jl. Mampang 
Prapatan VIII No. R 25 B Jakarta. 

The Capital Market Supporting Professional Notary used 
by the Company since its change of status to Listed 
Company is Rudy Siswanto, SH., Notary in Jakarta 
domiciled in Maspion Plaza floor 6-H Jl. Gunung Sahari 
Raya Kav. 18, North Jakarta. This Notary has been used 
by the Company since February 2013 for the implementation 
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, 
especially for IPO.

 

di bidang perdagangan valve, fitting, instrumen dan 

produk terkait lainnya beralamat di Jl. Arteri Supadio RT01 

RW013 Desa Parit Baru Kubu Raya, Kalimantan Barat.

PRODUK DAN JASA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan 

Perseroan adalah melaksanakan usaha dalam bidang 

industri dan perdagangan. Perseroan memulai kegiatan 

operasional komersil pada tahun 2000 dengan kegiatan 

usaha perdagangan ekspor dan impor barang-barang logam 

valve, 

fitting, produk Schneider dan dan AS Schneider.

LEMBAGA PENUNJANG USAHA

Sejak awal menjadi Perseroan Terbuka, Perseroan 

menggunakan layanan PT Datindo Entrycom sebagai 

Biro Administrasi Efek untuk administrasi efek Perseroan. 

Adapun penunjukan BAE telah dituangkan ke dalam 

suatu Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Rudy 

Siswanto S.H, Notaris di Jakarta, dengan nomor Akta 

Perjanjian No. 343 tanggal 26 Juni 2013 juncto Akta No. 

228 tanggal 10 Oktober 2013.

Sejak tahun 2013, Laporan Keuangan Perseroan untuk 

tahun 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, 

Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang beralamat 

di Jl. Mampang Prapatan VIII No. R 25 B Jakarta. 

Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris yang digunakan 

Perseroan sejak menjadi Perseroan Terbuka adalah 

Notaris Rudy Siswanto, SH., Notaris Jakarta yang beralamat 

di Plaza Maspion lantai 6-H Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 18, 

Jakarta Utara. Notaris ini telah digunakan Perseroan sejak 

bulan Februari 2013, dalam pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa khususnya dalam rangka 

Penawaran Umum Perdana.

Sertifikat Arita Prima

Certificates of Arita Prima
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STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

NOTE
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IKHTISAR KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHT
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KINERJA PERSEROAN 2014
2014 COMPANY PERFORMANCE

2014 2013 2012

Laporan Laba Rugi 

Komprehensif Konsolidasian

Consolidated Statements 

of Comprehensive Income

Pendapatan Bersih  256,881,565,791 184,161,222,868 153,699,210,713 Net Revenues

Beban Pokok Pendapatan  133,681,942,114 85,435,866,938 68,515,206,135 Cost of Sales

Laba Kotor  123,199,623,677  98,725,355,930  85,184,004,578 Gross Profile

 31,959,326,818 24,204,658,864 18,646,602,971 Net Income (Loss) 

 (2,560,122) (4,786,797) 975,793,826 
Net Income (Loss)

For The Year-Non Control 

Interest

Komprehensif Tahun Berjalan
 31,956,766,696  24,199,872,067  19,622,396,797 

Total Comprehensive Income 

(Loss)

Ebitda  62,140,262,649 56,804,704,541 38,272,090,151 Ebitda

Dasar
 30 29 41 Earning Per Share ( EPS )

Laporan Posisi Keuangan                   

Konsolidasian

Consolidated Statements 

of  Financial Position

Kas dan Setara Kas  77,161,440,665 45,446,121,513 19,396,545,516 Cash & Equivalent

Piutang Bersih  77,925,322,395 43,396,003,121 36,482,741,889 Accounts receivable, net

Persediaan  128,912,575,300 119,772,921,592 85,309,165,633 Inventory

Jumlah Aset Lancar  283,999,338,360  208,615,046,226  141,188,453,038 Total Current Asset

Jumlah Aset Tidak Lancar  155,724,491,571  87,456,831,212  37,391,253,497 Fixed Asset

JUMLAH ASET  439,723,829,931  296,071,877,438  178,579,706,535 TOTAL ASSET

Jumlah Utang Jangka Pendek  206,129,979,038 91,804,172,056 66,208,567,406 Current Liabilities

Jumlah Utang Jangka Panjang  21,340,630,745 23,968,691,809 43,873,101,929 Long Term Liabilities

Jumlah Ekuitas  212,253,220,149 180,299,013,573 68,498,037,200 Total Equity

JUMLAH UTANG 
DAN EKUITAS

439,723,829,931 296,071,877,438 178,579,706,535 TOTAL PAYABLES
AND EQUITY

INFORMASI IKHTISAR KEUANGAN KONSOLIDASI

CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT SUMMARY



20

2014 2013 2012

Rasio   Ratio

47.96% 53.61% 55.42% Gross Profit Margin (%)

37.43% 49.50% 29.30% Cash Ratio (%)

137.78% 227.24% 213.25% Current Ratio (%)

107.17% 64.21% 160.71% Debt to Equity Ratio (%)

193.31% 255.74% 162.22% Asset to Liabilities Ratio (%)

Rasio Perputaran Asset  0.58  0.62  0.86 Return of Asset

Perputaran Piutang  4.23  4.61  4.48 Receivable Turn Over

Periode rata-rata penagihan  
 86  79  81 

Average Collection Period 

(Days)

Perputaran Persediaan  1.04  0.71  0.80 Inventory Turn Over

Periode Rata-rata Persediaan
 352  512  454 

Average Inventory Days 

(Days)

Ebitda 24% 31% 25%
Ebitda

GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN KONSOLIDASI

CONSOLIDATED FINANCIAL SUMMARY GRAPHIC

Penjualan Bersih

Net Sales
Laba Kotor

Gross profit

2011 2012 2013 2014
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Jumlah Ekuitas

Total Equity

Laba per Saham

Earning per Share

Dalam miliar Rupiah

In billion IDR

Laba Bersih

Net Income

Jumlah Aset

Total Assets 

2011 2012 2013 2014
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INFORMASI SAHAM 2014

Saham Perseroan saat ini berjumlah 1.075.000.000 lembar 

saham dengan nilai nominal Rp100. Dengan demikian 

modal disetor Perseroan berjumlah Rp107.500.000.000, 

telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 

Berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar 

Perseroan, modal disetor  Perseroan meningkat dari Rp80 

miliar menjadi Rp107 miliar yang berjumlah 1.075.000.000 

lembar saham yang beredar, termasuk didalamnya 

275.000.000 lembar saham yang dikeluarkan melalui 

Dari total seluruh saham yg beredar, dialokasikan sebesar  

Sesuai dengan propektus Perseroan yang telah 

diterbitkan sebelumnya, Perseroan akan menerbitkan 

Management and 
Employee Stock Option Program
sebesar 43 juta lembar saham telah didistribusikan 

di tahun 2014, dan MESOP tahap II sebesar 64,5 juta 

lembar saham akan didistribusikan mulai tahun 2015.

2014 SHARE INFORMATION

The Company’s share is currently in the amount 
of 1,075,000,000 shares with a nominal value of IDR100. 
As such, the Company’s issued capital is in the amount 
of IDR107,500,000,000, listed in the Indonesian Stock 
Exchange since 29 October 2014.

Under the last amendment to the Company’s Articles 
of Association, the Company’s issued capital increased 
from IDR80 billion to IDR107 billion in the amount 
of 1,075,000,000 shares, including 275,000,000 
shares issued through the Initial Public Offering (IPO). 
Of the total issued shares, 8,250,000 shares 
are allocated for the employees (ESA) .

Based on the prospectus of the Company previously 
issued, the Company will issue new shares in the form 
of MESOP (Management and Employee Stock Option 
Program). Stage I of MESOP in the amount of 64.5 million 
shares were issued in 2014 and stage II of MESOP in the 
amount of 64.5 million shares will be issued in 2015.

58%

26%

14%

2%

Informasi Pemegang Saham

Shareholder Information
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Pemegang Saham

Shareholder

Jumlah Saham

Number of Shares

Jumlah Nominal

Nominal Amount

Persentase 

Percentage

PT Arita Global 622,214,760 62,221,476,000 58%

Arita Engineering Sdn. Bhd 151,125,260 15,112,526,000 14%

Low Yew Lean 26,659,980 2,665,998,000 2%

Masyarakat/ Public 725,000,000 27,500,000,000 26%

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Total Issued and Fully Paid
1,075,000,000 107,500,000,000 100%

Total Saham Masih dalam Portepel

Total shared still in Portfolio
725,000,000 725,000,000 

Periode

Period

Harga Saham

Stock Price
Volume 

Perdagangan

Volume

of  Trade

Jumlah Saham 

yang Beredar

Issued Stock

Kapitalisasi Pasar

Market 

CapitalizationTertinggi

High

Terendah

Lowest

Penutupan

Closing

Oktober 2014

October 2014
440 319 420 729,900 1,075,000,000 451,500,000,000 

Nopember 2014

November 2014
440 400 430 111,000 1,075,000,000 462,250,000,000 

Desember 2014

December 2014
430 430 430 10,000 1,075,000,000 462,250,000,000 

Informasi Perdagangan Saham 2014

2014 Share Trading Information
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION

TINJAUAN KEUANGAN DAN HASIL USAHA

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, 

Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan merupakan 

laporan konsolidasi keuangan Perseroan dengan entitas 

anak, yaitu PT Arita Prima Kalbar dengan kepemilikan 

Laba Rugi

Pada Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2014, Perseroan mencatat 

2013 yang hanya sebesar Rp184.161.222.868. Peningkatan 

penambahan Produk dan sejumlah pelanggan baru.

Laba Bruto Perseroan di tahun 2014 sebesar 

atau 25% dibandingkan tahun 2013 sebesar 

kepada Pemilik Perseroan juga mengalami peningkatan 

 

disebabkan oleh meningkatnya nilai penjualan Perseroan 

Berikut ikhtisar Laba Rugi Perseroan di tahun 2014:

FINANCIAL REVIEW AND RESULT OF OPERATION

The consolidated financial report of the Company 
for the fiscal year ending on 31 December 2014, audited 
by the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, 
Dadang & Ali under the Fair, Without Exception opinion. 
The Company’s Financial Report is the consolidated 
financial report of the Company and the subsidiary, 
PT Arita Prima Kalbar with a share ownership of 99%. 

Profit and Loss

In the Consolidated Financial Report of the Company 
that ends on 31 December 2014, the Company 
recorded net revenue of IDR256,881,565,791, 
increased by IDR72,720,342,923 or 39% from 2013  
at IDR184,161,222,868. The increase of profit was 
the result of branch expansion, product development, 
and customer expansion.

The gross profit of the Company in2014 was recorded 
at IDR123,199,623,677, increased by IDR24,474,267,747 
or by 25% from IDR98,725,355,930 in 2013. The profit 
to be attributed to the Company Owners also increased 
from IDR7,751,667,954 in 2013 to IDR 31,959,326,818. 
The increase was mainly caused by the increase 
of the Company’s sales in 2014 to IDR72,720,342,923.

Below is the summary of the Company’s 2014 Profit and Loss:

Laporan Laba Rugi 

Komprehensif Konsolidasian
2014 2013 2012

Consolidated Statements 

of Comprehensive Income

Pendapatan Bersih  256,881,565,791 184,161,222,868 153,699,210,713 Net Revenues

Beban Pokok Pendapatan  133,681,942,114 85,435,866,938 68,515,206,135 Cost of Sales

Laba Kotor  123,199,623,677  98,725,355,930  85,184,004,578 Gross Profit

 31,959,326,818 24,204,658,864 18,646,602,971 Net Income (Loss) 

 (2,560,122) (4,786,797) 975,793,826 
Net Income (Loss) For The 

Year-Non Controll Interest

Komprehensif Tahun Berjalan
 31,956,766,696  24,199,872,067  19,622,396,797 

Total Comprehensif Income 

(Loss)

Ebitda  62,140,262,649 56,804,704,541 38,272,090,151 Ebitda

per Saham Dasar
 30 29 41 Earning Per Share ( EPS )
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Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2014, total aset Perseroan meningkat 

 

disebabkan oleh peningkatan aset lancar Perseroan 

sebesar 36% dan peningkatan Aset Tetap sebesar 78%.

menambah utang bank untuk modal kerja.

Liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar 

125% dibandingkan tahun 2013, disebabkan oleh 

penambahan pinjaman bank untuk modal kerja.

Penurunan liabilitas jangka panjang sebesar ialah 11% 

dari tahun 2013, disebabkan oleh pelunasan sebagian 

utang jangka panjang.

Berikut ikhtisar Posisi Keuangan Perseroan di tahun 2014:

Financial Position

The Company’s total asset per 31 December 
2014 increased by IDR143,651,952,493 or 49% 
to IDR439,723,829,931 compared to the total asset 
in 2013 at  IDR296,071,977,438. The increase was due 
to the increase of the Company’s current asset by 36% 
and Fixed Asset by 78%. 

The total Liability at IDR 227,470,609,783 was a 96% 
increase from 2013, because the Company increased 
bank loan for working capital. 

The Company’s short-term liabilities increased by 125% from 
2013 due to the increase of bank loan for working capital. 

The long-term liabilities decreased by 11% from 2013 
due to the partial settlement of long-term payables. 

Below is a summary of the Company’s Financial Position 
for 2014:

Laporan Posisi Keuangan  

Konsolidasian
2014 2013 2012

Consolidated Statements

of Financial Position

Kas dan Setara Kas  77,161,440,665 45,446,121,513 19,396,545,516 Cash & Cash Equivalent

Piutang Bersih  77,925,322,395 43,396,003,121 36,482,741,889 Net Receivables

Persediaan  128,912,575,300 119,772,921,592 85,309,165,633 Reserve

Jumlah Aset Lancar  283,999,338,360  208,615,046,226  141,188,453,038 Total Current Asset

Jumlah Asset Tidak Lancar  155,724,491,571  87,456,831,212  37,391,253,497 Total Fixed Asset

JUMLAH ASET  439,723,829,931  296,071,877,438  178,579,706,535 TOTAL ASSET

Jumlah Utang Jangka Pendek  206,129,979,038 91,804,172,056 66,208,567,406 Total Short-Term Payables

Jumlah Utang Jangka Panjang  21,340,630,745 23,968,691,809 43,873,101,929 Total Long-Term Payables

Jumlah Ekuitas  212,253,220,149 180,299,013,573 68,498,037,200 Total Equity

JUMLAH UTANG 

DAN EKUITAS
 439,723,829,932  296,071,877,438  178,579,706,535 

TOTAL PAYABLES 

AND EQUITY
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Arus Kas

Pada 31 Desember 2014, Perseroan membukukan jumlah 

Arus Kas dan setara kas bersih sebesar Rp58.127.153.781, 

jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 

karena Perseroan mempunyai deposito di Bank Mandiri.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian dividen interim Perseroan ditetapkan oleh 

Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. 

Dividen dapat dibagikan sebelum berakhirnya tahun 

keuangan, selama tidak menyebabkan aset bersih 

Perseroan berada di bawah modal ditempatkan dan disetor 

penuh serta cadangan wajib Perseroan. Jika pada tahun 

keuangan dimana dividen interim ini dibagikan Perseroan 

mengalami kerugian, dividen interim tersebut harus 

dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.  

Dewan Komisaris serta Direksi bertanggung jawab secara 

tanggung renteng atas pengembalian dimaksud jika 

dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Mulai tahun 2014 berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, 

Perseroan mempertahankan rasio pembayaran dividen 

kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih untuk 

masa yang akan datang. Keputusan dalam penetapan 

rasio pembayaran dividen kas akan tetap memperhatikan 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan berbagai 

faktor, mencakup:

kondisi keuangan, kondisi likuiditas, arus kas, 

profitabilitas, prospek bisnis di masa yang akan datang, 

kebutuhan kas, peluang bisnis; dan 

serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi. 

INFORMASI PRODUK

Sebagai perusahaan valve terdepan, sejak terbentuknya 

Perseroan terus berkomitmen untuk memberikan 

produk-produk terbaik bagi para pelanggannya. 

Menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan, ekspor- 

impor, distribusi dan suku cadang mechanical equipment 

dengan valve atau keran sebagai produk utamanya serta 

beberapa produk pendukung seperti fitting dan instrument, 

Perseroan merupakan distributor dan pemasok beberapa 

merek mechanical equipment internasional terbaik 

di Indonesia.

Cash Flow

By 31 December 2014, the Company recorded Cash Flow 
and net cash equivalent of IDR58,127,153,781, increased 
from 2014 due to the Company’s deposits in Bank Mandiri.

DIVIDEND POLICY

The Company’s interim dividend distribution is decided 
by the Board of Directors under the approval of the Board 
of Commissioners. The dividend can be distributed before 
the end of the financial year, as long as it does not cause 
the Company’s nett asset to be below  the issued and 
paid-up capital and the Company’s mandatory reserve. 
If in the financial year in which the interim dividend 
is distributed the Company suffers a loss, the interim 
dividend must be returned by the shareholders to the 
Company. The Board of Commissioners and the Board 
of Directors are jointly responsible for such return if the 
interim dividend is not returned by the shareholders.
 
From 2014 based on the net profit of the 2013 fiscal year, 
the Company maintained a maximum cash dividend 
payment ratio of 20% of the net profit for the future. 
The determination of the cash dividend payment ratio will 
observe the approval of the Company’s General Meeting 
of Shareholders.

The dividend payment is conducted based on various 
factors, including:

performance, financial condition, liquidity, cash 
flow, profitability, future business prospect, cash 
requirement, business opportunities; and

and other factors as deemed relevant by the Board  
of Directors.

PRODUCT INFORMATION

As the leading valve company, since its establishment 
the Company has been committed to provide the best 
products to its customers. Carrying out business in 
the trade, export-import, distribution and spare parts 
of mechanical equipment with valve as its main product 
and several supporting products such as fittings and 
instruments, the Company is the distributor and supplier 
of several best international mechanical equipment 
brands in Indonesia. 
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Produk-produk utama yang ditawarkan oleh Perseroan 

ialah sebagai berikut:

ARITA (Malaysia)

Arita Prima merupakan distributor eksklusif produk valve dari 

Arita yang diproduksi oleh Unimech Group, grup perusahaan 

multinasional berbasis di Malaysia yang bergerak di bidang 

jasa konstruksi dan produksi valve. Ditujukan untuk 

pemakaian pada tekanan rendah hingga menengah, produk 

valve Arita dan produk pendukungnya umumnya dipakai 

di industri umum dan bangunan atau kantor. 

Ari-Armaturen (Jerman)

Produk valve Ari-Armaturen dari Jerman dirancang untuk 

penggunaan dengan tekanan menengah hingga tinggi, 

sehingga utamanya digunakan oleh industri manufaktur 

atau pabrik skala menengah. Perseroan mulai memasarkan 

produk Ari-Armaturen pada tahun 2008, dan menjadi 

distributor resminya di Indonesia pada tahun 2013. 

RK Marine (Tiongkok)

Pada tahun 2010, Perseroan mulai memasarkan produk 

valve RK Marine yang berbasis di Tiongkok memiliki 

spesifikasi khusus untuk industri pelayaran/perkapalan.  

Lini dan spesifikasi produk yang ada juga diperluas untuk 

mengakomodasi industri pengolahan minyak sawit. 

KVC (Jepang)

Dari tahun 2012, Perseroan juga merupakan distributor 

eksklusif produk valve
yang dirancang untuk industri pengolahan air. 

AS-Schneider (Jerman)

Pada tahun 2014, Perseroan memperkenalkan produk 

baru dari AS-Schneider, perusahaan instrumentation 

valve asal Jerman. Produk yang ditawarkan mencakup 

diaphragm valve, PVC valve, control valve, dan berbagai 

produk lainnya.

Selain produk-produk tersebut, Perseroan juga 

memasarkan produk valve dan pendukungnya dari 

produsen-produsen berikut:

The main products offered by the Company are as follows: 

ARITA (Malaysia)

Arita Prima is the exclusive distributor of the valve 
products of Arita, manufactured by the Unimech Group, 
a multinational company group based in Malaysia, 
carrying out business in the construction and production 
of valve. Designed for low-to-medium pressure, the valve 
products of Arita and its supporting products are generally 
used in the general industry and building or offices. 

Ari-Armaturen (Germany)

The valve products of German Ari-Armaturen are designed 
for medium-to-high pressure, so that they are mainly used 
by the manufacturing industry or mid-scale factories. 
The Company began to market Ari-Armaturen products 
in 2008 and became its official distributor in Indonesia 
in 2013.

RK Marine (China)

In 2010, the Company began marketing the valve 
products of RK Marine, which is based in China, 
and has the specifications for the shipping industry. 
The existing product lines and specifications are also 
expanded to accommodate the palm oil refinery industry. 

KVC (Japan)

Since 2012, the Company is also the exclusive distributor 
of the valve products of KVC, based in Japan, which 
are designed for the waterworks industry. 

AS-Schneider (Germany)

In 2014, the Company introduced new products 
from AS-Schneider, a valve instrumentation company 
from Germany. The products offered include diaphragm 
valve, PVC valve, control valve, and several other products. 

Other than those products, the Company also market valve 
products and their supporting products from the following 
manufacturers:
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PROSPEK USAHA 2015

Pertumbuhan usaha Perseroan tentunya tidak lepas 

dari situasi pasar global dan pertumbuhan industri-industri 

terkait. Di tahun 2015, banyak potensi yang akan berdampak 

baik pada prospek usaha Perseroan ke depannya. 

Industri minyak dan gas yang diproyeksikan akan 

meningkat di tahun mendatang dengan pemulihan harga 

banyak kesempatan baru bagi Perseroan. 

Pembangunan kilang minyak dan LNG baru diharapkan 

akan meningkatkan penyerapan produk-produk valve 

serta peningkatan sektor industri, pembangkit listrik 

dan Oleo Chemical juga berpotensi meningkatkan 

penggunaan produk Perseroan. 

Peningkatan penggunaan listrik nasional yang menunjukkan 

porsi pembangkit swasta yang tinggi juga membuat 

Perseroan optimis akan potensi pertumbuhan industri 

pembangkit listrik ke depan. Pembangunan pembangkit 

baru dan peningkatan kapasitas pembangkit juga 

diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan akan valve.

STRATEGI USAHA

Perseroan terus melakukan berbagai inisiatif untuk 

merealisasikan pertumbuhan usaha yang signifikan dari 

tahun ke tahun. Strategi usaha Perseroan meliputi:

1. Ekspansi usaha melalui diversifikasi produk, 

pembangunan pabrik manufaktur, dan efisiensi operasi. 

2. Peningkatan aktivitas pemasaran dan pengembangan 

strategi penjualan.

3. Pemeliharaan kualitas produk dengan harga 

yang kompetitif. 

4. Pemeliharaan hubungan yang harmonis dengan 

pelanggan dan pemasok. 

5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang 

berkelanjutan dan berdasarkan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik. 

SUMBER DAYA MANUSIA

Menyadari pentingnya peran sumber daya manusia dalam 

penyelenggaraan usaha yang baik, Arita Prima terus 

berusaha meningkatkan kompetensi setiap karyawannya 

dan memberikan berbagai fasilitas yang mengakomodasi 

setiap karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 

Disamping fasilitas penunjang bagi kegiatan operasional 

karyawan seperti seragam, motor dan mobil, Perseroan 

juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang 

diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan 

produktivitas karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan. 

2015 BUSINESS PROSPECT

 

by the global market condition and the growth of the 

relevant industries. In 2015, a lot of potential will positively 

The oil and gas industry, which is projected to improve 

in the coming years with the recovery of global oil price, 

The construction of new oil and LNG refineries will 

 

as well as the improvement of the industry, electricity, 

and oleo chemical sectors also potentially increase the use 

The increase of the national use of electricity, which shows 

optimistic of the growth potential of the power generator 

industry in the future. The construction of new generators 

to increase the need for valve. 

BUSINESS STRATEGY

to realize significant business growth every year. 

manufacturing warehouses construction, 

and operation efficiency.

2. The increase of marketing activities and sales 

strategy development. 

3. Maintenance of product quality at competitive prices. 

4. Maintenance of harmonious relationship with 

the customers and suppliers. 

5. Sustainable improvement of the competency 

of Human Resources based on the principles of good 

corporate governance. 

HUMAN RESOURCES

Understanding the importance of human resources 
in good business conduct, Arita Prima continues 
to improve the competency of each of its employees 
and provide various facilities to accommodate every 
employee in implementing his or her duties. 

In addition to the operational facilities for the employees 
such as uniforms, motorcycles, and cars, the Company 
also provides several benefits and facilities that 
are expected to boost performance and productivity 
of the Company’s and Subsidiary’s employees. 
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Tanggal

Date

Pelatihan

Training

Jenis 

Pelatihan

Type of 

Training

Jumlah 

Peserta

Participants

Durasi

Duration 

(Hours)

Tempat

Venue

Trainer

Trainer

02-Jan-14
SAP untuk Divisi Marketing

SAP for the Marketing Division
Internal  18 2.00 HO Sunter M. Ichwan

02-Jan-14
SAP untuk Divisi Logistik

SAP for the Logistic Division
Internal  6 3.00 HO Sunter M. Ichwan

04-Jan-14
Product Knowledge Safety 

Internal  12 3.00 HO Sunter Sovie Irvanto

06-Jan-14
SAP untuk Import

SAP for Import
Internal  3.00 HO Sunter Ardian & Dame

06-Feb-14 Valve on Steam Pipe Line Internal  8 2.00 HO Sunter Yudi Susanto

Fundamental of Valve Internal  8 1.00 HO Sunter Rinto

Fundamental of Valve Internal  8 1.00 HO Sunter Rinto

10-Jan-14
Product Knowledge Safety 

Internal  15 3.00 HO Sunter Sovie Irvanto

17-Jan-14 Fundamental of Valve Internal  5 1.00 HO Sunter Rinto

27-30 Jan-14
Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  14 12.00 HO Sunter Arita Team

18-Feb-14
Valve

Internal  17 2.00 HO Sunter Mr. T.K. Moon

Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  13 15.00 HO Sunter Arita Team

5-7 Ags-14
Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  15.00 HO Sunter Arita Team

KOMPOSISI KARYAWAN 2014

Karyawan kantor pusat  :  232 orang

Karyawan kantor cabang  :  224 orang

Karyawan di anak perusahaan :     11 orang

Total karyawan   :  467 orang

Pengembangan Kompetensi Karyawan di Tahun 2014

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan 

valve terdepan di Indonesia, kompetensi karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penunjang 

usaha harus senantiasa dikembangkan untuk terus 

meningkatkan kualitas jasa dan produk yang diberikan 

oleh Arita. Oleh karena itu, Perusahaan terus memberikan 

berbagai pelatihan dan orientasi karyawan baru untuk 

pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Hal ini 

juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada 

setiap karyawan untuk terus bertumbuh dan berkembang 

bersama Perusahaan.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan pelatihan-

pelatihan berikut:

2014 EMPLOYEES COMPOSITION

Head office employees  : 232 people
Branch office employees  : 224 people
Subsidiary employees  :     11 people
Total employees   : 467 people

Employee Competency Development in 2014

In line with the Company’s vision to be the leading 
valve company in Indonesia, employee competency 
in implementing business supporting works must 
be continuously developed for the constant quality 
improvement of Arita’s services and products. As such, the 
Company continues to provide trainings and orientations 
for new employees for sustainable competency 
development. These programs are also implemented to 
provide the employees with the opportunity to grow and 
develop along with the Company.

Throughout 2014, the Company has implemented 
the following trainings:
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8-11 Ags-14
Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  4 21.00 HO Sunter Arita Team

11-12 Ags-14
Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  11 14.00 HO Sunter Arita Team

1-3 Sep-14
Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  13 21.00 HO Sunter Arita Team

21-23 Okt-14
Orientasi Karyawan Baru

New Employee Orientation
Internal  4 21.00 HO Sunter Arita Team

26-Sep-14
Mendapatkan Karyawan Bagus

Recruitment Method - How to 

Acquire New Employees

2 8.00 MGK Kemayoran Jkt
Yohanes G. 

Pauly

05-Nov-14 Great Teamwork 18 7.00 Grand Mercure Jkt James Gwee

Total
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TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
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TATA KELOLA PERSEROAN
CORPORATE GOVERNANCE

Memahami pentingnya tata kelola perseroan untuk 

memastikan kelancaran penyelenggaraan usaha, 

Perseroan mengambil langkah-langkah penting untuk terus 

mengembangkan sistem tata kelola perseroan yang baik 

untuk memastikan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung 

jawab dan kewajaran dalam kegiatan usahanya.

Kebijakan Perseroan dalam penerapan tata kelola 

perseroan terfokus pada aspek-aspek berikut:

Komisaris dan Direksi. 

kepentingan. 

melalui Komite Audit dan Divisi Internal Audit. 

pemangku kepentingan secara tepat waktu dan akurat. 

 

dan pembangunan. 

Prinsip-prinsip di atas direalisasikan melalui berbagai 

pengaturan usaha yang memastikan kepatuhan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

sinergi dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Perseroan, 

dan memastikan keuntungan usaha yang sejalan dengan 

visi dan misi Perseroan. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  

kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lain di dalam 

Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. 

Sebagai pembuat keputusan tertinggi Perseroan, RUPS 

memungkinkan Pemegang Saham untuk mengarahkan 

dan mengendalikan Perseroan, tanpa melakukan 

intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan 

Komisaris dan Direksi. 

RUPS terdiri dari:

bulan setelah tahun buku berakhir dengan agenda 

pembicaraan laporan tahunan, perhitungan tahunan 

serta rencana kerja dan anggaran perseroan.

2. RUPS Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu 

berdasarkan kebutuhan dengan merujuk pada Pasal 

Understanding the importance of corporate governance 
to ensure the effective conduct of business, the Company 
has taken the necessary steps to continue to develop good 
corporate governance to ensure transparency, accountability, 
responsibility, and fairness in its business activities. 

The Company’s policy in the implementation of corporate 
governance focuses on the following aspects:

 
of Commissioners and the Board of Directors. 

 
the stakeholders. 

through the Audit Committee and Audit Internal Division. 

 
for stakeholders in a timely and accurate manner. 

development issues. 
 
The foregoing principles are implemented through 
various business arrangements that ensure compliance 
with the prevailing laws and regulations and synergy 
with the values upheld by the Company, and ensure 
business profit that is in line with the Company’s vision 
and mission.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) has 
the authority not held by other organs in the Company 
under the prevailing laws and regulations and 
the Company’s Articles of Association. 

As the highest decision maker of the Company, 
the GMS allows the Shareholders to direct and control 
the Company without any intervention to the duties, 
functions, and authorities of the Board of Commissioners 
and the Board of Directors. 

The GMS consists of: 

1. Annual GMS conducted at the latest 6 (six) months 
after the end of the fiscal year with the agenda 
of financial report, annual calculation and work plan, 
and the company budget. 

2. Extraordinary GMS held at any time as necessary 
pursuant to Article 79 of the Law on Limited Liability 
Company No. 40/2007. 
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dan RUPS Luar Biasa yang bertempat di Gedung Bursa 

Efek Indonesia, Jakarta. Kehadiran para Pemegang 

saham dari seluruh lembar saham yang dikeluarkan 

oleh Perseroan sebesar 1.075.000.000 saham. 

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut ialah:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan 

Perseroan 2013.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan 

Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2013.

3. Mengesahkan Laporan Realisasi Dana Hasil 

Penawaran Umum.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan 

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 

untuk menentukan besaran gaji atau honorarium dan 

tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi untuk tahun buku 2014.

5. Menyusun perincian program MESOP dan memberikan 

wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 

melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor 

penuh untuk program MESOP yang telah disetujui. 

Sedangkan keputusan yang dihasilkan oleh RUPS Luar 

Biasa ialah:

1. Memberikan persetujuan untuk merubah istilah 

jabatan, dari semula Direktur Tidak Terafiliasi menjadi 

Direktur Independen.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi tanpa persetujuan 

Dewan Komisaris untuk melakukan pembelian secara 

kredit dan atau penandatanganan perjanjian kredit 

dengan nilai nominal tidak lebih dari 1% dari total nilai 

ekuitas Perseroan. 

DEWAN KOMISARIS  

Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk 

mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi 

berkenaan dengan kebijakan Perseroan. 

Dewan Komisaris secara terus menerus memantau 

efektifitas dari kebijakan Perseroan dan proses pengambilan 

keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi 

untuk memenuhi harapan pemegang saham.  

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Segenap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

secara umum ditetapkan secara menyeluruh dalam 

On 9 June 2014, the Company held a General Meeting 
of Shareholders (GMS)  in the Indonesian Stock 
Exchange Building, Jakarta. The attendance 
of the Shareholders represented 75.06% or 706,937,100 
shares of the total shares issued by the Company  
in the amount of 1,075,000,000 shares.

The resolutions of the Annual GMS are:

1. Accepting and approving the Company’s 2013 
Annual Report. 

2. Ratifying the Company Annual Financial Report  
for the year ending on 31 December 2013. 

3. Ratifying the Report of the Realization of the Funds 
from the Public Offering. 

4. Approving the granting of power and granting 
to the Company’s Board of Commissioners 
the authority to determine the amount of salary 
or honorarium and other benefits for the members 
of the Board of Commissioners and the Board 
of Directors for the fiscal year of 2014.

5. Drafting the details of the MESOP program and 
granting to the Board of Commissioners the authority 
and power to adjust the issued and fully paid-up capital 
for the MESOP program that has been approved. 

Meanwhile, the resolutions of the Extraordinary GMS are:

1. Approving the change of position name from 
Unaffiliated Director to Independent Director. 

2. Granting the power to the Board of Directors 
without the approval of the Board of Commissioners 
to purchase by credit and or sign credit agreement 
with a nominal value not exceeding 1% of the total 
value of the Company’s equity. 

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has the duty and function 
to monitor and advise the Board of Directors under 
the Company’s policy.

The Board of Commissioners continuously monitors 
the effectiveness of the Company’s policy and the decision-
making process by the Board of Directors, including 
the strategy implementation to meet the expectation 
of shareholders.

Duties and Responsibilities of the Board 
of Commissioners

All duties and responsibilities of the Board 
of Commissioners in general are thoroughly stipulated 
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Anggaran Dasar Perseroan. Tugas dan tanggung jawab 

pokoknya adalah: 

mengenai laporan keuangan tahunan, rencana 

pengembangan Perseroan dan hal-hal penting lainnya. 

atas kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan 

menunjukan gejala kemunduran, segera memberi saran 

mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap 

penting bagi pengelolaan Perseroan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris 

melakukan pertemuan-pertemuan termasuk pertemuan 

tambahan bila diperlukan. 

in the Company’s Articles of Association. Its main duties 
and responsibilities are:

on the annual financial report, Company development 
plan, and other material matters.

activities and, in the event of the Company’s 
showing indications of a decline, immediately advise 
on the recovery steps to be taken.

on every other matter as deemed important 
for the Company’s management. 

In the carrying out of its duties, the Board 
of Commissioners conducts meetings, including 
additional meetings as necessary.

Komisaris Utama

President Commissioner

Sim Yee Fuan

Komisaris

 Commissioner

Ida Bagus Oka Nila

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2014, komposisi Dewan Komisaris tidak 

mengalami perubahan. Sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, Dewan Komisaris berjumlah 

3 orang, terdiri dari 1 orang Komisaris Utama, 1 orang 

Komisaris dan 1 orang Komisaris Independen.

Board of Commissioner Composition

not amended. Pursuant to the laws and regulations, 
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Dato’ Lim Cheah Chooi

Komisaris Utama / President Commissioner

Komisaris Utama di Perseroan sejak tahun 2000 sampai 

saat ini. Beliau juga masih menjabat sebagai Managing 
Director/Chief Executive Officer di Unimech Group Berhad, 

suatu perseroan terbuka di Bursa Efek Malaysia.

Sim Yee Fuan

Komisaris / Commissioner 

Malaysia dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan 

di bidang Akuntansi dari University Malaya di Malaysia 

Master of Business 
Administration dari Nothern University of Malaysia pada 

Sejak tahun 2006 sampai saat ini, menjabat sebagai 

Direktur Keuangan dan Korporasi dan Group General 
Manager Unimech Group Berhad di Malaysia, menjabat 

 

Komite Audit dan Direktur Independen Europsan Holdings 

antara lain sebagai staf Bank Negara Malaysia di Malaysia 

Ida Bagus Oka Nila

Komisaris Independen / Independent Commissioner

 

dan menjabat di Perseroan sejak tahun 2013 sampai saat ini.

Memperoleh gelar sarjana di bidang manajemen dari 

Komisaris Independen Perseroan sejak Maret 2013.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen 

Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Kepala Sub 

Bagian Emisi Produksi Barang Non Pabrikan II Badan 

Bagian Teknologi Informasi Badan Usaha Industri Dasar 

& Kimia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

bagian penilaian perseroan pabrikan Bapepam-LK di 

Born in Pulau Pinang, 12 June 1949. Serving as the 
President Commissioner of the Company since 2000 
until today. He is also serving as the Managing Director/ 
Chief Executive Officer of Unimech Group Berhad, a listed 
company in the Malaysian Stock Exchange.

Born in Kedah, 29 September 1966. A citizen 
of Malaysia and serving as the Company’s Commissioner 
since 2009 until today. Obtaining his bachelor’s 
degree in Accounting from University Malaya 
in Malaysia in 1991 and obtained a Master of Business 
Administration from North University of Malaysia in 1999.

Since 2006 until now, serving as the Financial and Corporate 
Director and the Group General Manager of Unimech Group 
Berhad in Malaysia, serving as the Independent Director 
of Sinaria Corporation Berhad in Malaysia (2009-present), 
serving as the Head of the Audit Committee and 
the Independent Director of Europsan Holdings Berhad 
Malaysia (2013-present). His previous positions include 
a staff of the Bank Negara Malaysia in Malaysia (1992-
1995); Implementing Director and Group Financial Manager 
of Eurospan Holdings Berhad (1995-2002), Financial 
Supervisor of AE Multi Holdings Berhad (2002-2006).

Born in Denpasar, 11 May 1956. An Indonesian citizen who 
has been serving in the Company since 2013 until today.

Obtained his bachelor’s degree in management 
from Universitas Pancasila in 1988. Has been serving 
as the Independent Commissioner of the Company since 
March 2013. 

He is currently serving as an Independent Commissioner 
at PT Trada Maritime Tbk. (June 2012-present) and 
Independent Commissioner of PT Cowell Development 
Tbk. (June 2012-present).

His previous posts include the Head of the Non-Factory 
Goods Production Emission Sub-Division II of the Capital 
Market Supervisory Body and Financial Agency (Bapepam-
LK) in Jakarta (1993-1997); Head of the Basic & Chemistry 
Industry Business Information Technology Division of the 
Bapepam-LK in Jakarta (2006-May 2012).  
 

 



37

Nama

Name
Kehadiran Rapat

Meeting Attendance
Persentase

Percentage

5 100%

Sim Yeee Fuan 5 100%

Ida Bagus Oka Nila 5 100%

Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, 

gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota 

Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham.Perseroan sampai saat ini tidak memberikan 

imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja 

kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Informasi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengadakan 

Rapat sebanyak 5 kali, dengan tingkat kehadiran 

sebagai berikut:

Board of Commissioners Remuneration

Pursuant to Article 14 of the Company’s Articles 
of Association, the salary or honorarium and other benefits 
for the members of the Board of Commissioners 
are determined by the General Meeting of Shareholders. 
To date, the Company does not provide any short-term 
work compensation and post tenure compensation 
to the Company’s Board of Commissioners.

Board of Commissioners Information 

Throughout 2014, the Board of Commissioners conducted 
5 meetings with the following level of attendance:

Agenda Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan sepanjang 

tahun 2014 ialah sebagai berikut:

1. Pembahasan agenda RUPS.

2. Rencana pembelian lahan untuk manufacturing 

Arita Prima. 

3. Rencana pembelian lahan untuk pembangunan kantor 

Arita Prima yang baru. 

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Komite Audit 

Dalam rangka menunjang Good Corporate Governance 

Keputusan Dewan Komisaris No. 001/DK-API/III/2014 

tanggal 14 Maret 2014.

Komite ini beranggotakan Komisaris Independen sebagai 

Ketua dan dua orang lainnya sebagai anggota. Sesuai 

peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan 

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ketiga 

anggota berasal dari lingkungan luar Perseroan. 

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan, tugas 

dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan 

pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan 

atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan 

Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan 

perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-

The agenda of the Board of Commissioners Meeting 
throughout 2014 are as follows:

1. Discussion on the agenda of the GMS.
2. The plan of land acquisition for the manufacturing 

of Arita Prima.
3. The plan to purchase land acquisition for the 

construction of the new Arita prima office.

BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

Audit Committee

To support Good Corporate Governance (GCG), the 
Company established the Audit Committee under the 
Decision Letter of the Board of Commissioners No. 001/DK-
API/III/2014 dated 14 March 2014.

The Committee members include the Independent 
Commissioner as the Chairman and two others as members. 
Pursuant to the regulation of Bapepam-LK No. IX.I.5 
on the Establishment and Guidelines on the Work Conduct 
of the Audit Committee, the three members are sourced 
externally from outside of the Company.

Under the Company’s Audit Committee Charter, 
the duties and responsibilities of the Audit Committee are 
providing opinion to the Board of Commissioners regarding 
reports or matters delivered by the Board of Directors 
to the Board of Commissioners, identifying matters that 
require the attention of the Board of Commissioners, 
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tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris, 

antara lain:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, 

dan informasi keuangan lainnya;

2. Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek 

Indonesia dan peraturan perundang-undangan 

di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan 

kegiatan Perseroan;

3. Mengkaji pelaksanaan pemeriksaaan oleh Unit 

Audit Internal;

4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko 

yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen 

risiko oleh Direksi;

5. Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris 

pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan

6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 

Dewan Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.

Kewenangan Komite Audit yaitu mengakomodasi 

pelaksanaan fungsi pengawasan Perseroan oleh Dewan 

Komisaris dengan lebih efektif, sehingga diharapkan 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

Perseroan. Dengan demikian, Komite Audit berwenang 

untuk mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan 

tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan, 

dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugasnya serta berkomunikasi langsung dengan karyawan, 

termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit 

internal, manajemen risiko dan akuntansi terkait tugas dan 

tanggung jawab Komite Audit.

Komposisi Komite Audit

Komite Audit diketuai Komisaris Independen dan 

anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku 

profesi dari luar Perseroan. Salah seorang anggota Komite 

Audit harus memiliki latar belakang dan kemampuan 

akuntansi atau keuangan.

Ida Bagus Oka Nila

Ketua / Chairman

Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen 

Perseroan, saat ini dijabat oleh Ida Bagus Oka Nila yang 

mempunyai pengalaman kerja di Bapepam-LK. 

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen 

di Perseroan sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini. 

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen 

and carrying out other duties in relation to the function 
of the Board of Commissioners, including:

1. Analyzing financial information to be published 
by the Company, such as financial report, projection, 
and other financial information. 

2. Analyzing the Company’s compliance with the 
regulations of the Financial Service Authority, regulations 
of the Indonesian Stock Exchange and the laws and 
regulations on the Capital Market and other laws and 
regulations in relation to the Company’s activities;

3. Reviewing the implementation of audit by the Internal 
Audit Unit;

4. Reporting to the Board of Commissioners the various 
risks faced by the Company and the implementation 
of risk management by the Board of Directors;

5. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners 
the complaints related to the Company; and

6. Identifying the matters that require the attention 
of the Board of Commissioners and other duties 
of the Commissioners.

 
The authority of the Audit Committee is to accommodate 
the more effective conduct of the Company monitoring 
function of the Board of Commissioners, as it is expected 
to contribute to the development of the Company. As such, 
the Audit Committee is authorized to access Company’s 
documents, data, and information on employees, 
funds, assets as well as Company resources, and other 
information in relation to the carrying out of its duties 
and directly communicate with the employees, including 
the Board of Directors, and the parties implementing 
the functions of internal audit, risk management, 
and accounting in relation to the duties and responsibilities 
of the Audit Committee.

Audit Committee Composition

The Audit Committee is chaired by the Independent 
Commissioner and the members may consist 
of the Commissioner and or professionals from outside 
the Company. One of the Audit Committee members must 
have accounting or financial background and expertise.

The position of the Chairman of the Audit Committee is held 
by the Company’s Independent Commissioner, currently 
Ida Bagus Oka Nila, who is experienced in working 
for the Bapepam-LK (presently the Financial Service 
Authority/OJK).

He has been the Independent Commissioner 
of the Company since March 2013 until now. He is also serving 
as the Independent Commissioner of PT Trada Maritime Tbk. 
(June 2012-present) and the Independent Commissioner 
of PT Cowell Development Tbk. (June 2012-present).
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Basa Sidabutar, S.H, M.H

Anggota Komite Audit

Audit Commitee Member

Drs. Djunggu H. Sitorus,  Akt, M.Si

Anggota Komite Audit

Audit Commitee Member

Ida Bagus Oka Nila

Ketua Komite Audit

Audit Commitee Chairman

Drs. Djunggu H. Sitorus,  Akt, M.Si

Anggota / Member

Menjabat sebagai anggota Komite Audit tahun 2014, 

dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Penilaian 

Perseroan Non Pabrikan pada Biro Penilaian Keuangan 

Basa Sidabutar, S.H, M.H

Anggota / Member

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan 

pada tahun 2014, dan menjabat sebagai Komite Audit 

sampai saat ini. 

Serving as a member of the Audit Committee in 2014 
and previously served as the Non-Factory Company 
Valuation Head of the Financial Assessment Bureau 
for the Real Sector Company (PKPSR) and the Independent 
Commissioner of PT Indo Setu Bara Tbk (d/h Cipendawa 
Tbk. (2010-2013), Komisaris PT Asia Natural Resources 
Tbk. (2009-2014), dan Komisaris PT Pratama Capital 
Asset Management (2012-present).

Serving as a member of the Company’s Audit Committee 
in 2014, and serving as a member of the Audit Company 
of PT Indo Straits, Tbk. (2010-present) and PT ATPK 
Tbk. (2012-present). Also teaching in STAN and STIE BI 
until today.
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Informasi Rapat Komite Audit

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, sepanjang 

tahun 2014, Komite Audit menyelenggarakan rapat 

sebanyak 5 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: 

Agenda Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2014 meliputi: 

1. Mengevaluasi kinerja Laporan Keuangan Perseroan.

2. Mengevaluasi Laporan Tahunan Perseroan.

3. Mengevaluasi agenda RUPS Perseroan.

5. Mengevaluasi dan memberikan masukan 

terhadap sejumlah agenda penting lainnya bagi 

kemajuan Perseroan.

DIREKSI  

Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola 

Perseroan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, demi kepentingan dan sejalan dengan tujuan 

Perseroan. Direktur, baik perorangan maupun kolektif, 

harus bertindak tepat, hati-hati, dan mempertimbangkan 

seluruh aspek dalam menjalankan tugas mereka dan 

menghindari benturan kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas-tugas umum dan tanggung jawab Direksi ditetapkan 

secara menyeluruh dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

Tugas dan tanggung jawab utama mereka adalah:

prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen Perseroan.

berkala, serta mengukur kinerja dengan mengacu 

pada tujuan, strategi, dan rencana tersebut. 

kebijakan pengangkatan dan pemberhentian, gaji, 

pensiun, dan manfaat lainnya. 

dengan pihak internal dan kesepakatan bisnis dengan 

pihak eksternal. 

Anggaran Dasar atau petunjuk Rapat Dewan Komisaris 

maupun RUPS. 

Audit Committee Meeting Information

In carrying out its duties, throughout 2014, the Audit 

as below:

The Agenda of the Audit Committee Meeting throughout 
2014 includes:

1. Evaluating the performance of the Company’s 
Financial Report.

2. Evaluating the Company’s Annual Report.
3. Evaluating the agenda of the Company’s GMS.
4. Assisting in the formulation of the Company’s 

GCG program.  
5. Evaluating and advising on several other important 

agenda for the development of the Company.

BOARD OF DIRECTORS  

The Board of Directors is fully responsible to manage 
the Company prudently and pursuant to the prevailing 
regulations, for the interest and in line with the objectives 
of the Company. The Director, both individually as well 
as collectively, must be prudent, careful, and thorough 
in considering all aspects in carrying out their duties and 
avoiding any conflict of interest. 

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The general duties and responsibilities of the Board of 
Directors are stipulated thoroughly in the Company’s Articles 
of Association. Their main duties and responsibilities are:

of governance and management of the Company.
 

and measure the performance pursuant to such 
objectives, strategy, and plans.

 
on appointment and termination, salary, pension, 
and other benefits.

 
of Directors with internal parties and business agreement 
with external parties. 

of Association or the direction of the Meeting of the 
Board of Commissioners as well as the GMS.

Nama

Name
Kehadiran Rapat

Meeting Attendance
Persentase

Percentage

Ida Bagus Oka Nila 5 100%

Djunggu H. Sitorus 5 100%

Basa Sidabutar 5 100%
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Low Yew Lean

Direktur Utama

President Director

Sadrakh Manafe

Direktur Keuangan

Finance Director

Taufan Tenardhi

Direktur Pengembangan Bisnis & Marketing 

Business Development & Marketing Director

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi melakukan 

pertemuan-pertemuan termasuk pertemuan tambahan 

bila diperlukan. 

Komposisi Direksi

Komposisi Dewan Direksi Perseroan berubah berdasarkan 

RUPS yang diadakan pada tanggal 6 Februari 2015, di mana 

Sadrakh Manafe ditunjuk sebagai Direktur Keuangan yang 

baru dan Taufan Tenardhi ditunjuk sebagai Direktur Business 
Development & Marketing. Sementara posisi Direktur 

Utama Perseroan tetap diduduki oleh Low Yew Lean.    

In the carrying out of its duties, the Board of Directors 
conducts meetings, including additional meetings 
if necessary. 

Board of Directors Composition

The composition of the Company’s Board of Directors 
was amended under the GMS held on 6 February 2015, 
in which Sadrakh Manafe was appointed as the new Finance 
Director and Taufan Tenardhi was appointed as the Business 
Development & Marketing Director. Meanwhile, Low Yew 
Lean remains as the President Director of the Company.

Low Yew Lean

Direktur Utama / President Director

dan menjabat di Perseroan sebagai Direktur Utama sejak 

tahun 2000 sampai saat ini. Merupakan lulusan Sekolah 

Menengah Atas KULIM di Kedah, Malaysia pada tahun 

Selaku Direktur Utama, bertugas, berfungsi dan 

bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan 

operasional keseluruhan lini Perseroan.

Born in Kedah, 7 October 1966. A Malaysian citizen, 
serving in the Company as the President Director since 
2000 until today. A graduate of the KULIM High School 
in Kedah, Malaysia in 1979. Served as a Director of Arita 
Engineering Sdn. Bhd. between 1992 and 2000.

As the President Director, he has the duties, functions, 
and responsibilities of the operation of all lines 
of the Company.
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Nama

Name
Kehadiran Rapat

Meeting Attendance
Persentase

Percentage

Low Yew Lean 24 100%

Sadrakh Manafe 24 100%

Taufan Tenardhi 24 100%

Sadrakh Manafe

Direktur Keuangan / Finance Director

Indonesia, dan menjabat di Perseroan sebagai Direktur 

Keuangan sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat 

sebagai Senior Accounting & Finance Manager di PT 

Arita Prima Indonesia Tbk. pada tahun 2013-2015, GM 
Accounting & Finance – Direktur Tidak Terafiliasi pada 

tahun 2008-2013 untuk PT Matsukou Jaya, dan Corporate 
Accounting Manager – Direktur Tidak Terafiliasi pada 

tahun 2006-2008 di PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk.

Sebagai Direktur Keuangan, Sadrakh Manafe 

memiliki fungsi, tugas dan kewajiban utama untuk 

menyelenggarakan dan mengendalikan pembukuan, 

keuangan dan akuntansi secara keseluruhan di Perseroan

Taufan Tenardhi

Direktur Pengembangan Bisnis dan Marketing /

Business Development & Marketing Director

Indonesia, dan menjabat di Perseroan sebagai Direktur 

Sales & Marketing sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat 

sebagai Sales & Marketing Advisor di PT Arita Prima 

Indonesia Tbk. pada tahun 2014-2015, Vice President 
Sales & Business Development pada tahun 2004-2012 

untuk PT ISS, General Manager Sales
Export Sales Manager 

Sebagai Direktur Business Development & Marketing, 

Taufan Tenardhi bertanggung jawab atas pengembangan 

usaha dan pemasaran Perseroan. 

Remunerasi Direksi

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, 

remunerasi Dewan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham setelah diajukan oleh Direksi Perseroan.

Informasi Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2014, Direksi telah mengadakan rapat 

sebanyak 24 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Born in Palembang, 2 May 1979. An Indonesian citizen, 
serving in the Company as the Finance Director since 
2015. He previously served as the Senior Accounting & 
Finance Manager of PT Arita Prima Indonesia in 2013-
2015, GM Accounting & Finance – Unaffiliated Director 
in 2008-2013 of PT Matsukou Jaya, and Corporate 
Accounting Manager – Unaffiliated Director in 2006-2008 
of PT Aneka Kemasindo Utama Tbk.

As the Finance Director, Sadrakh Manafe has the main 
functions, duties, and responsibilities to carry out and 
control the overall bookkeeping, finance, and accounting 
of the Company. 

Born in Bandung, 12 November 1960. An Indonesian citizen, 
serving in the Company as the Sales & Marketing Director 
since 2015. Previously serving as a Sales & Marketing 
Advisor of PT Arita Prima Indonesia in 2014-2015, Vice 
President Sales & Business Development in 2004-2012 
of PT ISS, General Manager Sales in 1995-2003 of PT 
Charoen Pokphand, and Export Sales Manager in 1989-
1995 of PT Ateja Multi Industri.

As the Business Development & Marketing Director, Taufan 
Tenardhi is responsible for the business development and 
marketing of the Company. 

Board of Directors Remuneration

Pursuant to Article 11 of the Company’s Articles of Association, 
the remuneration of the Board of Directors is determined 
by the General Meeting of Shareholders upon the proposal 
of the Company’s Board of Directors.

Board of Directors Meeting Information

Throughout 2014, the Board of Directors conducts 
24 meetings, with the level of attendance as below:
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Agenda Rapat Direksi yang dilakukan sepanjang tahun 

2014 ialah sebagai berikut:

1. Rencana perluasan kantor cabang.

2. Rencana pembukaan anak usaha baru.

3. Laporan Keuangan Tahunan dan Triwulan.

4. Laporan Tahunan 2014.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Dalam pelaksanaan fungsinya, Direksi didukung oleh 

beberapa organ Perseroan, yaitu Sekretaris Perseroan 

dan Unit Audit Internal.

Sekretaris Perseroan

 

Adapun fungsi Sekretaris Perseroan adalah sebagai 

Compliance Officer
tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi untuk 

membangun citra korporat;

2. Bertindak selaku wakil Perseroan dalam 

mengkomunikasikan kegiatan perseroan secara 

akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku 

kepentingan;

3. Mengendalikan penyampaian informasi kinerja 

perseroan dan corporate action kepada otoritas bursa, 

investor, analis dan para pelaku pasar lainnya;

4. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan mekanisme 

dalam pengungkapan informasi secara eksternal 

sesuai dengan kepentingan Perseroan dan kebutuhan 

pemegang saham serta pihak-pihak lain yang 

berhubungan dengan Perseroan;

5. Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan 

Laporan Keuangan berkala kepada otoritas Pasar Modal 

dan otoritas bursa;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, 

rapat Direksi dengan Komisaris, rapat kinerja 

perseroan dan RUPS, serta mengendalikan protokol 

Direksi dan administrasi kesekretariatan Direksi;

7. Mengikuti perkembangan Pasar Modal 

khususnya peraturan-peraturan yang berlaku 

di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kegiatan 

usaha Perseroan;

8. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk 

mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

kegiatan usaha Perseroan.

Secretary untuk sementara dirangkap oleh Direksi. 

The agenda of the Board of Directors Meeting throughout 
2014 are as follows:

1.     The plan of branch office expansion.
2.     The plan to open new subsidiary.

4.     The 2014 Annual Report.
5.     The formulation of the Company’s GCG program.

BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGAN

In the carrying out of its functions, the Board of Directors 
is supported by several Company organs, namely the 
Corporate Secretary and the Internal Monitoring Unit.

Corporate Secretary

The function of the Corporate Secretary is as the 
Compliance Officer, with the following duties:

1. Control the management of communication strategy 
to develop the corporate image;

2. Act as the Company’s representative in communicating 
the company activities in an accurate and timely 
manner to all stakeholders; 

3. Control the delivery of the company’s performance 
information and corporate action to the stock exchange 
authority, investors, analysts, and other market players;

4. Control the carrying out of the external information 
disclosure mechanism management pursuant to the 
Company’s interest and the need of the shareholders 
and other parties in relation to the Company;

5. Submit the Company’s Annual Report and periodical 
Financial Report to the Capital Market authority and 
stock exchange authority;

6. Coordinate the implementation of the meeting 
of the Board of Directors, the meeting of the Board 
of Directors and the Board of Commissioners, 
company performance meeting, and the GMS, 
as well as control the protocol of the Board 
of Directors and the secretarial administration 
of the Board of Directors;

7. Follow the development of the Capital Market, 
especially the regulations applicable to the Capital 
Market sector and the laws and regulations related 
to the Company’s business activities;

8. Advise the Board of Directors of the Company to comply 
with the Law on Capital Market No. 8 of 1995 and 
its implementing regulations and laws and regulations 
in relation to the Company’s business activities.

In mid-2014, the Corporate Secretary position was 
temporarily held by the Board of Directors.
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Divisi Audit Internal   

Untuk memenuhi peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7, 

Perseroan telah menetapkan suatu Piagam Unit Audit 

Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. 

Fungsi departemen ini adalah:  

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu 

Direksi dalam mengamankan investasi dan aset 

Perseroan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;

 

2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem 

dan prosedur pada semua kegiatan Perseroan dan 

fungsi- fungsi pendukungnya; 

3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor 

eksternal agar kelancaran proses audit dapat tercapai. 

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab divisi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan 

komunikasi secara langsung dengan Direksi dan 

Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan 

sepengetahuan Dewan Komisaris; 

2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil 

dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit; 

3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan 

auditor eksternal; 

4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan 

Piagam Audit Internal; 

5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap 

informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian 

efektivitas sistem audit; 

6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun 

tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan 

tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit; 

7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber 

daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, dan 

penerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, 

mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta 

tanggapan lisan/tertulis pada audite, memberikan 

saran dan rekomendasi. 

Komposisi Unit Audit Internal

Unit Audit Internal beranggotakan 5 orang, dikepalai oleh 

Suseno Agung Rusdiantoro.

Kepala Unit Audit Internal

Rusdiantoro sejak tahun 2014 menduduki posisi Kepala 

Audit Internal di Arita Prima. Beliau mendapatkan gelar 

sarjananya di bidang Akuntansi dari STIE – IBEK dan gelar 

Master dari UTIRA – IBEK.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Manajer 

Internal Audit di PT Mitra Waralaba Sukses dari tahun 2010 

sampai 2014, di mana beliau bergabung pada tahun 2007 

Internal Monitoring Division   

To comply with the regulation of Bapepam-LK No.IX.I.7, 
the Company has determined an Internal Audit Unit Charter 
that has been approved by the Board of Commissioners.

The functions of the department are:

1. Serving as an independent assessor who is willing 
to assist the Board of Directors in securing 
the Company’s investment and asset effectively 
with regard to accounting and audit;

2. Analyzing and evaluating the effectiveness of the system 
and procedure in all Company’s activities and 
its supporting functions;

3. Coordinating with the Audit Committee and external 
auditor for the smoothness of the audit process.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division

The duties and responsibilities of the division are as follows:

1. Access all relevant information, directly communicate 
with the Board of Directors and the Board 
of Commissioners as well as the Audit Committee with 
the acknowledgement of the Board of Commissioners; 

2. Conduct meetings periodically and incidentally with 
the Board of Directors, the Board of Commissioners, 
as well as the Audit Committee;

3. Coordinate its activities with the activities 
of the external auditor;

4. Compile proposal of amendment and implement 
the Internal Audit Charter;

5. Verify and test the information gathered in relation 
to the assessment of the audit system effectiveness;

6. Assess and analyze the Company’s activities, without 
any authority in the implementation and responsibility 
for the activities assessed/audited;

7. The Chairman of Internal Audit may allocate sources 
of fund, focus, scope, auditor schedule, and audit 
technique implementation for the achievement 
of audit objectives, clarify and discuss audit results, 
ask for written/verbal responses from auditees, 
provide advice and recommendation. 

Composition of the Internal Audit Unit 

The Internal Audit Unit consists of 5 people, led by Suseno 
Agung Rusdiantoro.

Head of the Internal Audit Unit

Born in Jakarta on 24 June 1982, Suseno Agung 
Rusdiantoro has held the Internal Audit position in Arita 
Prima since 2014.He obtained his Bachelor’s Degree in 
Accounting from STIE – IBEK and master degree from 
UTIRA – IBEK. 

Previously from 2010 to 2014, he was the Internal Audit 
Manager of PT Mitra Waralaba Sukses, which he joined 
in 2007 as an Audit Internal staff and subsequently held 
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sebagai staf Audit Internal dan pernah menduduki posisi 

Finance & Accounting Supervisor dan Finance Manager. 
Beliau mengawali kariernya sebagai staf Finance 

di PT Metro Batavia. 

Manajemen Risiko  

Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil memiliki risiko. 

Begitu juga dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 

Perseroan yang tidak lepas dari risikonya sendiri. Semakin 

besar keuntungan yang akan diperoleh Perseroan, maka 

semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Namun 

risiko tersebut dapat diminimalisir dengan penerapan 

kebijakan Manajemen Risiko oleh Perseroan.

Beberapa risiko utama yang mempengaruhi kegiatan 

usaha Perseroan ialah sebagai berikut:

1. Risiko Finansial yang meliputi:

a. Risiko Kredit 

 Semakin besar peluang yang akan didapatkan maka 

semakin besar pula peluang adanya tindakan fraud, 

khususnya dalam hal penjualan. Karena semakin besar 

nilai penjualan yang didapatkan maka semakin besar 

risiko piutang tak tertagih yang akan dihadapi. Untuk 

mencegah atau meminimalisir hal tersebut, Perseroan 

melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dengan 

menerapkan sistem credit limit yang terintegrasi dan 

termonitor melalui program SAP, menerapkan sistem 

filterisasi calon pelanggan, menerapkan sistem dan 

prosedur pengelolaan piutang pelanggan, serta 

melaksanakan kegiatan konfirmasi piutang kepada 

pelanggan langsung secara berkala.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

 Perubahan tingkat suku bunga di pasar akan 

berakibat pada fluktuasi nilai wajar arus kas 

Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa 

mengawasi pergerakan tingkat suku bunga pasar 

dan mengelola ketersediaan arus kas untuk 

pelunasan pinjaman dan modal kerja. 

c. Risiko Mata Uang Asing

 Perubahan kurs pertukaran mata uang asing 

akan berpengaruh pada nilai wajar arus kas. 

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan senantiasa 

meminimalisir pembelian persediaan dalam mata 

uang asing.

d. Risiko Likuiditas

 Perseroan berusaha memitigasi risiko likuiditas 

yang dihadapinya dari penempatan dana dari 

kelebihan penerimaan kas setelah dikurangkan 

dengan penggunaan kas untuk mendukung 

kegiatan usaha Perseroan, dengan terus menjaga 

kecukupan arus kas dan fasilitas bank. Proyeksi 

arus kas dan ketersediaan dana juga senantiasa 

diawasi, dengan menempatkan kelebihan dana kas 

dalam instrumen keuangan dengan tingkat risiko 

rendah dan imbal hasil yang memadai. Perseroan 

juga selalu memperhatikan reputasi dan kredibilitas 

lembaga keuangan.

2. Risiko Hukum dan Regulasi

 Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasional, 

the positions of Financie & Accounting Supervisor and 
Finance Manager. He began his career as a Finance Staff 
at PT Metro Batavia. 

Risk Management   

In general, every action has its risk. Likewise, every 
business activity of the Company has its own risk; 
the bigger the benefit that will be reaped by the Company, 
the bigger the risk to be faced. However, such risks can 
be mitigated with the implementation of Risk Management 
by the Company.

Several main risks that affect the business activities 
of the Company are as follows:

1. Financial Risk that includes:
a. Credit Risk 
 Bigger opportunity to be gained means bigger risk 

of fraud, especially in sales, because the bigger 
sales value means bigger risk of outstanding 
receivables. To prevent or mitigate such risk, 
the Company implements a Risk Management 
policy of implementing an integrated and monitored 
credit limit through the SAP program, potential 
customer filtering system, customer receivables 
management system and procedure, and conduct 
receivables confirmation activities directly 
to the customers periodically.

b. Interest Rate Risk 
 The fluctuation of interest rate in the market will 

cause a fluctuation in the Company’s fair cash 
flow value fluctuation. Therefore, the Company 
continuously monitors the fluctuation of the market 
interest rate, and manages the availability of cash 
flow for the settlement of loan and work capital. 

c. Foreign Currency Risk
 The change of foreign currency risk will affect 

the fair cash flow value. To mitigate this risk, 
the Company continuously mitigates the purchase 
of foreign currency reserve.

d. Liquidity Risk
 The Company tries to mitigate the liquidity risk 

through the placement of fund from the excess 
cash revenue after deduction of cash expense 
to support the Company’s business activities, 
by maintaining the sufficiency of cash flow and 
bank facilities. The cash flow projection and fund 
availability is continuously monitored by placing 
the excess of cash fund in financial instruments 
with low risk rate and sufficient yield. The Company 
also monitors the reputation and credibility 
of the financial institution.

2. Law and Regulation Risk
 With the increase of operational activities, the Company 
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Perseroan dihadapkan dengan berbagai peraturan hukum 

dan regulasi yang dapat menimbulkan risiko. Oleh karena 

itu, Divisi Hukum Perseroan terus menerus melakukan 

pemantauan dan penyesuaian terhadap perubahan 

peraturan hukum dan regulasi yang berlaku. Sistem check 
& balance terhadap kegiatan perdagangan yang dijalankan 

Perseroan didasarkan pada prinsip hukum yang berlaku, 

yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian kerjasama yang 

sifatnya melindungi kepentingan para pihak. Dengan 

demikian, Perseroan dapat terhindarkan dari akibat hukum 

yang merugikan.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

 Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dalam 

kegiatan organisasi. Perseroan berupaya untuk selalu 

mengembangkan kemampuan seluruh karyawan melalui 

program-program pelatihan dan pengembangan potensi 

diri baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Untuk 

menghindari risiko keluarnya karyawan yang kompeten, 

Perseroan melakukan promosi kenaikan jabatan 

dan fasilitas pendukung kegiatan operasional yang 

diharapkan dapat memacu produktivitas kerja yang lebih 

baik lagi bagi kemajuan Perseroan.

4. Risiko Stok Barang

 Berdasarkan kepercayaan bahwa Perseroan harus 

siap memenuhi kebutuhan pelanggan kapan pun, 

maka Perseroan harus memiliki persediaan barang 

yang memadai. Oleh karena itu, risiko kurangnya stok 

selalu ada bagi Perseroan. Untuk memitigasi risiko 

tersebut, Perseroan menerapkan beberapa kebijakan, 

termasuk melaksanakan prosedur penanganan order 

pembelian, penyimpanan dan pendistribusian stok, 

identifikasi dan peletakan barang atau stok secara baik 

dan benar, serta pelaksanaan stock opname secara 

berkala dan dengan pengawasan.

Etika dan Budaya Kerja

Dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis untuk 

mencapai visi, misi serta sasaran strategis sebagai fondasi 

dasar, Perseroan juga memiliki moralitas dan etika bisnis 

yang tercantum dalam nilai-nilai etika utama Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan apa 

yang benar secara profesional dengan mengedepankan 

kejujuran, perilaku etis dan pencegahan terjadinya 

tindakan pelanggaran dalam menjalankan suatu 

kegiatan bisnis.

Lima nilai etika dan budaya Perseroan ialah:

Achievement, bahwa setiap karyawan Perseroan harus 

membuat visi dan target bagi dirinya, memiliki rencana 

yang jelas untuk meraihnya dan mengerjakan rencana itu 

dengan sepenuh hati dan kesadaran.

Responsiveness, bahwa setiap karyawan perseroan 

harus selalu mengagendakan tindakan perbaikan 

yang terus-menerus, berpikir dan berlaku inovatif-

kreatif agar mampu selalu beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan. 

is faced with risky laws and regulations. As such, 
the Legal Division of the Company continuously 
monitors and adjusts to the amendments 
of the prevailing laws and regulations. The check 
& balance system of the trade activities carried out 
by the Company is based on the prevailing legal 
principles, stipulated in the cooperation agreements 
that protect the interest of all parties. As such, 
the Company is protected from any adverse legal effects. 

3. Human Resources Risk
 Human resources are the main assets in the activities 

of the organization. The Company strives to continuously 
develop the competency of all employees through 
the training and potential development programs, both 
internal and external. To avoid the risk of resignation 
by competent employees, the Company implements 
career development program and operational activity 
supporting facilities that are expected to boost higher 
work productivity for the growth of the Company.

4.  Stock Risk
 Based on the belief that the Company has 

to be prepared to meet the customers’ demand 
at all times, the Company has to have sufficient stock. 
As such, the risk of shortage of goods is always looming 
for the Company. To mitigate such risk, the Company 
implements various policies, including purchase order 
handling, storage, stock distribution procedures, 
identification and placement of goods or proper 
and excellent stock, as well as the implementation 
of periodical, monitored stock storage.  

 

Work Ethics and Culture

In carrying out business activities to achieve the vision, 
mission and strategic targets as the basic foundation, 
the Company also has morality and business ethics 
stipulated in the Company’s main codes of ethics.

The Company is committed to the right and professional 
action by emphasizing honesty, ethical conduct, and 
prevention of offensive action to carry out business 
activities.

The five ethical and cultural values of the Company are:

Achievement, that every Company employee must 
determine a vision and target for himself, clear plan 
to achieve them, and carry out the plan wholeheartedly 
and deliberately.

Responsiveness, that every Company employee must 
always plan continuous improvement actions, think and 
act innovatively and creatively to be able to adapt with 
the changes in the environment.
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Integrity, bahwa setiap karyawan Perseroan harus 

menjunjung tinggi kejujuran, berani bertanggung 

jawab atas tugasnya dan memiliki loyalitas yang tinggi 

terhadap Perseroan.

Teamwork, bahwa setiap karyawan Perseroan harus mau 

mendengar saran dan kritik untuk kemajuan dirinya, tidak 

ragu untuk melayani, membantu dan mendukung rekan 

kerja yang membutuhkannya.

Accountable, bahwa setiap karyawan Perseroan harus 

memiliki komitmen dan konsisten untuk melaksanakan 

aturan, membiasakan diri untuk rapi dalam dokumentasi 

dan selalu siap untuk diaudit hasil kerja dan 

tanggung jawabnya.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Dalam pelaksanaan usaha, Arita Prima meyakini perannya 

sebagai bagian dari masyarakat tempatnya berada. Oleh 

sebab itu, pemangku kepentingan Perseroan bukan 

hanya mencakup konsumen, karyawan, serta pemegang 

saham, namun juga masyarakat dan lingkungan 

di sekitar Perseroan. 

Perseroan percaya bahwa dalam upayanya merealisasikan 

usaha yang berkelanjutan, dampak sosial dan lingkungan 

dari kegiatan usaha perlu senantiasa diperhatikan 

dan dijaga. 

Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memberlakukan 

program tanggung jawab sosial sebagai kontribusinya 

kepada masyarakat di sekitarnya. 

Program CSR 2014

Di tahun 2014, Arita Prima mengadakan acara buka 

bersama dengan anak yatim piatu dan segenap karyawan 

Perseroan. Acara ini diadakan pada tanggal 18 Juli 2014 

di komplek Rukan Sunter Permai, lokasi kantor Perseroan.  

Integrity, that every Company employee must uphold 
honesty, responsibility to his duties, and great loyalty 
to the Company.

Teamwork, that every Company employee must be 
willing to take advice and critics for self-development, 
not hesitate to serve, help, and support colleagues who 
need them.

Accountable, that every Company employee must be 
committed and consistent in implementing rules, getting 
accustomed to orderliness in documentation and be 
prepared for performance and responsibility audit.

Corporate Social Responsibility

In its business conduct, Arita Prima understands 
its role as a part of its community. As such, the Company’s 
stakeholders not only include customers, employees, 
as well as shareholders, but also the community and 
environment around the Company. 

The Company believes that in its efforts to realize 
a sustainable business, the social and environmental 
impacts of business activities must be continuously 
monitored and maintained.

Therefore, the Company always implements 
social responsibility programs as its contribution 
to the community around it. 

CSR Program 2014

In 2014, Arita Prima held a breakfasting event for foster 
children and the entire staff of the Company. The event 
was held on 18 July 2014 in the Rukan Sunter Permai, 
the location of the Company’s office. 
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

ASET Catatan 2014 2013

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 2b.2c.2j, 3 58.127.153.781       18.676.935.918       
Piutang Usaha 2b.2c.2j, 4

Pihak Berelasi 1.894.417.593         -                        
Pihak Ketiga

(Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian 
Penurunan Nilai Rp. 845.259.738 dan Rp1.627.025.603
 per 31 Desember 2014 dan 2013 74.455.818.156       41.875.974.563       

Piutang Lain-lain-Bersih 5 1.575.086.646         1.520.028.558         
Persediaan 2b.2c.2j, 7 128.912.575.300      119.772.921.592      
Pajak Dibayar Dimuka 13 -                        2.738.673.818         
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 8 19.034.286.884       24.030.511.777       

JUMLAH ASET LANCAR 283.999.338.360     208.615.046.226     

ASET TIDAK LANCAR

Aset Pajak Tangguhan 879.064.644            706.650.638            
Aset Tetap 2b.2c.2g, 9

(Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan  
Rp12.741.586.595 dan Rp7.776.245.541
per 31 Desember 2014 dan 2013 154.845.426.928      86.750.180.574       

Jumlah Aset Tidak Lancar 155.724.491.571     87.456.831.212       

TOTAL ASET 439.723.829.931     296.071.877.438     

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

Halaman 2



PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan 2014 2013

LIABILITAS JANGKA PENDEK 

Utang Bank Jangka Pendek 10 49.126.526.588       59.099.316.960       
Utang Usaha 11

Pihak Berelasi 5.345.287.657         5.256.472.254         
Pihak Ketiga 12.483.841.554       9.704.779.953         

Utang Lain-lain
Pihak Berelasi 12 4.500.998.893         4.819.575.000         
Pihak Ketiga 1.073.954.252         1.396.434.874         

Hutang Pajak 13 2.446.590.673         3.283.132.587         
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 14 27.075.751             966.550.299            
Uang Muka Pelanggan 15 3.158.991.725         3.201.530.083         
Utang Jangan Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun 17

Utang Bank  126.329.117.762      3.089.121.964         
Utang Sewa Pembiayaan 1.637.594.183         987.258.082            

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 206.129.979.038     91.804.172.056       

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian yang
yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Utang Bank  14.907.934.177       19.762.403.448       
Utang Sewa Pembiayaan 1.468.842.615         660.972.185            

Liabilitas Imbalan Kerja 17 4.963.853.953         3.545.316.176         

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 21.340.630.745       23.968.691.809       

JUMLAH LIABILITAS 227.470.609.783     115.772.863.865     

EKUITAS 
Ekuitas Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk 

MODAL SAHAM 18
Modal Saham-nilai nominal Rp 100 dan Rp.878.000

per saham pada 31 Desember 2014 dan 2013
Modal Dasar-1.800.000.000 saham dan 40.000 Saham

pada 31 Desember 2014 dan 2013
Modal Dasar-1.405.000.000 saham dan 11.390 Saham

pada 31 Desember 2014 dan 2013 107.500.000.000      107.500.000.000      
Tambahan Modal disetor 33.427.734.326       33.427.734.326       
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali (134.482.608) (134.482.608)           
Saldo Laba 71.432.642.336       39.475.875.639       

Jumlah Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk 212.225.894.054     180.269.127.357     

Kepentingan Nonpengendali 27.326.094             29.886.216             

JUMLAH  EKUITAS 212.253.220.148     180.299.013.573     

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 439.723.829.931     296.071.877.438     

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Halaman 3



PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2014 2013

PENJUALAN NETO 2i, 19 256.881.565.791       184.161.222.868     

BEBAN POKOK PENJUALAN 133.681.942.114        85.435.866.937       

LABA BRUTO 123.199.623.677       98.725.355.931      

Beban Usaha
Beban Penjualan  2i, 21 (34.838.023.932)         (21.509.003.488)      
Beban Administrasi Dan Umum 2i, 22 (37.990.840.444)         (39.285.116.718)      
Penghasilan Lain-lain 7.421.642.577            15.927.341.570       

Jumlah Beban Usaha (65.407.221.799)        (44.866.778.636)      

Laba Usaha 57.792.401.878         53.858.577.295      

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 2i

Penghasilan Bunga 1.400.660.658            165.289.752           
Beban Keuangan (16.014.731.599)         (20.112.123.125)      
Laba (Rugi) Selisih Kurs, Neto -                          -                        

Pendapatan (Beban) Lain-lain (14.614.070.941)        (19.946.833.373)      

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 43.178.330.937         33.911.743.922      

Beban Pajak Penghasilan,Neto (11.221.564.241)         (9.711.871.853)        

Laba/(Rugi) Periode Berjalan 31.956.766.696         24.199.872.069      

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN 0 0

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 31.956.766.696         24.199.872.069      

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Ditribusikan Kepada:

Pemilik entitas Induk 31.959.326.818 24.204.658.864
Kepentingan Non Pengendali (2.560.122) (4.786.797)

Jumlah 31.956.766.696         24.199.872.067      

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat
Diatribusikan Kepada:

Pemilik Entitas Induk 31.959.326.818 24.204.658.864
Kepentingan Non Pengendali (2.560.122)                 (4.786.797)

Jumlah Laba Rugi Komprehensif 31.956.766.696         24.199.872.067      

Laba Bersih Per Saham Dasar Yang Dapat Diartribusikan 
Kepada Pemilik Entitas Induk 30                           29                         

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkandari laporan keuangan secara keseluruhan

Halaman 4
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2014 2013

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:

Penerimaan Kas dari Pelanggan 221.306.720.849           192.576.241.350           
Pembayaran Kas untuk:

Pemasok (139.953.718.819)          (70.474.614.731)            
Karyawan (125.595.085)                (62.192.922)                  
Beban Usaha (65.517.280.696)            (60.731.927.285)            

Penerimaan Bunga 1.400.660.658               165.289.752                
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (10.730.460.826)            (9.711.871.853)             
Pembayaran Beban Keuangan (15.481.731.953)            (20.110.919.125)            
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya 166.541.311                 958.043.269                

Kas Neto Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi (8.934.864.561)           32.608.048.455           

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Aset Tetap (68.921.290.495)            (53.384.672.773)            
Penjualan Aset Tetap 65.000.000                   -                                
Penambahan Uang Jaminan -                                 -                                

Kas Neto Yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi (68.856.290.495)         (53.384.672.773)          

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
 

Penerimaan Modal Disetor -                                 60.500.000.000        
Utang Bank -                                 -                                

Penerimaan  215.123.684.778           65.383.983.590            
Pembayaran (100.176.647.916)          (84.720.542.431)            

Utang Lain-lain
Penerimaan  4.909.850.716               1.018.561.359              
Pembayaran (318.576.107)                (743.752.063)                

Pembayaran Dividen Tunai Kepada Kepentingan
Nonpengendali -                                 (5.922.266.472)             

Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan (2.296.938.552)              (1.382.071.736)             

Kas Neto Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 117.241.372.919        34.133.912.247           

Kenaikan (Penurunan) Neto dari Kas dan Setara Kas 39.450.217.863             13.357.287.929            
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 18.676.935.918             5.319.647.989              

Kas dan Setara Pada Akhir Tahun 58.127.153.781          18.676.935.918           

Kas dan Setara Pada terdiri dari:
Kas 2.394.789.079 123.056.003
Bank 55.732.364.702 18.553.879.915

Jumlah 58.127.153.781          18.676.935.918           

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

 Halaman 6



dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 

Registered Public Accountants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak.

Tahun 2014

Tahun Beroperasi 
Komersial

Kegiatan
Usaha

Persentase
Kepemilikan Jumlah Aset

2011 Perdagangan 
Valve, fitting, dan 
produk terkait 
lainnya

99% 3,232,044,762 

Anak Perusahaan Lokasi

PT Arita Prima Kalbar
("APK")

Jakarta

Unimech Grup Berhad merupakan entitas induk terakhir dari Perusahaan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 17 Oktober 2013 Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal atas nama Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-307/D.04/2013.

Pada tanggal 17 Desember 2013 sesuai surat nomor: P-00960/BEI.PPJ/10-2013 PT Bursa Efek Indonesia menyetujui penawaran efek PT

Arita Prima Indonesia Tbk diBursa Efek Indonesia kepada masyarakat atas 275.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp.220 per saham.

Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat tersebut sebesar 10% atau sebanyak 27.500.000 saham
biasa atas nama baru dijalankan kepada karyawan perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (employee
Stock Allocation/ESA).

Pada tanggal 31 Desember 2014 seluruh saham Perusahaan sebanyak 275.500.000 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan Entitas Anak berikut ini di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan
lebih dari 50%: 

PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT Arita Prima Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun
1967 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1970 berdasarkan akta notaris Triphosa Lily Ekadewi,S.H., No.1 tanggal 5
Oktober 2000. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
keputusan No.C-7935.HT.01.01.TH.2001 tanggal 31 Mei 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.31
Tambahan No. 3727 tanggal 16 April 2002. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta
notaris Rudy Siswanto,S.H., No .258 tanggal 12 April 2013, Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-233043.AH.01.02. Tahun  2013 tanggal 30 April 30 April 2013.

Perusahaan menjalankan usaha perdagangan ekspor dan impor barang-barang logam yang mencakup valve,fitting dan produk terkait lainnya
Perusahaan berdomisili di Jakarta dan Kantor pusatnya beralamat di Komplek Ruko Sunter Permai Blok C Kav.9, Jalan Danau Sumber Utara,
SunterAgung, Jakarta Utara.Perusahaan memiliki 29 Kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2014 (2013:
25, 2012:19 kantor cabang). Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2001.
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1 Umum (lanjutan)

Tahun 2013

Tahun Beroperasi 
Komersial

Kegiatan
Usaha

Persentase
Kepemilikan Jumlah Aset

2011 Perdagangan 
Valve, fitting, dan 
produk terkait 
lainnya

99% 3,858,163,454 

PT Arita Prima Kalbar

d. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

2014

Komisaris Utama Lim Cheah Chool Lim Cheah Chool
Komisaris Sim Yee Fuan Sim Yee Fuan
Komisaris  Independen Ida Bagus Oka Nila Ida Bagus Oka Nila

Ketua Komite Audit Ida Bagus Oka Nila
Anggota Djunggu Sitorus
Anggota Basa Sidabutar

Direktur Utama Low Yew Lean Low Yew Lean
Direktur Sadrakh Manafe Hery Susanto
Direktur  (Tidak terafiliasi) Taufan Tenardhi Adhy Ariansyah

e. Komposisi Saham

Saham kelas A:
Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana : 275.000.000 Saham
Saham Pendiri : 800.000.000 Saham

Perusahaan dan entitas Anak memiliki karyawan tetap sebanyak 467 orang dan 325 orang pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (tidak
diaudit)

Perubahan saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

PT Arita Prima Kalbar
("APK")

Jakarta

Pada tanggal 2 September 2009, Perusahaan mendirikan APK yang bergerak dibidang perdagangan valve. Instrumen, dan produk terkait
lainnya. Akta pendirian APK telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No.AHU-
45607.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Investasi untuk 70% kepemilikan saham pada APK berjumlah Rp. 702.450.000.
Berdasarkan akta notaris Adiaty Hadi,S.H., No.17 tanggal 14 Desember 2012 para pemegang saham APK menyetujui pemecahan nilai
nominal saham dari Rp50.000 per saham menjadi Rp50.000 per saham, dan pengalihan 29% kepemilikan saham atau sebanyak 58.203
saham APK dari kepentingan nonpengendali kepada Perusahaan. Selisih lebih antara nilai wajar pembayaran atas jumlah penyesuaian
terhadap kepentingan nonpengendali sejumlah Rp.134.482.608 diakui sebagai "Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali" pada
bagian Ekuitas di Laporan posisi keuangan konsolidasian. 

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

2013

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2014 mengalami perubahan dari Direktur Hery Susanto pada tahun 2013 ke Sadrakh
Manafe dan Direktur (Tidak terafiliasi) Andhy Ariansyah Ke Taufan Tenardhi yang mengacu kepada keputusan Rapat Umum Pemegang
saham luar biasa pada Tanggal 06 Februari 2015.

Anak Perusahaan Lokasi
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a.  Pernyataan Kepatuhan

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

c. Prinsip Konsolidasi

-
-
-

-

Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan opersional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
Kekuasaan untuk menunjukan atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan
mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut: atau 
Kekuasaan untuk memberikan suatu mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan
mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

Kepentingan nonpengendali merupakan proporsi atas laba atau rugi dan neto yang tidak dimiliki Entitas dan disajikan secara tepisah dalam
laporan laba rugi komprehensif dan ekuitas pada laporan posisi keuangan, dipisahkan dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas
induk.

Dalam periode berjalan Entitas dan Entitas Anak telah menerapkan standar standar baru dan revisi berikut yang dikeluarkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang diwajibkan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2013. Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas serta pengungkapan terkait, tetapi terdapat
kemungkinan akan mempengarui akuntansi dan pengungkapan transaksi dan pengaturan di masa yang akan datang.

PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.
Penyesuaian PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Pencabutan atas PSAK 51, mengenai Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh Entitas Anak yang dikendalikan oleh Entitas. Pengendalian dianggap ada ketika

entitas memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam

keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada

ketika Entitas memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat: 

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

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi telah
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM-LK)No. VIII.G.7, mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang
terlampir dalam Surat Keputusan No.KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012. 

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (accrual basis) dengan
konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam
kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 

Pada tanggal 1 Januari 2012, Entitas dan Entitas Anak telah mengadopsi PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2012.
Perubahan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak telah dibuat sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan
interpretasi.

Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan nonpengendali
pemegang saham mungkin awalnya diukur pada nilai wajar atau pada bagian pemilikan kepentingan nonpengendali dari nilai wajar aset bersih
yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah
jumlah kepemilikan pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah
pendapatan komprehensif Entitas Anak tersebut diatribusikan kepada pemilik Entitas dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini
mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

d. Kas dan Setara kas

e. Investasi Jangka Pendek

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

(i)

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi; (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh; (iii) pinjaman dan piutang dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tidak diakui
apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Entitas dan Ekuitas Anak telah mentransfer
secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. 

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan.
Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga
diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai wajar
dari aset keuangan ini disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi sebagai keuntungan (kerugian) lain-lain bersih didalam
periode terjadinya. Pendapatan dividen dari aset keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi sebagai bagian
dari pendapatan lain-lain pada saat ditetapkannya hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan biaya transaksi
dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, dan kemudian diukur pada nilai wajarnya.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga (3) bulan atau kurang pada saat penempatan dan

tidak digunakan sebagai jaminan atas kewajiban dan pinjaman atas kewajiban dan pinjaman lainnya, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan atas hutang dan deposito berjangka yang jatuh temponya
lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi sementara dan dinyatakan sebesar nominal.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Entitas pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi

ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Entitas dan Entitas. Nilai tercatat kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan

bagian kepemilikannya atas Entitas Anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan

yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan
antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk
goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali, ketika aset dari Entitas Anak dinyatakan sebesar nilai revaluasi
atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam
ekuitas dicatat seolah-olah Entitas telah melepas secara langsung aset yang relevan (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung
ke saldo lama sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). Nilai Wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal
hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK No.55 (Revisi 2011),
Instrumen Keuangan; pengakuan dan pengukuran atau jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau
pengendalian bersama entitas.

Penghasilan dan beban Entitas Anak yang diakuisisi atau penjualan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dana sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang digunakan oleh Entitas. 

Seluruh transaksi antara Entitas dan Entitas Anak, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

(ii)

a)

b)

c)

Investasi yang dimiliki yang dimiliki hingga jatuh tempo pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat

diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Bunga dari investasi tersebut yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif diakui didalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh
temponya telah ditetapkan, serta Entitas dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan
tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

investasi yang ditetapkan oleh Entitas dan Entitas Anak dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

investasi yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang.

Investasi diatas dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepasnya
dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam 12 bulan; sebaliknya,
diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Halaman 11



PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

(iii)

(iv)

Penurunan nilai

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya peroleh diamortasasi.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif
bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika,
terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan
awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan
atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak

diklasifikasikan sebagai pinjaman atau piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersebut dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen

bermaksud untuk melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan
secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dengan nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui di
ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan atau kerugian akibat perubahan
nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami
penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui di ekuitas, diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasi.

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan metode bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Deviden atas instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui didalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan keuangan pada saat hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima
pembayaran tersebut ditetapkan.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan
metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan Suku bunga efektif adalah suka bunga yang
secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang
dibayarkan dan diterima oleh para pihak dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau
jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan
awal.

Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di

pasar aktif. Pinjaman dan piutang tersebut dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah

akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasi sebagai aset tidak lancar

Pinjaman dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan

kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

-
-
-

-
-

-
-

(i)

(ii)

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas berasal dari aset

keuangan berakhir, atau Entitas dan Entitas Anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan

manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.Jika Entitas dan Entitas Anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial

atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Entitas dan Entitas Anak mengakui

keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang
sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh
mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada
tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.

Aset yang tersedia untuk dijual

ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung
dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka
kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas harus dikeluarkan
dari pendapatan komprehensif lainya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi meskipun aset keuangan
tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya dalam
ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan wajar kini, dikurangi
kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi atas investasi instrumen ekuitas yang tersedia
untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan
peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi
komprehensif konsolidasi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok
aset keuangan sejak pengakuan awal dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara
individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk;

Aset yang dicatat berdasarkan biaya peroleh diamortasasi (Lanjutan).

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah

kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian) yang

didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun

menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba  rugi komprehensif konsolidasi.

kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkoreksi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.
memburuk status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan 

Kriteria yang Entitas dan Entitas Anak digunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi;

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaranpokok atau bunga;
pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam,
memberikan keringanan pada pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

(i)

(ii)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Estimasi nilai wajar

Saling hapus antar instrumen keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas
keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Mereka dimasukkan di
dalam liabilitas jangka pendek, kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan
ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. 

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan
pengakuannya melalui proses amortisasi.

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau
kadaluarsa

Entitas dan Entitas Anak menggunakan bebebrapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari
instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di
atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan
konsolidasi jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat
untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas simultan.

Jika Entitas dan Entitas Anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikian aset keuangan yang ditransfer, Entitas

dan Entitas Anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasi liabilitas keuangan dalam kategori sebagai berikut (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat

liabilitas keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Liabilitas

Keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dilepas atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperoleh untuk tujuan
diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam
jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur

pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

g. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

(a)
(i)
(ii)
(iii)

(b)
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

h. Persediaan 

i. Biaya Dibayar Di Muka

j. Sewa

Sewa Operasi-sebagai lessos

Biaya dibayar dimuka termasuk sewa diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari sewa

dibayar di muka disajikan sebagai "Biaya Dibayar di Muka-setelah Dikurangi Bagian Lancar" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No.30 (Revisi 2011), "Sewa". PSAK No.30 revisi ini mengatur

pengklasifikasian setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung

elemen tanah dan bangunan. Penerapan PSAK No.30 revisi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama
masa sewa.

entitas yang dikenalkan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau
entitas induk dari entitas).

Seluruh saldo dan transaksi yang siginifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan ataupun tidak dilaksanakan dengan
persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
konsolidasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama
dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto, Nilai realisasi neto persedian adalah
estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat
penjualan. Biaya perolehan persedian Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode identifikasi khusus, kecuali biaya perolehan
untuk persediaan aksesoris yang ditentukan menggunakan metode "masuk pertama, keluar pertama" (FIFO). Biaya perolehan untuk
persediaan Entitas Anak juga menggunakan metode FIFO. 

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,entitas anak, dan entitas anak
berikutnya terkait dengan entitas lain).
satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan
anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. 
entitas tersebut adalah suatu program imbalan pacakerja 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.

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No.7 (Revisi 2010) mengenai
"Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Orang atau anggota keluarga terdekat mempuyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut;
memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Sewa Operasi-sebagai lessor

k. Aset Tetap

Metode Taksiran Umur 
Manfaat (Tahun)

Bangunan Garis Lurus 20
Kendaraan Garis Lurus 4-8
Peralatan dan Perabotan Kantor Garis Lurus 4-8

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan
dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentikan pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara
jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut
dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika diperlukan disesuaikan secara prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan

direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset yang bersangkutan telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Aset untuk digunakan.Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan pada operasi pada saat terjadinya. Beban Pemugaran dan Penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi
kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila memenuhi kriteria pengakuan. 

ISAK No.25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan
("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap"
dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU.HGB dan
HP diakui sebagai bagian dari akun"Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang
mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah, Penerapan ISAK No.25 tidak memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat
diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan upaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud
manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi dan
akuntansi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfat ekonomis sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap

Nilai tercatat aset tetap direview atas penurunan jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat
mungkin tidak dapat seluruhnya terpulihkan.

Sewa di mana Entitas dan Entitas Anak tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset
diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No.16 (Revisi 2011), "Aset Tetap" dan ISAK No.25 "Hak atas
Tanah". PSAK No.16 (Revisi 2011) mengatur pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, biaya penyusutan dan kerugian atas penurunan
nilai harus diakui dalam kinerja dengan aset tersebut.

Penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tidak memberikan dampak yang signifiklan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam
laporan keuangan konsolidasian.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

l. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan barang dagang

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Efek tanggal 1 Januari 2012, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No.10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing",
yang mengatur bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan
menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan indikator utama dan indikator
lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya, jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen
menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruhi ekonomi dari transaksi,
kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Penerapan PSAK No.10 (Revisi 2010) tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam
laporan keuangan konsolidasian.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya
untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset
atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami
penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang
berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai biaya "Rugi Penurunan Nilai". Dalam menghitung nilai pakai,
estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yanga menggambarkan
penilaian pasar kini dari dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia, jika tidak terdapat
transaksi tersebut, Entitas dan Entitas Anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-
perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode
sebelumnya untuk aset goowiil mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas
mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain
goodwiil dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi
penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikan 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 diakui sebagai laba rugi. Setelah
pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi,
dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya. 

Goodwill diuji untuk penurun nilai setiap akhir periode pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami
penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwiil ditetapkan dengan menentukan jumlah terpulihkan tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana
goodwill terkait, Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait
goodwiil tidak dapat dibalik pada periode berikunya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai potensial atas aset tetap dan aset non keuangan
tidak lancar lainnya yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal pelaporan 

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Entitas dan Entitas Anak dan jumlahnya dapat diukur secara
andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai. Kriteria
spesifik juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui untuk penjualan barang. Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik
produk-produk Entitas dan Entitas Anak, diakui pada saat risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang dagang telah dipindahkan
kepada pelanggan, yang umumnya bersamaan dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika
terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan
aset individual, maka Perusahaan dan Entitas Anak menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang di dalamnya aset
digunakan.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

2014 2013
Dolar Amerika Serikat (US$1) 12,440.00 12,189.00
Euro (€1) 15,133.27 16,821.44 
Dolar Singapura (S$1) 9,422.11 9,627.99 
Ringgit Malaysia 3,561.93 3,707.69 

o. Perpajakan

p. Imbalan Kerja

Penyisihan biaya jasa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi
syarat. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial
yang timbul dari penyesuaian berdasarkan pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban
apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelunya melebihi 10% dari nilai
kini kewajiban Imbalan pasti, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi 10% tersebut diakui berdasarkan
metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat. 

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan diakui
atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. 

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas danEntitas Anak mengajukan
keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan,
sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada
masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat direalisasikan atau liabilitas
diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada akhir periode
pelaporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun
berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan-Tangguhan" dan termasuk dalam laba
atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibeban atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat
berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Efektif 1 Januari 2012, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No.24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", yang mengatur persyaratan tentang
pencatatan dan pengungkapan atas imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. PSAK No.24 (Revisi 2010) memberikan opsi tambahan
dalam pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial dari imbalan pascakerja, dimana keuntungan dan kerugian tersebut dapat diakui
seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain. Entitas dan Entitas Anak telah memutuskan untuk tetap mengakui keuntungan atau
kerugian aktuarial menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan rata-rata sisa masa kerja karyawan. 

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan uang penyajian Entitas dan

Entitas Anak. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode

pelaporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yan

berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Jenis Mata Uang

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No.46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan", yang mensyaratkan
Perusahaan dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset
(liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui
dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan PSAK No.46 (Revisi 2010) tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam
laporan keuangan konsolidasian.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

q Informasi Segmen

r. Laba per saham

s. Program Pengganti Rencana Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (ESA)

3 Penggunaan Perimbangan, Estimasi dan Asumsi oleh Manajemen

Pertimbangan

Penentuan mata Uang Fungsional

Sewa

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian opsi pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dicatat sebagai
beban dengan metode garis lurus sepanjang periode vesting, berdasarkan estimasi instrumen ekuitas Perusahaan yang akhirnya akan
diberikan, dengan peningkatan yang sesuai pada ekuitas.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengubah estimasi dari jumlah instrumen ekuitas yang diharapkan akan diberikan, Dampak
dari perubahan atas estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai biaya kumulatif yang mencerminkan
perubahan estimasi, dengan penyesuaian cadangan imbalan kerja yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas Anak mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan
asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan atas liabilitas kontijensi,
pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai
tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. 

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh
paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam lapora keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional dari Perusahaan dan setiap Entitas Anak adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata
yang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

Entitas dan Entitas Anak mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Entitas dan Entitas Anak bertindak sebagai lessee untuk beberapa aset

tetap. Entitas dan Entitas Anak untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Entitas dan Entitas Anak mengakui keuntungan atau kerugian dari kurtailmen atas program manfaat pasti pada saat kurtailmen terjadi (apabila
terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan material terhadap jumlah karyawan yang tercakup dalam program atau apabila terdapat
perubahan terhadap ketentuan-ketentuan program manfaat pasti dimana bagian yang material dari jasa masa depan yang akan diberikan oleh
karyawan yang ada saat ini, tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima imbalan, atau memenuhi syarat untuk menerima imbalan yang lebih
rendah). keuntungan atau kerugian kurtailmen terdiri dari perubahan pada nilai kini kewajiban imbalan pasti dan keuntungan atau kerugian
aktualrial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

Segmen adalah bagian khusus dari Entitas dan Entitas Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk (segmen usaha), maupun dalam
menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen
lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-
hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar
Perusahaan dan Entitas Anak, dieliminasi.

Laba bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung dengan membagi masing-masing laba yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba
bersih per saham dilusian mempertimbangkan pula efek lain yang diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif
yang beredar sepanjang periode pelaporan.

Perusahaan menyediakan program opsi saham untuk anggota manajemen (ESA). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah
diselesaikan melalui penerbitan saham (Pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai
transaksi ekuitas, Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis
lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi
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3 Penggunaan Perimbangan, Estimasi dan Asumsi oleh Manajemen (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan liabilitas keuangan

Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha-Individual

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

Penyisihan Penurunan Nilai dan Keusangan Persediaan

Penyusutan Aset Tetap

Pajak Penghasilan

Aset Pajak Tangguhan

Entitas dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak
penghasilan badan.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan
dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Rincian aset pajak tangguhan yang diakui selama tahun berjalan
diungkapkan dalam Catatan 13.d

Entitas dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan
mempertimbangankan bila definisi yang ditetapkan PSAK No.55 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesua
dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang (piutang usaha dan lainya), Entitas dan Entitas Anak
mengertimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara diidentifikasi ragu-ragu untukditagih. Tingkat cadangan ditelaah
oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Perusahaan dan Entitas
Anak menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia dan situasi-situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka
waktu hubungan Entitas dan Entitas Anak dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor
pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang
Entitas dan Entitas Anak ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini ditelaah kembali dan disesuaikan jika terdapat
informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasikan.

Asumsi utama masa depan depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi
penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Entitas dan Entitas
Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Entitas dan Entitas Anak. Perubahan
tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Sebagai tambahan atas cadangan terhadap piutang yang secara individual signifikan, Entitas dan Entitas Anak juga menilai cadangan penurunan
nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak
diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang
diberikan kepada debitur. Cadangan secara kolektif ini dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis dengan menggunakan faktor yang
bervariasi seperti kinerja historis dari debitur dalam grup kolektif, penurunan kinerja pasar dimana debitur beroperasi, dan kelemahan struktural
yang diidentifikasi atau penurunan kinerja arus dari debitur. Rincian nilai tercatat bersih piutang Entitas dan Entitas Anak diungkap dalam Catatan
5

Penyisihan Penurunan Nilai dan Keusangan Persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan stuasi yang tersedia termasuk, namun tidak terbatas
pada, kondisi fisik persedian, harga jual estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Penyisihan dievaluasi dan disesuaikan jika terdapat informasi
yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perusahaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan pada catatan 7

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap yang dimilikinya antara 4 sampai 20 tahun, yaitu umur yang secara umum diharapkan dalam
industri dimana Entitas dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat
mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto
tetap pada tanggal pelaporan diungkapkan pada catatan 9
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3 Penggunaan Perimbangan, Estimasi dan Asumsi oleh Manajemen (lanjutan)

Imbalan Kerja

Ketidakpastian Kewajiban Pajak

3 KAS DAN SETARA KAS

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

2,394,789,079 123,056,003

816,432,829 6,426,994,918
- 71,041,815

8,616,000 5,181,195
33,106,911 33,469,237

1,946,748 2,191,258
828,406,146 -

31,436,477 32,094,873
477,898 933,898

10,884,331 59,900,028
1,475,000 1,775,000

47,300,661 8,308,140,980
53,320 12,150,246

142,010,936 98,179,796
61,011,523 -

74,935,077 111,731,322
81,385,217 1,595,574,107

5,511,791 -
213,185,275 -

391,270,549 281,822,436
395,410,341 1,032,045,815

7,952,449 8,777,451

535,040,393 471,875,540

Investasi Jangka Pendek
PT Bank Mandiri  (Persero) Tbk 35,000,000,000 -
Surat - Surat Berharga Lainnya 17,044,514,830 -

Jumlah 58,127,153,781 18,676,935,918

PT BankPermata Tbk (2014: US$. 844,02:2013:S$912)
Euro

PT BankPermata Tbk (2014: US$.35.355,24 :2013:EUR$0.052.03)

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya maupun yang
ditempatkan pada pihak berelasi.

PT Bank UOB Indonesia (2014: US$.6.542,22):2013:US$130.930)
PT Bank Permata, Tbk (2014:US$5,511,791)
PT Bank QNB Kesawan Tbk (2014:17137,08)

Dolar Singapura
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014: US$.41.526,85; 2013:S$29.271)
PT Bank UOB Indonesia (2014: US$ 41.966,22 :2013:S$107,192)

PT Bank Permata Tbk
PT Bank Permata Syariah
PT Bank Index
PT Bank QNB Indonesia Tbk

Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk (2014: US$.6,023,72:2013:US$9.167)

PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Panin Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk

Bank
Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Commonwealth
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Penentuan liabilitas imbalan kerja Entitas dan Entitas Anak tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam
menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut antara lain, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan,
tingkat kecacatan, umur pensiundan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan langsung diakui dalam laba atau
rugi pada saat terjadinya. Meskipun Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar, perbedaan signifikan
pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan
kerja serta beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan pada catatan 19

Dalam situasi tertentu, Entitas dan Entitas Anak tidak dapat menentukan secara pastikan jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa
depan karena kemungkinan adanya pemeriksaan dari otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interprestasi dari peraturan
perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasil kena pajak dimasa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait
dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Entitas dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam
menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No.57 (revisi 2009), "Provisi, liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"
Entitas dan Entitas Anak menganalisa semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan liabilitas pajak untuk beban yang
belum diakui harus diakui.

Kas dan setara kas terdiri dari:

Kas
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3 KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4 Piutang Usaha
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.

Pihak Berelasi (catatan 2.g)

- Ringit Malaysia Arita System Sdn.Bhs 1,894,417,593        -

Jumlah Piutang Lainnya pihak Berelasi 1,894,417,593        -

Pihak ke tiga
Rupiah

- Jawa 51,928,504,171      19,651,753,380
- Sumatera 11,772,520,016      13,607,594,411
- Kalimantan 10,510,995,492      9,268,951,384
- Lain-lain 1,089,058,215        974,700,991

Jumlah Pihak ke tiga 75,301,077,894      43,503,000,166

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (845,259,738)          (1,627,025,603)         

74,455,818,156 41,875,974,563

Jumlah 76,350,235,749 41,875,974,563

Analisis Umur Piutang Usaha adalah sebagai beikut
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.
Belum Jatuh Tempo 19,541,204,170 594,954,550
Telah Jatuh Tempo

23,860,015,522      14,764,316,938        
24,999,638,719      10,926,165,875        

5,969,665,916        14,260,634,355        
2,824,971,160        2,956,928,448          

Jumlah Piutang Usaha 77,195,495,487      43,503,000,166        
Penyisihan Piutang ragu-ragu (845,259,738)          (1,627,025,603)         
Jumlah Piutang usaha -bersih 76,350,235,749      41,875,974,563        

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.
Saldo awal tahun (1,627,025,603) (873,587,190)
Penyisihan selama tahun berjalan (845,259,738)          (1,909,548,649)
Penghapusan selama tahun berjalan 1,627,025,603 1,156,110,236

Saldo akhir tahun (845,259,738)          (1,627,025,603)         

1-30 hari
31-60 hari
61-90 hari
Lebih dari 90 hari

Untuk Tahun 2014 dan 2013 pencadangan penurunan nilai didasarkan pada realisasi ketertagihanya

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, akun ini merupakan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar
Rp35.000.000.000 dan Rp.0 dengan tingkat bunga 9,65% per tahun.

Deposito ini mempunyai jangka waktu 1 (satu) bulan.
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5 Piutang Lain-lain

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

a.Piutang Pihak Berelasi

17,500,000 -
-                             -

b.Piutang Ketiga

Rupiah
- PT Ragam Teknik ("RT") 1,153,662               -
- PT Arita Prima Teknindo ("APT") 37,681,483             36,527,821               
- PT Arita Prima Gemilang ("APG") 59,482,097             -
- Lain-lain 1,459,269,404        1,483,500,737          

Jumlah 1,575,086,646 1,520,028,558

6 Saldo dan transaksi Dengan Pihak Berelasi
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.

Jumlah
Persentase (%) 
Terhadap Total 

Liabilitas
Jumlah

Persentase (%) 
Terhadap Total 

Liabilitas

1,344,655,286.87 0.59%         1,217,964,580 1.0%
    3,956,248,071.80 1.74%         3,997,850,290 3.0%
                                - 0.00%                                - 0.0%
        41,296,819.47 0.02%               37,569,904 0.0%
          3,087,480.00 0.00%                 3,087,480 0.0%

         5,345,287,658 2.35%         5,256,472,254 4.54%

         4,500,998,893 1.98%         4,819,575,000 4.2%

        4,500,998,893 1.98%         4,819,575,000 4.54%

Liabilitas jangka panjang-Utang lain-lain

PT Arita Global 

Jumlah

Arita Valve Mfg. (M) Sdn.Bhd.
Arita Valve Mfg. (Tianjian) Co.Ltd.
Hebel Arita Valve Industries Co.Ltd
Unimech Engineering (M) Sdn. Bhd
Arita System Sdn. Bhd

Jumlah

- PT Arita Prima Kalbar

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinanbahwa seluruh piutang
lain-lain tersebut dapat tertagih sehingga tidak membentuk penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terutama
mencangkup transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diuraikan dibawah
ini,

2014 2013

Liabilitas jangka pendek-Utang usaha (catatan 2.g)

- PT Arita Global
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6 Saldo dan transaksi Dengan Pihak Berelasi (lanjut)

Jumlah
Persentase (%) 
Terhadap Total 

Liabilitas
Jumlah

Persentase (%) 
Terhadap Total 

Liabilitas

           971,047,779 0.4%                 1,176,912 0.0%
           971,047,779                 1,176,912 0.00%

         6,419,531,359 2.82%         5,935,084,568 5.13%
         1,901,029,537 0.84%         4,810,055,973 4.16%
            257,218,668 0.11%         2,062,426,237 1.78%
                5,980,607 0.00%            113,025,926 0.10%
                                - 0.00%                 4,631,220 0.00%

        8,583,760,171 3.77%       12,925,223,924 4.54%

7 Persediaan

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Valve 96,903,703,089      94,620,608,058
Fitting 14,807,340,701      8,384,104,511
Instrumen 15,668,579,728      15,570,479,807
Lain-lain 1,532,951,782        1,197,729,216

Jumlah 128,912,575,300 119,772,921,592

Transaksi dengan pihak-pihak berelesi dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang mungkin tidak
sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

Kerugian penghapusan persedian yang dibebankan pada operasi selama tahun 2014 berjumlah Rp20.076.676 Dan Rp774.235.895 pada tahun

2013 yang disajikan pada bagian beban umum dan administrasi di laporan laba rugi komprehensif konslidasian. Manajemen berpendapat bahwa

nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat persediaan yang diasuransikan.

Arita System Sdn.Bhd. Entitas sepengendali Pembelian barang dagangan dan pinjaman

Low Yew Lean Direktur dan salah satu Pemegang 
Saham

Pinjaman dan transaksi non-usaha lainya.

Hebel Arita Valve Industries Co.Ltd. Entitas sepengendali Pembelian barang dagangan
Unimech Engineering (M) Sdn.Bhd Entitas sepengendali Pembelian barang dagangan dan pinjaman

Arita Valve (Tianjin) Co.id Entitas sepengendali Pembelian barang dagangan
Arita Valve Mfg. (M) Sdn. Bhd Entitas sepengendali Pembelian barang dagangan

Arita Engineering Sdn.Ltd Entitas Induk (langsung) Pinjaman
Arita Global Entitas Induk (langsung) Pinjaman

Pihak Berelasasi Sifat Hubungan Jenis Transaksi
Unimech Group Berhad Entitas Induk (tidak langsung) Pinjaman

Unimech Engineering (M) Sdn.Bhd
Arita System Sdn.Bhd.

Jumlah

Ikhtisar sifat hubungan dan Jenis transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut

Arita System Sdn.Bhd.

Pembelian Neto

Arita Valve (Tianjin) Co.Ltd.
Arita Valve Mfg (M) Sdn.Bhd.
Hebel Arita Valve Industries Co.., Ltd

2014 2013

Penjualan Neto
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8 Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Uang Muka
11,372,860,216 17,191,511,416        

2,976,572,732 3,265,573,049          
483,968,456 544,465,800

Sub Jumlah 14,833,401,404 21,001,550,265        

Biaya Sewa 2,009,716,740 769,738,475
Biaya Asuransi 323,922,398 222,900,464
Biaya Iklan 16,180,250 112,643,337
Biaya Maintenace 165,489,730 0
Biaya Lain-lain 1,685,576,362 1,923,679,236

Jumlah 4,200,885,480 3,028,961,512

9 ASET TETAP

Saldo Awal
31-Des-2013 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

31-Des-2014
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Harga Perolehan :

Pemilik Langsung
Tanah 39,195,137,330 70,150,124,016      - - 109,345,261,346
Bangunan 36,558,192,355 2,775,613,349        8,908,687,115      - 30,425,118,589
Kendaraan 6,931,423,591 1,298,543,393        - 8,229,966,984
Peralatan dan Perabotan Kantor 6,349,725,606 5,932,063,450        25,011,575           - 12,256,777,481

Sub Jumlah 89,034,478,882 80,156,344,207 8,933,698,690      - 160,257,124,399

Aset Sewa Pembiayaan
Kendaraan 3,190,592,212 4,884,839,141        - - 8,075,431,353

Sub Jumlah 3,190,592,212 4,884,839,141 - - 8,075,431,353

Aset dalam Pengerjaan
Bangunan 2,301,355,022 - 2,301,355,022 - -

Sub Jumlah 2,301,355,022 - 2,301,355,022      - -

Jumlah Harga Perolehan 94,526,426,116 85,041,183,348 11,235,053,712   - 168,332,555,752

Akumulasi Penyusutan :

Pemilik Langsung
Bangunan 2,296,198,540       1,541,325,117        - - 3,837,523,657          
Kendaraan 2,172,275,081       1,060,274,258        - - 3,232,549,339          
Peralatan dan Perabotan Kantor 2,707,634,504       2,263,527,793        - - 4,971,162,297          

Sub Jumlah 7,176,108,125       4,865,127,168        - - 12,041,235,293        

Aset Sewa Pembiayaan
Kendaraan 600,137,417          845,756,114           - 1,445,893,531          

Sub Jumlah 600,137,417          845,756,114           - 1,445,893,531          

Jumlah Akum. Penyusutan 7,776,245,542       5,710,883,282        - - 13,487,128,824        

Nilai Buku 86,750,180,574     154,845,426,928      

Uang Muka Pembelian Barang Dagangan
Uang Muka Pembelian Bangunan
Uang Muka Pembelian Kendaraan & Peralatan

Per 31 Desember 2014
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9 ASET TETAP (lanjutan)

Saldo Awal
31-Des-2012 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

31-Des-2013
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Harga Perolehan :

Pemilik Langsung
Tanah 16,286,819,330 22,908,318,000      - - 39,195,137,330
Bangunan 13,690,661,743 22,867,530,612      - - 36,558,192,355
Kendaraan 5,379,429,028 1,551,994,563        - - 6,931,423,591
Peralatan dan Perabotan Kantor 3,433,062,604 2,916,663,002        - - 6,349,725,606

Sub Jumlah 38,789,972,705 50,244,506,177 - - 89,034,478,882

Aset Sewa Pembiayaan
Kendaraan 1,815,530,637 1,375,061,575        - - 3,190,592,212

Sub Jumlah 1,815,530,637 1,375,061,575 - - 3,190,592,212

Aset dalam Pengerjaan
Bangunan 536,250,000 1,765,105,022        - - 2,301,355,022

Sub Jumlah 536,250,000 1,765,105,022 - - 2,301,355,022
Jumlah Harga Perolehan 41,141,753,342 53,384,672,774 - - 94,526,426,116

Akumulasi Penyusutan :

Pemilik Langsung
Bangunan 1,447,076,478       849,122,062           - - 2,296,198,540          
Kendaraan 1,365,463,614       806,811,467           - - 2,172,275,081          
Peralatan dan Perabotan Kantor 1,637,247,635       1,070,386,869        - - 2,707,634,504          

Sub Jumlah 4,449,787,727       2,726,320,398        - - 7,176,108,125          

Aset Sewa Pembiayaan
Kendaraan 308,495,045          291,642,372           - 600,137,417             

Sub Jumlah 308,495,045          291,642,372           - 600,137,417             
Jumlah Akum. Penyusutan 4,758,282,772       3,017,962,770        - - 7,776,245,542          

Nilai Buku 36,383,470,570     86,750,180,574        

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

2,314,405,702        1,363,812,649
3,396,477,580        1,654,150,121

Jumlah 5,710,883,282        3,017,962,770          

Per 31 Desember 2013

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dialokasikan sebagai berikut:

Beban Penjualan
Beban umum dan administrasi

Hak atas tanah Perusahaan adalah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") dengan sisa umur hak yang berakhir antara tahun 2022 sampai

dengan tahun 2032. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.
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9 ASET TETAP (lanjutan)

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

104,700,000           -
(22,170,834)            -

Nilai Buku 82,529,166             -
(65,000,000)            -

Rugi Penjualan aset tetap 17,529,166             -

10 Utang Bank

Rincian Utang Bank adalah sebagai berikut:

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Jangka Pendek

Ambank (M) Berhad (2014:US$1.450.000; US$1.450.000) 18,038,000,000 17,674,050,000
PT Bank UOB Indonesia (2014 US$; 2.499.077,7; US$999,071) 31,088,526,588 12,177,672,762
PT Bank Permata Tbk - 29,247,594,198

Sub Jumlah 49,126,526,588      59,099,316,960        

Jangka Panjang

PT Bank Index Selindo 0 3,399,490,943
PT Bank CIMB Niaga Tbk 216,609,945 400,699,706
PT Bank Permata Tbk 1,478,551,294 17,004,969,419
PT Bank Panin 2,624,210,541 2,046,365,344          
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 136,917,680,161 -

Jumlah 141,237,051,941    22,851,525,412        

Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 126,329,117,764    3,089,121,964          

Bagian Jangka Panjang 14,907,934,177      19,762,403,448        

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap dapat dipulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penurunan nilai aset tetap.

Nilai tercatat
Akumulasi Penyusutan

Harga Jual

Rugi penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-lain" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2014, tanah dan bangunan dijadikan jaminan untuk pinjaman, yang diperoleh Perusahaan (Catatan.10). Disamping
itu, kendaraan tertentu yang diperoleh melalui fasilitas utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, dan utang pembiayaan konsumen
dijadikan jaminan untuk masing-masing fasilitas yang terkait (Catatan 10 dan 16).

Pada tanggal 31 Desember 2014, aset tetap diasumsikan terhadap risiko, kebakaran, banjir dan risiko lain dengan nilai pertanggungan sekitar
Rp.39.3 Miliar pada PT Lippo General Insurance Tbk., PT Asuransi Nipponkoa Indonesia, PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Raksa
Pratikara, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Astra Buana, PTY
Asuransi Central Asia, PT Mandiri AXA General Insurance dan PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk. Manajemen berpendapat bahwa nilai
pertanggung tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terhadap aset tetap akibat risiko yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang disusutkan penuh namun masih digunakan masing-

masing adalah Rp1.835.117.205 dan Rp659.537.864, yang terutama terdiri dari atas kendaraan serta peralatan dan perabotan kantor.
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10 Utang Bank (lanjutan)

Ambank (M) Berhad

PT.Bank UOB Indonesia ("UOB")

PT.Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")

PT.Bank Panin

PT Bank Permata Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berikut Rincian dari fasilitas credit utang bank:

Tanggal Jatuh Fasilitas Kredit
Fasilitas Tempo Maksimun 2014 2013

Jangka Pendek
RCF (UOB) Sep-14 $ 3,000,000 31,088,526,588 12,177,672,762
RCF (Ambank) Sep-14 $ 2,000,000 18,038,000,000 17,674,050,000
RCF (Permata) Sep-14 IDR 19,500,000,000 - 14,545,374,740
Over Draf (Permata) Sep-14 IDR 15,000,000,000 - 14,702,219,458

Total 49,126,526,588 59,099,316,960

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Permata yang terdiri atas fasilitas-fasilitas Over draf Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Mandiri yang terdiri atas fasilitas KMK Revolving,Fasilitas KMK Non Revolving,
Fasilitas KMK Revolving Underlying, Fasilitas Kredit Investasi 1, 2 dan 3 , Fasilitas Bank Garansi, Fasilitas Reasury Line, Fasilitas kredit tersebut
dibebani tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 12% per tahun.Fasilitas Kredit ini dijamin dengan, Sebagai Berikut : Inventory, Piutang
,Tanah dan bangunan perusahaan yang bersaldo Rp. 136.917.680.161 per tanggal 31 Desember 2014.

Saldo

Perusahaan Memperoleh Fasilitas Revolving Kredit dari Ambank dengan jumlah fasilitas kredit maksimum US 2.000.000. fasilitas Kredit Tersebut
dijamin dengan Jaminan Korporasi dari Unimech Group Berhad (Pihak Berelasi) dan dibebani bunga sebesar 2,5% diatas USD cost of fund
Ambak. Saldo Pinjaman yang berasal dari Penarikan fasilitas kredit ini berjumlah US$ 1.450.000 atau Setara dengan Rp.18.038.000.000 tanggal
31 Desember 2014.

Perusahaan Memperoleh fasilitas Revolving Kredit dari UOB dengan jumlah fasilitas kredit maksimun US$3.000.000 yang dapat ditarik dalam
mata uang Dolar Amerika serikat maupun Rupiah. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan korporasi dari Unimech group Berhad dan
dibebani bunga sebesar 6,75% pertahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar amerika serikat dan 12% Pertahun untuk pinjaman dalam mata
uang Rupiah, Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014 Saldo pinjaman yang berasal dari penarikan fasilitas kredit ini
Berjumlah US$2.499.077,70 atau setara dengan Rp.31.088.526.588 Pada tanggal 31 Desember 2014. 

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit pembelian mobil dari CIMB dengan total pokok pembiayaan awal Rp.556.010.000 jangka waktu
pembiayaan selama tiga (3) tahun, Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga flat sebesar 5% per tahun. Saldo pinjaman dari fasilitas kredit ini
berjumlah Rp 216.609.945 per tanggal 31 Desember 2014.

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit pembelian mobil dan bangunan Kantor ( Ruko ) dari PT. Bank Panin dengan Total Pembiayaan

Awal untuk Mobil Rp 1.192.100.000 dan bangunan kantor Rp 1.500.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan mobil selama tiga (3) tahun dan

bangunan kantor selama sepuluh (10) tahun. Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga berkisar antara 7.5% s/d 11% Pertahun. Saldo pinjaman dari

fasilitas kredit ini untuk Mobil Rp 1.320.264.499 dan bangunan kantor Rp 1.303.946.042 per tanggal 31 Desember 2014.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Permata yang terdiri atas fasilitas-fasilitas Over draf fasilitas

Revolving loan, Fasilitas Term loan 1, Fasilitas Term loan 2, Fasilitas Term loan 3, Fasilitas Term loan 4, fasilitas Term loan 5 Fasilitas Term loan 6

SME Mortgage, 7 dan 8. Dan Fasilitas Kredit ini sebagian Besar telah ditake Over Oleh PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk, tinggal satu (1) Fasilitas

yang masih dalam proses take Over yaitu fasilitas term loan 8. yang bersaldo Rp 1.478.551.294 per tanggal 31 Desember 2014.
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10

Tanggal Jatuh Fasilitas Kredit
Fasilitas Tempo Maksimun 2014 2013

Jangka Panjang
TL-01 (Permata) April-18 IDR 1,406,591,685 - 1,233,472,709
TL-02 (Permata) June-19 IDR 1,028,458,755 - 925,612,883
TL-03 (Permata) February-19 IDR 2,330,651,058 - 2,064,290,938
TL-04 (Permata) September-22 IDR 2,935,442,290 - 2,701,646,005
TL-05 (Permata) April-18 IDR 992,673,611 - 841,248,827
TL-06 (Permata) April-23 IDR 7,200,000,000 - 6,720,000,000
TL-07 (Permata) April-23 IDR 1,000,000,000 - 941,666,662
TL-08 (Permata) April-23 IDR 1,600,000,000 1,478,551,294 1,577,031,395
TL-01 (Index) March-20 IDR 3,755,674,273 - 3,399,490,943
TL-01 (CIMB) March-16 IDR 556,010,000 216,609,945 400,699,706
TL-01 (Panin) August-16 IDR 2,314,920,264 2,624,210,541 2,046,365,344
KMK Revolving (Mandiri) September-15 IDR 65,500,000,000 69,500,000,000 -
KMK Revolving (Mandiri) September-15 IDR 45,000,000,000 45,000,000,000 -
KMK Transaksi (Mandiri) September-15 IDR 85,500,000,000 7,800,000,000 -
Kredit Investasi 1 (Mandiri) September-18 IDR 1,081,993,605 973,794,245 -
Kredit Investasi 2 (Mandiri) March-18 IDR 740,298,971 656,174,091 -
Kredit Investasi 3 (Mandiri) September-18 IDR 14,277,707,424 12,987,711,825 -

Total 141,237,051,941 22,851,525,412

Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 126,329,117,762    3,089,121,964          
Bagian Jangka Panjang 14,907,934,179      19,762,403,448        

11 Utang Usaha
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.
Pihak Beralasi

Arita Valve Mfg. (M) Sdn.Bhd (2014; MYR 377.507 2013; MYR 328.497.) 1,344,655,287 1,217,964,580
Arita Valve Mfg. (Tianjin) Co. Ltd (2014; USD 318.026 2013; USD 327.988.) 3,956,248,071 3,997,850,290
Unimech Engineering Sdn.Bhd (2014; MYR 11.594 2013; MYR 10.133) 41,296,819 37,569,904
Arita System Sdn.Bhd (2014:MYR 833 2013:MYR 833 3,087,480 3,087,480

Sub Jumlah 5,345,287,657 5,256,472,254

Pihak Ketiga
Rupiah 12,483,841,554 9,704,779,953

Sub Jumlah 12,483,841,554 9,704,779,953

Jumlah 17,829,129,211 14,961,252,207

Analisis Umur utang usaha pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut;

Belum Jatuh Tempo 9,271,147,190 4,206,961,342
Telah Jatuh tempo

1-30 hari 2,674,369,382 694,276,628
31-60 hari 2,139,495,505 3,772,868,893
61-90 hari 891,456,461 3,755,213,616
Lebih dari 90 hari 2,852,660,674 2,531,931,728

Sub jumlah 17,829,129,211 14,961,252,207

Utang Bank (lanjutan)

Saldo
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12 Utang Lain-lain
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.
Pihak Beralasi

PT Arita Global 4,500,998,893 4,819,575,000

Sub Jumlah 4,500,998,893 4,819,575,000

Pihak Ketiga
Rupiah 1,073,954,252 1,396,434,874

Sub Jumlah 1,073,954,252 1,396,434,874

Jumlah 5,574,953,145 6,216,009,874

Analisis Umur utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut;

Belum Jatuh Tempo - -
Telah Jatuh tempo - -

1-30 hari - -
31-60 hari - -
61-90 hari - -
Lebih dari 90 hari 5,574,953,145 6,216,009,874

Sub jumlah 5,574,953,145 6,216,009,874

13 Perpajakan

a. Perpajakan dibayar di muka

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

b. Utang Pajak
Pajak Penghasilan 

Pasal 21 600,215,482           621,615,703             
Pasal 23 5,486,159               33,555,685               
Pasal 4 Ayat 2 16,666,719             77,776                       
Pasal 25 608,490,125           534,217,770             
Pasal 26 20,267,500             -
Pasal 29 777,705,746           2,093,665,653          

Pajak Pertimbangan Nilai 417,758,942           -

Sub jumlah 2,446,590,673 3,283,132,587

c. Pajak Penghasilan Badan

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Kini (11,416,722,500) (9,797,933,315)
Tangguhan 195,158,260 86,061,462
Neto (11,221,564,241) (9,711,871,853)

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 43,178,330,937 33,980,126,729
Ditambah (dikurangi):
Eliminasi laba penjualan antar entitas yang dikonsolidasi -
Laba Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan (256,012,155) 478,679,656

Laba Perusahaan sebelum beban pajak penghasilan 43,434,343,092 34,458,806,385

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dan
taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 2013, akun ini terdiri atas pajak pertambahan nilai dari Entitas dan Entitas Anak Sejumlah  Rp. 2.738.673.818

Rincian beban pajak penghasilan-neto yang dilaporkan pada laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:
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13 Perpajakan (lanjutan)

Beda Temporer:
Penyisihan Imbalan kerja Karyawan 900,460,248 1,203,495,260
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha 1,537,234,551 0
Penyusutan 1,138,575,216 249,291,095
Pembayaran sewa pembiayaan (2,296,938,552) (1,382,071,736)

Beda Tetap:
Kerugian penghapusan persediaan 774,235,895
Representasi 546,679,781 312,090,525
Pajak 200,191,428
Sumbangan 65,888,500 47,397,997
Promosi dan Iklan 141,124,000
Pengobatan 22,118,551 26,054,200
Rugi pelepasan investasi saham pada entitas anak 727,344,893 0
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (1,400,660,658) (165,289,752)
Lain-lain 991,844,811 3,326,407,966

Penghasilan Kena Pajak 45,666,890,433 39,191,733,263

Dibulatkan 45,666,890,000 39,191,733,000

Beban Pajak Kini
Perusahaan 11,416,722,500 9,797,933,250
Entitas Anak - -

Total beban pajak penghasilan-kini 11,416,722,500 9,797,933,250

Pajak penghasilan dibayar di muka

Perusahaan
Pasal 22 3,559,952,319 2,496,051,750
Pasal 25 7,079,064,435 5,208,215,947

Sub jumlah 10,639,016,754 7,704,267,697

Hutang Pajak Penghasilan Pasal 29 777,705,746 2,093,665,553

d. Aset Pajak Tangguhan

Saldo Awal
Dibeban pada 
Laporan Laba 

Rugi

Efek Neto 
Pelepasan

Investasi Saham 
pada Entitas Anak

Saldo Akhir

Perusahaan
863,850,165 202,254,403 0 1,066,104,568 

(248,326,589) (22,744,255) 0 (271,070,844)
615,523,576 179,510,148 0 795,033,724 

91,127,062 (7,096,143) 0 84,030,920 
706,650,638 172,414,006 0 879,064,644 

Saldo Awal
Dibeban pada 
Laporan Laba 

Rugi

Efek Neto 
Pelepasan

Investasi Saham 
pada Entitas Anak

Saldo Akhir

Perusahaan
562,976,350 300,873,815 0 863,850,165 

34,868,571 (283,195,160) 0 (248,326,589)
597,844,921 17,678,655 0 615,523,576 

22,744,254 68,382,808 0 91,127,062 
620,589,175 86,061,463 0 706,650,638 

Aset pajak tangguhan Entitas Anak
Total

Aset pajak tangguhan Entitas Anak
Total

2013

Liabilitas Imbalan Kerja
Aset Tetap
Total Aset Pajak Tangguhan Perusahaan

Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

2014

Liabilitas Imbalan Kerja
Aset Tetap
Total Aset Pajak Tangguhan Perusahaan
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13 Perpajakan (lanjutan)

e. Surat Tagihan Pajak

f. Administrasi

14 Biaya Yang Masih Harus Dibayar

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Bunga - 358,278,032             
Jasa Tenaga Ahli - 205,221,862             
Biaya  Listrik, Air & Telp 27,075,751             -
lain-lain - 403,050,405             

Jumlah 27,075,751             966,550,299             

15 Uang Muka Pelanggan

16 Utang Lain-lain Jangka Panjang

a. Utang Sewa Pembiayaan

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Tidak lebih dari 1 tahun         1,637,594,183 987,258,082 
Lebih dari 1 tahun         1,468,842,615 660,972,185 
Jumlah 3,106,436,798        1,648,230,267          

Rekonsiliasi antara jumlah pembayaran angsuran minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan dan nilai kini
utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 

Rincian nilai utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2013, Perusahaan menerima surat tagihan pajak untuk sanksi administrasi atas kewajiban pajak penghasilan dan pajak
pertambahan nilai dengan total keseluruhan Rp.971.272.841 yang disajikan sebagai bagian dari akun"Beban Perpajakan" pada bagian Beban
Umum dan Administrasi di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 22).

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Perusahaan melaporkan pajak terhutang berdasarkan perhitungan sendiri (self assessment).

Otoritas pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal terutangnya pajak atau

sampai dengan akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan mulai tahun pajak 2008 menyatakan bahwa

otoritas pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan pihak ketiga sebesar Rp.3.158.991.725 dan Rp.3.201.530.083. pada tahun 2014
dan 2013 

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu memiliki perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Dipo Star Finance dan PT Orix Indonesia Finance
untuk membiayai perolehan kendaraan dengan jangka waktu sewa selama tiga (3) tahun. Pada akhir masa sewa, Perusahaan dan Entitas
Anak yang bersangkutan memiliki opsi untuk membeli kendaraan tersebut pada harga opsi. Bunga yang dibebankan atas sewa pembiayaan
tersebut berkisar antara  8% sampai dengan 15% per tahun.
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16 Utang Lain-lain Jangka Panjang (lanjutan)

b. Utang Sewa Pembiayaan
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.
PT Astra Sedaya Finance               95,297,202              169,156,818 
PT Dipo Star Finance         1,708,057,711              834,723,863 
PT Toyota Astra Financial Serv            143,675,370              115,698,954 
PT Astra Credit Company               31,749,481                65,540,279 
PT Toyota Finance               27,097,301              254,704,231 
PT Mandiri Tunas Finance            170,251,275                  3,017,236 
PT Astrido Pacific Finance               41,275,049                95,632,607 
PT Srikandi Diamond Motors               22,821,113              109,756,232 
PT Orix Indonesia Finance            399,001,423                                  -
PT Oto Multiartha            124,418,703                                  -
PT Tunas Ridean Tbk            161,178,448                                  -
PT Sun Motor Surabaya            137,362,795                                  -
PT Gemilang Berlian Indah               44,250,928                                  -

Jumlah 3,106,436,799        1,648,230,220          

Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun         1,637,594,183              987,258,082 
Bagian jangka panjang 1,468,842,616        660,972,138             

c. Utang lain-lain Pihak Berelasi
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.
Pihak berelasi 

PT Arita Global         4,500,998,893            4,819,575,000 

Jumlah 4,500,998,893        4,819,575,000          
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun                                -                                  -
Bagian jangka panjang 4,500,998,893        4,819,575,000          

17 Imbalan Kerja Karyawan

Rincian liabilitas Imbalan kerja karyawan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Nilai Kini Liabilitas 7,059,011,353 9,366,593,146
Keuntungan (kerugian) aktuaria yang belum diakui (2,019,431,729) (1,206,286,953)
Biaya jasa lalu yang belum diakui (75,725,671) (4,614,990,017)
Efek neto pelepasan investasi saham pada entitas anak 0 -

Neto 4,963,853,953 3,545,316,176

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Biaya jasa kini 1,187,342,169 1,741,204,751
Biaya bunga 341,682,183 401,999,773
Keuntungan Aktuaria 5,262,273 5,999,728
Biaya Jasa Lalu yang telah menjadi hak 25,964,753 113,338,484             

Total 1,560,251,378 2,262,542,736

Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Toyota Astra Finance Services, PT Astrido Pacific Finance, PT Astra
Sedaya Finance, PT Mandiri Tunas Finance untuk membiayai peolehan kendaraan. Fasilitas pembiayaan tersebut berlaku untuk jangka waktu
tiga (3) tahun dan dibebani tingkat bunga efektif yang berkisar antara 11% sampai dengan 18% per tahun. Fasilitas pembiayaan tersebut
dijamin dengan aset tetap yang bersangkutan. 

Rincian liabilitas Imbalan kerja karyawan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
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17 Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Saldo awal tahun 3,545,316,176 2,341,820,914
Beban Imbalan kerja tahun berjalan 1,560,251,378 1,203,495,262
Pembayaran Manfaat (610,996,500) -
Penyesuaian 469,282,899 -

Total 4,963,853,953 3,545,316,176

2014 2013 2012 2011
Rp. Rp. Rp. Rp.

Nilai kini liabilitas 7,059,011,353 9,366,593,146 6,187,003,538 4,196,044,622
Nilai wajar aset program - - - -
Defisit 7,059,011,353 9,366,593,146 6,187,003,538 4,196,044,622

2014 2013 2012 2011
Rp. Rp. Rp. Rp.

Liabilitas imbalan kerja (2,019,431,729) (1,206,286,953) (567,644,842) (18,022,383)
Aset program - - - -

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Perusahaan
Tingkat diskonto 8.581% 8.575%
Tingkat kenaikan gaji per tahun 10.000% 10.000%
Tabel mortalita TMI-2011 TMI-2011
Usia pensiun normal 60 Tahun 60 Tahun
Tingkat kecacatan 5% dari TMI-11 5% dari TMI-11

Entitas Anak
Tingkat diskonto 8.53% 8.54%
Tingkat kenaikan gaji per tahun 10.00% 10.00%
Tabel mortalita TMI-2011 TMI-2011
Usia pensiun normal 60 Tahun 60 Tahun
Tingkat kecacatan 5% dari TMI-11 5% dari TMI-11

MutasiLiabilitas Imbalan Kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai kini liabilitas, nilai wajar aset program, dan defisit pada tanggal 31 Desember 2014 dan tiga (3) tahun sebelumnya adalah sebagai
berikut:

Jumlah penyesuaian pengalaman liabilitas imbalan kerja karyawan dan aset program untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
dan dua (2) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penyisihan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung oleh PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris
independen, berdasarkan laporan aktuaris No 082/PBL/KE/II/2015 tanggal 23 Februari 2015. dengan menggunakan metode "Projected Unit Of
Credit", Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas Imbalan kerja tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
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18 MODAL SAHAM

Jumlah Saham 
Ditempakan Dan 
Disetor Penuh

Persentase
Pemilikan Jumlah

Pemegang Saham
1. Arita Engineering Sdn.Bhd, Malaysia 151,125,260 14.06% 15,112,526,000
2. Low Yew Lean 26,659,980 2.48% 2,665,998,000
3. PT Arita Global 622,214,760 57.88% 62,221,476,000
4. Masyarakat 275,000,000 25.58% 27,500,000,000

Jumlah 1,075,000,000 100.00% 107,500,000,000 

Tambahan Modal Disetor

Deviden

Kepentingan Non-Pengendali

Pengelolaan Modal

19 Penjualan Neto

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Valve 209,358,476,120 155,114,829,642
Fitting 22,862,459,355 11,667,942,057
Instrumen 22,605,577,790 14,523,413,905
lain-lain 2,055,052,526 2,855,037,264

Jumlah 256,881,565,791 184,161,222,868

Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah mempertahankan strukutur pemodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap
pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan rasio debt to equity dan rasio gearing.

Penjualan kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 2f

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan nilai penjualannya melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

2014

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, akun ini merupakan selisih antara setara Rupiah aktual setoran modal dalam mata uang asing yang
dinilai pada kurs yang berlaku pada tanggal penerimaan setoran modal tersebut dan total nilai nominal dalam Rupiah dari saham yang diterbitkan.

Perusahaan dan Entitas Anak membagikan dividen tunai sejumlah Rp 0 Dan Rp.39.481.766.480 untuk tahun 2014 dan 2013.

Pada tahun 2014 dan 2013, kepentingan nonpengendali ("KNP" berasal dari APK

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk
mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Sedangkan kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur
permodalan yang sehat untuk memelihara akses terhadap sumber pendanaan pada pada biaya yang wajar.

Perusahaan dan entitas Anak mengelola struktur permodal dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi
Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham,
imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses yang dibuat
selama tahun yang berakhir pada tanggaal 31 Desember 2014 dn 2013.

Rincian pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
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20 Beban Pokok Penjualan

Rincian Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut:
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.

Persedian Awal 119,772,921,592 85,309,165,633
Beban Angkut Pembelian - -
COGS Variace - -
Pembelian Neto 142,821,595,822 119,899,622,896
Persediaan Tersedia untuk Dijual 262,594,517,414 205,208,788,529
Kerugian penghapusan persedian - -
Efek Neto pelepasan Investasi Saham Pada Entitas Anak 0 -
Persediaan Akhir Tahun (128,912,575,300) (119,772,921,592)

Beban Pokok Penjualan 133,681,942,114 85,435,866,937

21 Beban Penjualan
31 Des 2014 31 Des 2013

Rp. Rp.

Beban Gaji,Upah dan Kesejahteraan Karyawan 16,444,953,586 13,354,185,962
Beban Komisi 5,962,779,133 4,787,734,773
Beban Ongkos Kirim dan Penanganan Persediaan 2,272,050,688 203,745,400
Beban Sewa 1,354,371,456 7,762,721
Beban Penyusutan 2,314,405,702 1,363,812,649
Beban Perjalanan Dinas 1,158,001,442 304,862,198
Beban Jasa Pihak Ketiga 48,125,000 2,400,000
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan 1,200,639,293 367,451,392
Beban Perpajakan 52,383,058 23,168,207
Beban Pos dan Telekomunikasi 520,660,240 19,913,069
Kendaraan 1,301,767,002 456,778,464
Beban Listrik & Air 226,815,230 301,209,052
Beban Promosi 303,822,659 8,775,600
Beban Perlengkapan & Peralatan 363,824,830 106,794,371
Beban Asuransi 162,970,077 8,339,233
Beban Donasi dan Sumbangan 381,690,472 78,945,727
Beban Lain-lain 768,764,064 113,124,670

Jumlah Beban Penjualan 34,838,023,932 21,509,003,488

Pembelian dari pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 2f

Tidak terdapat pembelian dari pemasok dengan nilai pembelian melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.
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22 Beban Umum dan Administrasi

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Beban Gaji,Tunjangan, dan kesejahteraan karyawan 18,411,064,056      15,476,786,814
Ongkos Kirim dan Penanganan Persediaan 1,187,874,419        0
Beban Perpajakan 540,861,950           971,272,841
Beban Penyisihan Imbalan Kerja 949,254,878           1,203,495,260
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan 1,825,115,223        2,944,311,826
Beban Penyusutan 3,396,477,580        1,747,604,349
Beban Penyisihan penurunan nilai piutang usaha 845,259,738           753,438,413
Beban Jasa Pihak Ketiga 1,461,303,822        2,346,350,312
Beban Perjalanan Dinas 1,553,836,876        1,561,457,094
Beban Promosi 1,271,272,866        1,130,839,013
Beban Perlengkapan & Peralatan 1,611,446,494        1,390,040,824
Beban Pos dan Telekomunikasi 734,050,069           787,352,229
Beban Sewa 426,169,283           1,261,485,336
Beban Perijinan 323,792,748           529,236,168
Beban Listrik dan Air 765,646,573           318,556,371
Beban Donasi dan Sumbangan 112,979,072           404,844,059
Beban Lain-lain 668,447,477           4,333,831,694

Jumlah Beban Penjualan 37,990,840,444 39,285,116,718

23 Informasi Segmen

Informasi Segmen Usaha

Valve Fitting Instrumen Lain-lain Total

Penjualan Neto 199,707,178,557 21,031,526,117 23,785,105,224 12,357,755,893 256,881,565,791
Beban Pokok Penjualan 102,742,074,006 12,679,972,459 10,979,650,365 7,280,245,284 133,681,942,114

Hasil Segmen 96,965,104,551 8,351,553,658 12,805,454,859 5,077,510,609 123,199,623,677
0

Valve Fitting Instrumen Lain-lain Total

Penjualan Neto 155,114,829,640 11,667,942,055 14,523,413,903 2,855,037,265 184,161,222,863
Beban Pokok Penjualan 71,960,696,933 5,412,978,527 6,737,685,808 1,324,505,670 85,435,866,938

Hasil Segmen 83,154,132,707 6,254,963,528 7,785,728,095 1,530,531,595 98,725,355,925

Informasi Segmen Geografis

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Penjualan neto
Domestik

Jawa 151,729,814,037 109,645,980,275
Sumatera 45,024,978,671 35,689,245,794
Kalimantan 48,580,043,893 35,943,939,052
Lain-lain 11,546,729,188 4,504,516,392

Lain-lain 0
Jumlah 256,881,565,790 185,783,681,513

2014

2013

Informasi segmen usaha Perusahaan berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

Kegiatan usaha neto Perusahaan dikelompokan dalam empat (4) segmen usaha utama, yaitu valve fitting, intrumen dan lain-lain. Segmen ini
digunakan sebagai dasar pelaporan informasi segmen usaha. Pembebanan harga antar segmen, jika ada, didasarkan pada harga pokok segmen
(at cost). informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut:
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24 Aset dan liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

Rp. Rp.
Aset
Kas dan Setara Kas

Dolar Amerika Serikat 140,069 1,707,305,429
Dolar Singapura 137,375 1,322,645,704

Piutang Usaha
Ringgit Malaysia - -

Jumlah Aset 3,029,951,133

Liabilitas
Utang bank jangka pendek

Dolar Amerika Serikat 3,655,258 44,553,942,220
Utang Usaha

Dolar Amerika Serikat 327,988                  3,997,850,290          
Euro - -
Ringgit Malaysia 339,463                  1,258,621,964          

Utang Lain-lain pihak berelasi
Ringgit Malaysia - -

Jumlah Liabilitas 49,810,414,474
Liabilitas Neto (46,780,463,341)

Rp. Rp.
Aset
Kas dan Setara Kas

Dolar Amerika Serikat 140,069 1,707,305,429
Dolar Singapura 137,375 1,322,645,704

Piutang Usaha
Ringgit Malaysia - -

Jumlah Aset 3,029,951,133

Liabilitas
Utang bank jangka pendek

Dolar Amerika Serikat 3,655,258 44,553,942,220
Utang Usaha

Dolar Amerika Serikat 327,988                  3,997,850,290          
Euro - -
Ringgit Malaysia 339,463                  1,258,621,964          

Utang Lain-lain pihak berelasi
Ringgit Malaysia - -

Jumlah Liabilitas 49,810,414,474
Liabilitas Neto (46,780,463,341)

Manajemen berpendapat bahwa risiko dari liabilitas neto dalam mata uang asing tersebut tidak berdampak signifikan terhadap hasil usaha
Perusahaan dan Entitas Anak, namun demikian manajemen akan mengevaluasi secara terus menerus komposisi aset dan liabilitas moneter dalam
mata uang asing.

Rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

31 Desember 2013
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25 Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko Suku Bunga

Kurang dari Satu 
Tahun

Lebih dari Satu 
Tahun

Nilai
Tercatat

Bank dan Setara Kas 49,126,526,588 - 49,126,526,588
Utang bank jangka pendek
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu 

Utang bank 126,329,117,764 - 126,329,117,764
Utang pembiayaan konsumen - - -
Utang Sewa pembiayaan 1,637,594,183 - 1,637,594,183

Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh
dalam waktu satu tahun
Utang bank - 14,907,934,177 14,907,934,177
Utang pembiayaan konsumen - - -
Utang Sewa pembiayaan - 1,468,842,616 1,468,842,616
Utang lain-lain-Pihak berelasi - 4,500,998,893 4,500,998,893

Neto 177,093,238,535 20,877,775,686 197,971,014,221

Kurang dari Satu 
Tahun

Lebih dari Satu 
Tahun

Nilai
Tercatat

Bank dan Setara Kas 59,099,316,960 - 59,099,316,960
Utang bank jangka pendek
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu 

Utang bank 3,089,121,964      - 3,089,121,964          
Utang pembiayaan konsumen - - -
Utang Sewa pembiayaan 987,258,330 - 987,258,330

Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh
dalam waktu satu tahun
Utang bank - 19,762,403,448 19,762,403,448
Utang pembiayaan konsumen - - -
Utang Sewa pembiayaan - 660,971,937           660,971,937             
Utang lain-lain-Pihak berelasi - 4,819,575,000 4,819,575,000

Neto 63,175,697,254 25,242,950,385 88,418,647,639

Instrumen keuangan Perusahaan yang tidak dicantumkan pada tabel di atas adalah instrumen keuangan yang tidak dikenakan bunga sehingga
tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak adalah risiko nilai tukar mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko
likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko sebagai mana diuraikan dibawah ini:

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan risiko bahwa nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen akan berfluktuasi akibat
perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki risiko mata uang terutama dari transaksi pembelian impor dan
perolehan pinjaman dalam mata uang selain Rupiah. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut dapat
dikendalikan karena manajemen senantiasa melakukan penelaahan secara periodik terhadap proporsi pembiayaan dalam mata uang asing
tersebut agar tetap terkendali karena manajemen senantiasa melakukan penelaahan secara periodik terhadap proporsi pembiayaan dalam mata
uang asing tersebut agar tetap terkendali dan senantiasa menelaah nilai mata uang asing tersebut atas posisi aset dan liabilitas moneter dalam
mata uang asing. Sehingga manajemen berpendapat bahwa risiko perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan berdampak signifikan
terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

Risiko suku bunga merupakan risiko bahwa nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan
suku bunga di pasar. Risiko suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman dengan suku
bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga tersebut, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga
terhadap laba rugi, dan memelihara komposisi pendanaan agar sesuai dengan kebutuhan. Tabel berikut ini menyajikan nilai tercatat instrumen
keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yang terpengaruh oleh risiko suku bunga.

2014

2013
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25 Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko Likuiditas

Nilai Wajar Instrumen Keuangan 

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 58,127,153,785 18,676,935,918
Piutang Usaha 77,450,819,507 41,875,974,563
Piutang Piutang 1,575,086,646 994,030,273

Jumlah 137,153,059,938 61,546,940,754

Liab ilitas Keuangan
Utang bank jangka pendek 49,126,526,588 59,099,316,960
Utang usaha 14,912,408,325 14,961,252,207
Utang lain-lain-pihak ketiga 1,073,954,252 6,216,009,874
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 4,963,853,953 3,545,316,176
Biaya masih harus dibayar 27,075,751 656,550,294
Utang bank jatuh tempo dalam setahun 126,329,117,764 3,089,121,964
Utang bank jangka panjang 14,907,934,177 19,762,403,448
Utang pembiayaan konsumen 0 -
Utang sewa pembiayaan 3,106,436,799 1,790,544,203          
Utang lain-lain-pihak berelasi 4,500,998,893 4,819,575,000          

Jumlah 218,948,306,502 113,940,090,126

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang dialami Perusahaan jika pelanggan atau pihak lain yang terkait dengan instrumen keuangan
gagal memenuhi liabilitasnya. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat
dipercaya dan yang memiliki sejarah kredit yang baik. Semua penjualan kredit dilakukan melalui prosedur verifikasi kredit. Saldo piutang dipantau
secara terus menerus untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang. Perusahaan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti
pelunasan piutang yang telah jatuh tempo. Penyisihan yang spesifik dibuat jika Perusahaan menyimpulkan bahwa piutang tidak dapat tertagih.
Untuk menekan risiko kredit, Perusahaan menghentikan penjualan produk kepada pelanggan yang telah gagal bayar.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal
operasional, belanja modal, dan memenuhi liabilitas keuangan pada saat jatuh tempo. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan
memelihara fleksibilitas melalui tingkat saldo kas dan setara kas yang memadai serta ketersediaan dana yang dapat ditarik dari fasilitas kredit yang
telah disetujui.Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan melakukan evaluasi berkala terhadap infromasi arus kas proyeksi dan aktual, dan
senantiasa memantau kondisi pasar keuangan untuk mengindentifikasi peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan.

Tabel Berikut ini menyajikan analisis instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta utang dan
pinjaman:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah dimana instrumen tersebut dapat diperlukan dalam transaksi kini
antara pihak-pihak yang berkeinginan (willing parties) dan bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat
baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.Metode dan
asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai
tersebut.

Nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka
pendek dan biaya masih harus dibayar serta bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendekati nilai wajarnya
karena bersifat jangka pendek.

Nilai tercatat utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendekati nilai wajarnya karena
dibebankan tingkat bunga mengambang yang ditelaah ulang secara berkala.
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PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

26 Tambahan Informasi Arus Kas

31 Des 2014 31 Des 2013
Rp. Rp.

Reklasifikasi Uang Muka Pembelian Aset Tetap ke Aset Tetap 0 0
Perolehan aset tetap melalui fasilitas pembiayaan konsumen 0 0
Perolehan aset tetap melalui fasilitas sewa pembiayaan 4,909,850,716 1,685,050,000
Reklasifikasi aset tetap dalam pengerjaan ke aset tetap 0 0

27 Perjanjian dan Komitmen

a.

b.

c.

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Perusahaan ditunjuk sebagai distributor ekslusif oleh Unimech Group Berhard, Malaysia ("Unimech".pihak berelasi), untuk mempromosikan,
memasarkan dan menjual produk Unimech dengan merk"Arita" di Indonesia. Penunjukan ini berlaku untuk periode sejak tanggal 1 Januari
2012 sampai dengan 31 Desember 2014.

Perusahaan ditunjuk sebagai distributor ekslusif oleh Ari-Armaturen Sdn. Bhd.,Malaysia ("Ari"), untuk mempromosikan, memasarkan dan

menjual produk Ari di Indonesia. Penunjukan ini berlakuk untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Perusahaan ditunjuk sebagai distributor resmi oleh Ari-Armaturen Sdn, Bhd., Malausia ("Ari"), untuk mempromosikan, memasarkan dan

menjual produk Ari di Indonesia. Penunjukkan ini berlaku untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
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