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Dengan hormat,

Merujuk su「at Bu「sa Efek lndonesia (′′BEl’’) dengan Nomor S-01457/BEl.PPU/03-2020 te鴫anggai

O3 Maret 2020 tentang Penyampaian Penjelasan Atas ImpIikasi Beriaku Efektifnya PSAK 71, 72,

Dan 73 Tahun 2020 Terhadap Lapo「an Keuangan Perseroan, dengan ini kami menyampaikan

Penjelasan atas hal tersebut, Sebagai berikut:

1. Dampak implementasi PSAK 71, 72 dan 73 te「hadap performa keuangan Pe「seroan pada　　`

akun penjuaian dan laba rugi Perseroan khususnya pada periodeしaporan Keuangan pe「

31 Ma「et 2020 sebagai be「ikut:

a. Apakah menyebabkan Perseroan membukukan rugi usaha dan /atau rugi bersih

dengan penerapan PSAK 71, 72 dan 73? Mohon penjelasan detaii Perseroan.

」awab:

Atas penerapan PSAK 71, 72 dan 73 tersebut, tidak berdampak sign綱kan ‾terhadap

しaporan Keuangan Perseroan karena pada dasamya Perseroan beIum dapat

memastikan apakah Pe「seroan dapat membukukan rugi usaha dan/ atau rugi bersih

dikarenakan saat ini masih be「ada di posisi awaI bulan Maret 2020.
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b. Terkait PSAK 72, aPakah Perseroan memiiiki kontrak pendapatan yang be巧angka

Waktu lebih dari l (Satu) tahun? Apabila ’“ya一’, aPakah kontrak te「sebut menyebabkan

Pe「SerOan tidak membukukan pendapatan dengan diterapkannya PSAK tersebut?

Mohon penjelasan detaiI Perseroan.

Jawabこ

Perseroan saat ini bergerak di bidang perdagangan kayu olahan berorientasi ekspor dan

tidak memiliki kont「ak pendapatan be両ngka waktu Iebih dari l (satu) tahun. Adapun

dampak impiementasi PSAK 72 terhadapしaporan Keuangan Perseroan hanya pada

Perlakuan pengakuan Piutang Usaha yaitu terdapat seIisih 2 (dua) - 3 (tiga) hari baru

dapat dibukukan. Ha=ni dikarenakan proses pengiriman barang jadi dari dari gudang

penyimpanan sampai proses muat ke kapal pengiriman memakan waktu 2 (dua) - 3 〈tiga)

ha「i.

C. Terkait PSAK 73, aPakah Perseroan memiiiki sewa yang menyebabkan dicatatkannya aset

hak guna pada aset Pe「seroan? Jika一一ya’一, mOhon penjeiasan mengenai dampak terhadap

pos aset dan liab航as Perseroan.

」awab:

Perseroan memiIiki aset yang disewakan kepada perusahaan te「af楠si akan tetapi aset

tersebut termasuk di daiam kategori p「ope面investasi. Namun demikian, Pendapatan

dari persewaan aset ini bukanlah merupakan pendapatan utama Perse「oan sehingga

dampak impIementasi PSAK 73面　tidak signifikan terhadapしapo「an Keuangan　　`

Perseroan.

2. Mitigasi risiko yang diIakukan Perseroan atas dampakyangtく河adi pada butir l di atas.

」awab:

Terkait dengan impIementasi PSAK 71, Perseroan masih te「us memantau 「isiko yang akan

timbui dan akan segera mengamb旧indakan yang diperlukan untuk memastikan dampak

minimalnya terhadap performa keuangan Perseroan.
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3. Mohon penjelasan Perseroan atas informasi atau kejadian penting Iainnya yang materiai

dan dapat mempengaruhi keIangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi

harga saham Perseroan.

」awab:

Merujuk kepada pihak internaI Perseroan, Pada saat ini tidak terdapat informasi atau

Pun kejadian penting Iainnya yang tergo10ng materiaI dan diperkirakan dapat

mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan se舶　dapat mempengaruhi harga

Saham Pe「se「oan・ Namun demikian′ Perseroan tidak menutup kemungkinan ha「ga

Saham Pe「se「oan dapat terpengaruh sebagai dampak atas implementasi PSAK 71, 72 dan

73 tersebut.

Demikian disampaikan, ataS Perhatian dan ke巾asamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


