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Trend Positif Kinerja Samindo Berlanjut di 2014
Jakarta, 27 Maret 2015 –Berada ditengah-tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastianbukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui. Namun demikian PT Samindo Resources Tbk (Kodeemiten: MYOH), salah satu perusahaan penyedia jasa pertambangan batubara terintegrasi berhasilmengelola ketidakpastian tersebut dan menutup tahun 2014 dengan pencapaian yang positif.Hasil yang positif ditorehkan Samindo baik dari sisi operasioanal maupun dari sisi finansial. Darisisi operasional, Samindo berhasil mempertahankan rata-rata stripping ratio di bawah 6, walapunsebagian besar pemilik tambang berusaha menekan stripping ratio serendah mungkin.Volumepemindahan batuan penutup mencatat pertumbuhan sebesar 4.9% dari 51.7 juta bcm menjadi 54.2juta bcm. Sejalan dengan pertumbuhan volume pemindahan lahan penutup, volume coal gettingSamindo juga mencatatkan hasil yang positif. Volume coal getting Samindo mencapai 9.5 juta tonpada akhir 2014, atau mengalami kenaikan sebesar 7.2%. Kenaikan volume produksi jugadibukukan oleh bisnis pengangkutan batubara yang tumbuh sebesar 5.9%, dari 30.3 juta tonmenjadi 32.0 juta ton.Positifnya kinerja operasional berdampak pada kinerja keuangan Samindo. Secara konsolidasi,pendapatan Samindo tumbuh sebesar 23.2%, dari Rp 2.5 trilliun pada 2013 menjadi Rp 3.0 trilliunpada akhir 2014. Bisnis pemindahan batuan penutup dan coal getting membukukan kenaikantertinggi, yaitu sebesar 25.1%. Sedangkan bisnis pengangkutan batubara dan pemboran eksplorasimasing-masing membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 19.6% dan 0.7%.Pertumbuhan pendapatan Samindo juga diikuti oleh peningkatan profitabilitas. Seluruh segmenpendapatan mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan.  Pada pos laba bersih, Samindomengalami pertumbuhan sebesar 54.4%, dari Rp 174 milliar pada akhir 2013 menjadi Rp 268milliar pada akhir 2014. Selain dari keberhasilan Samindo dalam pengelolaan biaya, kenaikan lababersih juga di sebabkan oleh berkurangnya kerugian akibat depresiasi nilai tukar Rupiah.“Pengaruh nilai tukar Rupiah – Dolar Amerika terhadap kinerja Samindo relatif tidak signifikanselama 2014. Nilai tukar Rupiah hanya terdepresiasi sebesar 2%. Oleh karena itu kerugian atas nilaitukar mengalami penurunan cukup signifikan dan berdampak positif pada kenaikan laba bersih”,ujar Hananto Wibowo, Sekretaris Perseroan Samindo.
Sekilas PT Samindo Resources TbkSamindo Resources adalah investment holding company dengan kompetensi inti dalam penyediaanjasa pertambangan batubara dalam hal pemindahan lahan (overburden removal) dan produksibatubara (coal production), pengangkutan batubara (coal hauling) dan pemetaan geologi danpengeboran (geological mapping and drilling). Sebagai investment holding company, Samindomenjalankan keempat kegiatan produksi tersebut melalui empat anak perusahaan yaitu PT SIMSJaya Kaltim, PT Trasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Mintec Abadi.
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