Press Release

Laba Bersih Samindo Melejit 71%
Jakarta, 26 April 2018 – PT Samindo Resources Tbk (“Perseroan”), perusahaan penyedia jasa
pertambangan batubara terintegrasi di Indonesia, mencatat pertumbuhan laba bersih dengan sangat
meyakinkan di akhir kuartal pertama tahun 2018. Perseroan membukukan laba bersih sebesar USD 5.8
juta atau tumbuh 71% dibandingkan dengan periode yang lalu.
Ringkasan Kinerja Keuangan PT Samindo Resources Tbk Kuartal 1 2018
Mar-17

Mar-18

Growth

Pendapatan

44,305,379

52,838,778

19.3%

Biaya Pokok Pendapatan

38,216,918

42,697,910

11.7%

Laba Bruto

6,088,461

10,140,868

66.6%

Laba Operarsi

4,440,526

7,902,611

78.0%

Laba Sebelum Pajak

4,540,210

7,746,596

70.6%

Laba Bersih

3,405,788

5,823,783

71.0%

Naiknya total pendapatan yang dibukukan Perseroan menjadi faktor utama yang mendorong laba
Perseroan. Sebagaimana yang diketahui, sejak pertengahan tahun 2017 Perseroan berhasil
membukukan kontrak kerja sama dengan Bayan group. Dampak dari kontrak tersebut adalah adanya
tambahan pendapatan yang dihasilkan oleh Perseroan selain dari proyek tambang KIDECO yang telah
berjalan selama 17 tahun.

Keberhasilan Perseroan dalam mengelola profitabilitas juga tidak terlepas usaha keras manajemen
dalam pengelolaan biaya. Indikasi tersebut terlihat dari pertumbuhan biaya pokok pendapatan
Perseroan yang lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan. Salah satu faktor utama yang menahan
laju biaya pokok pendapatan adalah konsumsi volume BBM untuk aktifitas pemindahan batuan
penutup. Selain konsumsi BBM, beberapa komponen biaya spare part juga mencatat pertumbuhan
negatif, terutama untuk biaya pemakaian ban. Pengelolaan jalan hauling yang secara rutin dilakukan
menjadi faktor utama yang memperpanjang durasi penggunaan ban.
“Sepanjang tahun lalu harga BBM terus merangkak naik sejak akhir 2016, oleh karenanya manajemen
sejak tahun lalu terus berusaha untuk melalukan evaluasi terkait aktifitas operasional untuk menekan
tingkat konsumsi BBM” ungkap Zaki, Investor Relations PT Samindo Resources Tbk. “sebagai tambahan,
sebagian besar kontraktor kami juga telah melakukan penyesuaian harga atas kenaikan harga BBM
pada tahun lalu, sehingga relatif tidak ada perubahan harga yang cukup singnifikan pada 2018” tambah
Zaki.
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Sekilas PT Samindo Resources Tbk
Samindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaan jasa
pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (overburden removal) dan produksi batubara
(coal getting), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi dan pemboran (geological
mapping and drilling). Sebagai investment holding company, Samindo menjalankan keempat kegiatan
produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PT Trasindo Murni
Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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