
PT. SMR  UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian

30 September 2011 dan 2010
Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal

dan
30 September 2011 dan 31 Desember 2010



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 - 2

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 3

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 - 5

Laporan Arus Kas Konsolidasian 6

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 7 - 41

DAFTAR ISI



PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

Catatan 2011 2010

ASET

ASET LANCAR
Kas dan bank 2c,2d,5,30,32 8.585.258.809          5.197.699.436        
Piutang usaha - pihak ketiga 2c,2d,2e,6,30,32 6.974.566.940          3.224.667.208        
Piutang lain-lain - pihak ketiga 2d,7,32 351.258.300             162.445.835           
Persediaan - bersih 2f,8 4.348.586.539          2.827.164.971        
Pajak dibayar di muka 17a 51.926.381               -                              
Biaya dibayar di muka dan uang muka 9 4.583.674.295          368.423.849           
Aset lancar lainnya 10 4.945.666.842          -                              

JUMLAH ASET LANCAR 29.840.938.106        11.780.401.299      

ASET TIDAK LANCAR

Piutang kepada pihak yang berelasi 2d,2i,29,32 838.900.000             9.869.051.800        
Aset pajak tangguhan - bersih 2o,17d 13.334.720.864        7.589.859.738        
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

sebesar Rp.  39.038.063.109 dan Rp. 25.218.465.133
pada tanggal 30 September 2011 dan  31 Desember 2010 2g,11 86.897.040.203        73.633.868.088      

Biaya eksplorasi dan pengembangan ditangguhkan
(setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar
Rp. 107.548.809 dan Rp. 64.969.490 pada
tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010) 2k,12 90.735.067.880        90.659.460.620      

Aset tidak lancar lainnya 285.600.090             73.233.790             

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 192.091.329.037      181.825.474.036    

JUMLAH ASET 221.932.267.143      193.605.875.335    

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan konsolidasian  
secara keseluruhan.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

Catatan 2011 2010

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Hutang usaha - pihak ketiga 2d,13,32 73.055.965               -                              
Hutang jangka pendek 2c,2d,18,32 -                               -                              

Pinjaman bank (US$6.000.000) -                               53.946.000.000      
Pinjaman lainnya -                               26.750.000.000      

Hutang lain-lain 2d,16 37.430.000               602.370.000           
Biaya masih harus dibayar 2d,14 5.482.275.595          1.985.652.163        
Hutang pajak 2o,17b 261.815.820             425.956.630           
Pendapatan diterima di muka 2d,15,32 14.408.051.212        26.723.619.200      
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun:
Pinjaman bank 2d,19,32 866.666.667             -                              
Hutang sewa pembiayaan 2d,2h,20,32 16.424.961.618        4.155.195.714        
Hutang pembiayaan konsumen 2d,19,32 417.688.084             168.688.561           

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 37.971.944.961        114.757.482.268    
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Hutang kepada pihak yang berelasi 2d,2i,29,32 39.760.059.080        172.034.080           
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman bank 2c,2d,19,32 55.738.000.000        -                              
Pinjaman lainnya 2d,19,32 26.750.000.000        -                              
Hutang sewa pembiayaan 2d,2h,20,32 10.738.174.028        7.523.359.893        
Hutang pembiayaan konsumen 2d,19,32 566.591.557             232.681.398           

Keuntungan tangguhan aset dijual dan
disewa - balik 2o,11,20 70.394.729               -                              

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 2p,28 989.168.058             889.171.667           
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi

lingkungan hidup 2l,21 135.341.548             80.975.068             

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 134.747.729.001      8.898.222.106        

JUMLAH LIABILITAS 172.719.673.962      123.655.704.374    

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 

pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp. 100 dan Rp. 1.000.000 per saham

masing-masing pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010
Modal dasar - 4.000.000.000 saham dan 400.000 saham masing-masing  

pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010
Modal ditempatkan dan disetor penuh

1.000.000.000 saham dan 100.000 saham masing-masing 
pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 22 100.000.000.000      100.000.000.000    

Defisit (21.972.872.981)      (1.290.243.205)       
Komponen ekuitas lainnya:

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali 2b,2n,4 (28.990.531.159)      (28.990.531.159)     

49.036.595.860        69.719.225.636      
Kepentingan nonpengendali 175.997.322             230.945.325           

JUMLAH EKUITAS 49.212.593.181        69.950.170.961      

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 221.932.267.143      193.605.875.335    

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan konsolidasian  
secara keseluruhan.

 2



PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

Catatan 2011 2010
(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

PENJUALAN 2m,23 31.920.672.818        13.536.714.880      

BEBAN POKOK PENJUALAN 2m,24 (34.736.638.389)      (18.196.003.741)     

RUGI BRUTO (2.815.965.571)        (4.659.288.861)       

Beban penjualan 2m (135.696.500)           (47.050.000)            
Beban umum dan administrasi 2m,25 (17.548.466.970)      (8.364.783.624)       
Beban eksplorasi 2m (446.580.646)           -                              
Pendapatan operasi lainnya 2m,26 1.368.725.883          5.428.542               
Beban operasi lain-lain 2m,27 (6.914.455.102)        (554.222.336)          

RUGI SEBELUM PAJAK (26.492.438.906)      (13.619.916.279)     

PENGHASILAN PAJAK 2o,17c
Pajak kini -                               -                              
Pajak tangguhan 5.744.861.126          2.815.049.167        

JUMLAH PENGHASILAN PAJAK 5.744.861.126          2.815.049.167        

RUGI NETO PERIODE BERJALAN (20.747.577.780)      (10.804.867.112)     

PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN -                               -                              

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF SETELAH EFEK 
PENYESUAIAN PROFORMA (20.747.577.780)      (10.804.867.112)     

EFEK PENYESUAIAN PROFORMA 2n,4 -                               10.804.777.112      

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF SEBELUM EFEK
PENYESUAIAN PROFORMA (20.747.577.780)      (90.000)                   

Rugi yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (20.682.629.776)      (90.000)                   
Kepentingan nonpengendali (64.948.003)             -                              

(20.747.577.780)      (90.000)                   

RUGI NETO PER SAHAM 2q
Setelah efek penyesuaian proforma (64)                           (9.004.056)              
Sebelum efek penyesuaian proforma (64)                           (75)                          

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan konsolidasian  
secara keseluruhan.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

Modal saham Defisit Selisih nilai Proforma modal kepentingan Jumlah
ditempatkan transaksi yang timbul non- ekuitas -
dan disetor restrukturisasi dari transaksi pengendali Bersih

penuh entitas restrukturisasi
sepengendali entitas

sepengendali

Saldo tanggal 31 Desember 2009 1.200.000.000        (955.152.175)           -                             (12.281.633.046)        -                         (12.036.785.221)      

Proforma modal yang timbul dari transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali -                             -                               -                             (10.804.777.112)        -                         (10.804.777.112)      

Total rugi komprehensif periode berjalan
setelah efek penyesuaian proforma -                             (10.804.867.112)      -                             -                                 -                         (10.804.867.112)      

Efek penyesuaian proforma -                             10.804.777.112        -                             -                                 -                         10.804.777.112        

Saldo tanggal 30 September 2010 1.200.000.000        (955.242.176)           -                             (23.086.410.158)        -                         (22.841.652.333)      

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan konsolidasian  secara 
keseluruhan.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN - LANJUTAN
Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

Modal saham Defisit Selisih nilai Proforma modal kepentingan Jumlah
ditempatkan transaksi yang timbul non- ekuitas -
dan disetor restrukturisasi dari transaksi pengendali Bersih

penuh entitas restrukturisasi
sepengendali entitas

sepengendali

Saldo tanggal 31 Desember 2010 100.000.000.000    (1.290.243.205)        (28.990.531.159)    -                                 230.945.325      69.950.170.961        

Akuisisi entitas anak -                             -                               -                             -                                 10.000.000        10.000.000               

Total rugi komprehensif periode berjalan -                             (20.682.629.776)      -                                 (64.948.003)       (20.747.577.780)      

Saldo 30 September 2011 100.000.000.000    (21.972.872.981)      (28.990.531.159)    -                                 175.997.322      49.212.593.181        

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan konsolidasian  secara 
keseluruhan.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

Catatan 2011 2010
(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari pelanggan 15.855.205.098        10.825.975.196      
Pembayaran kepada pemasok (33.964.604.691)      (15.550.984.341)     
Pembayaran kepada karyawan (9.228.885.598)        (4.179.590.053)       
Penerimaan operasional lainnya 4.441.120.612          5.428.542               
Pembayaran bunga (6.731.530.184)        (542.623.811)          
Pembayaran operasional lainnya (857.902.109)           (92.832.159)            

Kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi (30.486.596.872)      (9.534.626.626)       

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap 2g,11 (2.400.213.093)        (5.033.426.436)       
Pengeluaran biaya eksplorasi dan pengembangan

ditangguhkan 2k,12 (118.186.578)           (240.440.200)          

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (2.518.399.671)        (5.273.866.636)       

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan (pembayaran) piutang dari pihak berelasi 2d,2i,29,32 9.030.151.800          (816.111.240)          
Penerimaan hutang dari pihak berelasi 2d,2i,29,32 39.588.025.000        21.755.800.000      
Pembayaran hutang bank 2l,21 (333.333.333)           -                              
Pembayaran hutang sewa pembiayaan 2d,19,32 (11.892.287.551)      (3.417.112.334)       

Kas bersih yang diperoleh dari 36.392.555.916        17.522.576.426      
aktivitas pendanaan

Kenaikan bersih kas dan bank 3.387.559.373          2.714.083.165        

KAS DAN BANK AWAL PERIODE 5.197.699.436          109.649.298           

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 8.585.258.809          2.823.732.463        

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan konsolidasian  
secara keseluruhan.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

1. UMUM
a. Pendirian Perusahaan

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Direktur Utama : J. Wahyoedi Hidayat
Direktur : Dodi Hendra Wijaya
Direktur : Adi Wibowo Adisaputro
Komisaris Utama : Djajus Adisaputro
Komisaris : Dwijawanti Widiatmadja, SH
Komisaris Independen : Noke Kiroyan

Direktur Utama : Dodi Hendra Wijaya
Direktur : Adi Wibowo Adisaputro
Direktur : J. Wahyoedi Hidayat
Komisaris Utama : Djajus Adisaputro
Komisaris : Dwijawanti Widiatmadja, SH

c. Entitas Anak

Entitas Anak Domisili Jenis Persentase Mulai Beroperasi
usaha Kepemilikan

2011 2010

Jakarta Pertambangan 99,68% 2010 Rp. 215 milyar Rp. 189 milyar
(SMR) Indonesia

PT. Adikarsa Alam Jakarta Perdagangan 99% -                            Rp. 1,972 milyar Rp. 2 milyar
Resources (AKAR) Indonesia

PT. Transentra Nusantara Jakarta Pertambangan 99% -                            Rp. 979 juta Rp. 1 milyar
(TN) Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 AD Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang pembangunan dan perdagangan. 

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Wisma SMR Lt. 5 Suite 501-502, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara, Indonesia. Pada
tanggal 30 September 2011, Perusahaan belum memulai operasinya secara komersial.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMR Utama No. 98 tanggal 10 Desember 2010 dari Notaris Humberg Lie, S.H.,
S.E., Mkn, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: 

PT SMR Utama Tbk (dahulu PT Dwi Satria Jaya) (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 31 oleh Ny. F. Eka Sumarningsih, SH, MH,
Notaris di Semarang, Indonesia pada tanggal 11 November 2003 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-28091 HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003. 

Anggaran Dasar (AD) Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai Undang-undang
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan, antara lain, perubahan nama perseroan dari PT Dwi Satria Jaya menjadi PT SMR
Utama, susunan pemegang saham, modal dasar, modal disetor, susunan anggota direksi dan dewan komisaris. Perubahan ini termuat dalam akta
Notaris No. 98 oleh Humberg Lie, S.H, S.E., MKn., tanggal 10 Desember 2010. Perubahan terakhir tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58940.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010. 

Perubahan terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham No. 28 tanggal 4 Juli 2011 yang diaktakan oleh Humberg Lie,
SH,SE,Mkn, para pemegang saham memutuskan beberapa hal antara lain memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengubah status
Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perusahaan
sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33920.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SMR Utama Tbk No. 28 yang diaktakan oleh Humberg Lie, SH,SE,Mkn, berdasarkan
keputusan sirkular pemegang saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 September 2011 adalah sebagai berikut:

Perusahaan melakukan konsolidasi Entitas Anak di bawah ini karena mempunyai kepemilikan di atas 50% atau hak untuk mengendalikan operasi
pada Entitas Anak tersebut:

Jumlah Aset Sebelum Konsolidasi

PT. Soe Makmur Resources

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing adalah sekitar Rp. 2.362.252.938 untuk periode
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011.

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai 252 karyawan tetap.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
1. UMUM - LANJUTAN

c. Entitas Anak - Lanjutan
PT. Soe Makmur Resources (SMR)

PT. Adikarsa Alam Resources (AKAR)

PT. Transentra Nusantara (TN)

d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi

Nama lokasi Saldo awal Saldo akhir
Tahun berjalan Akumulasi

produksi

Blok 1 890.655                 7.640                     16.536                     883.015                    
Blok 2 113.538                 842                        1.139                       112.696                    
Blok 3 & 5 1.127.321              3.264                     6.482                       1.124.057                 
Blok 4 127.973                 1.103                     1.374                       126.870                    
Blok 7 120.757                 86                          273                          120.671                    
Lain-lain (masing-masing dibawah 100.000 MT) 354.726                 9                           27                            354.717                    

Jumlah 2.734.970              12.944                   25.831                     2.722.026                 

Nama lokasi Saldo awal Saldo akhir

Tahun berjalan Akumulasi
produksi

Blok 1 894.697                 1.947                     8.896                       892.750,45               
Blok 2 114.154                 297                        297                          113.857,35               
Blok 3 & 5 1.134.003              3.218                     3.218                       1.130.785,08            
Blok 4 128.536                 271                        271                          128.264,87               
Blok 7 121.146                 187                        187                          120.958,67               
Lain-lain (masing-masing dibawah 100.000 MT) 354.765                 18                          18                            354.747,00               

Jumlah 2.747.301              5.938                     12.887                     2.741.363                 

Cadangan terbukti tersebut merupakan hasil evaluasi atas wilayah seluas 791 hektar atau 17% dari total luas WIUP yang dimiliki perusahaan.

e. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan memperoleh Surat pemberitahuan Efektif atas Penyertaan Pendaftaran Emisi Saham No. S-
10710/BL/2011 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bepepam-LK) untuk mengadakan Penawaran Umum perdana
kepada masyarakat sejumlah 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran Rp 600 setiap saham.
Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011.

Jumlah produksi (ton)

Dari seluruh WIUP tersebut, terdapat sekitar 3.749,56 hektar yang berada dalam kawasan hutan dan SMR masih dalam proses untuk mendapatkan
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 1.106 hektar, sebagaimana yang disyaratkan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah cadangan terbukti mangan milik SMR per tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT LAPI ITB sesuai
laporan tanggal 4 Februari 2011 adalah 2.734.970 ton. Jumlah cadangan terbukti pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah
sebagai berikut:

30 September 2011

Jumlah produksi (ton)

Pada tanggal 17 Desember 2010, Perusahaan mengakuisisi 99,68% kepemilikan saham di SMR dari pemegang saham lama yaitu Tuan Dodi
Hendra Wijaya dan PT Alam Abadi Resources, setelah SMR meningkatkan jumlah modal dasar dan modal disetor, pada tanggal yang sama. SMR
bergerak di bidang pertambangan mangan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 28 Januari 2010

30 September 2010

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan mendirikan AKAR dengan kepemilikan saham sebesar 99%. AKAR bergerak di bidang usaha
perdagangan dan masih dalam tahap pengembangan pada tanggal 30 September 2011.

Pada tanggal 28 Januari 2011, Perusahaan mendirikan TN dan memiliki kepemilikan saham sebesar 99%. TN bergerak di bidang usaha
pertambangan dan masih dalam tahap pengembangan pada tanggal 30 September 2011. 

Pada tanggal 30 September 2011, SMR, Entitas Anak, memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi (IUP-OP) No. 39/KEP/HK/2010 tanggal 28 Januari 2010, dengan lokasi di kecamatan Kuatnana dan Amanuban Tengah, Timor Tengah
Selatan, Nusa Tenggara Timur, dengan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sekitar 4.550 hektar.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengungkapan terkait dalam laporan keuangan.

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pembayaran kas dan setara kas yang
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan mengadopsi PSAK No. 2 (Revisi 2009), ”Laporan Arus Kas”, yang menggantikan PSAK No. 2 dengan judul
yang sama. Penerapan PSAK No. 2 (Revisi 2009) tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas
Anak.

PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian
secara wajar, materialitas dan agregasi akun, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka
panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, estimasi dan pertimbangan penting,
pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan dan pernyataan kepatuhan.

Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas pada suatu Entitas Anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor Entitas
Anak tersebut. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas dibebankan kepada Perusahaan
sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada Entitas Anak terkait
atau terdapat kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu
memenuhi kewajibannya. Apabilan pada periode selanjutnya Entitas Anak melaporkan laba, maka laba tersebut dialokasikan kepada pemegang
saham mayoritas, dalam hal ini, Perusahaan sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang sebelumnya dibebankan kepada
Perusahaan dapat dipulihkan.

Bagian pemilikan pemegang saham minoritas pada aset bersih dan laba atau rugi bersih dari Entitas Anak yang dikonsolidasi; sebelumnya disajikan
sebagai "Hak Minoritas" pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian dan sebagai "Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) bersih Entitas Anak"
dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak adalah Rupiah, yang juga merupakan
mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan secara retrospektif PSAK 4 (revisi 20009), "laporan Keuangan
Konsolidasian dan laporan Keuangan tersendiri", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang
menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan non pengendali ("KNP"); (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan
pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; (v)
konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi
yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait berikut di bawah ini,
beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan
Keuangan”.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asas akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan
dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

PSAK 4 (revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam
pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan
keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap laporan
keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Selisih lebih biaya perolehan investasi atas nilai buku (atau nilai buku atas biaya perolehan investasi) Entitas Anak yang timbul dari transaksi
restrukturisasi dengan entitas sepengendali, disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" pada komponen
ekuitas lainnya di Ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, sesuai dengan PSAK No. 38 "Akuntansi Restrukturisasi Entitas
Sepengendali".
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI -  LANJUTAN

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasi - Lanjutan

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

30 September 2011 31 Desember 2010

1 Dolar Amerika Serikat 8.823                       8.991                        

d. Instrumen Keuangan

Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

PSAK No. 50 (revisi 2006) mengatur persyaratan tentang penyajian instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan.
Persyaratan penyajian tersebut berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan,
dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan
dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi
jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk
instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian
dan penjualan item non keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori instrumen
keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan dalam empat kategori sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual.
Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai,
mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan ase
dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal
perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Bagian proporsional aset bersih dari pemegang saham minoritas pada Entitas Anak yang dikonsolidasikan disajikan sebagai "Kepentingan
Nonpengendali" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Semua transaksi dan saldo yang material antara Perusahaan dengan setiap Entitas Anak dan antar Entitas Anak telah dieliminasi dalam penyusunan
laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan bahwa semua aset keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi kas dan bank, piutang usaha-pihak ketiga, piutang lain-lain dan piutang kepada pihak
yang berelasi.

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan
Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK No. 50,
"Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", secara
prospektif.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan,
aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan periode tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi
periode berjalan. 

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak.

10



PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI -  LANJUTAN

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Pengukuran setelah pengakuan awal

1. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan bahwa semua liabilitas keuangan tersebut dikategorikan sebagai hutang dan pinjaman.

Pengukuran setelah pengakuan awal

3. Instrumen Ekuitas

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi dibawah ini terpenuhi:

a. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual

- Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau

-

b.

- 

- Derivatif yang akan diselesaikan hanya akan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejimlah tertentu
instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk
instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa
yang akan datang.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi, pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang
sesuai. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.

Non derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari
instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau

Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak
mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif. Metode bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen
keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode terkait. Tingkat bunga efektif adalah tingkat bunga yang
secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (termasuk semua biaya yang dibayar atau diterima yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya), selama perkiraan umur dari
instrument keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih pendek atas nilai tercatat bersih pada pengakuan awal. 

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak termasuk hutang usaha-pihak ketiga, pinjaman bank, pinjaman lainnya, hutang lain-lain,
biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, hutang kepada pihak yang berelasi, hutang sewa pembiayaan, dan hutang
pembiayaan konsumen.

Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan pihak
penerbit

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain instrumen keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau
mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi 

Laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui
proses amortisasi.

Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI -  LANJUTAN

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

4. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

5. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Penyesuaian risiko kredit

6. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

7. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran
atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta fee
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui dalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat
suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan cadangan penurunan nilai terkait, dihapuskan
jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada
Perusahaan dan Entitas Anak. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang
karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah
atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset
keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah
pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Perusahaan dan Entitas Anak menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit
pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan.
Dalam penentuan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan dan Entitas Anak terkait dengan instrumen keuangan tersebut
ikut diperhitungkan.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat
aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini
estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan
piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau
kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan terlebih dahulu menentukan bahwa
terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif
untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan
nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, 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.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya
jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk
menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga
penawaran pasar (bid prices) yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak
memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi
pasar terkini yang dilakukan secara wajar (arm’s-length market transactions) , referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara
substantial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI -  LANJUTAN

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

8. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

e. Penurunan Nilai Piutang

f. Persediaan

Penyisihan atas penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

g. Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun

Bangunan 20
Kendaraan dan alat berat 4 - 8
Prasarana 4 - 6
Peralatan dan inventaris kantor 4 - 6

Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang sigifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai buku (carrying amount) aset tetap sebagai
suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan
dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai perolehan ditentukan dengan
menggunakan metode rata-rata bergerak. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi
estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan
pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan
Entitas Anak telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk
membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pass-through; dan baik
(a) Perusahaan dan Entitas Anak telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset keuangan, atau (b) Perusahaan dan
Entitas Anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali
atas aset tersebut.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya aset tetap meliputi: (a)
harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c)
estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset. Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan
terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah. Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode
penyusutan aset tetap ditelaah dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang
berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi
tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat
masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Sebelum tahun 2010, cadangan penurunan nilai, jika ada, ditetapkan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas masing-masing
piutang pada akhir periode pelaporan. Mulai tahun 2010, cadangan tersebut, jika ada, ditentukan berdasarkan kebijakan yang dijabarkan Catatan 
2d.

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

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap di-review, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan
secara prospektif.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI -  LANJUTAN

g. Aset Tetap - Lanjutan

h. Sewa

i. Transaksi-Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;

b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan;

c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan;

d.

e.

f. Bersama-sama dengan Perusahaan, merupakan  ventura bersama dari suatu pihak ketiga yang sama; 

g. Merupakan ventura bersama dari entitas asosiasi Perusahaan atau entitas asosiasi dari ventura Perusahaan;

h.

i. Dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)

Merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan (yang artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya
terkait satu sama lain);

Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas yang merupakan
anggota dari suatu kelompok usaha dimana Perusahaan merupakan anggotanya);

Merupakan suatu program imbalan pascakerja yang diperuntukkan bagi karyawan dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan
Perusahaan; dan

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), “Sewa”, penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang
mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan
suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK ini, sewa yang mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar
nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang
merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa.
Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset
yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset
sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai
sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus (“straight-line basis”)
selama masa sewa.

Laba atau rugi yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa kembali (“sale-and-leaseback”) yang merupakan sewa pembiayaan, ditangguhkan
dan diamortisasi selama masa sewa.

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.
PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.
Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Laba atau rugi yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa kembali (“sale-and-leaseback”) yang merupakan sewa operasi dan harga jual sama
dengan nilai wajar, harus diakui segera dalam laporan laba rugi. Tetapi, jika harga jual di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui
segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut
harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai
wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan penelaahan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Aset tetap dan aset
tidak lancar lainnya, termasuk aset tidak berwujud, ditelaah atas kemungkinan kerugian penurunan nilai dalam hal terdapat kejadian atau perubahan
situasi yang mengindikasikan nilai tercatatnya tidak dapat diperoleh kembali. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang diperkirakan
dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali yang ditentukan sebagai nilai
tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai (Catatan 10).

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan prasarana dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset
tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap tersebut siap digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI -  LANJUTAN

i. Transaksi-Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

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

j. Biaya Pengupasan Ditangguhkan

k. Biaya Eksplorasi dan Pengambangan Tangguhan

l. Penyisihan Untuk Pengelolaan dan reklamasi Lingkungan Hidup

m. Pengakuan Pendapatan dan beban

Penjualan Produk Tambang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;

b.

c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;

d. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan

e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat erjadinya dengan metode akrual

Namun demikian, jika rasio aktual lebih tinggi dari rasio rata-rata yang diestimasi, kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan dan dicatat sebagai
biaya pengupasan tangguhan. Biaya pengupasan tangguhan ini dibebankan sebagai biaya produksi pada periode dimana rasio aktual lebih rendah
dari rasio rata-rata yang diestimasi.

Biaya eksplorasi diakumulasi untuk setiap area of interest dan ditangguhkan sebagai aset apabila, izin eksplorasi masih berlaku, biaya-biaya
tersebut diharapkan akan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau, apabila izin eksplorasi masih berlaku, kegiatan tersebut
belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan cadangan yang secara ekonomis
dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam area of interest  terkait masih berlangsung.

Setiap area of interest ditelaah pada setiap akhir periode akuntansi dan apabila diperlukan, penyesuaian dibuat untuk menghapuskan biaya
eksplorasi tangguhan sepanjang nilainya tidak dapat dipulihkan kembali di masa yang akan datang.

Biaya pengembangan dikapitalisasi termasuk biaya-biaya untuk mengembangkan area of interest sebelum dimulainya kegiatan produksi dalam
area of interest yang bersangkutan. Biaya pengembangan diamortisasi selama masa produksi yang diharapkan atau berdasarkan estimasi umur
tambang atau periode izin usaha pertambangan, mana yang lebih pendek. Biaya yang tidak diamortisasi dihapuskan pada saat Perusahaan
menentukan bahwa tidak ada lagi nilai yang dapat diharapkan dari area of interest  yang bersangkutan di masa mendatang. 

Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal dimulainya
produksi komersial dari setiap area of interest  yang bersangkutan (Catatan 11) .

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Perusahaan memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai.
Perusahaan menghitung besarnya kewajiban tersebut dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga
diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan
hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang (Catatan 20) . 

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”. PSAK revisi ini mengidentifikasi
terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul
dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Tidak terdapat
dampak signifikan dari standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas
barang yang dijual;

Biaya pengupasan tanah awal merupakan bagian dari biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan, sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan
dibebankan sebagai biaya produksi selama rasio pengupasan mendekati atau kurang dari rata-rata rasio pengupasan yang diestimasi. 

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

Biaya pengupasan tanah dibagi sebagai berikut; pengupasan awal tanah untuk membuka area pertambangan sebelum produksi dimulai, dan
pengupasan lanjutan yang dilakukan selama aktivitas produksi.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - LANJUTAN

n. Transaksi Entitas Sepengendali

Saldo akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dapat berubah pada saat:

a. adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama

b. Adanya peristiwa kuasi reorganisasi

c. hilangnya status substansi sepengendali antara entitas yang pernah bertransaksi

d.

o. Perpajakan

p. Imbalan Kerja

q. Laba (Rugi) Neto per Saham Dasar

Pesangon pemutusan hubungan kerja terhutang ketika karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perusahaan dan Entitas Anak
mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perusahaan dan Entitas Anak menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan
kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kemungkinannya untuk dibatalkan rendah. 

Laba (rugi) neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) neto dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada
periode yang bersangkutan.

Pelepasan aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali

Jika perubahan selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dilakukan dengan cara (a) meka saling hapus dilakukan antara saldo Selisih
Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali yang ada dan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali baru.

Jika perubahan selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dilakukan dengan cara (b) maka selisih restrukturisasi entitas sepengendali akan
digunakan untuk mengeliminasi atau menambah saldo laba negatif.

Perusahaan dan Entitas Anak harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003
tentang “Ketenagakerjaan” (UU Ketenagakerjaan).

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan atau dikreditkan pada tahun
berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berasal dari saldo rugi fiskal diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan
tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

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

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusasn atas
keberatan tersebut ditetapkan.

Jika perubahan selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dilakukan dengan cara (c) dan (d) maka saldo selisih restrukturisasi entitas
sepengendali diakui sebagai laba atau rugi yang direalisasi.

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pajak tangguhan
diakui dengan metode kewajiban (liability method) untuk semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat untuk tujuan pelaporan finansial aset
dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai dalam menentukan pajak
tangguhan.

Entitas sepengendali adalah pihak-pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui
satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama.

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests) . Nilai buku historis ekuitas
bersih dari entitas yang diakuisisi digabungkan, seolah-olah merupakan entitas tunggal untuk seluruh periode pelaporan, sesuai dengan PSAK No.
38 (Revisi 2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku atas aset, liabilitas, saham
atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan, setelah memperhitungkan pajak penghasilan yang relevan, disajikan sebagai “Selisih Nilai
Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” di bagian Ekuitas. 
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - LANJUTAN

r. Informasi Segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;

-

- Tersedia informasi keuangan Yang dapat dipisahkan.

s. Penerapan Standar Akuntansi Revisi Lain

i. PSAK No. 8 (Revisi 2009), “Peristiwa Setelah Periode Pelaporan”;

ii. PSAK No. 19 (Revisi 2009), “Aset Tak Berwujud”;

iii. PSAK No. 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”.

t. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Efektif tanggal 1 januari 2011, Kelompok Usaha menerapkan secara prospektif PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”.

u. Provisi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset
Kontinjensi”. PSAK revisi ini diterapkan secara prospektif dan menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi
dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan
para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan
standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik secara hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa
masa lalu dimana ada kemungkinan bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang
dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset, dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat didistribusikan langsung kepada segmen serta hal-hal
yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar kelompok usaha,
dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, Perusahaan dan Entitas Anak belum mengklasifikasikan pendapatan, beban, hasil usaha,
aset, dan liabilitas kedalam segmen operasi karena Perusahaan dan Entitas Anak hanya memiliki satu segmen operasi pertambangan.

Selain standar akuntansi revisi yang telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dan Entitas Anak juga telah mengadopsi standar akuntansi berikut
yang efektif pada tanggal 1 Januari 2011 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian namun tidak menimbulkan dampak yang
signifikan:

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat
kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

PSAK No. 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu
aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset.
Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi
ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat
indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nila aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan
aset tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi” mensyaratkan informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan
keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas
beroperasi.

Penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tidak memberikan pengaruh yang berarti pengukuran pelaporan keuangan kecuali bagi pengungkapannya.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
3. SUMBER KETIDAKPASTIAN DARI ESTIMASI

Pertimbangan

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Cadangan atas penurunan Nilai piutang usaha

Estimasi dan Asumsi

Imbalan kerja

Penyusutan aset tetap

Instrumen keuangan

Pajak penghasilan

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

Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi adanya pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.
Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu
hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga (jika tersedia) dan faktor pasar yang telah
diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang pelanggan guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat
diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi total cadangan
untuk penurunan nilai piutang usaha.

Penentuan imbalan liabilitas imblan kerja Perusahaan dan Entitas Anak pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam
menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri
karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda sari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan dan
Entitas Anak yang memiliki pengaruh lebih dari 10% liabilitas imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa
kerja karyawan. Sementara Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil
aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi
atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah
yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian
mengani asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan
berikutnya.

Pertimbangan beikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh palig
signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas keuangan tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan
mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (revisi 2006) dipenuhi. Dengan dimikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui
sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti yang diungkapkan pada catatan 2d.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana
Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat
ekonomi dan nilai sisa aset, dan karenaya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat aset keuangan tertentu yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan
tertentu yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diterima dan utang sebesar jumlah terutangnya karena biaya perolehan yang diamortisasinya
dianggap tidak berneda secara signifikan.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya
tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah
akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
3. SUMBER KETIDAKPASTIAN DARI ESTIMASI - LANJUTAN

Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

4. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

5. KAS DAN BANK
Akun ini terdiri dari :

2011 2010

Kas
Rupiah 156.485.620            213.808.104             

Bank
Dolar Amerika serikat

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
(US$124.786,77 dan US$ 1.461 masing-masing pada tanggal
30 September 2011 dan 31 Desember 2010) 1.100.993.672         13.134.682               
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk
(US$25.183,94 dan US$ 629 masing-masing pada tanggal
30 September 2011 dan 31 Desember 2010) 222.197.903            5.657.743                 

Rupiah
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.593.275.061         529.167.229             
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk 215.913.074            4.276.702.835          
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 129.978.156            83.579.171               
PT. Bank Pan Indonesia Tbk 87.346.561              -                                
PT. Bank Central Asia Tbk 75.624.592              67.760.769               
PT. Bank Mayapada 2.000.000                -                                
PT. Bank NTT 1.444.170                1.534.170                 
PT. Bank Bukopin Tbk -                              4.441.532                 
PT. Bank Jateng -                              1.913.201                 

Jumlah Kas dan Bank 8.585.258.809         5.197.699.436          

Kisaran tingkat bunga giro

Rupiah 1% - 1,5% 1% - 1,5%
Dolar Amerika Serikat 0% - 0,5% 0% - 0,5%

Pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak terdapat penempatan kas dan bank kepada pihak yang berelasi.

Pada tanggal 17 Desember 2010, Perusahaan menyertakan modal sebesar Rp94.700.000.000 sehingga menjadikan Perusahaan memiliki 99,68%
kepemilikan saham SMR, yang sebelumnya sebesar 70% kepemilikan SMR dimiliki oleh PT Alam Abadi Resources, entitas sepengendali. Terkait
dengan hal tersebut, transaksi dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan sesuai dengan PSAK No 38, "Akuntansi Restrukturisasi
Entitas Sepengendali". Aset bersih SMR dicatat pada nilai buku pada saat restrukturisasi terjadi dan perbedaan sebesar Rp28.990.531.159 antara harga
pembelian Rp94.700.000.000 dan nilai buku SMR Rp65.920.414.168 per tanggal transaksi dicatat sebagai bagian dari "Selisih Nilai Transaksi
Restrukturisasi Entitas Sepengendali", yang disajikan dalam bagian Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan, jika ada, diestimasi berdasarkan fakta dan situasi berbeda, termasuk namun tidak terbatas
kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi
dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari :
2011 2010

Dolar Amerika Serikat
Zhanjiang Junyu Minerals Co (US$494.412,92) 4.362.205.230         -                                
Zhanjiang Development Distric  Jinghong Trade

Limited Company (US$293.834,17) 2.592.498.850         -                                
PT. Perkasa Mandiri (US$366.625) -                              3.205.920.973          
Lain-lain (US$2.085) -                              18.746.235               

Rupiah
Lain-lain 19.862.860              -                                

Jumlah Piutang usaha 6.974.566.940         3.224.667.208          

Analisis umur piutang adalah sebagai berikut:
2011 2010

1 sampai 30 hari 1.221.151.099         3.205.920.973          
31 sampai 60 hari 5.753.415.841         18.746.235               

Jumlah Piutang usaha 6.974.566.940         3.224.667.208          

7. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA
Akun ini terdiri dari :

2011 2010

Piutang - pemilik lahan 104.970.000            100.000.000             
Lain-lain (dibawah Rp. 10.000.000) 246.288.300            62.445.835               

Jumlah 351.258.300            162.445.835             

8. PERSEDIAAN
Akun ini terdiri dari :

2011 2010

Persediaan produk mangan 4.060.728.138         2.560.854.623          
Suku cadang dan bahan pembantu 287.858.401            266.310.348             

Jumlah Persediaan 4.348.586.539         2.827.164.971          

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 persediaan SMR tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko
kerugian atas persediaan. Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, persediaan SMR tidak dijaminkan.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan dan tidak terdapat transaksi dengan pihak yang
berelasi. Berdasarkan penelaahan secara individual terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan maupun secara kolektif pada akhir periode
dan akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan Entitas Anak tidak perlu membentuk penyisihan piutang ragu-ragu dan/atau
cadangan penurunan nilai karena seluruh piutang usaha dapat ditagih.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak terdapat piutang lain-lain yang dijaminkan. Berdasarkan penelaahan secara individual
terhadap status piutang lain-lain masing-masing pihak maupun secara kolektif pada akhir periode dan akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa
Perusahaan dan Entitas Anak tidak perlu membentuk penyisihan piutang ragu-ragu dan/atau cadangan penurunan nilai karena seluruh piutang lain-lain
dapat ditagih.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari :
2011 2010

Uang muka pembelian aset tetap 3.154.730.600         -                               
Uang muka pembelian batu mangan 109.260.000            -                               
Uang muka pembelian lain-lain 78.100.000              -                               
Asuransi 799.557.794            178.823.849             
Sewa 258.611.111            187.500.000             
Lain-lain 183.414.790            2.100.000                 

JUMLAH 4.583.674.295         368.423.849             

10. ASET LANCAR LAINNYA

11. ASET TETAP
Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Harga Perolehan :
Kepemilikan langsung

Bangunan 4.293.024.080       145.000.000          4.438.024.080          
Kendaraan dan alat berat 7.236.717.600       2.280.873.785       4.715.541.600         4.802.049.785          
Prasarana 65.267.681.999     -                            -                              65.267.681.999        
Peralatan dan inventaris kantor 1.249.836.850       1.995.570.316       -                              3.245.407.166          

Aset sewaan
Kendaraan dan alat berat 20.805.072.692     27.376.867.590     -                              48.181.940.282        

JUMLAH 98.852.333.221     31.798.311.691     4.715.541.600         125.935.103.312      

Akumulasi Penyusutan :
Kepemilikan langsung

Bangunan 27.980.490            166.425.903          -                              194.406.393             
Kendaraan dan alat berat 286.058.938          521.582.210          122.489.675            685.151.473             
Prasarana 23.196.054.033     9.947.452.300       -                              33.143.506.333        
Peralatan dan inventaris kantor 190.449.976          363.099.860          -                              553.549.836             

Aset sewaan
Kendaraan dan alat berat 1.517.921.696       2.943.527.378       -                              4.461.449.074          

JUMLAH 25.218.465.133     13.942.087.651     122.489.675            39.038.063.109        

NILAI BUKU 73.633.868.088     86.897.040.203        

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Harga Perolehan :
Kepemilikan langsung

Bangunan -                            -                            -                                
Kendaraan dan alat berat 967.750.000          4.178.798.692       -                              5.146.548.692          
Prasarana 65.267.681.999     -                            -                              65.267.681.999        
Peralatan dan inventaris kantor 260.426.000          726.821.850          -                              987.247.850             
Aset dalam penyelsaian -                            205.296.920          -                              205.296.920             

Aset sewaan
Kendaraan dan alat berat 650.000.000          11.864.500.000     -                              12.514.500.000        

JUMLAH 67.145.857.999     16.975.417.462     -                              84.121.275.461        

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak terdapat pembayaran di muka kepada pihak-pihak yang berelasi.

Pada tangal 30 September 2011, aset lancar lain meliputi biaya jasa profesional terkait rencana penawaran saham perdana Perusahaan meliputi biaya jasa
konsultan, jasa audit dan jasa konsultan hukum.

30 September 2011

30 September 2010
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
11. ASET TETAP - LANJUTAN

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Akumulasi Penyusutan :
Kepemilikan langsung

Kendaraan dan alat berat 104.437.500          106.911.458          -                              211.348.958             
Prasarana 9.947.452.300       9.947.452.300       -                              19.894.904.600        
Peralatan dan inventaris kantor 23.181.349            97.790.627            -                              120.971.976             

Aset sewaan
Kendaraan dan alat berat 33.854.167            884.526.029          -                              918.380.196             

JUMLAH 10.108.925.316     11.036.680.414     -                              21.145.605.730        

NILAI BUKU 57.036.932.683     62.975.669.731        

2011 2010

Biaya produksi 13.591.411.638       10.997.715.235        
Beban umum dan administrasi 350.676.013            38.965.179               

Jumlah 13.942.087.651       11.036.680.414        

Nilai jual/pembiayaan 4.677.525.600         
Nilai buku 4.593.051.925         

Selisih lebih penjualan 84.473.675              

Amortisasi periode berjalan 14.078.946              

Nilai bersih 70.394.729              

Penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp.13.942.087.651.dan Rp.11.036.680.414 masing-masing untuk periode sembilan bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 30 September 2011, SMR, Entitas Anak menjaminkan aset tetapnya berupa bangunan sehubungan dengan kredit PT. Bank Pan Indonesia
Tbk ("BPI").

Selisih lebih penjualan dari transaksi jual dan sewa balik tersebut di atas ditanguhkan dan dibukukan sebagai "keuntungan tangguhan aset dijual dan
disewa balik" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi selama masa sewa (36 bulan).

Pada tanggal 30 September 2011, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan dalam nilai aset tetap.

Pada tanggal 21 Februari 2011 dan 24 Maret 2011, SMR, Entitas Anak mengadakan transaksi jual dan sewa balik dengan sewa pembiayaan masing-
masing dengan PT. Astra sedaya Finance dan PT. Tifa Finance atas aset alat berat dengan rincian sebagai beikut:

30 September 2010

Aset tetap dengan kepemilikan langsung tidak diasuransikan karena manajemen beranggapan bahwa sebagaian besar aset tetap merupakan prasarana
berupa jalan tambang untuk aktivitas eksplorasi dan produski, yang tidak memerlukan tanggungan asuransi, kecuali 36 unit kendaraan, untuk tahun
2011 telah diasuransikan untuk menanggung risiko total loss only dan all risk dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp. 4.421.815.000 dan
inventaris kantor yang berada di Wisma SMR Lt. 5 Suite 501 - 502 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara dengan ni;ai pertanggungan sebesar Rp.
1.106.529.750 untuk tahun 2011.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
12. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN DI TANGGUHKAN

Akun ini terdiri dari :
2011 2010

Entitas Anak:
Tahap eksplorasi:

Telah menemukan cadangan terbukti
Blok 11 607.326.892            606.677.594             
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp. 500 juta) 3.350.324.472         3.346.032.167          

Belum menemukan cadangan 80.084.565.283       79.978.061.161        

Total tahap eksplorasi 84.042.216.646       83.930.770.922        

Tahap pengembangan/produksi:
Blok 3 & 5 2.394.010.368         2.391.276.026          
Blok 1 2.440.067.457         2.438.103.984          
Blok 4 584.510.477            583.977.221             
Blok 2 781.405.814            780.536.910             
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp. 500 juta) 600.405.926            599.765.047             

6.800.400.043         6.793.659.188          

Dikurangi akumulasi amortisasi (107.548.809)           (64.969.490)              

Tahap pengembangan/produksi: 6.692.851.234         6.728.689.698          

Beban eksplorasi dan pengembangan
ditangguhkan-bersih 90.735.067.880       90.659.460.620        

13. HUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Akun ini terdiri dari:

2011 2010

Rupiah:
Unicon Consruction 72.500.000              -                            
PT. Jamsostek (Persero) 555.965                   -                            

Jumlah Hutang Usaha - Pihak Ketiga 73.055.965              -                            

Rincian umur hutang usaha pihak ketiga dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Di Bawah 3 bulan 555.965                   -                            
3 bulan sampai dengan 6 bulan 72.500.000              -                            

Jumlah 73.055.965              -                                

Perusahaan tidak memberikan jaminan apapun atas hutang usaha kepada pihak ketiga.

Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan yang berada dalam wilayah 2.643,56 hektar yang belum diajukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(“IPPKH”) yaitu sebesar Rp51.285.522.998 dan Rp. 51.211.340.998 pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010. 

Sifat dari transaksi hutang usaha - pihak ketiga adalah terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti iuran jaminan sosial dan renovasi kantor.
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PT SMR UTAMA Tbk (DAHULU PT. DWI SATRIA JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:
2011 2010

Jasa profesional 3.320.195.421         688.710.000             
Beban pemberdayaan masyarakat desa 857.340.260            347.438.900             
Iuran tetap dan iuran produksi 376.843.394            810.607.001             
Kesejahteraan karyawan 388.369.666            
Bunga 81.165.027              138.896.262             
Lain-lain 458.361.827            -                                

Jumlah Biaya Masih Harus Dibayar 5.482.275.595         1.985.652.163          

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat biaya masih harus dibayar kepada pihak yang berelasi.

15. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

2011 2010

Zhanjiang Junyu Minerals Co., Ltd 7.649.159.714         15.000.000.000        
Zhanjiang Development Distric Jinghong Trade

Limited Company 5.285.272.298         10.000.000.000        
Lain-lain 1.473.619.200         1.723.619.200          

Jumlah 14.408.051.212       26.723.619.200        

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat pendapatan diterima di muka dari pihak yang berelasi.

16. HUTANG LAIN-LAIN
Akun ini terdiri dari:

2011 2010

Tn. Petra Subada Budihardja 33.430.000              -                               
Lain-lain 4.000.000                602.370.000             

Jumlah 37.430.000              602.370.000             

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat hutang lain-lain kepada pihak yang berelasi.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka
Akun ini terdiri dari:

2011 2010

Pajak pertambahan Nilai 36.926.381              -                               
Pasal 23 15.000.000              -                               

Jumlah Pajak Dibayar Di Muka 51.926.381              -                               

b. Hutang Pajak
Akun ini terdiri dari:

2011 2010

Pajak penghasilan:
Pasal 21 243.800.882            424.729.467             
Pasal 23 18.014.938              1.227.163                 

Jumlah Hutang Pajak 261.815.820            425.956.630             

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan
taksiran rugi fiskal Perusahaan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Akun ini merupakan uang muka yang diterima atas penjualan produk mangan milik SMR, Entitas Anak, yang akan diperhitungkan dengan penjualan
produk mangan terkait dengan rincian sebagai berikut:
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17 PERPAJAKAN - LANJUTAN

2011 2010
(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

Rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan 26.492.438.906       13.619.916.279        

Rugi sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak 26.268.023.323       13.619.826.279        

Rugi sebelum pajak penghasilan - Perusahaan (224.415.583)           (90.000)                     

Beda tetap:
Pendapatan yang dikenakan pajak final (16.512.690)             -                               

Taksiran rugi fiskal-Perusahaan (240.928.272)           (90.000)                     

Akumulasi rugi fiskal yang dikompensasikan (446.796.000)           -                                

Total taksiran rugi fiskal - Perusahaan (687.724.272)           -                                

Penghasilan pajak:
Perusahaan - tangguhan 60.232.068              -                                
Entitas Anak - tangguhan 5.684.629.058         2.815.049.167          

Jumlah penghasilan pajak konsolidasian-tangguhan 5.744.861.126         2.815.049.167          

d. Aset Pajak tangguhan
2011 2010

Perusahaan:
Akumulasi kerugian yang dikompensasikan 171.931.068            -                                

Aset pajak tangguhan - Perusahaan - bersih 171.931.068            111.699.000             

Aset pajak tangguhan - Entitas Anak - bersih 13.162.789.796       7.478.160.738          

Aset pajak tangguhan - bersih 13.334.720.864       7.589.859.738          

18. HUTANG JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari:

2011 2010

Pihak ketiga:
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk

(US$6.000.000) -                              53.946.000.000        
PT. Danpac Finance -                              26.750.000.000        

Jumlah -                              80.696.000.000        

a. PT. Bank Windu Kentjana International Tbk

Pada tanggal 28 Februari 2011, perjanjian fasilitas kredit ini telah dirubah (Catatan 19b).

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang “Pajak Penghasilan” diubah untuk keempat kalinya dengan penerbitan
Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif
pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Perusahaan tidak mencatat
dampak perubahan tarif pajak tersebut karena pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada pengakuan beban pajak tangguhan.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit pada tanggal 14 Desember 2010 antara SMR, Anak Perusahaan, dengan PT Bank Windu Kentjana International
Tbk (“BWK”), di sepakati pemberian kredit dengan jumlah pokok maksimum sebesar US$6.000.000 yang dapat ditarik atas permintaan dari SMR.
Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk keperluan modal kerja SMR.

Jangka waktu perjanjian fasilitas kredit tersebut adalah 1 tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 14
Desember 2011 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,5% efektif per tahun, atas jumlah terhutang dan dibayar pada tanggal terakhir tiap-tiap
bulan berturut-turut. Selain dari kewajiban membayar bunga tersebut, SMR juga harus membayar kepada bank biaya administrasi kredit sebesar
Rp5.000.000.

Fasilitas kredit tersebut di atas dijamin dengan pengalihan kepemilikan usaha pertambangan, yang penjaminannya telah diaktakan dengan akta notaris
Sugito Tedjamulja, S.H. No.53 tanggal 14 Desember 2010.
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b. PT. Danpac Finance

Pada tanggal 24 Maret 2011, perjanjian anjak piutang ini telah diubah (Catatan 19c) .

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 tidak terdapat hutang jangka pendek kepada pihak yang berelasi.

19. HUTANG JANGKA PANJANG
Akun ini terdiri dari:

2011 2010

Dolar Amerika serikat
Pinjaman Modal Kerja - PT. Bank Windu

Kentjana International Tbk (US$6.000.000) 52.938.000.000       -                                

Rupiah
Pinjaman Investasi - PT. Bank Pan Indonesia Tbk 3.666.666.667         -                                
Pinjaman lainnya - PT. Danpac Finance 26.750.000.000       -                                
Pembiayaan konsumen:

PT. BII Finance Center 812.135.980            137.681.715             
PT. Bank Jasa Jakarta 80.626.289              141.182.679             
PT. BCA Finance 91.517.373              122.505.565             

Jumlah 84.338.946.308       401.369.959             

Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun (1.284.354.751)        (168.688.561)            

Bagian jangka panjang 83.054.591.557       232.681.398             

a. PT. Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjnian ini, SMR, Entitas Anak, menjaminkan sebagai berikut:

-

-

-

PT Danpac Finance selaku pembeli telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp26.750.000.000 pada tanggal 28 Desember 2010. SMR mempunyai
kewajiban pembayaran suku bunga sebesar 11% per tahun (mengambang) yang harus dibayar pada tanggal 25 setiap bulannya atau sesuai dengan
daftar pembayaran. Perjanjian ini berdasarkan akta perjanjian jual-beli (Factoring) No. 132 yang di aktakan oleh Sugito Tedjamulia, S.H., tanggal 28
Desember 2010.

Sebidang tanah Hak Milik No. 4665/Pondok Pinang berkedudukan di Jakarta selatan dan dikenal sebagai Jalan gedung Hijau II No. 38 I-UA-19,
seluas 267 meter persegi, yang tercatat atas nama Dwijawanti Widiatmadja, SH., pihak yang berelasi. Penjaminan diaktakan dengan Akta
pemberian Hak Tanggungan No. 04/2011.

Jangka waktu perjanjian fasilitas kredit tersebut adalah 5 tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal 31 Maret
2016 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,5% efektif per tahun, atas jumlah terhutang dan dibayar pada tanggal terakhir setiap bulannya. Selain
dari kewajiban membayar bunga tersebut, SMR juga harus membayar kepada bank biaya komisi sebesar 0,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat piutang usaha yang ditawarkan oleh SMR maupun disetujui oleh PT Danpac Finance yang dijadikan
sebagai objek dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit pada tanggal 31 Maret 2011 antara SMR, Entitas Anak, dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (“BPI”), disepakati
pemberian kredit dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp4.000.000.000 yang dapat ditarik atas permintaan SMR. Tujuan dari pinjaman ini
adalah untuk keperluan investasi SMR

Sebidang tanah Hak milik Atas satuan Rumah Susun No. 18/VI/I/Sunter Jaya, berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2533
berkedudukan di Jakarta Utara dan dikenal sebagai Wisma SMR No. 1 Lantai V Blok 1, Jalan Yos Sudarso kavling 89 seluas 192,88 meter persegi,
yang tercatat atas nama SMR, Entitas Anak. Penjaminan diaktakan dengan Akta pemberian Hak Tanggungan No. 03/2011.

SMR, Entitas Anak, mengadakan perjanjian anjak piutang dengan PT Danpac Finance pada tanggal 28 Desember 2010. Masa anjak piutang adalah
selama 1 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2011.

Sebidang tanah Hak milik Atas satuan Rumah Susun No. 18/VI/I/Sunter Jaya, berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2533
berkedudukan di Jakarta Utara dan dikenal sebagai Wisma SMR No. 2 Lantai V Blok 1, Jalan Yos Sudarso kavling 89 seluas 268,52 meter persegi,
yang tercatat atas nama SMR, Entitas Anak. Penjaminan diaktakan dengan Akta pemberian Hak Tanggungan No. 04/2011.
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a. PT. Bank Pan Indonesia Tbk - Lanjutan

a.

b. Membuka: (i) cabang atau perwakilan baru; (ii) usaha baru selain dari usaha yang telah ada.

c. Membubarkan Perusahaan.

d. Merubah: (i) bidang/jenis usaha; (ii) bentuk/status hukum Perusahaan; (iii) anggaran dasar Perusahaan; (iv) susunan pengurus.

e. Meminta dinyataka pailit.

f. Membagikan dividen Perusahaan.

g. Menyewakan/memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

h. Memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.

i. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

j.

SMR, Entitas Anak telah memenuhi semua pembatasan hutang sebagaimana tersebut di atas.

b. PT. Bank Windu Kentjana International Tbk

Persetujuan Perubahan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit merubah aset yang dijaminkan kepada Kreditor, menjadi

-

-

-

Perjanjian kredit tersebut berisi antara lain, pembatasan kepada SMR sebagai debitur, tanpa persetujuan tertulis dari BWK untuk:

a.

b.

c.

d.

e.

f. Menarik dana melampaui plafon fasilitas yang diberikan BWK.

SMR, Entitas Anak telah memenuhi semua pembatasan hutang sebagaimana tersebut di atas.

Memberikan jaminan perusahaan dan meminjamkan uang kepada pihak lain dan meminjam atau mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, kecuali
untuk keperluan sehari-hari dari perusahaan.

Perjanjian kredit tersebut berisi, antara lain, pembatasan kepada SMR sebagai debitur dimana sebelum kredit yang diberikan BPI belum dibayar lunas,
SMR tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari BPI untuk:

Melakukan hal-hal kepada pihak ketiga: (i) menerima kredit lainnya; (ii) mengikatkan diri sebagai penjamin (borg); (iii) menyewakan Perusahaan.

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Milik PT Kusuma Persada, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan
Ungaran, Kelurahan Genuk, seluas 840 m2 dengan Sertifikat HGB No. 113 yang berakhir haknya sampai dengan 1 November 2027; dan

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Milik PT Kusuma Persada, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan
Ungaran, Kelurahan Gedanganak, seluas 96.940 m2 dengan Sertifikat HGB No. 441 yang berakhir haknya sampai dengan 1 November 2027.

Menjaminkan dan/atau mengadaikan dan/atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga barang yang telah dijaminkan kepada BWK
berdasarkan perjanjian kredit.

Membubarkan Perusahaan yang dioerasikannya atau mengijinkan atau melakukan penggabungan, peleburan maupun pengambil alihan yang dapat
merubah secara mendasar bentuk dari kepemilikan saham.

Segala ketentuan Perjanjian Kredit antara debitur dan kreditur tetap mengacu pada Akta Perjanjian Kredit No. 52 (Catatan 18b) kecuali hal-hal yang
telah tertulis dalam Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit.

Membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para peseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang
akan timbul dkemudian hari.

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit No. 062a/BW/DIR/EXT/II/11 tanggal 28 Februari 2011, yang
dikeluarkan oleh PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Entitas Anak, SMR (Debitor), dan PT Bank Windu Kentjana International Tbk
(Kreditor) menyepakati adanya perubahan jangka waktu fasilitas perjanjian kredit menjadi 48 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta
Perjanjian Kredit No. 52 tanggal 14 Desember 2010 dan akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2014.

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Milik PT Kusuma Persada, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan
Ungaran, Kelurahan Genuk, seluas 3.680 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 112 yang berakhir haknya sampai dengan 1
November 2027;

Menjual atau setuju untuk menjual sebagaian atau sebagian besar harta yang dimiliki Perusahaan, kecuali transaksi yang berhubungan dengan
menjalankan usaha Perusahaan secara normal.

Mendirikan atau mengambil alih anak perusahaan atau melakukan investasi pada perusahaan lainnya atau memberikan pembiayaan kepada
seseorang ataupun perusahaan kecuali yang berhubungan dengan menjalankan usahanya secara normal dan melakukan pembelian aset kecuali
untuk demi berlangsungnya usaha perusahaan.
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c. PT. Danpac Finance

d. PT. BCA Finance

e. PT. BII Finance Center

f. PT. Bank Jasa Jakarta

20. HUTANG SEWA PEMBIAYAAN

2011 2010

Hutang sewa pembiayaan:
PT. Tifa Finance 8.263.985.258         9.026.666.181          
PT. Dipo Star Finance 2.428.858.880         2.391.369.344          
PT. Astra Sedaya Finance 8.381.665.428         -                                
PT. U Finance 107.341.218            165.343.418             
PT. Trust Finance Indonesia -                              95.176.664               
PT. Chandra Sakti Utama Leasing 7.981.284.862         -                                

Jumlah 27.163.135.646       11.678.555.607        

Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun (16.424.961.618)      (4.155.195.714)         

Bagian jangka panjang 10.738.174.028       7.523.359.893          

Hutang sewa pembiayaan merupakan hutang sewa pembiayaan atas aset - kendaraan dan alat berat SMR, Entitas Anak, kepada pihak ketiga dengan
rincian sebagai berikut:

Berdasarkan surat Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Factoring No. 094A/DF/Dir/III/11 tanggal 24 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh PT Danpac
Finance, SMR, Anak Perusahaan, dan PT Danpac Finance menyepakati adanya perubahan jangka waktu fasilitas anjak piutang menjadi dua tahun dan
akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2012.

Pada tanggal 30 September 2011, tidak terdapat piutang usaha yang ditawarkan oleh SMR maupun disetujui oleh PT Danpac Finance yang dijadikan
sebagai objek dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan surat Persetujuan Pembiayaan No. 51201102222 tanggal 16 November 2010, yang dikeluarkan oleh BII Finance, SMR, Anak Perusahaan
memperoleh pembiayaan konsumen dari BII Finance untuk sebuah kendaraan bermotor yaitu sebuah kendaraan bermotor yaitu Daihatsu Terios TX
M/T. SMR, Entitas Anak mempunyai kewajiban untuk membayarkan angsuran per bulan sejak tanggal Perjanjian sampai dengan 16 November 2013.

Pada tahun 2011, SMR, Entitas Anak melakukan perjanjian kembali dengan BII Finance atas sewa pembiayaan konsumen untuk 3 buah kendaraan
bermotor yaitu Daihatsu Terios-TX MC 1500cc A/T dan 2 buah kendaraan ford everest. SMR, Entitas Anak mempunyai kewajiban untuk
membayarkan angsuran per bulan sejak tanggal Perjanjian sampai dengan jatuh tempo pada berbagai tanggal pada tahun 2014.

Pada tanggal 30 September 2009, SMR, Entitas Anak, melakukan Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil atas sewa pembiayaan konsumen untuk sebuah
kendaraan Mitsubishi Strada Triton hitam 2.800 cc. Entitas Anak memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran per bulan sejak tanggal 30
September 2009 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat hutang jangka panjang kepada pihak yang berelasi.

Perjanjian anjak piutang tersebut berisi antara lain, pembatasan kepada SMR sebagai debitur dimana selama masa berlakunya perjanjian ini, tanpa
persetujuan tertulis dari PT. Danpac Finance untuk menyerahkan, membebani atau secara lain mengalihkan sesuatu piutang yang timbul karena
penjualan kredit kepada pihak lain selain kepada PT. Danpac Finance dan tidak pula akan mengadakan perjanjian atau permufakatan untuk melakukan
hal tersebut. SMR, Entitas Anak telah memenuhi semua pembatasan hutang tersebut.

Berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 96405000945-PK-001 tanggal 13 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh BCA Finance, SMR,
Anak Perusahaan memperoleh pembiayaan konsumen dari BCA Finance untuk sebuah kendaraan bermotor yaitu Isuzu New Panther TBR 54F Turbo
H Touring Tahun 2007. SMR, Entitas Anak mempunyai kewajiban untuk membayarkan angsuran per bulan sejak tanggal Perjanjian sampai dengan 13
Juli 2013.
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1. Menyatakan bahwa SMR harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran sewa pembiayaan yang terutang.

2. Mewajibkan SMR untuk mengembalikan aset sewaan dan/atau mengambil kembali aset sewaan dari SMR.

3. Mengakhiri perjanjian sewa pembiayaan ini dan mewajibkan SMR membayar sepenuhnya nilai rugi yang disetujui antara SMR dan lessor .

2011 2010

2011 3.648.249.641         5.613.676.140          
2012 13.982.839.567       5.502.720.460          
2013 11.386.426.407       2.968.347.266          
2014 3.535.925.622         -                                

Jumlah 32.553.441.237       14.084.743.866        

Dikurangi bagian bunga (5.390.305.591)        (2.406.188.259)         

Bersih 27.163.135.646       11.678.555.607        
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (16.424.961.618)      (4.155.195.714)         

Bagian jangka panjang 10.738.174.028       7.523.359.893          

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat hutang sewa pembiayaan kepada pihak berelasi.

21. PENYISIHAN UNTUK PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP

Mutasi penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
2011 2010

Saldo awal periode 80.975.068              -                                
Penambahan selama periode berjalan 54.366.480              80.975.068               

Saldo akhir periode 135.341.548            80.975.068               

Mutasi penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup berdasarkan area of interest adalah sebagai berikut:

Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir
Area of interest

Blok 1 46.159.811            17.793.350            -                              63.953.161               
Blok 2 2.588.841              2.720.486              -                              5.309.327                 
Blok 3 & 5 28.065.347            29.480.493            -                              57.545.840               
Blok 4 2.366.355              2.486.694              -                              4.853.049                 
Blok 7 1.632.546              1.715.560              -                              3.348.106                 
Blok 8 162.168                 169.897                 -                              332.065                    

Jumlah 80.975.068            54.366.480            -                              135.341.548             

Berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa pembiayaan antara SMR, Entitas Anak, dengan pihak-pihak lessor di atas, apabila SMR sebagai penyewa
(lessee) lalai memenuhi pembayaran kepada pihak lessor atau apabila para lessor dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya.
Maka lessor seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut:

Tidak ada aset yang dijaminkan oleh SMR terkait transaksi hutang sewa pembiayaan yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dan tidak ada rental
kontijen selama tahun 2011 dan 2010 yang diakui sebagai beban pada  periode berjalan.

Pembayaran sewa minimum masa datang (future minimum lease payment) dalam perjanjian sewa guna usaha pada tanggal 30 September 2011 dan 31
Desember 2010 adalah sebagai berikut:

30 September 2011

Penyisihan untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup terkait bagian jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan
lingkungan dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Penyisihan ini dihitung dengan menggunakan metode unit yang diproduksi secara akrual dengan mempertimbangkan estimasi jumlah biaya penutupan
tambang dan sisa cadangan yang masih ada di suatu daerah pertambangan.

Estimasi untuk biaya ini dihitung secara internal oleh manajemen. Manajemen yakin bahwa akumulasi biaya penyisihan telah cukup untuk menyelesaikan
semua kewajiban sampai dengan tanggal neraca yang timbul dari kegiatan penutupan tambang.
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21. PENYISIHAN UNTUK PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP - LANJUTAN

Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir

Area of interest
Blok 1 19.184                   8.016.830              -                              8.036.014                 
Blok 2 -                            1.222.583              -                              1.222.583                 
Blok 3 & 5 -                            13.253.913            -                              13.253.913               
Blok 4 -                            1.117.520              -                              1.117.520                 
Blok 7 -                            770.975                 -                              770.975                    
Blok 8 -                            556.041                 -                              556.041                    

Jumlah 19.184                   24.937.863            -                              24.957.047               

22. MODAL SAHAM

PEMEGANG SAHAM Jumlah saham Persentase Jumlah 
ditempatkan dan kepemilikan Rp.

disetor penuh

PT. Alam Abadi Resources 800.000.000          80% 80.000.000.000        
PT. Dana Hayati Wisesa 200.000.000          20% 20.000.000.000        

JUMLAH 1.000.000.000       100% 100.000.000.000      

PEMEGANG SAHAM Jumlah saham Persentase Jumlah 
ditempatkan dan kepemilikan Rp.

disetor penuh

PT. Alam Abadi Resources 60.000                   60% 60.000.000.000        
PT. Dana Hayati Wisesa 25.000                   25% 25.000.000.000        
Tn. Djajus Adisaputro 10.000                   10% 10.000.000.000        
Tn. Dodi Hendra Wijaya 5.000                     5% 5.000.000.000          

JUMLAH 100.000                 100% 100.000.000.000      

23. PENJUALAN

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:
2011 2010

(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

Ekspor-pihak ketiga
Zhanjiang Junyu Mineral Co., Ltd 21.948.348.366       6.155.114.880          
Zhanjiang Development Distric Jinghong Trade

Limited Company 8.320.588.227         -                                

Lokal- pihak ketiga
CPI Group 1.651.736.225         -                                
PT. Perkasa Mandiri -                              4.381.600.000          
PT. Albond Makmur Usaha Tbk -                              3.000.000.000          

Jumlah 31.920.672.818       13.536.714.880        

30 September 2011

Pada tanggal 1 Juli 2011, Pemegang Saham Perusahaan telah membuat keputusan sirkular pemegang saham mengenai penjualan saham-saham milik
Perusahaan dalam akta notaris No. 2 tanggal 1 Juli 2011, sehingga susunan pemegang saham Perusahaan yang baru adalah:

Pada tanggal 4 Juli 2011, dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 yang diaktakan oleh Humberg Lie, SH,SE,Mkn, berdasarkan
keputusan sirkular pemegang saham Perusahaan, telah diambil keputusan antara lain mengubah nilai nominal saham Perusahaan dari sebesar Rp. 1 juta
menjadi bernilai nominal Rp. 100, menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana saham kepada
masyarakat sebenyak-banyaknya 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.

31 Desember 2010

30 September 2010
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24. BEBAN POKOK PENJUALAN 

2011 2010
(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

Rincian atas beban produksi adalah sebagai berikut:
Penyusutan 13.591.411.638       10.997.715.235        
Penggalian dan pengerukan 9.632.697.000         3.170.054.000          
Bahan bakar 6.493.893.190         1.760.454.859          
Gaji, upah dan tunjangan lain 1.495.367.336         742.560.766             
Pengangkutan bahan galian 1.890.871.160         1.359.812.500          
Biaya iuran produksi 895.206.128            370.575.363             
Pemeliharaan dan perbaikan 921.889.550            429.456.592             
Biaya pengembangan masyarakat 830.399.600            296.879.318             
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp. 100.000.000) 411.276.302            131.185.580             

Jumlah 36.163.011.904       19.258.694.212        
Barang jadi:

Awal periode 2.560.854.623         1.353.172.556          
Akhir periode (3.987.228.138)        (2.415.863.027)         

Beban pokok penjualan 34.736.638.389       18.196.003.741        

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari :

2011 2010
(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan 8.121.887.928         3.437.029.287          
Sumbangan dan representasi 3.324.237.677         2.356.916.583          
Perjalanan dinas 1.409.027.784         752.699.871             
Jasa profesional 346.323.128            66.300.000               
Transportasi 798.902.969            222.049.447             
Pemeliharaan dan perbaikan 793.664.019            147.282.599             
Rumah tangga kantor 717.395.127            348.265.847             
Sewa 383.965.552            480.243.195             
Penyusutan 350.676.013            38.965.179               
Perijinan 254.640.096            201.779.100             
Asuransi 207.175.360            121.023.000             
Komunikasi 204.028.151            16.283.139               
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp. 100.000.000) 636.543.166            175.946.377             

JUMLAH 17.548.466.970       8.364.783.624          

26. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

27. BEBAN OPERASI LAIN-LAIN

Akun ini terutama merupakan beban bunga untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011.

Akun ini merupakan laba selisih kurs untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011.
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28. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Asumsi yang digunakan oleh BDA untuk imbalan karyawan adalah sebagai berikut:
2011 2010

Tingkat diskonto 9% 9,50%
Tingkat kenaikan gaji 8% 8%
Tingkat kematian tahunan TMI-II TMI-II
Tingkat kecacatan Disability rates Disability rates
Tingkat pengunduran diri 5% 5%
Usia pensiun normal (tahun) 55 55

2011 2010

Biaya jasa kini 146.877.145             633.590.509             
Biaya bunga 20.531.208               23.965.405               
Kerugian aktuarial (67.411.962)             (30.263.104)              

Beban imbalan pasca kerja - bersih 99.996.391              627.292.810             

Rincian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:
2011 2010

Nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 974.992.682            920.134.991             
Kerugian aktuarial yang belum diakui 14.175.376              (30.963.324)              

Liabilitas imbalan pasca kerja 989.168.058            889.171.667             

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI
2011 2010

Piutang kepada pihak yang berelasi
Rupiah

PT. TTS Makmur Resources 374.450.000            5.751.200                 
PT. Timor Makmur Resources 464.450.000            7.872.950                 
PT. Alam Abadi Resources -                              20.000.000               
Tn. Dodi Hendra Wijaya -                              777.749.150             
PT. Alam Timor Mining -                              8.812.678.500          
Tn. Kamsuri -                              240.000.000             
Tn. Adi Wibowo Adisaputro -                              5.000.000                 

Piutang - bersih 838.900.000            9.869.051.800          

Persentase terhadap jumlah aset 0,38% 5,09%

Hutang kepada pihak yang berelasi
Rupiah

Ny. Dwijawanti Widiatmadja 39.500.000.000       -                                
Tn. Dodi Hendra Wijaya 260.059.080             172.034.080             

Hutang - bersih 39.760.059.080       172.034.080             

Persentase terhadap jumlah liabilitas 23,02% 0,14%

Pembentukan cadangan pada tahun 2011 tersebut di atas merupakan perhitungan pencadangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2011 yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Bumi Dharma Aktuaria (BDA). Sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2011, Perusahaan dan Entitas Anak tidak membentuk cadangan atas kewajiban pasca kerja.

Pada 2010, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak ditentukan berdasarkan penilaian aktuaris yang dilakukan oleh aktuaris
independen, PT Bumi Dharma Aktuaria (BDA), berdasarkan laporannya tanggal 1 Februari 2011.

Perusahaan mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No 13/2003 tanggal 25 Maret
2003, yang mencakup seluruh karyawan tetapnya. Tabel berikut ini merangkum komponen beban imbalan kerja yang diakui untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2010.
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29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI -  LANJUTAN

Analisis umur piutang kepada pihak berelasi adalah sebagi berikut:
2011 2010

1 sampai 30 hari -                              4.746.302.650          
31 sampai 90 hari 838.900.000            4.150.000.000          
Lebih dari 90 hari -                              972.749.150             

Jumlah 838.900.000            9.869.051.800          

Analisis umur hutang kepada pihak berelasi adalah sebagi berikut:
2011 2010

Lebih dari 90 hari 39.760.059.080       172.034.080             

Jumlah 39.760.059.080       172.034.080             

Sifat transaksi dan hubungan yang berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat transaksi

PT. TTS Makmur Resources Memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan Pinjaman
PT. Timor Makmur Resources Memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan Pinjaman
PT. Alam Timor Mining Memiliki pemegang saham yang sama dengan Entitas Anak Pinjaman
Tn. Dodi Hendra Wijaya Direktur Utama dan pemegang saham Perusahaan 

dan Entitas Anak Pinjaman
Tn. Kamsuri Pemegang saham Perusahaan tahun 2009 dan 2008 Pinjaman
Tn. Adi Wibowo Adisaputro Direktur Perusahaan dan Entitas Anak serta pemegang

saham PT Alam Abadi Resources, pemegang saham
Perusahaan Pinjaman

PT. Kusuma Persada Memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan Pemberian jaminan
afiliasi aset

Ny. Dwijawanti Widiatmadja, SH Komisaris Perusahaan dan pemegang saham 
PT. Alam Abadi Resources, pemegang saham Pemberian jaminan
Perusahaan aset

Seluruh transaksi dengan pihak yang berelasi di atas merupakan pinjaman yang tidak berhubungan dengan aktivitas operasional utama Perusahaan dan
Entitas Anak. Transaksi ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tanpa pengenaan bunga.

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang kepada pihak yang berelasi pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan Entitas
Anak tidak perlu membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena seluruh piutang dengan pihak yang berelasi dapat ditagihkan.

Oleh karena sifat dari hubungan ini, terdapat kemungkinan bahwa syarat dan kondisi dari transaksi di atas tidak sama dengan transaksi-transaksi yang
terjadi dengan pihak yang tidak berelasi.

Pihak yang berelasi Hubungan
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30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

Mata uang asing Rupiah ekuivalen Mata uang asing Rupiah ekuivalen

Aset
Kas dan bank 149.971$               1.323.191.575       2.090$                     18.792.425               
Piutang usaha 788.247$               6.954.704.080       358.655$                 3.224.667.208          

Jumlah aset 8.277.895.655       3.243.459.633          

Liabilitas
Pinjaman investasi

Hutang jangka pendek -                            -                            6.000.000$              53.946.000.000        
Hutang jangka panjang 6.000.000$            52.938.000.000     -                                

Jumlah liabilitas 52.938.000.000     53.946.000.000        

31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

a. Surat Pernyataan Dukungan Kegiatan Pertambangan

b. Surat kesepakatan Bersama

1. Pemilik lahan meminta SMR untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan di wilayah tanah milik pemilik lahan.

2.

3.

4.

5. Jangka waktu pelaksanaan surat kesepakatan adalah selama masa IUP, termasuk perpanjangan dan perubahan-perubahannya.

c. Kewajiban pengelolaan Lingkungan Hidup

Perusahaan dan Entitas Anak telah membentuk penyisihan atas taksiran kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup (Catatan 20) .

Sejak tahun 2008 hingga 2011, SMR, Entitas Anak memperoleh surat pernyataan dukungan dari warga masyarakat pemilik tanah, tua adat, dan aparat
pemerintah desa dari enam desa di kecamataan Kuatnana dan Amanuban Tengah, yang berisi pernyataan dukungan atas kegiatan penambangan
mangan di wilayah lahan yang mereka miliki. Pada tahun 2011, SMR, diwakili oleh pejabat Direktur Utama/Kuasa Direksi, menandatangani Surat
Pernyataan Dukungan Kegiatan Penambangan. Surat ini berisi pernyataan dukungan dari para pemilik tanah terkait kegiatan SMR dengan memberikan
hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki, yang berlaku selama masa Izin Usaha Pertambangan, dan perpanjangannya, yang dimiliki oleh SMR. Hak
pengelolaan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyerahkan dan menggunakan lahan/bidang tanah, melakukan kegiatan pembukaan lahan
(land clearing) , pembuatan jalan akses baru ke area tambang, perbaikan jalan akses yang sudah ada, dan pengangkutan hasil tambang, dan penjualan
hasil tambang di wilayah tersebut.

Hingga tanggal 30 september 2011, SMR, Entitas Anak, dan masing-masing 40 orang pemilik lahan/tuan tanah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP), menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang isinya antara lain:

Atas jasa pengawasan dan pemilahan tersebut, SMR bersedia membayar kepada pemilik lahan senilai Rp400 per kilogram (atau sama dengan
Rp400.000 per ton) atas mangan yang diperoleh.

Atas penyerahan hak pengelolaan dan pemilik lahan, SMR menunjuk pemilik lahan untuk melakukan pengawasan dan pemilahan mineral logam
mangan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan pada bidang tanah yang dimiliki pemilik lahan.

Penegasan kembali atas penyerahan hak pengelolaan bidang tanah milik pemilik lahan/tuan tanah kepada SMR untuk selanjutnya SMR menjadi
pemegang yang sah atas hak pengelolaan tersebut.

Atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki oleh Perusahaan dan Entitas Anak, manajemen tidak melakukan aktivitas lindung nilai karena
belum adanya kebutuhan atas pengelolaan lindung nilai mata uang asing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011
dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak telah, dan di masa mendatang mungkin, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam peraturan
pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menerapkan ukuran yang secara teknis dapat dibuktikan dan secara ekonomis memungkinkan.

30 September 2011 31 Desember 2010
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31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI -  LANJUTAN

d. Perjanjian Penjualan

1.

2. Kedua belah pihak menyetujui atas adanya transaksi pembayaran uang muka sebesar Rp15.000.000.000 (Catatan 15).

1.

2. Kedua belah pihak menyetujui atas adanya transaksi pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000.000.

e. Perjanjian Pemberian Jaminan

f. Peraturan Kehutanan

Pada tanggal 30 Maret 2011, Peraturan Kehutanan 2008 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 (Peraturan
Kehutanan 2011) antara lain mengenai perubahan ketentuan IPPKH. Menurut Peraturan Kehutanan 2011, penggunaan kawasan hutan dilakukan
berdasarkan IPPKH yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Lahan kompensasi harus dipenuhi oleh pemohon izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun, jika
Perusahaan tidak dapat menyediakan lahan kompensasi yang diminta, perusahaan harus membayarkan pendapatan negara bukan pajak secara tahunan
kepada Menteri Kehutanan sebesar 1% dari jumlah nilai produksi. Peraturan Kehutanan 2006 tidak menyebutkan bagaimana menentukan jumlah nilai
produksi. Jangka waktu IPPKH diberikan untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Pada tanggal 10 Juli 2008, Peraturan Kehutanan 2006 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 (Peraturan
Kehutanan 2008) antara lain mengenai penambahan bentuk kompensasi atas IPPKH. Menurut Peraturan Kehutanan 2008, IPPKH dengan kompensasi
lahan dilaksanakan dengan 2 cara: menyediakan lahan kompensasi, atau membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan
Hutan. IPPKH dengan kompensasi lahan berlaku untuk IPPKH yang bersifat komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% dari
luas daratan provinsi, sedangkan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan berlaku untuk IPPKH yang bersifat
komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daratan provinsi. Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi
Nusa Tenggara Timur, wilayah IPPKH Perusahaan termasuk dalam kondisi nomor dua, dimana Perusahaan berkewajiban membayar PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan. 

Objek dari kontrak penjualan adalah bijih mangan yang berasal dari pertambangan milik SMR, Entitas Anak, dengan jumlah kuantitas bijih
mangan sebanyak 10.000 DMT dengan toleransi kurang lebih 10%. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp2.100.000 per DMT dengan FOB
Pelabuhan Kupang, Indonesia. Pengiriman dimulai pada bulan April 2011.

Pada tanggal 3 Februari 2011, SMR, Entitas Anak, mengadakan perjanjian dengan PT Kusuma Persada untuk pemberian jaminan beberapa bidang
tanah milik PT Kusuma Persada atas fasilitas pinjaman yang diperoleh SMR dari PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Atas pemberian jaminan
ini, SMR tidak memiliki kewajiban apapun terhadap PT Kusuma Persada (Catatan 19b).

Pada tanggal 21 Maret 2011, SMR, Entitas Anak, mengadakan perjanjian dengan Ny. Dwijawanti Widiatmadja, Komisaris Perusahaan, untuk
pemberian jaminan sebidang tanah milik Ny. Dwijawanti Widiatmadja atas fasilitas pinjaman yang diperoleh SMR dari PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Atas pemberian jaminan ini, SMR tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Ny. Dwijawanti Widiatmadja (Catatan 19a) .

Pada tanggal 10 Maret 2006, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut-II/2006 (Peraturan Kehutanan 2006) mengenai
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjelaskan mengenai izin untuk menggunakan hutan bukan untuk kegiatan hutan. Menurut Peraturan
Kehutanan 2006, perusahaan diberikan izin perhutanan untuk menggunakan area hutan untuk kegiatan komersial, dengan sejumlah syarat, salah satu
syarat yang signifikan adalah menyediakan lahan bukan hutan seluas dua kali dari luas hutan yang digunakan (lahan kompensasi). Selain itu juga
terdapat persyaratan teknis untuk lahan kompensasi tersebut, yaitu kondisi calon lahan kompensasi adalah jelas statusnya dan tidak dalam sengketa,
dan dapat dihutankan kembali (direboisasi).

Pada tanggal 23 November 2010, SMR, Entitas Anak, dan Zhanjiang Junyu Minerals Co. Ltd. telah menandatangani Perjanjian Penjualan dimana para
pihak setuju atas beberapa hal, antara lain:

Objek dari kontrak penjualan adalah bijih mangan yang berasal dari pertambangan milik SMR, Entitas Anak, dengan jumlah kuantitas bijih
mangan sebanyak 15.000 DMT dengan toleransi kurang lebih 10%. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp2.100.000 per DMT dengan FOB
Pelabuhan Kupang, Indonesia. Pengiriman dimulai pada bulan April 2011.

Pada tanggal 22 November 2010, SMR, Entitas Anak, bersama Zhanjiang Development District Jinghong Trade Limited Company telah
menandatangani Perjanjian Penjualan dimana para pihak setuju atas beberapa hal, antara lain:
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31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI -  LANJUTAN

a. IPPKH pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% dari luas provinsi, dengan ketentuan:

a.

b. Komersial: Kompensasi lahan dengan ratio 1:2 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3.

b. PPKH pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas provinsi, dengan ketentuan:

a.

b.

g. Hukum Pertambangan Terbaru

Non komersial: Kompensasi lahan dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu yang bersifat permanen dan secara teknis
tidak dapat dilakukan reklamasi (kategori L3).

Non komersial: membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
dengan ratio 1:1

Komersial: membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan
ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3. 

Pada bulan Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan dua peraturan pelaksanaan Undang-undang seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 22/2010 dan
23/2010 ("PP No. 22" dan "PP No. 23"). PP No. 22 mengatur tentang pembentukan area pertambangan dengan izin usaha pertambangan baru ("Izin
Usaha Pertambangan" atau "IUP"). PP No. 23 memberikan klarifikasi seputar prosedur untuk memperoleh IUP baru. PP No. 23 juga mengharuskan
perusahaan dengan izin usaha pertambangan KP ("Kuasa Pertambangan") yang akan diubah menjadi IUP dalam jangka waktu tiga bulan dari
penerbitan PP No. 23, namun rincian prosedur akan ditentukan secara terpisah.

Pada bulan Desember 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34/2009, yang memberikan kerangka hukum untuk mewajibkan
perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik ("Kewajiban Pasar Domestik" atau "DMO").
Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan No. 1604 K/30/MEM/2010 yang
menetapkan persentase DMO minimum 24,75%.

Pada bulan September 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17/2010 ("PP No. 17") yang berkaitan dengan prosedur untuk
pengaturan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara, yang mengatur bahwa penjualan mineral logam (termasuk mangan) harus dilakukan
dengan mengacu pada harga patokan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang akan diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Dalam PP No. 17, spot dan kontrak jangka panjang yang telah ditandatangani sebelum tanggal peraturan ini harus
menyesuaikan ketentuan mereka untuk mematuhi peraturan dalam waktu 6 bulan untuk kontrak spot dan 12 bulan untuk kontrak jangka panjang.
Kontrak-kontrak tersebut, yang mana harga penjualan mangannya telah dinegosiasi ulang berdasarkan dan sesuai dengan instruksi Pemerintah,
dikecualikan.

Pada tanggal 29 Mei 2008, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18/2008 (PerMen ESDM 18/2008) yang mengatur tentang
reklamasi dan penutupan tambang

Pada bulan Desember 2010, Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") tentang reklamasi dan pascatambang telah diterbitkan. Oleh karenanya,
PerMen ESDM 18/2008 masih berlaku sepanjang Peraturan Menteri tersebut tidak bertentangan dengan PP No. 78 Tahun 2010. Pemegang IUP-
Eksplorasi harus memenuhi persyaratan yang mencakup, antara lain, rencana reklamasi dalam rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan memberikan
jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada sebuah bank milik negara. Pemegang IUP-Operasi Produksi harus
memenuhi persyaratan tertentu yang termasuk, antara lain: (1) penyusunan rencana reklamasi 5 tahun dan rencana pasca tambang; (2) dan penyediaan
jaminan reklamasi yang dapat berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada sebuah bank milik negara, bank garansi, asuransi atau cadangan
akuntansi (jika memenuhi syarat) serta jaminan pascatambang dalam bentuk deposito berjangka di bank milik negara.

Dampak pemberlakuan Peraturan Kehutanan 2011 terhadap Perusahaan adalah bahwa Perusahaan mungkin saja diharuskan membayar PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, mengingat provinsi dimana Perusahaan
beroperasi mempunyai luas hutan di atas 30% dari luas provinsi.

Pada tanggal 16 Desember 2008, Parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang baru tentang pertambangan mineral dan batubara ("UU"), yang
telah disetujui Presiden pada tanggal 12 Januari 2009, menjadi UU No. 4/2009. 

Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan
permohonan. Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun. Peraturan Menteri Kehutanan ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 April 2011.

SMR, Entitas Anak, telah memenuhi PP. No. 78, melalui antara lain penyerahan dokumen perihal jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada Dinas
Pertambangan dan Energi Kanupaten Tomor Tengah Selatan, pada tanggal 17 Maret 2011.
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31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI -  LANJUTAN

h. Inpres No. 10 Tahun 2011

32. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar

ASET KEUANGAN LANCAR
Kas dan bank 8.585.258.809       8.585.258.809       5.197.699.436         5.197.699.436          
Piutang usaha - pihak ketiga 6.974.566.940       6.974.566.940       3.224.667.208         3.224.667.208          
Piutang lain-lain - pihak ketiga 351.258.300          351.258.300          162.445.835            162.445.835             

JUMLAH ASET KEUANGAN LANCAR 15.911.084.049     15.911.084.049     8.584.812.479         8.584.812.479          

ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak yang berelasi 838.900.000          838.900.000          9.869.051.800         9.869.051.800          

JUMLAH ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR 838.900.000          838.900.000          9.869.051.800         9.869.051.800          

JUMLAH ASET KEUANGAN 16.749.984.049     16.749.984.049     18.453.864.279       18.453.864.279        

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
Hutang usaha - pihak ketiga 73.055.965            73.055.965            602.370.000            602.370.000             
Hutang lain-lain 37.430.000            37.430.000            -                              -                                
Pendapatan diterima di muka 14.408.051.212     14.408.051.212     26.723.619.200       26.723.619.200        
Biaya masih harus dibayar 5.482.275.595       5.482.275.595       1.985.652.163         1.985.652.163          
Pinjaman bank 866.666.667          866.666.667          53.946.000.000       53.946.000.000        
Pinjaman lainnya -                            -                            26.750.000.000       26.750.000.000        
Hutang sewa pembiayaan 16.424.961.618     16.424.961.618     4.155.195.714         4.155.195.714          
Hutang pembiayaan konsumen 417.688.084          417.688.084          168.688.561            168.688.561             

JUMLAH LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK 37.710.129.141     37.710.129.141     114.331.525.638     114.331.525.638      

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG
Hutang kepada pihak yang berelasi 39.760.059.080     39.760.059.080     172.034.080            172.034.080             
Pinjaman bank 55.738.000.000     55.738.000.000     -                              -                                
Pinjaman lainnya 26.750.000.000     26.750.000.000     -                              -                                
Hutang sewa pembiayaan 10.738.174.028     10.738.174.028     7.523.359.893         7.523.359.893          
Hutang pembiayaan konsumen 566.591.557          566.591.557          232.681.398            232.681.398             

JUMLAH LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG 133.552.824.666   133.552.824.666   7.928.075.371         7.928.075.371          

JUMLAH LIABILITAS KEUANGAN 171.262.953.806   171.262.953.806   122.259.601.009     122.259.601.009      

Pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011
(Inpres No. 10 Tahun 2011), tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, dalam
rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Presiden Republik Indonesia menginstruksikan antara lain kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota
untuk melakukan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi
(hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi), rekomendasi dan pemberian izin lokasi selama 2 tahun
terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola
hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem. 

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal
30 September 2011dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

31 Desember 201030 September 2011

Sampai dengan tanggal 24 Juni 2011, Perusahaan masih melakukan pengkajian apakah WIUP Perusahaan masuk dalam kawasan hutan alam primer
sesuai dengan Inpres ini.
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33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN

Jumlah saham Jumlah nominal Jumlah saham Jumlah nominal
Rp Rp

Modal dasar 4.000.000.000       400.000.000.000   4.000.000.000         400.000.000.000      
Saham biasa atas nama

Modal ditempatkan dan disetor penuh
- PT. Dana Hayati Wisesa 200.000.000          20.000.000.000     200.000.000            20.000.000.000        
- PT. Alam Abadi Resources 800.000.000          80.000.000.000     800.000.000            80.000.000.000        
- Masyarakat -                            -                            500.000.000            50.000.000.000        

Jumlah 1.000.000.000       100.000.000.000   1.500.000.000         150.000.000.000      

Saham dalam portepel 3.000.000.000       300.000.000.000   2.500.000.000         250.000.000.000      

34. REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

a.

b.

c. PSAK No. 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”, mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. 

d.

e.

f.

g.

h.

Sebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan memperoleh Surat pemberitahuan Efektif atas Penyertaan Pendaftaran Emisi Saham No. S-10710/BL/2011
dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bepepam-LK) untuk mengadakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat
sejumlah 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran Rp 600 setiap saham. Perusahaan telah mencatatkan
seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2011 (Catatan No. 1dan 22) . Atas dasar hal tersebut, perubahan susunan pemegang
saham Perusahaan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana saham adalah sebagai berikut:

ISAK No. 20, “Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham”, membahas bagaimana suatu entitas
memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena perubahan dalam status pajaknya atau pemegang sahamnya.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan
konsolidasiannya.

PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan
saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.

PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna
untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan; dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen
keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut

ISAK No. 15, “PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya”, memberikan pedoman bagaimana
menilai pembatasan jumlah surplus dalam program imbalan pasti yang dapat diakui sebagai aset dalam PSAK No. 24 (revisi 2010), “Imbalan Kerja”

Keterangan

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku untuk Perusahaan dan Entitas Anak yang telah diterbitkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 30 September 2011:

PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”, menetapkan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang
asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan.

PSAK No. 18 (Revisi 2010), “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”, mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat
purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi PSAK No. 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”.

PSAK No. 46 (Revisi 2010), “Akuntansi Pajak Penghasilan”, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi
pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan;
serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan.
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35. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

a. Risiko harga

b. Risiko eksplorasi

c. Risiko terkait faktor sosial dan lingkungan

d. Risiko terkait sumber pendapatan tunggal dan kegiata operasional yang terkonsentrasi

Akun yang terpengaruh oleh risiko ini dalam  laporan keuangan terutama akun Pendapatan dan Inventory.

e. Risiko ketidakstabilan politik indonesia

f. Risiko pasar, nilai tukar mata uang asing dan tingkat bunga

g. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Perusahaan mengidikasikan bahwa arus kas masuk dari
pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Dalam kebijakan manajemen risiko
likuiditas, Perusahaan melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional
Perusahaan dan mengurangi fluktuasi dalam arus kas. Manajemen Perusahaan juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraaan arus kas dan arus
kas actual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan dan Entitas Anak menghadapi berbagai macam risiko keuangan, termasuk dampak perubahan
harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan, Perusahaan dan Entitas Anak tidak akan
mampu mengelola risiko stratejik maupun taktis dengan hanya bersikap pasif. Oleh karena itu, Perusahaan dan Entitas Anak selalu berusaha untuk
meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perusahaan dan Entitas Anak sehingga mampu mengelola risiko dan menjadikannya sebagai hal yang
menguntungkan Perusahaan dan Entitas Anak.

Risiko tidak adanya indeks harga batu mangan yang dianut secara konsisten oleh industri mangan secara umum oleh para pelaku pasarnya.
Benchmarking harga dilakukan secara over-the-counter diantara penjual dan pembeli. Hal ini menyebabkan adanya risiko inefisiensi harga.

Hasil operasi Perusahaan dan Entitas Anak sangat tergantung pada harga penjualan batu mangan. Apabila terjadi penurunan harga batu mangan dunia
secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perusahaan.
Akun yang terpengaruh oleh risiko harga dalam laporan keuangan terutama akun Pendapatan dan Piutang.

Aktivitas eksplorasi barang tambang yang dilakukan Entitas Anak (SMR) memiliki risiko tinggi dimana ada kemungkinan tidak ditemukannya atau
ditemukannya sumber tambang baru. Walaupun ditemukan, cadangan pada sumber baru tersebut dapat memberikan atau tidak memberikan tingkat
keuntungan secara komersial kepada SMR. Akun yang terpengaruh oleh risiko eksplorasi dalam laporan keuangan terutama akun harga pokok
penjualan.

Risiko penambangan ilegal dapat menyebabkan gangguan terhadap aktivitas Perusahaan, kerugian penurunan cadangan serta kenaikan biaya
rehabilitasi pada wilayah konsesi yang berkaitan. Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan antara lain relokasi penduduk
dan kecelakaan kerja dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak.

Selain itu, risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang dapat meningkatkan biaya operasi Perusahaan secara signifikan yang akan berdampak
negatif bagi kondisi keuangan. Perusahaan melalui Entitas Anak mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang berdasarkan karakteristik
geologis dari tambang-tambang yang dioperasikannya.

Akun yang terpengaruh oleh risiko ini dalam laporan keuangan terutama akun HPP

Semua arus kas dan keuntungan operasional Perusahaan dan Entitas Anak berasal dari penjualan batu mangan yang dihasilkan dari satu-satunya
pertambangan operasional dan penggunaan aset Perusahaan dan Entitas Anak yang dioperasikan di tambang tersebut. Setiap hambatan operasional
yang signifikan dalam proses penambangan dan kegiatan terkait lainnya dapat menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, dan hasil kegiatan operasi Perusahaan dan Entitas Anak.

Ketidakstablian politik di Indonesia dapat secara merugikan mempengaruhi perekonomian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi usaha, kondisi
keuangan dan hasil kegiatan operasi Perusahaan. Perkembangan politik dan perkembangan sosial terkait yang tejadi di Indonesia tidak dapat
diperkirakan di masa lalu dan tidak ada jaminan bahwa gangguan sosial atau sipil tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang dan dengan skala
yang lebih besar atau bahwa setiap gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, secara materiil dan secara merugikan
mempengaruhi usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perusahaan.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan untuk saham Perusahaan menjadi fluktuatif. Fluktuasi dalam nilai tukar
antara Rupiah dan mata uang lainnya dapat mempengaruhi nilai hasil valuta asing. Perusahaan terekspos tingkat suku bunga yang berasal dari
perubahan tingkat suku bunga atas kewajiban yang dikenakan bunga.
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36. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

a. Laporan posisi keuangan
2011 2010

ASET
ASET LANCAR

Kas dan bank 558.548.462            4.598.795                 
Piutang usaha - pihak yang berelasi 270.000.000            -                                
Piutang lain-lain 400.000                   -                                
Pajak dibayar di muka 124.426.382            -                                
Aset lancar lainnya-emisi saham 4.945.666.842         -                                

JUMLAH ASET LANCAR 5.899.041.686         4.598.795                 

ASET TIDAK LANCAR
Investasi saham 97.670.000.000       96.680.000.000        
Piutang kepada pihak berelasi -                              4.340.000.000          
Aset pajak tangguhan bersih 171.931.068            111.699.000             
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi

penyusutan 8.925.250                -                                

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 97.850.856.318       101.131.699.000      

JUMLAH ASET 103.749.898.004     101.136.297.795      

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Hutang pajak 101.223.493            -                                
Biaya masih harus dibayar 2.864.639.161         446.412.500             

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 2.965.862.654         446.412.500             

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Hutang kepada pihak yang berelasi 2.238.462.070         1.980.128.500          

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 2.238.462.070         1.980.128.500          

JUMLAH LIABILITAS 5.204.324.724         2.426.541.000          

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham
Modal dasar - 400.000 saham pada 

tahun 2011 dan 2010
Modal ditempatkan dan disetor penuh

1.000.000.000  saham dan 100.000 saham masing-masing 
pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 100.000.000.000     100.000.000.000      

Defisit (1.454.426.720)        (1.290.243.205)         

JUMLAH EKUITAS 98.545.573.280       98.709.756.795        

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 103.749.898.004     101.136.297.795      

b. Laporan laba rugi komprehensif
2011 2010

(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

Pendapatan 1.020.000.000         -                                
Pendapatan lainnya 16.528.648              -                                
Beban umum dan administrasi (1.254.985.566)        -                                
Baban lain-lain (5.958.665)               (90.000)                     

Rugi sebelum pajak (224.415.583)           (90.000)                     

Penghasilan pajak
Tangguhan 60.232.068              -                                

Rugi Neto (164.183.515)           (90.000)                     
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30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)
36. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 - LANJUTAN

c. Laporan perubahah ekuitas
Modal Defisit Jumlah ekuitas

ditempatkan dan bersih
disetor penuh

Saldo per 31 Desember 2009 1.200.000.000       (955.152.175)           244.847.825             

Rugi neto untuk periode sembilan bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 -                            (90.000)                    (90.000)                     

Saldo per 30 September 2010 1.200.000.000       (955.242.175)           244.757.825             

Saldo per 31 Desember 2010 100.000.000.000   (1.290.243.205)        98.709.756.795        

Rugi neto untuk periode sembilan bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 -                            (164.183.515)           (164.183.515)            

Saldo per 30 September 2011 100.000.000.000   (1.454.426.720)        98.545.573.280        

d. Laporan arus kas
2011 2010

(Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan 750.000.000            -                                
Pembayaran kepada pemasok (2.538.064.661)        -                                
Pembayaran kepada karyawan (1.243.813.336)        -                                
Pembayaran pajak (23.202.889)             -                                
Penerimaan (pembayaran) operasi lain 10.169.983              (90.000)                     

KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI (3.044.910.903)        (90.000)                     

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penambahan investasi saham (990.000.000)           -                                
Perolehan aset tetap (9.473.000)               -                                

KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (999.473.000)           -                               

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pihak berelasi 4.598.333.570         -                                

KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 4.598.333.570         -                               

Kenaikan (penurunan) kas dan bank 553.949.667            (90.000)                     

KAS DAN BANK AWAL PERIODE 4.598.795                4.847.825                 

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 558.548.462            4.757.825                 
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