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Samindo Resources  Catatkan Kinerja Positif di
2013

Jakarta, 25 Maret 2014 – PT Samindo Resources Tbk (Kode emiten: MYOH), salah satuperusahaan penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi, membukukan kinerja yang sangatbaik pada tahun 2013. Ditengah kondisi industri batubara yang sedang mengalami penurunan,Perseroan berhasil menjaga konsistensi dengan pencapaian yang sangat baik. Perseroanmencatatkan pertumbuhan laba bersih dengan sangat signifikan, yaitu sebesar 380.7%, dari Rp36.1 milliar pada tahun 2012 menjadi Rp 173.7 milliar pada tahun 2013.Ada dua faktor yang mempengaruhi peningkatan laba bersih Perseroan.  Faktor yang pertamaadalah penerapan metode akuntansi pooling of interest, dimana Perseroan hanya mengakui lababersih dari entitas anak pasca akuisisi. Seperti yang sudah diketahui pada akhir 2012 Perseroanmelakukan aksi korporasi dengan melakukan akuisisi tiga anak perusahaan. Mengacu pada metode
pooling of interest, maka laba bersih anak perusahaan di periode pra akuisisi oleh Perseroan tidakdiakui. Faktor yang kedua datang dari nilai tukar yang terdepresiasi sampai dengan 26%.“Depresiasi nilai tukar memberikan dampak yang cukup signifikan pada kinerja keuanganPerseroan karena ada sebagian pendapatan Perseroan dalam mata uang dollar “ ujar CorporateSecretary Perseroan, Hananto Wibowo.Dari sisi operasional pencapaian yang sangat baik ini juga di dorong oleh positifnya kinerjaoperasional Perseroan. Seluruh lini bisnis Perseroan mencatatkan pertumbuhan volume produksisepanjang tahun 2013. Pertumbuhan tertinggi dikontribusi oleh lini bisnis produksi batubara (coal
getting) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 26.7%, dengan jumlah volume produksi batubaramencapai 9 juta ton.
Sekilas PT Samindo Resources TbkSamindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaanjasa pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (wasted removal) dan produksi batubara(coal production), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi dan pengeboran(geological mapping and drilling). Sebagai investment holding company, Samindo menjalankankeempat kegiatan produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PTTrasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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