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SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG

TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30
SEPTEMBER 2011 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010,

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN
LAPORAN ARUS KAS UNTUK SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL.

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAI\ 2O1O TIDAK DIAUDIT - PT. SEJAHTERARAYA
ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama
Alamat kantor

Alamat domisili sesuai KTP

Nomor telepon

Jabatan

2. Nama
Alamat kantor

Alamat domisili sesuai KTP

Nomor telepon

Jabatan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi

Raymond
Jl Honoris Raya Kav. 6 Kota Modem - Modemland
Tangerang

Green Garden Blok X-2lll RT. 014 RW. 003
Kel Kedoya Utara Kec Kebon Jeruk Kotamadya
Jakarta Barat .

021-5578r888

Direktur Utama

Dewi Victoria Riady
Jl Honoris Raya Kav. 6 Kota Modem - Modemland
Tangerang

Jl. Sekolah Kencana IV TM 9/10 RT 004 RW 015
Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran
LatnaJakarta Selatan

021-55781888

Direktur

t
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2. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan
benar.

b. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak
benar, dan tidak menghilangkan informasi atau faklamaterial

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intem dalam Perusahaan dan anak perusahaan.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Tangerang, 28 Oktober 201 I

Direktur Utama

Dewi Victoria Riady



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 September 2011 dan 31 Desember 2010

Catatan 30 September 2011 31 Desember 2010

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Pihak berelasi 2e,2h,2i,4,31 6,845,791,368
Pihak ketiga 2h,4 4,229,192,717

Piutang usaha
Pihak berelasi 2e,2i,5,31 - 5,421,650
Pihak ketiga 2i,5 6,794,575,931

Piutang lain-lain
Pihak berelasi 2e,2i,6,31 59,801,662
Pihak ketiga 2i,6 144,762,563

Uang muka pembelian 7 2,549,984,281
Persediaan 2j,8 11,800,761,802
Biaya dibayar dimuka 9 611,738,500
Pajak dibayar dimuka 2o,10a -

Jumlah aset lancar 33,042,030,474

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap 2l,11

690,468,381,832
Aset pajak tangguhan 20,10d 2,013,594,701
Aset tidak berwujud 2m,12

626,218,513
Aset lain-lain 13 2,022,550,000

Jumlah aset tidak lancar 695,130,745,046

JUMLAH ASET 728,172,775,520

(Diaudit)

48,217,437

(Tidak diaudit)

826,925,794,005

4,200,547,619

796,609,333,172

7,752,465,572
2,317,384,777

5,261,618,590

108,125,608

13,216,446,750
709,154,599

30,316,460,833

789,186,410,867

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 100.272.370.075
dan Rp 80.445.636.035 masing-masing pada tanggal 30 September
2011 dan 31 Desember 2010)

(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 558.729.907 dan
Rp 357.245.391 masing-masing pada tanggal 30 September 2011 dan
31 Desember 2010)

903,047,500
-

2,703,298,290

519,076,397
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

30 September 2011 dan 31 Desember 2010

Catatan 30 September 2011 31 Desember 2010

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Liabilitas jangka pendek 14
Hutang usaha
Pihak ketiga 2i,15

Hutang pajak 2o,10b
Pendapatan diterima dimuka 16
Biaya yang masih harus dibayar 17
Bagian lancar liabilitas jangka panjang
Pihak ketiga 18
Pihak berelasi 2e,18,31

Jumlah liabilitas lancar

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang
Pihak ketiga 18 94,015,545,973
Pihak berelasi 2e,18,31 22,617,198,618

Imbalan Pasca Kerja 2p,19 2,631,109,468

Jumlah liabilitas jangka panjang 119,263,854,059

Total Liabilitas 171,433,304,022

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham 21

ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 5.535.250.000 lembar saham -
ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 4.785.250.000 lembar saham 478,525,000,000

-
Selisih penilaian aset dan Liabilitas 23 58,485,000,000
Akumulasi laba

Ditentukan penggunaannya 500,000,000
Tidak ditentukan penggunaannya 16,231,605,759

553,741,605,759

Kepentingan nonpengendali 20 2,997,865,739

Jumlah ekuitas 556,739,471,498

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 728,172,775,520

(Tidak diaudit) (Diaudit)

3,001,186,038

645,556,772,625

Agio Saham 22 12,977,450,000

1,000,000,000

(Akumulasi defisit sebesar Rp 60.985.192.861 telah dieliminasi melalui
kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Okober 2008)

58,485,000,000

19,569,322,625

648,557,958,663

12,267,064,197
1,571,866,705

52,169,449,963

553,525,000,000

15,312,262,331

144,648,226,458

178,367,835,342

138,496,574,320

3,692,485,444

33,719,608,884

-

4,629,818,177

38,906,334
5,551,603,516

22,369,070,591

6,431,146,097
2,727,338,8831,235,727,039

6,764,057,156
79,167,309

6,911,030,512

Modal dasar 10.000.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100 per
lembar saham

2,459,166,694

-

826,925,794,005
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA-RUGI Komprehensif Konsolidasian

Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Catatan 30 September 2011 30 September 2010

Pendapatan bersih 2n,24 104,926,797,614
Beban operasional 2n,25 (57,122,110,343)

Laba kotor 47,804,687,271

Beban usaha
Beban umum dan administrasi 26 (40,077,914,922)

Laba usaha 7,726,772,349

Penghasilan (beban) lain-lain bersih 27 (267,552,310)

Laba sebelum pajak penghasilan 7,459,220,039

Penghasilan(beban) pajak
Beban pajak penghasilan kini 2o,10c (2,689,338,242)
Penghasilan(beban) pajak tangguhan 2o,10d 546,981,932

Jumlah beban pajak (2,142,356,310)

Laba periode berjalan 3,841,037,165 5,316,863,729

Laba yang dapat diatribusikan kepada :
Pemilik entitas induk 5,316,887,177
Kepentingan non pengendali 20 (23,448)

5,316,863,729

Laba usaha bersih per saham dasar 2r,28 1.76

Laba bersih per saham dasar 2r,28 1.21

(Tidak diaudit) (Diaudit)

56,895,021,824

2.64

4,744,740,068

3,837,716,866

3,841,037,165

(903,702,903)

13,936,156,598

3,320,299

(42,958,865,226)

123,578,847,546
(66,683,825,722)

689,703,589

0.73

(1,593,406,492)

(9,191,416,530)
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Selisih
Modal Penilaian

Ditempatkan dan Agio Aset dan Proforma Ditentukan Tidak Ditentukan Kepentingan
Catatan Disetor Penuh Saham Kewajiban Modal Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Non Pengendali Jumlah Ekuitas

Saldo per 1 Januari 2010 418,525,000,000 - 58,485,000,000 4,750,000,000 - 10,726,262,537 492,486,262,537 2,500,051,495 494,986,314,032
Setalah dampak penerapan awal

PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan - - - - - - - - -
PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang - - - - - - - - -
Instrumen keuangan - - - - - - - - -

Proforma modal - - - (4,750,000,000) - - (4,750,000,000) - (4,750,000,000)
Pencadangan umum - - - - 500,000,000 (500,000,000) - - -
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor 40,000,000,000 - - - - - 40,000,000,000 - 40,000,000,000
Laba bersih tahun berjalan - - - - - 5,316,887,177 5,316,887,177 (23,448) 5,316,863,729
Kepentingan Non Pengendali - - - - - - - 500,000,000 500,000,000

Saldo per 30 September 2010 458,525,000,000 - 58,485,000,000 - 500,000,000 15,543,149,714 533,053,149,714 3,000,028,047 536,053,177,761

Saldo per 1 Januari 2011 478,525,000,000 - 58,485,000,000 - 500,000,000 16,231,605,759 553,741,605,759 2,997,865,739 556,739,471,498
Setelah dampak penerapan awal

PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang - - -
Instrumen keuangan - - -

Proforma modal - - - - - - - -
Pencadangan umum - - - - 500,000,000 (500,000,000) - - -

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2011 dan 2010

Saldo Laba
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
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Pencadangan umum - - - - 500,000,000 (500,000,000) - - -
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor 75,000,000,000 - - - - - 75,000,000,000 - 75,000,000,000
Agio Saham - 12,977,450,000 - - - - 12,977,450,000 - 12,977,450,000
Laba bersih tahun berjalan - - - - - 3,837,716,866 3,837,716,866 3,320,299 3,841,037,165
Kepentingan Non Pengendali - - - - - - - - -

Saldo per 30 September 2011 553,525,000,000 12,977,450,000 58,485,000,000 - 1,000,000,000 19,569,322,625 645,556,772,625 3,001,186,038 648,557,958,663

#REF!

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

30 September 2011 30 September 2010

Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari pasien 105,919,420,813
Pembayaran kas kepada pemasok (14,832,973,687)
Pembayaran kas kepada Direksi dan Karyawan (43,731,268,548)
Pembayaran kas untuk operasional lainnya (18,568,520,849)
Pembayaran kas untuk pajak (6,272,155,743)
Pembayaran kas untuk bunga (888,058,986)

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 21,848,213,387 21,626,443,000

Arus kas dari aktivitas investasi
Pembelian aset tetap (98,581,015,513)
Pembayaran uang muka pembelian peralatan kesehatan (5,373,478,745)
Hasil dari penjualan aset tetap 300,000,000
Pembelian software (210,246,319)

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (116,798,275,792) (103,864,740,577)

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Setoran modal dari pemegang saham 40,000,000,000
Setoran modal dari pemegang saham minoritas 500,000,000
Penerimaan pinjaman jangka pendek 13,669,344,855
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga -
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi
Penerimaan liabilitas jangka panjang
Pembayaran liabilitas jangka panjang (22,724,608,316)

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 93,944,928,669 80,232,862,277

Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas (1,005,133,736) (2,005,435,300)

Kas dan setara kas pada awal tahun 4,635,505,837

Kas dan setara kas pada akhir tahun 10,069,850,349 2,630,070,537

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak
mempengaruhi arus kas

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tetap 87,057,265,941
Penambahan aset tetap yang berasal dari uang muka pembelian

uang muka pembelian (catatan 7)
2,549,984,281

(11,481,436,265)

11,074,984,085

(709,154,599)
15,562,500

(94,342,400)

90,000,000,000
-

88,400,850
(9,019,547,328)

(17,100,080,452)

(116,010,341,293)

(45,320,529,004)

(3,094,454,726)

(Tidak diaudit) (Diaudit)

(29,498,230,018)

49,670,351,890

(15,092,982,135)

29,976,155,599
(882,226,152)

1,494,021,469

126,335,845,535

-
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

PT Sejahteraraya Anugrahjaya (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta SH No. 210 tanggal 20
Mei 1991, dan diperbaiki dengan akta No. 200 tanggal 11 Desember 1992 yang dibuat dihadapan notaris yang sama. Akta
pendirian tersebut telah disetujui oleh Kementerian Kehakiman RI dengan surat keputusan No. C2–3786.HT.01.01.TH.93
tanggal 26 Mei 1993. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional pada bulan Juli 1995. Anggaran dasar Perusahaan
telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaris Buntario Tigris, SH No. 145 tanggal 17 Juni 2011 mengenai
peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-AH.01.10-19413 Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011.

Kegiatan utama Perusahaan adalah memberikan jasa pelayanan medik antara lain dengan cara mendirikan dan mengusahakan
rumah sakit yang lengkap dan modern. Perusahaan berkedudukan di Jalan Honoris Raya, Perumahan Modern, Kota Madya
Tangerang. Ijin operasional Rumah Sakit Honoris dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah diperoleh bulan Juni
1995 dan berlaku selama lima tahun berakhir pada bulan Juni 2000 dan telah diperpanjang melalui Surat Kementerian
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia No. YM.02.04.2.2.297 tertanggal 22 Januari 2002, dan berlaku selama
lima tahun yang berakhir pada tanggal 14 Juni 2005. Ijin operasional Rumah Sakit telah diperpanjang terakhir melalui Surat
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang atas nama Walikota Tangerang No. 445./Kep-350/BPPT/RS.11.2010 tertanggal 12
Juli 2010, dan berlaku selama lima tahun yang berakhir pada tanggal 12 Juli 2015. Operasi komersial Rumah Sakit Honoris
yang dimulai dari unit poliklinik telah beroperasi sejak Nopember 1994.

Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan memperoleh Surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam dan LK) No. S-3332/BL/2011 perihal Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran untuk menawarkan
7.500.000 sahamnya kepada masyarakat.
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c. Anak Perusahaan yang Dikonsolidasikan

Perusahaan mempunyai bagian kepemilikan lebih dari 50% pada anak perusahaan berikut :

1.

2.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Muliani Santoso, SH
No.21 tanggal 27 Mei 2010, Perusahaan menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Susunan
Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

PT Nirmala Kencana Mas sejak 30 Oktober 2008 dengan melakukan penyetoran modal tunai secara bertahap sejumlah
Rp.404.324.951.700. Pada tanggal 30 September 2011 persentase kepemilikan saham pada anak perusahaan adalah 99,39%.
Anak Perusahaan berlokasi di Mayapada Tower Lantai 16 Suite 03 Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Jakarta.
Jumlah aset anak perusahaan adalah sebesar Rp 455.550.365.038 Ijin usaha perdagangan diberikan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar No.01193/1.824.51 tanggal 7
Mei 2004. Anak perusahaan belum beroperasi secara komersial dan belum melakukan perekrutan pegawai.

PT Fajar Kharisma Nusantara sejak 12 Maret 2010 dengan melakukan pembelian saham dengan cara pengoperalihan saham
pemilik lama (merupakan pihak berelasi) sejumlah 45.000 lembar saham dengan nilai Rp.4.500.000.000. Kemudian
Perusahaan melakukan penambahan modal disetor sehingga menjadi sebesar Rp.9.500.000.000. Pada tanggal 30 September
2011 persentase kepemilikan saham pada anak perusahaan sebesar 95%. Anak Perusahaan berlokasi di Mayapada Tower
Lantai 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Jakarta. Jumlah aset anak perusahaan adalah sebesar
Rp 40.011.094.410. Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan
memberikan ijin usaha kepada Perusahaan melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kecil No.00682/1.824.271. Anak
perusahaan belum beroperasi secara komersial dan belum melakukan perekrutan pegawai.

Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan memperoleh Surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam dan LK) No. S-3332/BL/2011 perihal Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran untuk menawarkan
7.500.000 sahamnya kepada masyarakat.

Pada tanggal 30 September 2011 jumlah saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berjumlah 5.535.250.000
lembar saham.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Dr. Tahir,MBA
Wakil Komisaris Utama : Bapak Jonathan Tahir
Komisaris : Bapak Tjhong Sudarman, MBA
Komisaris Independen Bapak Prof.Dr. Satyanegara

Ibu drg. Melanie Hendriaty Sadono Jamil
Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono

Direksi:
Direktur Utama : Bapak Raymond
Wakil Direktur Utama : Ibu Grace Dewi Riady
Direktur : Bapak dr. Sugiman Chandra Rahardja

Ibu Dewi Victoria Riady

Ketua : dr. Antonius Indrajaya Soediono
Anggota : Harry Wangidjaja
Anggota : Selamat

Ketua : Handoko Gunawan

Sesuai dengan surat penunjukan No 01/SP/IPO/SRAJTbk/XII/2010 Direksi Perusahaan telah menunjuk Dokter Sugiman
Chandra Rahardja sebagai Corporate Secretary sejak tanggal 1 Desember 2010.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 04/IV-Bapepam/09 tertanggal 25 Februari 2009, Perusahaan
mengangkat Komite Audit seperti dibawah ini:

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No.001/BOD-SRAJ Tbk/I/2011, Perusahaan menunjuk personil Unit Audit
Internal Perusahaan, sebagai berikut :
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Ketua : Handoko Gunawan
Anggota : Feronita CY

Fendy Tanidih

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam dan LK) No. VIII.G.7 tanggal 13 Maret 2000.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost ), kecuali beberapa
akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun
tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2010 masing-masing
adalah 559 karyawan dan 546 karyawan.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2011
masing-masing adalah sebesar Rp 882.709 ribu dan Rp 1.890.540 ribu. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp 852.907
ribu dan Rp 1.034.284 ribu.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp).
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

b. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK revisi berikut:

1.

2

-
-
-
-
-
-

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya
untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2011, namun tidak levan atau tidak memiliki dampak material terhadap laporan
keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan :

PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas
PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", yang mengatur penyajian laporan keuangan, antara lain,
mengenai tujuan, komponen laporan keuangan, penyajian yang wajar, materialitas dan agregat, saling hapus, perbedaan
antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan
konsistensi, dan pengungkapan baru antara lain, estimasi utama dan pertimbangan, manajemen permodalan, pendapatan
komprehensif lain, penyimpangan dari standar akuntansi, dan pelaporan kepatuhan. Standar ini memperkenalkan laporan
laba rugi komprehensif yang menggabungkan semua pendapatan dan beban yang diakui dalam laba rugi secara bersama-
sama dengan "pendapatan komprehensif lainnya" dalam satu laporan., atau dalam dua laporan yang berkaitan, yakni
laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif secara terpisah. Perusahaan memilih untuk menyajikan dalam
bentuk satu laporan dan dan laporan keuangan periode-periode sebelumnya disajikan sesuai dengan PSAK ini, agar
komparatif dengan laporan keuangan 30 September 2011.

PSAK 3 (revisi 2010), "Laporan Keuangan Interm", yang menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta
prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan interim.

PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
PSAK 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
PSAK 8 (Revisi 2010), Peristiwa setelah Periode Pelaporan
PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK revisi berikut:

1

2

ISAK 12 (Revisi 2009), Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
ISAK 14 (Revisi 2009), Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web

PSAK 58 (Revisi 2009), Aset tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
ISAK 9 (Revisi 2009), Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa

ISAK 17 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

PSAK 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, yang berisi persyaratan pengungkapan
instrumen keuangan dan kriteria informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan diterapkan berdasarkan
klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, yakni aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas;
pengklasifikasian bunga, dividen, keuntungan dan kerugian yang terkait; dan situasi tertentu dimana saling hapus aset
dan liabilitas keuangan diizinkan. PSAK ini juga mewajibkan pengungkapan atas, antara lain, informasi mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan. Standar ini menggantikan PSAK 50
“Akuntansi Investasi Efek Tertentu”.

ISAK 10 (Revisi 2009), Program Loyalitas Serupa
ISAK 11 (Revisi 2009), Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik

PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntasi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran", yang menetapkan dasar-dasar pengakuan
dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak-kontrak pembelian atau penjualan instrumen keuangan.
PSAK ini menjelaskan diantaranya definisi derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran,
akuntansi lindung nilai dan penentuan kriteria lindung nilai. Standar ini menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999)
"Akuntansi Instrumen Derivatif dan Lindung Nilai.

PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tak Berwujud
PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis
PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan

PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Ase Kontijensi
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Sebagaimana Setelah
dilaporkan Penyesuaian disesuaikan

1 Januari 2010 transisi 1 Januari 2010
Liabilitas
Liabilitas jangka panjang

PT Indosopha Sakti 25,969,800,000 (3,600,729,409) 22,369,070,591
PT Cakrawala Persada Gemilang 17,232,801,884 (2,458,451,846) 14,774,350,038

Ekuitas
Saldo laba 5,106,327,752 6,059,181,255 11,165,509,007

Penyesuaian transisi diatas berasal dari dampak penilaian kembali kerugian penurunan nilai liabilitas keuangan.

3

Dampak transisi PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) terhadap neraca Perusahaan pada tanggal 1 Januari
2010 dijelaskan pada tabel berikut:

PSAK 26 (Revisi 2008), "Biaya Pinjaman", yang berisi perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman dan mengharuskan
entitas untuk mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan, konstruksi,
atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Standar ini juga mengharuskan
entitas untuk mengakui biaya pinjaman lainnya sebagai beban. Standar ini menggantikan PSAK 26 (1997) "Biaya
Pinjaman".

Jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi kedalam aset tetap pada tanggal 30 September 2010 dan 30 September 2011
masing - masing adalah sebesar Rp. 6.947.637.734 dan Rp. 151.095.290

Dalam penerapan standar diatas, Perusahaan telah mengidetifikasikan sejumlah penyesuaian transisi sesuai dengan Buletin
Teknis No.4 mengenai Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang
diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia.

9

c. Prinsip Konsolidasian

Kebijakan Akuntansi Efektif Tanggal 1 Januari 2011

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian
dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan
perubahan kepentingan dalam anak perusahaan. Perbedaan antara total penyesuaian kepentingan nonpengendali dan nilai
wajar yang dibayar atau diterima diakui langsung pada ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan yang dikendalikannya, dimana
Perusahaan mempunyai kepemilikan lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung, hak suara di anak perusahaan
dan dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari anak perusahaan.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun
berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi
keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada
tanggal tersebut yaitu 1 USD = Rp 8.823 per 30 September 2011 dan 1 USD = Rp 8.925 per 30 September 2010. Laba atau
rugi kurs yang timbul akibat penjabaran pos aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan
pada laporan laba rugi periode berjalan.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik
entitas induk. Pengakuan awal kepentingan nonpengendali dapat diukur pada nilai wajar atau pada nilai proporsional
kepemilikan nonpengendali atas aset bersih anak perusahaan yang diakuisisi. Pengukuran selanjutnya, nilai tercatat
kepentingan nonpengendali merupakan pengakuan awal ditambah proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan
ekuitas anak perusahaan. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan
nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan
peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

e. Transaksi Pihak Berelasi

1 Perorangan atau anggota keluarga terdekat mempunyai hubungan berelasi dengan Perusahaan jika orang tersebut :
a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas perusahaan
b. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan, atau
c. personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan

2 Suatu perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut :
a.

b. perusahaan asosiasi atau ventura bersama,
c. perusahaan tersebut dan Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
d. perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga dan asosiasi pihak ketiga tersebut,
e.

f.
g.

Kebijakan Akuntansi Sebelum Tanggal 1 Januari 2011

1 Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah
pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries );

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah :

perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja Perusahaan atau perusahaan lain
yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, maka
perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.

perusahaan tersebut dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (induk perusahaan, anak
perusahaan dan anak perusahaan berikutnya terkait dengan perusahaan tersebut.

perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh perorangan yang diidentifikasi dalam point 1 di atas,
perorangan yang diidentifikasi dalam point 1.a di atas memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut atau
personil manajemen kunci perusahaan tersebut (atau induk perusahaan dari perusahaan tersebut).

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan :
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1

2 Perusahaan asosiasi;
3

4

5

f. Penggunaan Estimasi

Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah
pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries );

Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan
yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan
keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam
transaksinya dengan perusahaan);
Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,
dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan
serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung
oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir 3, atau 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas
perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau
pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang
sama dengan Perusahaan.

Estimasi dan asumsi yang digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui
dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan,
persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan
dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan
beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

g. Kuasi-reorganisasi

h. Kas dan Setara Kas

i. Instrumen Keuangan

Kebijakan Akuntansi Efektif Tanggal 1 Januari 2010.

Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan
kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan
konsolidasian, dijelaskan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan
(dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau
diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat
ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh
pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk
instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk
instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2b, Perusahaan dan anak perusahaan telah menerapkan kebijakan akuntansi berikut
berdasarkan PSAK 50 dan 55 yang berlaku efektif 1 Januari 2010.

Perusahaan dan anak perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada neraca konsolidasi, jika dan hanya
jika, Perusahaan dan anak perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut.
Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

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

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 51 (Revisi 2003) ”Akuntansi Kuasi Reorganisasi”, kuasi-
reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi nyata (true reorganization atau corporate restructuring ) yang
dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aset dan liabilitas pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif atau
defisit.
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Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan
(dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau
diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat
ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh
pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk
instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk
instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas
keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi
kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan
dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset
keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode
yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di
masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk
memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan anak
perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan
tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang
dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan
atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau
menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode
suku bunga efektif.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Penentuan Nilai Wajar

Laba / Rugi hari ke - 1

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar akif pada tanggal neraca konsolidasi adalah berdasarkan
kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price ) untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual, tanpa
memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir
yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam
perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif,
kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan
teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value ), perbandingan terhadap instrumen sejenis
yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models ), dan model penilaian lainnya.
Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen
ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan
setelah dikurangi penurunan nilai.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan
apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan dan anak
perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan
tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan
melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak
melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar
terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana
variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan dan anak perusahaan
mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni laba / Rugi hari ke - 1) dalam laporan laba rugi
konsolidasi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data
yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya
diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut
dihentikan pengakuannya, untuk masing-masing transaksi, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan metode pengakuan
Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.
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Aset keuangan

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

a.

b.

c.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok
diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dan diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan
tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai
dimiliki untuk diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan
kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang
didokumentasikan; atau

Aset Keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika
memenuhi kriteria sebagai berikut:

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan
yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar
yang berbeda; atau

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar
terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana
variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan dan anak perusahaan
mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni laba / Rugi hari ke - 1) dalam laporan laba rugi
konsolidasi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data
yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya
diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut
dihentikan pengakuannya, untuk masing-masing transaksi, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan metode pengakuan
Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi
secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat
tidak dapat dilakukan.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non - derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan
dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat
dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi
dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada neraca konsolidasi pada nilai
wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Bunga yang diperoleh dicatat
sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan
persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan
metode bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan
premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku
bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan konsolidasi. Kerugian yang timbul
akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Pinjaman yang diberikan dan piutang disajikan
sebagai aset lancar jika akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca konsolidasi, jika tidak, maka
disajikan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 30 September 2011 Perusahaan dan anak Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi.

Pada tanggal 30 September 2011, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain yang
dimiliki oleh Perusahaan dan anak perusahaan.
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3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pada tanggal 30 September 2011 Perusahaan dan anak perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam bentuk investasi
dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar. Komponen hasil (yield) efektif
dari surat berharga hutang tersedia untuk dijual serta dampak penjabaran mata uang asing (untuk surat berharga hutang
dalam mata uang asing) diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Laba atau rugi yang belum direalisasi yang timbul
dari penilaian pada nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual tidak diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi,
melainkan dilaporkan sebagai laba atau rugi bersih yang belum direalisasi pada bagian ekuitas dalam neraca konsolidasi
dan laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Aset keuangan tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar jika akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca konsolidasi jika tidak, maka disajikan sebagai aset tidak lancar.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan
dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan dan anak perusahaan memiliki intensi positif dan
kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan atau anak perusahaan
menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak
signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan
(Tainting rule ) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak
dikasifikasikan dalam ketegori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki ditentukan dan
dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi.

Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif,
setelah dikurangi penurunan nilai. Biaya perolehan tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat
perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai
bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasi. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam
laporan laba rugi konsolidasi pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi
menggunakan metode bunga efektif.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Liabilitas Keuangan

1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

2. Liabilitas Keuangan Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2011 Perusahaan dan anak perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam bentuk aset
keuangan tersedia untuk dijual.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset
keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan melalui penukaran kas atau
aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal
tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas
perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan dan anak
perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar
langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan dan anak perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori ini.

Apabila aset keuangan dilepaskan, atau dihentikan pengakuannya, maka laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui
dalam laporan laba rugi konsolidasi langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jika perusahaan dan anak
perusahaan memiliki lebih dari satu jenis surat berharga yang sama , maka diterapkan dasar masuk pertama keluar
pertama (first in, first out basis ). Bunga yang diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual diakui sebagai
pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga efektif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai aset
keuangan juga diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.
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Saling hapus instrumen keuangan

Penurunan Nilai Aset Keuangan

1. Aset keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas
aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak
signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas
aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset
tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan
menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan
untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara
kolektif.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada
biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif
atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan lain
diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika dilunasi dalam 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak,
mereka akan dklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

Pada tanggal 30 September 2011 kategori ini meliputi hutang jangka pendek, hutang usaha, hutang lain-lain, biaya yang
masih harus dibayar dan pendapatan yang diterima dimuka, yang dimiliki oleh Perusahaan dan anak perusahaan.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset
keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan melalui penukaran kas atau
aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca konsolidasi jika, dan hanya
jika, Perusahaan dan anak perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas
jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pada tanggal 30 September 2011 Perusahaan dan anak perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan
yang saling hapus.

Pada setiap tanggal neraca, manajemen Perusahaan dan anak perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau
kelompok aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

2. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan

3. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas
aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak
signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas
aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset
tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan
menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan
untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara
kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan
piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai
tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum
terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif
yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang
terjadi atau menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi konsolidasi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang
terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai
yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, dengan
ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada
tanggal pemulihan tersebut.

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan
penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif
penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai
wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi,
dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada
laporan laba rugi konsolidasi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus diakui melalui ekuitas). Kenaikan
nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki
kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka
jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari
estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan
serupa.
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Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b.

c.

Dalam hal instrumen hutang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang
sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga
efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari
pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen hutang
meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut
diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi konsolidasi.

Perusahaan dan anak perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun
juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut
secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

Perusahaan dan/atau anak perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i)
telah mentransfer secara substantial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak
mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian
atas aset keuangan tersebut. Ketika Perusahaan dan/atau anak perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus
kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak
mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas
aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.
Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari
pembayaran yang diterima mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan dan/atau anak perusahaan

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan
penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif
penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai
wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi,
dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada
laporan laba rugi konsolidasi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus diakui melalui ekuitas). Kenaikan
nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

2. Liabilitas keuangan

-

-
-

j. Persediaan

k. Biaya Dibayar Dimuka

Kebijakan Akuntansi Sebelum Tanggal 1 Januari 2010

Piutang dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

Piutang yang tidak dapat ditagih, dihapuskan.
Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir
tahun.

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan
persediaan ditentukan dengan metode harga pokok rata-rata tertimbang (weighted average method ) yang meliputi biaya-
biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta membawanya ke lokasi dan kondisi yang sekarang.
Perusahaan tidak melakukan penyisihan kerugian untuk persediaan usang dan rusak, dan atas persediaan yang usang dan
rusak tersebut akan dihapuskan dan dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Efektif sejak tanggal 1 Januari
2009, Perusahaan telah menerapkan PSAK No.14 tentang Persediaan (Revisi 2008).

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.
Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun
dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas
keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas
keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal
dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.
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k. Biaya Dibayar Dimuka

l. Aset Tetap

Tahun

Gedung 20
Peralatan kesehatan 8-15
Mesin 5
Perabot dan perlengkapan 5
Kendaraan bermotor 5
Peralatan kantor 5

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan nilai aset tetap, kecuali tanah. Tanah diakui
sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai
dengan keinginan dan maksud manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi
lokasi aset. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama
sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain.

Umur manfaat dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun buku untuk memastikan nilai residu, umur manfaat dan
metode depresiasi diterapkan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, diakui dalam jumlah
tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Perusahaan (dan Anak
Perusahaan) dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Sisa jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau biaya
inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap diakui sebagai beban pada saat
terjadinya.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
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Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

m. Aset Tidak Berwujud

Aset dalam penyelesaian diakui sebesar harga perolehan hingga aset tersebut selesai dibangun. Selama masa penyelesaian
sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan atau dijual, biaya pinjaman, yang termasuk didalamnya beban bunga dan
selisih kurs yang timbul untuk membiayai penyelesaian aset tersebut, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata
nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset tersebut selesai
dibangun dan siap untuk digunakan.

Ketika suatu aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan dari
akun tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan dimasukkan dalam laporan laba rugi
konsolidasian.

Perusahaan dan Anak Perusahaan memilih untuk menerapkan model biaya, sehingga aset tetap Perusahaan dan Anak
Perusahaan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Biaya sehubungan dengan standarisasi komputer software dikapitalisasi dan diamortisasi dalam jangka waktu empat tahun
berdasarkan metode garis lurus.

Efektif sejak 1 Januari 2008, Perusahan dan Anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007),
yang menggantikan PSAK No. 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain (1994) dan PSAK No. 17 tentang Akuntansi
Penyusutan (1994). Berdasarkan PSAK yang telah direvisi, suatu entitas harus memilih antara model biaya atau model
revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang
sama. Jika entitas memiliki aset tetap yang direvaluasi sebelum penerapan revisi PSAK dan mengadopsi model biaya, maka
nilai revaluasi dari aset tersebut dianggap sebagai biaya perolehan. Saldo selisih nilai revaluasi aset tetap pada saat penerapan
pertama kali revisi PSAK ini harus direklasifikasikan ke saldo laba.
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n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

o. Pajak Penghasilan

p. Imbalan Pasca Kerja

Pajak penghasilan ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk periode bersangkutan. Perusahaan melakukan
penangguhan pajak (deferred income tax ) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan
untuk tujuan komersial dan pajak. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan”.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal
neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan
pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit . Akumulasi keuntungan dan kerugian
aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama
rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung
apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested . Dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus
selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested .

Pendapatan sewa diakui dengan metode garis lurus berdasarkan periode sewa. Uang muka sewa yang diterima dari penyewa
diklasifikasikan ke dalam akun pendapatan yang diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai
dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan diakui pada saat jasa (termasuk obat-obatan) diberikan dan jumlah tersebut dapat diukur dengan handal. Beban
diakui pada saat terjadinya (accrual basis ).
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q. Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

r. Laba per Saham

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan
dalam akun Selisih Nilai Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur
ekuitas.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan
atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang diperlukan, maka aset maupun liabilitas yang
pemilikannya dialihkan ( dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha
berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang
direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus
disajikan sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan
dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Tidak ada selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang timbul, karena nilai pengoperalihan saham anak
Perusahaan sama dengan nilai nominal saham. Sementara itu anak perusahaan tersebut belum beroperasi.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada
tahun yang bersangkutan.

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya
yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama, bukan merupakan
perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi
bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

18

s. Pelaporan Segmen

t. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Segmen usaha didefinisikan sebagai komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan suatu produk atau
jasa yang berbeda, atau sekelompok produk atau jasa terkait yang berbeda, terutama untuk para pelanggan diluar
perusahaan. Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan berdasarkan operasi di suatu atau
sekelompok negara dimana suatu wilayah geografis tertentu. Perusahaan beranggapan bahwa jenis usahanya sebagai segmen
primer.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada
tahun yang bersangkutan.

Manajemen menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan dan
kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan
penurunan nilai aset tersebut.

Berdasarkan PSAK No.5 (Revisi 2000), "Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen", Perusahaan yang telah go
public diharuskan melaporkan informasi keuangannya berdasarkan segmen primer dan sekunder secara umum berdasarkan
jenis usaha dan daerah geografis dimana Perusahaan itu beroperasi.

Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.
kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan
penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset Perusahaan dan anak
perusahaan.

Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi konsolidasian tahun berjalan.
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u. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen atas Instrumen Keuangan

Pertimbangan

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Perusahaan dan anak perusahaan
yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian :

Perusahan dan anak perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas
keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No.55
(Revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi
Perusahaan dan anak perusahaan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan
yang dibuat manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan
keuangan konsolidasian.

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika
ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang
tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.
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b. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman dan Piutang

Estimasi dan Asumsi

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset
keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan
pertimbangan akuntansi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang
dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi
berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah
memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman dan piutang. Pada setiap tanggal laporan posisi
keuangan Perusahaan dan anak perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset
keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang
mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang
signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayararan yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan
pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara
spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen
bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.
Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan
secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai (penyisihan
piutang ragu-ragu) yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang
digunakan.

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan
yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam
tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan anak pperusahaan menggunakan asumsi dan
estimasi berdasarkan parameter yang tersedia pada saat pelaporan nilai tercatat piutang Perusahaan dan anak perusahaan :
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b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

c. Imbalan Pasti Pasca-Kerja

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 32.

Masa manfaat masing-masing aset tetap Perusahaan dan anak perusahaan diestimasi sepanjang masa aset tersebut
diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut berdasarkan penelaahan kolektif atas usaha yang sama, evaluasi
teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat masing-masing aset ditinjau secara berkala dan
diperbarui jika diperkirakan berbeda dari estimasi sebelumnya karena batas pakai, usang baik secara teknis atau komersial,
dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aset. Hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruhi
oleh perubahan faktor-faktor tersebut. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap akan meningkatkan beban penyusutan
dan menurunkan nilai tercatat aset tetap.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset
tetap diungkapkan pada Catatan 11.

Pada tanggal 30 September 2011, cadangan imbalan pasti pasca kerja diungkapkan pada Catatan 19.

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris
dalam menghitung jumlah liabilitas dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan diungkapkan dalam Catatan 18 dan
mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda sari asumsi Perusahaan dan
anak perusahaan diakumulasi dan diamortisasi sepanjang masa kerja dan umumnya mempengaruhi beban yang diakui dan
liabilitas yang dicatat pada periode mendatang. Walaupun Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa asumsi
yang digunakan wajar dan dapat diandalkan, perbedaan signfikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi
dapat secara material mempengaruhi jumlah cadangan imbalan pasti pasca kerja Perusahaan dan anak perusahaan.
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d. Aset Pajak Tangguhan

e. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Penentuan nilai wajar aset
memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan dan pelepasan aset tersebut. Pada
tanggal 30 September 2011 dan pada tanggal 31 Desember 2010 tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas aset non-
keuangan yang tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 30 September 2011, cadangan imbalan pasti pasca kerja diungkapkan pada Catatan 19.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan
dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba kena pajak akan memadai untuk dikompensasi
dengan perbedaan temporer yang dapat digunakan sementara. Estimasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah
aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan terjadi dan besaran laba kena pajak di masa mendatang
serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 30 September 2011, aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 10.
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4. KAS DAN SETARA KAS

30 September 2011 31 Desember 2010

Kas 296,356,800

Bank:
Pihak yang berelasi (catatan 31)
Rupiah 6,797,854,233
Mata uang asing 47,937,135

Pihak ketiga:
Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk. 803,151,315
PT Bank CIMB Niaga 2,223,303,510

Mata uang asing
PT Bank Panin Tbk. 7,281,092

9,028,738,244 9,879,527,285
Deposito:
Mata uang asing

PT Bank Panin Tbk. 899,100,000

882,300,000 899,100,000

Jumlah 10,069,850,349 11,074,984,085

61,207,709

158,812,105

Tidak ada kas dan setara kas yang dijaminkan untuk pinjaman Perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember
2010

829,176,677

7,691,257,863

436,829,199

10,266,796

882,300,000

Deposito yang ditempatkan merupakan deposito berjangka satu bulanan (on call ), pada tanggal 30 September 2011 dan 31
Desember 2010 sejumlah USD 100,000 dengan suku bunga 0,5% per tahun.
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5 PIUTANG USAHA

30 September 2011 31 Desember 2010

Pihak berelasi (catatan 31): 5,421,650

Pihak ketiga:
PT Asuransi Allianz Indonesia 99,987,000
PT (Persero) Angkasapura II 763,670,600
Internasional SOS 349,300,230
PT Telkom 436,832,758
PT Central Asia Raya 123,191,300
PT PLN (Persero) 261,781,900
PT Equity Financial Solution 174,431,890
PT Indonesia Toray Synthetic -
Winterthur 104,879,196
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 692,118,000
PT Yuasa Battery 126,845,300
DINKES/Multiguna 482,837,619
Inhealth 345,778,620
Sinarmas asuransi 145,977,123
PT Nikomas Gemilang -
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 100juta) 2,686,944,395

5,261,618,590 6,794,575,931

Jumlah 5,261,618,590 6,799,997,581

Seluruh piutang dalam mata uang Rupiah.

349,919,614
814,732,326

-

1,788,405,454
114,681,800

130,487,720

110,079,800

-

309,501,300
108,609,543

382,640,800

-
-

100,210,100
186,281,533

325,116,995
540,951,605
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Jumlah piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

2 0 1 1 2 0 1 0

Berdasarkan jatuh tempo
Belum jatuh tempo
Pihak berelasi 5,421,650
Pihak ketiga 5,127,146,330

Telah jatuh tempo
Pihak berelasi -
Pihak ketiga
Sampai dengan 30 hari 1,065,044,972
31 sampai dengan 60 hari 86,119,774
60 sampai dengan 90 hari 77,312,005
lebih dari 90 hari 438,952,850

5,261,618,590 6,799,997,581

6. PIUTANG LAIN-LAIN

31 Desember 2010

154,622,204
274,244,117

316,626,368

-

2,453,208,868

30 September 2011

2,062,917,033

Tidak ada piutang usaha yang dijaminkan untuk pinjaman Perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember
2010.

Berdasarkan hasil penelahaan status dari masing-masing piutang pada akhir periode, pihak manajemen berkeyakinan bahwa
piutang tersebut dapat tertagih, sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penyisihan atas piutang ragu-ragu.
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31 Desember 2010

Pihak berelasi (catatan 31):
Piutang Karyawan 59,801,662
Lain-lain 144,762,563

204,564,225

7. UANG MUKA PEMBELIAN

30 September 2011 31 Desember 2010

Ge Generation 2,399,855,375
Interjaya Surya
Lain-lain (dibawah Rp 100 juta) 376,840,749 150,128,906

709,154,599 2,549,984,281

-

156,343,045

-
332,313,850

Uang muka merupakan pembayaran dimuka atas pembelian atau perbaikan aset tetap (catatan 11). Seluruh uang muka
merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

30 September 2011

48,217,437

Berdasarkan hasil penelahaan status dari masing-masing piutang pada akhir periode, pihak manajemen berkeyakinan bahwa
piutang tersebut dapat tertagih, sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penyisihan atas piutang ragu-ragu.

Pada tanggal 30 September 2011 uang muka pembelian merupakan uang muka kepada Interjaya Surya untuk pembelian 1 unit
Man Marelli 500 KVA beserta Sparepart Generator. Pada 31 Desember 2010 uang muka pembelian kepada GE Generation
adalah untuk pembelian set Bat Charge, 1 unit Logic P6, dan Innova 2100 Precision RXI.

Piutang karyawan merupakan piutang atas beban pengobatan karyawan yang melebihi plafond yang ditetapkan oleh
Perusahaan.

108,125,608
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

8 PERSEDIAAN

30 September 2011 31 Desember 2010

Obat-obatan (medicines) 6,420,987,176
Obat suntikan dan lain-lain (disposables ) 4,089,714,549
Perlengkapan rumah tangga 848,848,366
Alat-alat tulis 441,211,711

13,216,446,750 11,800,761,802

9 BIAYA DIBAYAR DI MUKA

30 September 2011 31 Desember 2010

Pemasangan iklan 37,981,002
Asuransi 361,292,698

1,104,492,789
691,265,121

298,651,411

Berdasarkan hasil penelahaan, pihak manajemen tidak membentuk cadangan penyisihan penurunan nilai persediaan, karena
jenis persediaan yang dimiliki Perusahaan memiliki tingkat perputaran yang cukup tinggi.

248,333,338
356,062,751

6,518,118,442
4,902,570,398

Pada tangal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 persediaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran dan resiko
lainnya kepada PT Chartis Insurance Indonesia (bukan merupakan pihak berelasi), dengan nilai pertanggungan masing-masing
sebesar Rp 10.000.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian
yang mungkin terjadi. Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak ada persediaan yang dijaminkan.
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Asuransi 361,292,698
Lain-lain 212,464,800

903,047,500 611,738,500

10. PERPAJAKAN

30 September 2011 31 Desember 2010
a. Pajak Dibayar di Muka

Pasal 21 - -
Pasal 22 - -
Pasal 23 - -
Pasal 4 ayat 2 - -
Pasal 25/29 - -
Pasal 26 - -
PPN - -

- -

30 September 2011 31 Desember 2010
b. Hutang Pajak

Taksiran hutang pajak penghasilan badan :
2010 - 1,701,419,760
2011 580,060,261 -

Pajak penghasilan pasal 21 270,610,930 781,731,058
Pajak penghasilan pasal 23 23,467,619 12,606,665
Pajak penghasilan pasal 4.2 361,588,229 231,581,400

1,235,727,039 2,727,338,883

298,651,411
356,062,751

Biaya dibayar di muka untuk pemasangan iklan dan asuransi diamortisasi selama 1 tahun sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

c. Pajak Penghasilan Badan

2011 2010

Laba  konsolidasi sebelum pajak penghasilan 4,744,740,068 7,459,220,039

Laba(rugi) anak perusahaan sebelum pajak penghasilan 3,320,299 (23,449)

Laba sebelum pajak penghasilan 4,741,419,769 7,459,243,488
Penyesuaian fiskal terdiri dari :
Beda tetap :
Representasi dan perjamuan 77,995,953 172,215,761
Sumbangan 35,532,620 68,365,000
Denda pajak 9,436,390 128,971,448
Pendapatan sewa (259,974,003) (142,729,666)
Penghasilan bunga yang merupakan objek pajak final (989,599,116) (52,688,196)

Beda waktu :
Beban penyusutan aset tetap 1,697,438,378 1,363,203,062
Cadangan uang jasa karyawan 1,061,375,976 1,369,936,348

-1,632,206,198 3,298,109,481

Taksiran laba fiskal 6,373,625,968 10,757,352,969

Taksiran pajak penghasilan badan : 1,593,406,492 2,689,338,242
Dikurangi pajak dibayar dimuka: (1,013,346,231) (1,179,085,305)

Taksiran hutang pajak penghasilan badan : 580,060,261 1,510,252,937

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan taksiran laba fiskal yang dihitung oleh
Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2010 adalah sebagai
berikut :
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Taksiran hutang pajak penghasilan badan : 580,060,261 1,510,252,937

d. Pajak Tangguhan
30 September 2011

Dikreditkan
(dibebankan) ke

1 Januari 2010 laporan laba rugi Koreksi 30 September 2011
Aset (liabilitas ) pajak tangguhan :
Beban penyusutan aset tetap 1,355,817,334 424,359,595 - 1,780,176,929
Cadangan uang jasa karyawan 657,777,367 265,343,994 - 923,121,361

Jumlah 2,013,594,701 689,703,589 - 2,703,298,290

31 Desember 2010
Dikreditkan

(dibebankan) ke
1 Januari 2010 laporan laba rugi Koreksi 31 Desember 2010

Aset (liabilitas ) pajak tangguhan :
Beban penyusutan aset tetap 931,958,301 586,557,113 (162,698,080) 1,355,817,334
Cadangan uang jasa karyawan 340,435,621 353,791,991 (36,450,245) 657,777,367

Jumlah 1,272,393,922 940,349,104 (199,148,325) 2,013,594,701
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

2011 2010

Laba sebelum pajak penghasilan 4,741,419,769 7,459,243,488
-Kerugian (keuntungan) pajak pada tarif pajak efektif 1,185,354,942 1,755,509,683

Pengaruh pajak atas beban yang tidak
diperkenankan (penghasilan tidak kena pajak)  :
Representasi dan perjamuan 19,498,988 43,053,940
Sumbangan 8,883,155 17,091,250
Denda pajak 2,359,098 32,242,862
Pendapatan sewa (64,993,501) (35,682,417)
Penghasilan bunga yang merupakan
objek pajak final (247,399,779) (13,172,049)

(281,652,039) 247,556,187

Jumlah beban pajak 903,702,903 2,142,356,310

11. ASET TETAP

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah
sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Oktober 2008, sehubungan dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh
aset tetap, kecuali kendaraan bermotor, yang berlokasi di Jalan Honoris Raya Kav.6 Cikokol, Tangerang, berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008. Penilaian dilakukan oleh PT
Penilai, penilai independen, dengan menggunakan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Oktober 2008, dan
dituangkan dalam laporannya No.V.2008/PKG/24/HSP-1 tanggal 20 November 2008.
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Rincian hasil penilaian kembali aset tetap adalah sebagai berikut:
Selisih

Jenis aset tetap Nilai buku Penilaian kembali Penilaian kembali

Tanah 700,000,000 51,750,000,000 51,050,000,000
Gedung 24,528,870,700 71,690,000,000 47,161,129,300
Peralatan kesehatan 6,699,554,771 21,395,000,000 14,695,445,229
Mesin 8,672,954,350 20,075,000,000 11,402,045,650
Perabotan dan perlengkapan 334,156,816 3,180,000,000 2,845,843,184
Peralatan kantor 674,044,882 1,045,000,000 370,955,118

41,609,581,519 169,135,000,000 127,525,418,481
Nilai buku yang dipakai adalah nilai buku fiskal.

Rincian keuntungan pelepasan aset tetap sebagai berikut :

2 0 1 1 2 0 1 0
Harga perolehan             (15,562,500)           (163,724,403)
Akumulasi penyusutan
Harga jual               15,562,500             300,000,000

Laba Penjualan aset tetap               15,562,500             300,000,000

Berikut ini adalah  rincian aset tetap:

Selisih lebih Penilaian Kembali Aset Tetap berjumlah sebesar Rp 127.525.418.481 telah mendapatkan persetujuan dari
Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-01/WPJ.08/BD.05/2008 tanggal 16 Januari 2009 dan mewajibkan Perusahaan untuk
membayar pajak final atas kenaikan nilai aset tetap tersebut sebesar Rp 12.752.541.848.

15,562,500 163,724,403

Keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari pendapatan operasi lain pada laporan laba rugi   (catatan 27)

Pada tanggal 31 Oktober 2008, sehubungan dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh
aset tetap, kecuali kendaraan bermotor, yang berlokasi di Jalan Honoris Raya Kav.6 Cikokol, Tangerang, berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008. Penilaian dilakukan oleh PT
Penilai, penilai independen, dengan menggunakan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Oktober 2008, dan
dituangkan dalam laporannya No.V.2008/PKG/24/HSP-1 tanggal 20 November 2008.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Peralatan Perabotan dan Kendaraan Peralatan Aset tetap dalam
Tanah Gedung Kesehatan Mesin perlengkapan bermotor kantor penyelesaian Jumlah

Biaya perolehan:
Saldo 31 Desember 2010 384,683,065,200 184,564,208,191 109,077,279,554 26,138,446,944 6,717,023,229 5,177,289,763 7,719,727,620 46,836,977,366 770,914,017,867
Penambahan - 724,222,400 12,487,872,050 1,124,727,345 70,492,800 - 535,353,193 103,617,657,787 118,560,325,574
Pengurangan - - 15,562,500 - - - - - 15,562,500
Reklasifikasi - - - - - - - - -

Saldo 30 September 2011 384,683,065,200 185,288,430,591 121,549,589,104 27,263,174,289 6,787,516,029 5,177,289,763 8,255,080,813 150,454,635,153 889,458,780,942

Akumulasi penyusutan dan
penurunan nilai

Saldo 31 Desember 2010 - 21,372,506,426 34,593,286,596 13,605,997,221 4,911,504,660 1,765,767,932 4,196,573,200 - 80,445,636,035
Penambahan - 6,932,218,804 7,321,650,141 3,405,365,785 572,952,750 754,548,660 855,560,400 - 19,842,296,540
Pengurangan - - 15,562,500 - - - - - 15,562,500

Saldo 30 September 2011 - 28,304,725,230 41,899,374,237 17,011,363,006 5,484,457,410 2,520,316,592 5,052,133,600 - 100,272,370,075

Nilai buku 384,683,065,200 156,983,705,361 79,650,214,867 10,251,811,283 1,303,058,619 2,656,973,171 3,202,947,213 150,454,635,153 789,186,410,867
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Peralatan Perabotan dan Kendaraan Peralatan Aset tetap dalam
Tanah Gedung Kesehatan Mesin perlengkapan bermotor kantor penyelesaian Jumlah

Biaya perolehan:
Saldo 31 Desember 2009 344,683,065,200 94,850,344,045 105,347,460,884 25,030,925,892 6,582,510,730 2,793,669,166 6,883,434,895 54,727,156,362 640,898,567,174
Penambahan 40,000,000,000 2,656,598,205 4,626,302,508 1,107,521,052 134,512,499 2,897,345,000 836,292,725 79,167,086,945 131,425,658,934
Pengurangan - - 896,483,838 - - 513,724,403 - - 1,410,208,241
Reklasifikasi - 87,057,265,941 - - - - - (87,057,265,941) -

Saldo 31 Desember 2010 384,683,065,200 184,564,208,191 109,077,279,554 26,138,446,944 6,717,023,229 5,177,289,763 7,719,727,620 46,836,977,366 770,914,017,867

Akumulasi penyusutan dan
penurunan nilai

Saldo 31 Desember 2009 - 15,491,883,238 26,375,788,120 9,279,093,987 4,173,412,384 1,096,023,956 3,032,487,492 - 59,448,689,177
Penambahan - 5,880,623,188 9,113,982,315 4,326,903,234 738,092,276 892,635,045 1,164,085,708 - 22,116,321,766
Pengurangan - - 896,483,839 - - 222,891,069 - - 1,119,374,908

Saldo 31 Desember 2010 - 21,372,506,426 34,593,286,596 13,605,997,221 4,911,504,660 1,765,767,932 4,196,573,200 - 80,445,636,035

Nilai buku 384,683,065,200 163,191,701,765 74,483,992,958 12,532,449,723 1,805,518,569 3,411,521,831 3,523,154,420 46,836,977,366 690,468,381,832

Beban penyusutan pada 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 seluruhnya dialokasikan pada beban umum dan administrasi.

Perolehan tanah sebesar Rp 40.000.000.000  pada tanggal; 20 September 2010 merupakan tanah milik PT Fajar Kharisma Nusantara yang terletak di Sentul, Bogor.

Jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi kedalam aset gedung pada tanggal pada tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp 6.947.637.734.

Perusahaan mengasuransikan semua aset tetapnya, kecuali tanah, kepada PT Chartis Insurance Indonesia pada 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 - semuanya bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan
istimewa - terhadap resiko kebakaran dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungan keseluruhan adalah Rp. 266.937.000.000. Berdasarkan surat No.1108/F/JAE01/GA/JKT/12/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan polis
No.0603006464 - 000 & 003 dari PT Mitra, Iswara & Rorimpandey (Insurance Broker - pihak asuransi Chartis Insurance Indonesia dan Asuransi Indrapura) nilai pertanggungan building Rp.75.000.000.000 dan Machinery &
Equipment Rp.57.000.000.000. Perusahaan mengasuransikan kendaraan kepada PT.Lippo General Insurance pada tahun 2010 dengan nilai pertanggungan adalah Rp.3.987.000.000. Management berkeyakinan bahwa nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

12. ASET TIDAK BERWUJUD

30 September 2011 31 Desember 2010

Perangkat lunak 983,463,904
Dikurangi : Akumulasi amortisasi perangkat lunak (357,245,391)

626,218,513

Beban amortisasi perangkat lunak dialokasikan pada:
Beban umum dan administrasi 281,849,357

13 ASET LAIN-LAIN

14. LIABILITAS JANGKA PENDEK

2 0 1 1 2 0 1 0

1,077,806,304
(558,729,907)

519,076,397

Aset lain-lain pada 31 Desember 2010 adalah Biaya IPO sejumlah Rp. 2.022.550.000 yang merupakan biaya-biaya yang terjadi
sehubungan pencapaian rencana penawaran umum perdana yang sedang dilakukan. Biaya IPO sebesar Rp2.022.550.000 sudah
diperlakukan sebagai pengurang dari agio saham pada saat penerimaan dana hasil IPO. Sedangkan pada 30 September 2011
adalah Provisi dan biaya akta-akta atas hutang Bank CIMB Niaga.

201,484,516
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PT Indosopha Sakti - 22,369,070,591
PT CIMB Niaga, Tbk -

- 22,369,070,591

PT CIMB Niaga, Tbk

i.

ii.

iii. Fidusia atas peralatan medis sebesar Rp. 5.000.000.000,-
iv. Personal Guarantee (Penanggungan Pribadi) atas nama Tuan Tahir, MBA sebesar total Plafond pinjaman.
v.

a.

b.

Pinjaman ini berasal dari fasilitas Perjanjian Untuk Panjar melalui Rekening Koran No.250/CBG/JKT/09 tanggal 22 Oktober
2009 sebesar Rp 15.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 13%. Kredit ini merupakan fasilitas yang diberikan dengan cara
"revolving credit " yang harus diselesaikan sepenuhnya sekurang-kurangnya selama setahun. Pembayaran bunga dilakukan
setiap akhir bulan. Pinjaman ini diperpanjang secara otomatis. Fasilitas ini dijamin dengan :

Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 1.000.000.000,- atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan No.
397/Tanah Tinggi, terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Tanah Tinggi.

Saham milik Tuan Jonathan Tahir; Tuan Tahir, MBA; Ny. Jane Dewi Tahur; Ny. Grace Dewi Tahir; dan Dewi Victoria R. di
Mayapada Healthcare Group.

Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 169.135.000.000,- atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan No.
2541 dan Hak Guna Bangunan No. 2541 dan 2542 masing-masing terletak di Propinsi Banten, Jl. Honoris Raya Kavling 6,
Kota Modern.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan berikut :

Jaminan tersebut diatas berlaku "cross collateralized" terhadap fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang dibuat oleh dan antar
kreditur dan Bank.

Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Nasabah kepada orang/pihak lain, kecuali
menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan dengan
Bank.

Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian
kekayaan/asset nasabah yang dijaminkan kepada Bank, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Nasabah,
kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

c. Membuat hutang baru kepada Bank/lembaga keuangan lainnya.
d.

e.

f.

g. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Nasabah seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.
h. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan perusahaan kepada pihak ketiga.
i. Melakukan merger, konsolidasi, re-organisasi, akuisisi dan pembubaran perusahaan Nasabah.
j.

k.

l.

15. HUTANG USAHA

30 September 2011 31 Desember 2010
Pihak ketiga
PT Enseval Putra Megatrading, Tbk 297,120,336
PT AMPM Healthcare Indonesia -
PT Anugrah Pharmindo Lestari 579,071,725
PT Anugrah Argon Medica -

Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah
sehari-hari.

Membuat dan menandatangani Perjanjian atau kontrak baru dengan pihak ketiga yang berpotensi dapat membahayakan
aktifitas atau kelangsungan usaha perusahaan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

-

Menjaminkan langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang
dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam
menjalankan usaha.

Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau
dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham Nasabah, baik berupa pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang
yang wajib dibayar (subordination duty )

Melakukan investasi baru atau membuat pengeluaran modal diluar bidang usaha yang dijalankan saat ini (usaha rumah
sakit).

413,339,730

678,860,260

Mengajukan moratorium, penundaan pembayaran liabilitas, Penundaan liabilitas Pembayaran Utang (PKPU) ataupun
kepailitan.

72,077,197

728,036,286
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PT Anugrah Argon Medica -
PT Djembatan Dua 533,653,275
PT Diastika Biotekindo -
PT Parit Padang 353,976,058
PT Bina San Prima 371,556,840
PT Fondaco Mitrapratama -
PT Intermed Sejahtera -
PT Merapi Utama Pharma 85,390,519
PT Nur Anda Risti -
PT Karindo Alkestron -
PT Antar Mitra Sembada 96,575,041
CV Dos Ni Roha 151,601,938
PT Mensa Bina Sukses 177,510,664
PT Tempo Scan Pacific Cabang Cengkareng 86,905,183
PT Kebayoran Farma 97,799,875
PT Tawada Promedika 207,957,005
PT Madesa Sejahtera Utama 191,453,697
PT Samator Gas Industri -
PT Sysmex Indonesia 69,187,360
PT Parazelsus Indonesia 83,991,515
PT Petrolin Niaga Industri -
PT Milenium Pharmacon 123,384,645
PT Mega Medika Multi 1,649,356
B Braun 273,698,206
PT Kallista Prima 150,487,572
PT Tawada Healthcare 207,957,005
PT Seroja Printing 26,877,000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000.000) 2,263,341,282

Jumlah 6,911,030,512 6,431,146,097

147,292,563
-

76,575,950

108,196,055

-

Hutang usaha merupakan transaksi pembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Seluruh hutang usaha merupakan transaksi
dengan pihak ketiga.

61,422,500

-

452,337,504
393,773,622

147,437,306
313,712,470
323,571,161

65,600,000

78,644,145

1,894,158,606

84,915,337

-

180,741,611

140,140,000

67,425,600

728,036,286

65,387,311

62,328,750

58,019,000

54,872,400

137,106,348
-

105,058,800
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

30 September 2011 31 Desember 2010

Belum jatuh tempo 7,508,346,804 5,975,460,952
Sudah jatuh tempo 597,316,292- 455,685,145

6,911,030,512 6,431,146,097

Tidak ada aset perusahaan yang dijaminkan untuk hutang usaha.

16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

30 September 2011 31 Desember 2010
Pihak ketiga
Lainnya 26,120,334

Pihak berelasi (catatan 31) 12,786,000

38,906,334

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

30 September 2011 31 Desember 2010

Beban bunga (Catatan 18) 1,132,875,771 1,253,051,777

28,023,309

79,167,309

51,144,000
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Beban bunga (Catatan 18) 1,132,875,771 1,253,051,777
Jasa dokter 1,206,888,158 1,398,634,006
Listrik, PAM dan telepon 853,469,079 400,461,874
Beban rujukan - 310,004,810
Beban kebersihan 248,372,140 125,219,204
Jaminan sosial tenaga kerja 91,000,000 75,000,000
Beban IPO - 1,322,479,523
Lain-lain 2,018,998,368 1,879,205,962

5,551,603,516 6,764,057,156

18. LIABILITAS JANGKA PANJANG

30 September  2011 31 Desember  2010
Pihak ketiga
PT Indosopha Sakti 21,907,855,167 -
PT CIMB Niaga Tbk 131,900,981,484 106,282,610,170

Pihak berelasi (catatan 31) 7,088,984,871 24,189,065,323
Dikurangi : Bagian lancar pinjaman jangka panjang
Pihak ketiga      (15,312,262,331)      (12,267,064,197)
Pihak berelasi (catatan 31) (4,629,818,177) (1,571,866,705)

140,955,741,014 116,632,744,591

Beban bunga pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 merupakan bunga atas fasilitas kredit kepada PT CIMB
Niaga
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

a. PT Topas Multi Finance (pihak berelasi)

Low temperature Mesin Olympus Mesin Olympus
1 unit 1 unit 1 unit

Mulai perjanjian 24 April 2009 26 Mei 2009 10 Juni 2009
Jangka waktu 60 bulan 60 bulan 60 bulan
Nilai pembiayaan 1,450,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
Pembayaran setiap bulan 24,166,667 50,000,000 50,000,000
Saldo per 31 Desember 2010 932,550,580 2,000,000,000 2,050,000,000
Pembayaran s/d 30 September 2011 183,383,894 400,000,000 450,000,000
Saldo per 30 September 2011 749,166,686 1,600,000,000 1,600,000,000
Bagian lancar (289,999,992) (600,000,000) (600,000,000)
Bagian tidak lancar 459,166,694 1,000,000,000 1,000,000,000

b.

c.
-

-

Jadwal pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut:

Periode/bulan Angsuran
1 s/d 12 Grace Period

Perusahaan mengikat perjanjian hutang atas pembelian 1 unit Echospeed HDX dan 1 unit PCT XT2 berikut
perlengkapannya dengan PT Indosopha Sakti pada tanggal 29 Oktober 2008. Perusahaan melakukan reschedule atas pokok
hutang dengan total angsuran 80 kali. Periode angsuran dimulai 14 Agustus 2011 sampai dengan 14 Maret 2018.

Perjanjian Kredit No.250/CBG/JKT/09 dengan jenis fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan total fasilitas sebesar
Rp 15.000.000.000. Periode fasilitas selama 12 bulan dengan tingkat bunga 13% floating .
Perjanjian Kredit No.251/CBG/JKT/09 dengan jenis fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus dengan total fasilitas sebesar
Rp 110.000.000.000. Periode fasilitas selama 84 bulan dengan tingkat bunga 13% floating .

Pada tanggal 22 Oktober 2009, perusahaan mengikat perjanjian kredit dengan PT CIMB Niaga Tbk yang tertuang dalam:
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1 s/d 12 Grace Period
13 s/d 36 1,000,000,000
37 s/d 60 1,250,000,000
61 s/d 83 1,500,000,000

84 21,500,000,000

a.

b.

c. Membuat hutang baru kepada Bank/lembaga keuangan lainnya.
d.

e.

f.

g. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Nasabah seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.
h. Menjual atau memindahkan hak kepemilikan perusahaan kepada pihak ketiga.
i. Melakukan merger, konsolidasi, re-organisasi, akuisisi dan pembubaran perusahaan Nasabah.
j.

k.

l.

Membuat dan menandatangani Perjanjian atau kontrak baru dengan pihak ketiga yang berpotensi dapat
membahayakan aktifitas atau kelangsungan usaha perusahaan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

Menjaminkan /mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Nasabah kepada orang/pihak, kecuali
menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan
dengan Bank.

Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha
Nasabah sehari-hari.

Mengajukan moratorium, penundaan pembayaran liabilitas, Penundaan liabilitas Pembayaran Utang (PKPU) ataupun
kepailitan.

Melakukan investasi baru atau membuat pengeluaran modal diluar bidang usaha yang dijalankan saat ini (usaha
rumah sakit).
Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau
dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham Nasabah, baik berupa pokok, bunga dan lain-lain jumlah
uang yang wajib dibayar (subordination duty)

Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian
kekayaan/asset nasabah yang dijaminkan kepada Bank, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik
Nasabah, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.

Dalam Perjanjian Kredit No.251/CBG/JKT/09 juga dicantumkan pembatasan-pembatasan, bahwa tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan berikut :

Menjaminkan langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat
yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembyaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan
dalam menjalankan usaha.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

i.

ii. Fidusia atas peralatan medis sebesar Rp. 5.000.000.000,-
iii. Personal Guarantee  (Penanggungan Pribadi) atas nama Tuan Tahir, MBA sebesar total Plafond pinjaman.
iv.

Jadwal pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut:

Periode/bulan Angsuran
1 s/d 24 Grace Period

25 s/d 36 1,000,000,000
37 s/d 48 1,500,000,000
49 s/d 60 2,000,000,000
61 s/d 72 2,500,000,000
73 s/d 83 3,000,000,000

84 33,000,000,000

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut :

i. Hak tanggungan I atas 2 bidang tanah dan berikut bangunan yang telah ada maupun akan berdiri di atasnya
sebagaimana dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2541 dan No.2542, yang terdaftar atas nama
PT.Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk yang terletak di Jl.Honoris Raya Kavling 6 Kota Modern Tangerang, Banten.

Pada tanggal 1 Agustus 2011, Anak perusahaan mengikat perjanjian kredit dengan PT.Bank CIMB Niaga, Tbk yang
tertuang dalam perjanjian kredit No.5 Notaris Buntario Tigris Buntario Tigris, SH, SE, M.Hum dengan jenis fasilitas
Pinjaman Transaksi Khusus dengan total fasilitas sebesar Rp 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
Periode fasilitas selama 84 bulan dengan tingkat bunga 13% floating.

Saham milik Tuan Jonathan Tahir; Tuan Tahir, MBA; Ny. Jane Dewi Tahir; Ny. Grace Dewi Tahir; dan Dewi
Victoria R. di Mayapada Healthcare Group.

Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 169.135.000.000,- atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna
Bangunan No. 2541 dan Hak Guna Bangunan No. 2542. masing-masing terletak di Propinsi Banten, Jl. Honoris Raya
Kavling  6, Kota Modern.

Kedua fasilitas tersebut dijamin secara cross collateral terhadap fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang dibuat oleh dan
antara kreditur dan Bank, sebagai berikut :
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.
xi.

xii.

Personal guarantee dari Tuan Dato Sri Doktor Tahir, MBA, sebesar plafond pinjaman dari Peminjam dan
PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

Surat Pernyataan ("Letter of Undertaking ") yang diberikan oleh Tuan Dato Sri Doktor Tahir, MBA, yang menyatakan
bahwa akan mengambilalih seluruh kekurangan biaya pembangun rumah sakit jika pembiayaan dari capital market /
Initial Public Offering (IPO)  PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, tidak berhasil diperoleh.

Gadai saham milik PT.Surya Cipta Inti Cemerlang, Tuan Windoyo Simbung, dan Tuan Raymond pada
PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, termasuk kuasa jualnya.

Hak tanggungan peringkat I atas tanah berikut bangunan yang telah ada maupun akan berdiri di atasnya sebagaimana
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor-nomor 2154, 2160, 2158, 2163, 2159, 2167, 2272, 2188, 2189, 2190,
2191, 2192, 2193, 2194, 2265, 2266, 2267, 2268, yang seluruhnya terdaftar atas nama PT.Nirmala Kencana Mas,
yang terletak di Jl.Lebak Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan dengan nilai pengikatan jaminan Rp
300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Corporate guarantee dari PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang, sebesar total
plafond pinjaman dari Peminjam.

Hak tanggungan I atas 2 bidang tanah dan berikut bangunan yang telah ada maupun akan berdiri di atasnya
sebagaimana dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2541 dan No.2542, yang terdaftar atas nama
PT.Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk yang terletak di Jl.Honoris Raya Kavling 6 Kota Modern Tangerang, Banten.

Hak tanggungan peringkat I atas tanah berikut bangunan yang telah ada maupun akan berdiri di atasnya sebagaimana
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/Tanah Tinggi, yang terdaftar atas nama PT.Sejahteraraya Anugrahjaya
Tbk, yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, dengan nilai pengikatan sebesar Rp
600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah).
Corporate guarantee dari PT.Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebesar total plafond
pinjaman dari Peminjam dan PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

Gadai saham milik Tuan Jonathan Tahir, Tuan Dato Sri Doktor Tahir, MBA, Nyonya Jane Dewi Tahir, Nyonya Grace
Dewi Tahir  dan Nyonya Dewi Victoria Riady di Mayapada Healthcare Group.

Gadai saham atas nama PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, di Peminjam, termasuk dengan kuasa jualnya sebesar

150% dari outstanding Fasilitas Kredit. Jika nilai saham tersebut mengalami penurunan atau lebih kecil dari 150%

maka pemegang saham mayoritas wajib melakukan top up dana sehingga nilai jaminan tetap terjaga sebesar 150%.

Fidusia atas peralatan medis sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Surat Pernyataan ("Letter of Undertaking ") yang diberikan oleh pemegang saham Peminjam yang menyatakan
kesediaannya untuk melakukan "Top-Up " dana apabila terjadi "Cashflow Shortage " karena sebab-sebab apapun
termasuk sebab yang ditimbulkan dari adanya peristiwa "Cost Overrun " dan memenuhi pembiayaan/pengadaan
seluruh peralatan medis serta segera menyerahkan saham yang dijaminkan ke Bank sekaligus untuk dilakukakan
pengikatan jaminan gadai saham.
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Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

-

19. IMBALAN PASCA KERJA

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah :

2 0 1 1 2010

Biaya jasa kini 707,583,981 707,583,981
Biaya bunga - -
Biaya jasa lalu - -
Keuntungan dan kerugian aktuarial bersih - -

707,583,981 707,583,981

Jaminan-jaminan tersebut juga terikat secara "Cross Collateralized " terhadap fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang
diberikan oleh PT.Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT.Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

Pada tanggal 20 Juni 2000, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep–150/Men/2000 mengenai
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian
di Perusahaan, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti
kerugian kepada karyawannya jika terjadi pemutusan hubungan kerja apabila memenuhi kondisi sesuai dengan keputusan ini.
Selanjutnya pada bulan April 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.13 tentang
Ketenagakerjaan menggantikan No.Kep–150/Men/2000.

Perjanjian Kredit No.410/NAC/NAT/VIII/2010 dengan jenis fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil dengan total fasilitas
sebesar Rp 869.619.200. Periode fasilitas selama 3 tahun dengan tingkat bunga 5,10% per tahun AddOn, fixed 3 tahun.
Fasilitas ini dijamin dengan 1 unit Kendaraan bermotor merk Mercedes Benz E300 AVG 2010 terdaftar atas nama
Perusahaan dengan nilai penjaminan Rp 1.087.024.000.

33

30 September 2011 31 Desember 2010

Nilai kini liabilitas yang tidak didanai - -
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui - -
Biaya jasa lalu yang belum diakui - -

liabilitas bersih - -

Mutasi liabilitas bersih di neraca adalah sebagai berikut :

30 September 2011 31 Desember 2010

Saldo awal 2,631,109,468 1,215,941,505
Pembayaran manfaat - -
Beban tahun berjalan 1,061,375,976 1,415,167,963

Saldo akhir 3,692,485,444 2,631,109,468
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Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

2011 2010

Tingkat diskonto 9%
Tingkat kenaikan gaji 10%
Tingkat kematian CSO 1980 CSO 1980
Tingkat cacat 1% CSO 1980 1% CSO 1980
Tingkat pengunduran diri 20-29 = 6% 20-29 = 6%

30-39 = 5% 30-39 = 5%
40-44 = 3% 40-44 = 3%
45-49 = 2% 45-49 = 2%
50-54 = 1% 50-54 = 1%
>54 = 0% >54 = 0%

Tingkat pensiun dini - -
Tingkat pensiun normal Usia 55 tahun Usia 55 tahun

20. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

30 September 2011 31 Desember 2010

Dr. Tahir, MBA
Jumlah nominal saham 2,500,000,000 2,500,000,000

Akumulasi bagian atas laba(rugi) 56,969 51,495
Bagian atas laba(rugi) tahun berjalan 5,381,849 5,474

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung dengan Projected Unit Credit Actuarial Cost Method oleh aktuaris independen PT
Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa dengan Laporan No: 079/LV/PSGJ/II/2011 tanggal 07 Februari 2011. Asumsi utama
yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut :
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Bagian atas laba(rugi) tahun berjalan 5,381,849 5,474
2,505,438,818 2,500,056,969

Tn. Dave Akbarshah Fikarno
Jumlah nominal saham 500,000,000 500,000,000

Akumulasi bagian atas laba(rugi) (2,191,230) (13,597)
Bagian atas laba(rugi) tahun berjalan (2,061,550) (2,177,633)

495,747,220 497,808,770

Jumlah 3,001,186,038 2,997,865,739

21. MODAL SAHAM

1.

- Sejumlah 15 lembar saham milik Bapak Dokter Gigi Ignatius Hardi Suriya
- Sejumlah 15 lembar saham milik Ibu Sri Untari
- Sejumlah 50 lembar saham milik PT Irco Propertama

2.

3. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham menjadi 4.000.020.000 lembar

Menyetujui perubahan modal dasar perseroan menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000 terbagi atas 10.000.000.000 lembar
saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100. Modal ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang
saham menjadi sejumlah 4.000.020.000 lembar saham.

Berdasarkan akta notaris Stephanie Wilamarta, SH. No.25 tanggal 31 Oktober 2008, yang telah mendapat persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-99620.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember
2008, Perusahaan:

Menegaskan kembali Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perusahaan yang dibuat dibawah tangan
mengenai persetujuan pengalihan saham kepada PT Surya Cipta Inti Cemerlang, sebagai berikut:
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Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Sehingga pemilikan saham pada tanggal 31 Maret 2008 adalah sebagai berikut :

Lembar Persentase
Pemegang saham saham Kepemilikan Jumlah

PT Surya Cipta Inti Cemerlang 3,997,520,000 99.94% 399,752,000,000
Bapak Windoyo Simbung 2,500,000 0.06% 250,000,000

4,000,020,000 100.00% 400,002,000,000

- Penurunan modal dasar menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000
- Penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 374.798.000.000

Penurunan ini disebabkan dibatalkannya konversi saham atas :

1.

2.

- Kapitalisasi hutang pemegang saham dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang sebesar Rp 17.727.000.000

Selisih penilaian kembali aset dan liabilitas sebesar Rp. 58.485.000.000,- dan dikembalikan ke akun selisih penilaian
kembali aset dan liabilitas pada bagian ekuitas.
Bunga atas pinjaman kepada pemegang saham sebesar Rp. 25.204.000.000,- dikembalikan ke akun beban bunga yang
masih harus dibayar. Beban bunga tersebut telah dilunasi pada tanggal 5 Oktober 2009.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Stephanie Wilamarta,
SH. No.19 tanggal 30 Juni 2009, telah mendapat persetujuam dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui surat persetujuan No. AHU-42981.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 1 September 2009, Perusahaan menyetujui:

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang dituangkan dalam Akta notaris Stephanie
Wilamarta, SH No.1 tanggal 1 Oktober 2009 yang telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat No.AHU-AH.01.10-16879 tanggal 5 Oktober 2009, perusahaan melakukan peningkatan modal disetor
sebesar Rp 43.727.000.000 dengan cara:
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- Kapitalisasi hutang pemegang saham dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang sebesar Rp 17.727.000.000
- Setoran tunai dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang sebesar Rp 26.000.000.000

Kapitalisasi hutang berasal dari sebagian hutang lain-lain kepada PT Surya Cipta Inti Cemerlang.

Sehingga kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi sebagai berikut:

Lembar Persentase
Pemegang saham saham Kepemilikan Jumlah

PT Surya Cipta Inti Cemerlang 4,132,750,000 98.75% 413,275,000,000
Bapak Raymond 50,000,000 1.19% 5,000,000,000
Bapak Windoyo Simbung 2,500,000 0.06% 250,000,000

4,185,250,000 100.00% 418,525,000,000

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

Lembar Persentase
Pemegang saham saham Kepemilikan Jumlah

PT Surya Cipta Inti Cemerlang 4,532,750,000 98.86% 453,275,000,000
Bapak Raymond 50,000,000 1.09% 5,000,000,000
Bapak Windoyo Simbung 2,500,000 0.05% 250,000,000

4,585,250,000 100.00% 458,525,000,000

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Stephanie
Wilamarta, SH No.17 tanggal 12 Maret 2010, yang telah diterima oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
melalui surat No.AHU-AH.01.10-09884 tanggal 23 April 2010, perusahaan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
(portepel) sebanyak 400.000.000 lembar yang diambil dan disetor tunai oleh pemegang saham yaitu PT Surya Cipta Inti
Cemerlang.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

1. Mengubah status Perusahaan dari terbuka menjadi tertutup
2. Direksi Perusahaan membatalkan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat di Indonesia.
3.

4.

-

-

- Persetujuan kepada Direksi Perusahaan untuk:
1.

2.

Melakukan penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat Indonesia dan mencatatkan saham-saham
Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia

Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari terbuka menjadi
tertutup.

Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan kepada
masyarakat.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris
Buntario Tigris, SH, SE, M.Hum No.158 tanggal 29 September 2010 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia melalui surat No.AHU-52567.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 8 November 2010, Perusahaan
menyetujui:

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Stephanie Wilamarta,
SH. No.20 tanggal 23 Juli 2010, Perusahaan menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang
dituangkan dalam Akta Notaris Muliani Santoso, SH. No.21 tanggal 27 Mei 2010 mengenai perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris telah diterima oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.10-
27137 tanggal 27 Oktober 2010.

Persetujuan untuk mengubah status perseroan dari tertutup menjadi terbuka dengan cara penawaran umum perdana atas
saham perusahaan.

Pembatalan penjualan saham dalam simpanan (portepel ) Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 lembar senilai
Rp 100.000.000.000 melalui Penawaran Umum.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris
Buntario Tigris, SH, SE, M.Hum  No.217 tanggal 30 November 2010, perusahaan telah memberikan:

Persetujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel ), yaitu sebanyak 200.000.000 lembar atau sebesar
Rp 20.000.000.000, yang seluruhnya diambil dan disetor secara tunai oleh PT Surya Cipta Inti Cemerlang.
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2.

3.

-

-

Sehingga kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebagai berikut:

Lembar Persentase
Pemegang saham saham Kepemilikan Jumlah

PT Surya Cipta Inti Cemerlang 4,732,750,000 98.90% 473,275,000,000
Bapak Raymond 50,000,000 1.04% 5,000,000,000
Bapak Windoyo Simbung 2,500,000 0.05% 250,000,000

4,785,250,000 100.00% 478,525,000,000

Persetujuan untuk menjual saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 lembar atau sebesar
Rp 100.000.000.000 melalui penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat.

Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan kepada
masyarakat.
Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan
setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.

Perubahan status perusahaan dari status tertutup menjadi terbuka telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia melalui surat No.AHU-58535.AH.0.02.Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010.

Persetujuan untuk mengubah seluruh anggaran dasar Peruahaan dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi
terbuka.

Pemberitahuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan No AHU-AH.01.10.32471 tanggal 17 Desember 2010.
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-

-

-

-

Sehingga kepemilikan saham Perusahaan setalah penawaran umum perdana saham menjadi sebagai berikut:

Lembar Persentase
Pemegang saham saham Kepemilikan Jumlah

PT Surya Cipta Inti Cemerlang 4,732,750,000 85.50% 473,275,000,000
Bapak Raymond 50,000,000 0.90% 5,000,000,000
Bapak Windoyo Simbung 2,500,000 0.33% 250,000,000
Masyarakat 750,000,000 13.55% 75,000,000,000

5,535,250,000 100.29% 553,525,000,000

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris
Buntario Tigris, SH, SE, M.Hum No.145 tanggal 17 Juni 2011 dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.10-19413 tanggal 23 Juni 2011, perusahaan telah :

Pendapatan bersih hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp.87.977.450.000 digunakan seluruhnya untuk peningkatan
modal pada anak perusahaan PT.Nirmala Kencana Mas yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit berikut
fasilitasnya.

Meningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar
Rp.75.000.000.000 melalui pengeluaran 750.000.000 lembar saham dengan nominal Rp 100

Menerima sejumlah Rp.90.000.000.000 yang merupakan setoran hasil penawaran umum perdana saham pada tanggal 7
April 2011.

Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan setelah
penawaran umum selesai dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam akta ini.

Peningkatan modal dan Perubahan Anggaran Dasar PT.Nirmala Kencana Mas tercantum dalam Akta Notaris Buntario Tigris,
SH, SE, M.Hum dan mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-
22600.AH.01.02 tanggal 05 Mei 2011.

Melakukan penawaran umum perdana saham perusahaan kepada masyarakat Indonesia dan mencatatkan saham-saham
Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia
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22. AGIO SAHAM

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Perusahaan telah melaksanakan RUPS Tahunan periode tahun 2010 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 24 Juni 2011. Berita
acara RUPS Tahunan dan Luar Biasa tersebut tercantum dalam Akta Notaris Herry Sosiawan, SH No.518 dan 519 tanggal 24
Juni 2011.
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010 sebagai berikut :

Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab pengurusan Direksi perusahaan dan tanggung jawab pengawasan Dewan
Komisaris.

Menyetujui pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) kepada PT.Bank CIMB Niaga untuk fasilitas kredit
perusahaan dan anak perusahaan PT.Nirmala Kencana Mas, serta gadai saham seluruh milik Perusahaan di PT.Nirmala
Kencana Mas kepada kreditur PT.Bank CIMB Niaga atas fasilitas kredit yang diperoleh PT.Nirmala Kencana Mas.

Penetapan keuntungan perusahaan tahun buku 2010 sebesar Rp.6.005.084.887 yaitu sebesar Rp.500.000.000 yang
dibukukan sebagai dana cadangan wajib dan Rp.5.505.084.887 dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur
permodalan perusahaan.
Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik terdaftar yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan penentuan honorariumnya.
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu seluruh dana setelah dikurangi biaya-biaya emisi digunakan untuk
peningkatan modal di anak perusahaan PT.Nirmala Kencana Mas.

Peningkatan modal dan Perubahan Anggaran Dasar PT.Nirmala Kencana Mas tercantum dalam Akta Notaris Buntario Tigris,
SH, SE, M.Hum dan mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-
22600.AH.01.02 tanggal 05 Mei 2011.

Perusahaan melakukan Penawaran Umum sebesar 750.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham
atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.75.000.000.000. Perusahaan menawarkan kepada masyarakat dengan nilai
nominal Rp.120 per lembar saham sehingga diperoleh Agio Saham sebesar Rp.15.000.000.000 sehingga total penerimaan
dari IPO adalah sebesar Rp.90.000.000.000 dan dikurangi biaya-biaya emisi Rp.2.022.550.000.
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23 SELISIH PENILAIAN ASET DAN liabilitas

Merupakan selisih penilaian aset dan liabilitas sehubungan kuasi reorganisasi (lihat catatan 30) seperti dibawah ini:

31 Oktober 2008
Sebelum Setelah

kuasi reorganisasi kuasi reorganisasi Selisih

Aset
Aset lancar
Kas dan setara kas 1,299,411,318 1,299,411,318 -
Piutang usaha 9,349,826,902 9,349,826,902 -
Piutang lain-lain 78,145,675 78,145,675 -
Uang muka pembelian 541,008,906 541,008,906 -
Persediaan 4,532,170,218 4,532,170,218 -
Beban dibayar dimuka 246,150,837 246,150,837 -
Pajak dibayar dimuka 188,293,711 188,293,711 -

Jumlah aset lancar 16,235,007,567 16,235,007,567 -

Aset tidak lancar
Investas - PT Nirmala Kencana Mas 296,347,326,700 296,347,326,700 -
Aset tetap - bersih 41,304,017,200 168,829,435,681
Aset pajak tangguhan 1,779,600,413 1,779,600,413 -
Aset tidak berwujud 43,990,581 43,990,581 -

Jumlah aset 339,474,934,894 467,000,353,375

355,709,942,461 483,235,360,942

liabilitas
liabilitas lancar

(127,525,418,481)

(127,525,418,481)

(127,525,418,481)
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liabilitas
liabilitas lancar
Hutang usaha 3,396,939,974 3,396,939,974 -
Hutang lain-lain 1,450,000,000 1,450,000,000 -
Hutang pajak 2,400,697,738 15,153,239,586 (12,752,541,848)
Biaya yang masih harus dibayar 948,998,854 949,616,597 (617,743)
Bagian lancar liabilitas jangka panjang 165,655,200 165,655,200 -

Jumlah liabilitas lancar 8,362,291,766 21,115,451,357 (12,753,159,591)

liabilitas tidak lancar
liabilitas jangka panjang 1,950,981,254 1,950,981,254 -
Cadangan manfaat karyawan 5,031,009,147 333,075,176 4,697,933,971

Jumlah liabilitas tidak lancar 6,981,990,401 2,284,056,430 4,697,933,971

Jumlah liabilitas 15,344,282,167 23,399,507,787 (8,055,225,620)

Ekuitas
Modal disetor
Tambahan Setoran Modal 400,002,000,000 400,002,000,000 -
Akumulasi Defisit (60,985,192,861) - (60,985,192,861)

339,016,807,139 400,002,000,000 (60,985,192,861)

Kenaikan aset tetap 127,525,418,481
Penurunan cadangan uang jasa karyawan 4,697,933,971
Selisih bersih penilaian aset dan liabilitas 132,223,352,452
Dipotong dengan pajak final atas revaluasi aset tetap (12,752,541,848)
Tidak dialokasikan ke selisih penilaian aset dan liabilitas (617,743)
Dieliminasi dengan akumulasi defisit per 31 Oktober 2008 (60,985,192,861)

Sisa selisih penilaian aset dan liabilitas 58,485,000,000
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24 PENDAPATAN BERSIH

2011 2010

Obat-obatan 35,812,431,248 33,239,564,210
Rawat inap 27,891,030,007 26,159,602,845
Poliklinik 19,018,871,453 15,723,739,281
Laboratorium 11,172,298,232 11,663,942,200
Radiologi 15,005,360,705 10,130,404,500
Hemodialisa 714,768,000 941,340,000
Medical check-up 15,166,505,168 8,621,273,380
Diskon pasien (1,202,417,267) (1,553,068,802)

     123,578,847,546 104,926,797,614

Pihak berelasi (catatan 31): - 21,101,800
Pihak ketiga      123,578,847,546 104,905,695,814

     123,578,847,546 104,926,797,614

25 BEBAN OPERASIONAL

Berdasarkan karakteristik pelanggan rumah sakit, sebagian besar rata-rata dibawah 2% sehingga, tidak terdapat pelanggan yang
mempunyai nilai pendapatan material.
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2011 2010

Obat-obatan 14,167,181,602 12,659,254,401
Jasa dokter 23,158,681,337 21,441,161,768
Gaji 11,404,159,846 9,765,202,702
Laboratorium 3,842,055,961 2,715,497,776
Beban pasien rawat inap 8,312,021,775 6,281,654,006
Poliklinik 2,413,274,148 1,738,471,891
Hemodialisa 293,820,721 409,252,501
Radiologi 2,290,430,099 1,393,755,651
Unit gawat darurat 802,200,233 717,859,647

66,683,825,722 57,122,110,343
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26 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

2011 2010

Beban Umum dan Administrasi

Transportasi 4,638,576,574
Gaji 4,381,736,737
Beban penyusutan aset tetap 15,696,832,162
Listrik 2,757,721,633
Pengobatan 1,138,397,243
Makan (konsumsi) 1,525,488,970
Kebersihan 1,784,037,760
Perbaikan dan pemeliharaan 1,245,345,899
Perlengkapan kantor dan alat tulis 699,131,340
Perlengkapan rumah tangga 319,248,823
Promosi dan iklan 960,162,059
Beban bank 940,279,755
Telepon 239,481,588
Jaminan sosial tenaga kerja 717,802,351
Jasa professional 221,854,784
Representasi dan perjamuan 172,215,761
Seragam 83,507,940
Perijinan 163,871,300
Pajak bumi dan bangunan 170,066,025
Pelatihan 62,780,900
Air 37,296,936
Langganan dan keanggotaan 207,601,142
Sumbangan 68,365,000

60,348,375
23,985,673

35,532,620

4,488,420,967

122,620,672
838,448,935

6,100,950
79,570,021

77,995,953

170,066,025

134,454,891

1,156,092,408

472,177,256

770,299,472
175,349,920

290,363,422

869,975,503

687,459,028

1,870,022,992

1,610,310,900
1,872,003,868

3,029,276,576
19,842,296,540

2,939,611,667
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Sumbangan 68,365,000
Asuransi 431,390,535
Beban pos 29,055,775
Amortisasi aset tak berwujud 15,729,581
Biaya uang jasa karyawan 1,369,936,349

40,077,914,922

27 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH

Pendapatan Bunga
Beban Bunga
Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih
Keuntungan penjualan aset tetap 300,000,000
Pendapatan sewa 142,729,666
Denda Pajak (128,971,448)
Pendapatan (beban) Lainnya Bersih 230,587,099

52,870,529

35,532,620

(11,291,946,988) (888,058,986)

42,958,865,226

(267,552,310)(9,191,416,530)

(9,436,390)

1,061,375,976
201,484,516

4,262,356 23,290,830
15,562,500

259,974,003

840,568,874

73,220,100

989,599,116

472,177,256
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28 LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar :

2011 2010

Laba usaha 13,936,156,598
Laba bersih 3,837,716,866 7,459,220,039
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar 5,285,250,000 4,389,673,973
Laba usaha per saham dasar 2.64 1.76
Laba bersih per saham dasar 0.73 1.70

29 PERJANJIAN-PERJANJIAN

-

-

7,726,772,349

Laba usaha dan laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih yang tersedia bagi pemegang
saham dengan jumlah saham yang beredar pada masing-masing tahun.

Pada tanggal 3 Oktober 2006, telah diadakan perjanjian kontrak pembelian reagen “Roche” antara RS Honoris dengan PT
Roche Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2011. Sebagai
imbalannya, PT Roche Indonesia setuju untuk meminjamkan 1 unit Integra 400 Plus s/n 397779 dan 1 unit UPS s/n
0608R20ES004  selama periode perjanjian.

Pada tanggal 1 November 2006, telah diadakan perjanjian kontrak pembelian reagen “Roche” antara RS Honoris dengan PT
Roche Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011. Sebagai
imbalannya, PT Roche Indonesia setuju untuk meminjamkan 1 unit Eleccsys 2010 s/n 185713 dan 1 unit UPS s/n
0609R20ES)12  selama periode perjanjian.
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-

-

-

-

-

-

Pada tanggal 29 Januari 2007, telah diadakan perjanjian kontrak pembelian reagen “Roche” antara RS Honoris dengan PT
Roche Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 29 Januari 2012. RS Honoris setuju
untuk mendapatkan potongan harga sebesar 15% dari daftar harga yang berlaku.

Pada tanggal 2 Juli 2007, telah diadakan perjanjian kontrak servis antara Perusahaan (RS Honoris) dengan PT Tawada
Healthcare, untuk pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan atas alat Realtime 4D Ultrasonography Ge Kretz Voluson 730 Pro
V dengan serial number A31797. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 1 Agustus 2014.

Pada tanggal 6 Desember 2006, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Fresenius Medical
Care Indonesia. Kerja sama ini terkait pengadaan Disposable Hemodialisa Set dan pinjam pakai Mesin Hemodialisa beserta
Water Treatment di RS Honoris. Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 6 Desember 2006 sampai dengan 5 Desember
2011.

Pada tanggal 2 Januari 2007, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan kesehatan
dengan PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan diperpanjang secara
otomatis untuk periode berikutnya dengan ketentuan yang sama.

Pada tanggal 1 November 2006, telah diadakan perjanjian kontrak pembelian reagen “Roche” antara RS Honoris dengan PT
Roche Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011. Sebagai
imbalannya, PT Roche Indonesia setuju untuk meminjamkan 1 unit Eleccsys 2010 s/n 185713 dan 1 unit UPS s/n
0609R20ES)12  selama periode perjanjian.

Pada tanggal 16 November 2006, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian dengan PT Excelcomindo Pratama.
Perjanjian tersebut adalah mengenai RS Honoris akan menyewakan sebagian dari lantai atap Gedung/Rooftop kepada PT
Excelcomindo Pratama yang akan digunakan sebagai tempat untuk mendirikan, memasang, memelihara dan atau
mengoperasikan sarana/peralatan komunikasi milik PT Excelcomindo Pratama. Dan PT Excelcomindo Pratama telah
membayar jasa sewa ini sebesar Rp 75.000.000 sebagai jasa sewa selama periode sewa terhadap RS Honoris. Perjanjian ini
berlaku mulai dari tanggal 16 November 2006 sampai dengan 16 November 2011.

Pada tanggal 1 Oktober 2007, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Indosat Tbk. PT
Indosat menyewa sebagian areal di RS Honoris yang digunakan untuk penempatan perangkat radio selular GSM. Perjanjian
ini berlangsung selama 5 tahun sebesar Rp 166.750.000 dimulai dari tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan 1 oktober
2012.
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Pada tanggal 21 Juni 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.Bank ICBC Indonesia dengan
memberikan diskon kepeda pemegang kartu kredit ICBC Indonesia yang melakukakn transaksi di Rumah Sakit Mayapada
berupa diskon sebesar 10% untuk Laboratorium, 10% untuk MRI & MSCT, serta 20% untuk tarif kamar VIP dan VVIP.
Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai 30 Juni 2012.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.Unggul Cipta Indah mengenai
pekerjaan perawatan taman. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Juli 2012.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.Wangi Indonesia mengenai pekerjaan
jasa Hygiene System & Service. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan kamar jenazah
dengan PT Yayasan Rumah Duka ABADI. Perjanjian ini telah berakhir pada 31 Juli 2011.

Pada tanggal 1 Juni 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.Citra Media Nusa Purnama mengenai
langganan Harian Media Indonesia 10 eksemplar x Rp 1.885/ hari x 355 hari. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 2 Mei
2011 sampai 1 Mei 2012.

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan jasa makanan dengan
PT Angkasa Citra Sarana Catering Service. Perjanjian ini dirubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum III mengenai
penyesuaian harga meal pasien dan perubahan periode perjanjian, sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2011.

Pada tanggal 11 Desember 2007, Perusahaan (RS Honoris) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Antar Mitra
Sembada, untuk pembelian produk PT Antarmitra Sembada, dan sebagai kompensasinya RS Honoris akan menerima diskon
dimuka sebesar Rp 110.000.000. Perjanjian ini berlangsung sampai dengan 1 Januari 2011 dan dapat diperpanjang.

Pada tanggal 15 Januari 2010, Perusahaan (RS Mayapada) mengadakan perjanjian kerjasama Pest & Rodent Control dengan
PT Multitech Yasa Guna. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai tanggal 14 Januari 2011 dan dapat diperpanjang.
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-

Perjanjian kerjasama yang ada seluruhnya dengan pihak ketiga.

30 KUASI REORGANISASI

Dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008, Perusahaan setuju untuk :

- Melakukan kuasi reorganisasi per tanggal 31 Oktober 2008.
- Memindahkan hasil kuasi-reorganisasi ke modal disetor.

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.Unggul Cipta Indah mengenai
pekerjaan perawatan taman. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Juli 2012.

Kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 8 Juni 2009, perusahaan
membatalkan sebagian isi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Oktober 2008 tentang pemindahan
hasil kuasi-reorganisasi ke modal disetor.

Seperti yang diatur dalam PSAK No.51 (Revisi 2003), Perusahaan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya pada tanggal
31 Oktober 2008, yang menghasilkan selisih penilaian kembali aset dan liabilitas sebesar Rp 132.222.734.709

Sebagai dampak memburuknya kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan memiliki akumulasi defisit yang
signifikan dalam neraca tanggal 31 Oktober 2008. Untuk memperoleh awal yang baik tanpa dibebani saldo rugi, Perusahaan
telah melaksanakan kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Oktober 2008. Kuasi reorganisasi dilaksanakan dengan melakukan
penilaian ulang seluruh aset dan liabilitas Perusahaan dengan menggunakan nilai pasar atau nilai wajar aset dan liabilitas
tersebut pada tanggal 31 Oktober 2008. Perusahaan melakukan penilaian kembali seluruh aset dan liabilitasnya pada nilai wajar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK).
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Akumulasi rugi sebelum kuasi-reorganisasi
Pada tanggal 31 Oktober 2008

Dieliminasi dengan:
Selisih penilaian kembali aset tetap 60,985,192,861

Akumulasi rugi setelah kuasi-reorganisasi
Pada tanggal 31 Oktober 2008 -

- Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baru
- Menambah jumlah tenaga dokter spesialis
- Menambah jumlah pusat pelayanan terpadu (Centre of Excellence )
- Menambah alat-alat kedokteran termutakhir
- Mengaplikasikan sistem informasi yang integratif
- dll.

31

a. Sifat Pihak Berelasi

30 September 2011 dan 31 Desember 2010

Dengan kuasi reorganisasi tersebut, Perusahaan mengeliminasi akumulasi rugi per tanggal 31 Oktober 2008 sebesar
Rp 60.985.192.861, dengan selisih penilaian aset tetap sebagai berikut:

Manajemen dan pemegang saham berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki prospek usaha yang baik di masa depan
berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu Perusahaan melakukan beberapa langkah yang mendorong
kinerja operasional, antara lain :

SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI

(60,985,192,861)
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Nama pihak yang mempunyai pihak berelasi Sifat pihak berelasi Sifat saldo/akun transaksi

PT Surya Cipta Inti Cemerlang Pemegang saham Penyertaan modal, hutang lain-lain
Tuan Windoyo Simbung Pemegang saham Penyertaan modal
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk Perusahaan afiliasi
PT Cakrawala Persada Gemilang Perusahaan afiliasi liabilitas jangka panjang
PT Mayapada Life Perusahaan afiliasi

PT Topas Multi Finance Perusahaan afiliasi liabilitas jangka panjang

b. Transaksi pihak berelasi

1.

Pendapatan, beban operasional, piutang
usaha

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak tertentu yang
mempunyai pihak berelasi dan pihak manajemen berkeyakinan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat
harga dan persyaratan yang normal seperti dengan pihak yang tidak memiliki pihak berelasi. Transaksi tersebut meliputi :

Bank,  pendapatan diterima dimuka

Perusahaan memperoleh pendapatan usaha dari pihak-pihak yang mempunyai pihak berelasi PT.Mayapada Life sebesar
Rp.51.594.800 atau sebesar 0,03% dibandingkan dengan pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2010.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

2.

b. Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

3. Aset

30 September 2011 31 Desember 2010
Bank
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
Rupiah 7,691,257,863 6,797,854,233
Mata uang asing 61,207,709 47,937,135

Piutang usaha
PT Mayapada Life - 5,421,650

- 5,421,650

Piutang lain-lain
Pinjaman karyawan 48,217,437 59,801,662

49,717,437 59,801,662
Jumlah aset terkait dengan pihak yang
mempunyai pihak berelasi 7,802,183,009 6,911,014,680

Persentase terhadap jumlah aset 0.94% 0.95%

Beban operasional atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai pihak berelasi PT Mayapada Life sebesar Rp.
23.506.500 atau sebesar 0,02% dibandingkan dengan beban operasional untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember
2010.
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4. Liabilitias

30 September 2011 31 Desember 2010
Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan sewa:
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 51,144,000 12,786,000

Liabilitas jangka panjang
PT Topaz Multi Finance 3,949,166,686 5,064,417,285
PT Cakrawala Persada Gemilang 3,139,818,185 19,124,648,038

Bagian lancar liabilitas jangka panjang
PT Topaz Multi Finance (1,489,999,992) (1,571,866,705)
PT Cakrawala Persada Gemilang (3,139,818,185) -

Jumlah liabilitas terkait dengan pihak
yang berelasi 7,088,984,871 24,189,065,323

Persentase terhadap jumlah liabilitas 3.97% 14.11%

32 NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang
dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Liabilitas jangka panjang kepada PT Cakrawala Persada Gemilang merupakan transaksi pinjaman tanpa dikenai bunga
dan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2012.

44



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Nilai tercatat Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan
Kas dan setara kas            10,069,850,349              10,069,850,349
Piutang usaha - bersih              5,261,618,590                5,261,618,590
Piutang lain - lain                 156,343,045                   156,343,045

Jumlah Aset Keuangan            15,487,811,984              15,487,811,984

Liabilitas Keuangan
Hutang Usaha              6,911,030,512                6,911,030,512
Liabilitas Jangka Pendek                                 -                                    -
Liabilitas Jangka Panjang          153,808,836,651            153,808,836,651
Liabilitas kepada pihak berelasi              7,088,984,871                7,088,984,871
Biaya masih harus dibayar              5,551,603,516                5,551,603,516

Jumlah Liabilitas Keuangan          173,360,455,550            173,360,455,550

Aset dan liabilitas keuangan dengan periode 12 bulan atau kurang.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tanggal
30 September 2011 :

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk melakukan estimasi atas nilai wajar
setiap kelompok instrumen keuangan.

Instrumen keuangan berupa kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain - lain, hutang usaha dan biaya masih harus dibayar
jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatat dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.
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Liabilitas keuangan jangka panjang (lebih dari 12 bulan) dengan suku bunga variabel.

33 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko Suku Bunga

Merupakan liabilitas jangka panjang dan liabilitas kepada pihak berelasi, yang nilai wajarnya ditentukan dengan
mendiskontokan arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko kredit Perusahaan menggunakan suku
bunga pasar terkini untuk instrumen serupa.

Instrumen keuangan berupa kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain - lain, hutang usaha dan biaya masih harus dibayar
jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatat dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Tujuan probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrument keuangan perusahaan dan Anak Perusahaan adalah
risiko suku bunga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat
secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia
maupun Internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam
strategi mengelola risiko yang dirangkum dibawah ini.

Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrument keuangan yang berfluktuasi
akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan dan Anak Perusahaan terhadap perubahan suku bunga
pasar yang terkait pada hutang baik jangka pendek dan jangka panjang mempunyai tingkat severity risiko yang sangat besar.
Pada saat ini Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki eksposur terutama pada pinjaman jangka panjang dan berpengaruh
terhadap pembiayaan kembali atas pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

Rata-rata Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo

Suku bunga dalam pada tahun pada tahun pada tahun Lebih dari

efektif satu tahun ke - 2 ke - 3 ke - 4  4 tahun Jumlah

% Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Aset

bunga tetap

kas dan setara kas        10,069,850,349                             -                                   -                                  -                                    -            10,069,850,349

Liabilitas

Liabilitas jangka pendek                              -                             -                                   -                                  -                                    -                                  -

Liabilitas jangka panjang

Pihak berelasi          4,629,818,177          1,489,999,992                   969,166,702                                  -                                    -              7,088,984,871

Pihak ketiga        15,312,262,331        18,033,648,306              52,757,316,222            21,455,550,004               46,250,059,788          153,808,836,651

Risiko Kredit

Berikut adalah eskposur neraca konsolidasi yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 September 2011:

Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan
dan Anak Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit.

13

8 dan 12

13 dan 12

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan dan Anak Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan,
klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara
signifikan. Perusahaan dan Anak Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah
risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

7

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan konsolidasi. Perusahaan dan
anak perusahaan yang terkait risiko suku bunga.
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Berikut adalah eskposur neraca konsolidasi yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 September 2011:

Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan setara kas       10,069,850,349         10,069,850,349
Piutang usaha - bersih         5,261,618,590           5,261,618,590
Piutang lain - lain            156,343,045              156,343,045

Jumlah       15,487,811,984         15,487,811,984

Risiko Likuiditas

Jumlah Neto

Risiko likuiditas merupakan risiko disaat posisi arus kas Perusahaan dan Anak Perusahaan menunjukan nilai pendapatan jangka
pendek tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan nilai pengeluaran jangka pendek sehingga kecenderungan nilai aset
perusahaan mengalami penurunan signifikan.

Kebutuhan likuiditas Perusahaan dan Anak Perusahaan secara awal pertumbuhannya timbul dari kebutuhan dalam membiayai
investasi dan pengeluaran barang modal yang terkait dengan perluasan Rumah sakit. Dimana bisnis ini memerlukan dukungan
modal yang substansial untuk membangun rumah sakit.

Jumlah Bruto

Pada normanya, di dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan dan Anak Perusahaan memantau dan menjaga tingkat kas dan
setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan dan untuk mengatasi
dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan dan Anak Perusahaan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus
kas aktual, termasuk jadual jatuh tempo hutang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk
mengambil inisiatif penggalangan dana, kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank, penerbitan surat hutang ataupun penerbitan
ekuitas di pasar modal.
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

<== 1 tahun 1-2 tahun 3-5 tahun > 5 tahun Jumlah Nilai tercatat

Aset

Kas dan Setara kas        10,069,850,349 - -                                    -               10,069,850,349            10,069,850,349

Piutang usaha          5,261,618,590 - -                                    -                 5,261,618,590              5,261,618,590

Piutang lain-lain             156,343,045 - -                                    -                    156,343,045                 156,343,045

Jumlah        15,487,811,984                                -                                     -

liabilitas

Hutang Usaha          6,911,030,512 - -                                    -                 6,911,030,512              6,911,030,512

Liabilitas Jangka pendek                                - - -                                    -                                      -                                    -

Biaya masih harus dibayar          5,551,603,516 - -                                    -                 5,551,603,516              5,551,603,516

Liabilitas Jangka panjang        19,942,080,508        19,523,648,298 53,726,482,924            67,705,609,792             160,897,821,522          160,897,821,522

Jumlah        32,404,714,536        19,523,648,298             53,726,482,924            67,705,609,792             173,360,455,550          173,360,455,550

Selisih aset dengan liabilitas       (19,523,648,298)            (53,726,482,924)           (67,705,609,792)           (157,872,643,566)         (157,872,643,566)

34 STANDAR AKUNTANSI BARU

-

                                   -            15,487,811,984

PSAK 1 (Revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 5 (Revisi 1998) – Penyajian Laporan Keuangan.

      (16,916,902,552)

Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan konsolidasi berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak
didiskontokan pada tanggal 30 September 2011:

           15,487,811,984

PSAK 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 2 (Revisi 1994) - Laporan Arus Kas.
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PSAK 15 (Revisi 2009) - Investasi pada Entitas Asosiasi (berlaku untuk laporan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011).

PSAK 22 (Revisi 2010) - Kombinasi Bisnis (berlaku untuk laporan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2011).

PSAK 10 (Revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing (berlaku untuk laporan yang periodenya dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012).

PSAK 19 (Revisi 2010) - Aset tidak berwujud (berlaku untuk laporan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2011).

PSAK 12 (Revisi 2009) - Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama (berlaku untuk laporan yang periodenya dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2011).

PSAK 4 (Revisi 2009) – Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (berlaku untuk laporan
keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 4
(Revisi 1994) - Laporan Keuangan Konsolidasi.

PSAK 5 (Revisi 2009) – Segmen Operasi (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 5 (Revisi 2000) – Pelaporan Segmen.

PSAK 7 (Revisi 2010) - Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (berlaku untuk laporan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011).

PSAK 2 (Revisi 2009) – Laporan Arus Kas (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 2 (Revisi 1994) - Laporan Arus Kas.

PSAK 13 (Revisi 2010) - Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri (berlaku untuk laporan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 23 (Revisi 2010) - Pendapatan (berlaku untuk laporan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2011).
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

-

-

-

-

-

33 STANDAR AKUNTANSI BARU (Lanjutan)

-

-

-

PSAK 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (berlaku untuk laporan
keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 25
(Revisi 1994) – Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas : kontribusi Nonmoneter oleh Venturer (berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011).

PSAK 57 (Revisi 2009) – Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi (berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 57 (Revisi 2000) –
liabilitas Diestimasi, liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi.

ISAK 7: Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011).

ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa (berlaku untuk laporan
keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011).

PSAK 48 (Revisi 2009) – Penurunan Nilai Aset (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011). Standar ini akan menggantikan PSAK 48 (Revisi 1998) – Penurunan Nilai Aset.

ISAK 11: Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2011).

ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2011).

PSAK 58 (Revisi 2009) – Aset tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (berlaku untuk
laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011).
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-

-

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK diatas, dan dampak terhadap laporan keuangan dari
penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

ISAK 14 (2010) : Biaya Situs Web (berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2011).

ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas : kontribusi Nonmoneter oleh Venturer (berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011).
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

35 INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

A. Neraca

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Pihak berelasi 1,801,965,230
Pihak ketiga 3,932,835,917

Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga

Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga

Uang muka pembelian
Persediaan
Beban dibayar dimuka 611,738,500
Pajak dibayar dimuka -

Jumlah aset lancar 65,720,182,330 83,771,546,388

ASET TIDAK LANCAR

Investasi 325,812,660,231

5,421,650
6,794,575,931

439,740,999

1,973,743,291

43,323,939,076
156,343,045

13,216,446,750

56,069,698,852

595,949,002

30 September 2011

-
5,261,618,590

752,401,577

204,564,225
2,549,984,281

31 Desember 2010

-

414,621,347,036

11,800,761,802
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Investasi 325,812,660,231
Aset tetap

310,698,339,266

Aset pajak tangguhan 2,013,594,701
Aset tidak berwujud

626,218,513

Aset lain-lain 2,022,550,000

Jumlah aset tidak lancar 641,173,362,711

JUMLAH ASET 724,944,909,099

(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar
Rp 558.729.907 dan Rp 357.245.391 masing-masing pada
tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010

519,076,397

-

789,309,620,663

305,745,716,611

2,703,298,290

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 100.287.932.576 dan Rp 80.445.636.035 masing-masing
pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010

723,589,438,333

414,621,347,036
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

35 INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN (Lanjutan)

A. Neraca (lanjutan)

30 September 2011 31 Desember 2010

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS LANCAR
Pinjaman jangka pendek 22,369,070,591
Hutang usaha
Pihak ketiga 6,421,146,097

Hutang pajak 2,507,338,310
Pendapatan diterima dimuka 38,906,334
Beban yang masih harus dibayar 6,764,057,047
Bagian lancar liabilitas jangka panjang
Pihak ketiga 12,267,064,197
Pihak berelasi 1,571,866,705

Jumlah liabilitas lancar 33,281,324,724 51,939,449,281

LIABILITAS TIDAK LANCAR
Liabilitas jangka panjang
Pihak ketiga 94,015,545,973
Pihak berelasi 22,617,198,618

Cadangan uang jasa karyawan 2,631,109,468

Jumlah liabilitas tidak lancar 110,471,523,240 119,263,854,059

2,459,166,694
3,692,485,444

104,319,871,102

4,629,818,177

877,818,838
79,167,309

5,482,290,057

15,312,262,331

6,899,968,012

-
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Jumlah liabilitas tidak lancar 110,471,523,240 119,263,854,059

Jumlah liabilitas 143,752,847,964 171,203,303,340

EKUITAS
Modal saham

-

478,525,000,000
Agio Saham -
Selisih penilaian aset dan liabilitas 58,485,000,000
Akumulasi laba(defisit)
Ditentukan penggunaannya 500,000,000
Belum ditentukan penggunaannya 16,231,605,759

Jumlah ekuitas 645,556,772,699 553,741,605,759

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 789,309,620,663 724,944,909,099

`

1,000,000,000

ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 4.785.250.000 lembar
saham

19,569,322,699

58,485,000,000

-
12,977,450,000

Modal dasar 10.000.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100
per lembar saham
ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 5.535.250.000 lembar
saham

553,525,000,000
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

35 INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN (Lanjutan)

B. Laporan Laba rugi

30 September 2010

Pendapatan bersih 104,926,797,614
Beban operasional (57,122,110,343)

Laba kotor 56,895,021,824 47,804,687,271

 Beban usaha
Beban umum dan administrasi (40,077,415,332)

Laba usaha 7,727,271,939

Penghasilan (beban) lain-lain bersih (268,028,452)

Laba sebelum pajak penghasilan 7,459,243,487

Penghasilan(beban) pajak
Beban pajak penghasilan kini (2,689,411,669)
Penghasilan(beban) pajak tangguhan 546,981,932

Jumlah beban pajak 903,702,903 (2,142,429,737)

(66,683,825,722)

(42,830,414,595)

14,064,607,229

123,578,847,546

(9,323,187,385)

30 September 2011

(689,703,589)
1,593,406,492

4,741,419,844
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Jumlah beban pajak 903,702,903 (2,142,429,737)

Laba bersih periode berjalan 3,837,716,940 5,316,813,750
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

30 September 2011 dan 31 Desember 2010

35. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN (Lanjutan)

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Akumulasi laba (defisit)
Modal Agio Ditentukan Belum ditentukan Jumlah ekuitas
saham Saham penggunaannya

Saldo per 01 Januari 2010 418,525,000,000 58,485,000,000 - - 4,496,622,008 481,506,622,008

Setelah dampak penerapan awal atas PSAK 50 (Revisi 2006) - - - - 6,059,181,255 6,059,181,255
dan PSAK 55 (Revisi 2006)

Cadangan Umum - - - 500,000,000 (500,000,000) -

Peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor 40,000,000,000

Laba bersih periode berjalan - 5,316,813,750 5,316,813,750

Saldo per 30 September 2010 458,525,000,000 58,485,000,000 - 500,000,000 15,372,617,013 532,882,617,013

Saldo per 01 Januari 2011 478,525,000,000 58,485,000,000 - 500,000,000 16,231,605,759 553,741,605,759

Peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor 75,000,000,000

Agio Saham 12,977,450,000

Cadangan Umum - - - 500,000,000 (500,000,000) -

Laba bersih periode berjalan 3,837,716,940

Saldo per 30 September 2011 553,525,000,000 58,485,000,000 12,977,450,000 1,000,000,000 19,569,322,699 645,556,772,699

penggunaannya

Selisih
penilaian kembali

aset dan kewajiban

-

3,837,716,940

-75,000,000,000

-

-

- 12,977,450,000

--

-

-

-

-

40,000,000,000 - - -
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PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 September 2011 dan 2010

35 INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN (Lanjutan)

D. Laporan Arus Kas

Sembilan Bulan yang Sembilan Bulan yang
berakhir berakhir

30 September 2011 30 September 2010

Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari pasien 105,919,420,813
Pembayaran kas kepada pemasok (14,832,973,687)
Pembayaran kas kepada Direksi dan Karyawan (43,731,268,548)
Pembayaran kas untuk operasional lainnya (18,594,103,631)
Pembayaran kas untuk pajak (6,272,155,743)
Pembayaran kas untuk bunga (888,058,986)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 20,956,018,805 21,600,860,218

Arus kas dari aktivitas investasi
Pembelian aset tetap (44,489,733,131)
Pembayaran uang muka pembelian peralatan kesehatan (5,373,478,745)
Hasil dari penjualan aset tetap 300,000,000
Pembelian software (210,246,319)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (12,858,210,505) (49,773,458,195)

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Setoran modal dari pemegang saham 40,000,000,000

(45,293,625,964)
(15,092,982,135)

15,562,500
(94,342,400)

(87,977,450,000)
90,000,000,000

(439,740,999)

(3,232,362,354)
(11,481,436,265)

(30,279,420,012)

(12,339,689,606)

126,335,845,535
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Setoran modal dari pemegang saham 40,000,000,000
Setoran modal ke anak perusahaan (9,500,000,000)
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi (44,764,458,589)
Pengembalian pinjaman dari pihak berelasi -
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi
Penerimaan pinjaman jangka pendek 13,669,344,855
Penerimaan liabilitas jangka panjang              49,670,351,890
Pembayaran liabilitas jangka panjang             (22,724,608,316)

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan (11,262,917,154) 26,350,629,840

Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas (1,821,968,137)

Kas dan setara kas pada awal tahun 4,362,309,460

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2,569,692,293 2,540,341,323

Aktivitas investasi dan pendanaan
 yang tidak  mempengaruhi arus kas

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tetap - 87,057,265,941
Penambahan aset tetap yang berasal dari uang muka pembelian
uang muka pembelian (catatan 7) 1,494,021,469

5,734,801,147

(3,165,108,854)

(9,019,547,328)

(41,000,000)

                                  -

(87,977,450,000)

12,786,759,776
(17,100,080,452)

90,000,000,000

2,549,984,281

88,400,850
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