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PERDANA SAHAiI

(dua
S€banyak-banyaknya seb€sar 1 291.500.000 (sato miliar dua rats sembibn puluh satu jula lima ratrs rib!)saham biasa arias nama, alau sebanyak'banyaknya sebesar 25%
pu[h lma p€rs€n)dari jumlah rnodal ditempalian dan dis€tor penuh Pe6€oan s.lelah Penav,aBn ljmum Petdana Saham, dengan nilai nominel Rp200 (dua ratus Rupiah)seliap
sahan, yang dita{a*an kepada Masyarakat dengan HaEe Penawaran Rp ( Rupiah) seliap saham, yang herus dibayar penuh pada saal mengajukan Fomulk Pen€sanan
Pembetian Seham {'FPPS') Nilai Saham Yeng &lrwarkan dalam Penawaran umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesat Rp { Rupiah)

. .

Datam hal terjadi

. .

kebbihan psnesanan saharndalam Psne{alan Umum Perdana Saham, PT IndomobilSuks6s Intemasional Tbk, yang merupakan p6negang saham peng€ndali

perseoan m€nb€nkan o0si kepada PT Dettsche Securilies Indonesia, selaku Agen Slabilisasi untuk dan atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efuk dan pala Penjanin Emisi
Ebl(.opsiPenjatahanLebih')!nlukdapat{1)rne|akukanp€njalahanlebihsampaidengans€benyak+anyaknya193'725000(seratUssenbi|anpU|uhtj
pu|Uh.|klaribu)sahambiasaatasnamami|ikPT|ndof}obi|sukses|nlemasiona|Tb*yangne$,ati|i15%(|imebe|aspersen)daiium|ehss|UrhsahamYang0ia*anda|am
irenawaGn Umum Perdana Saham, dgngen haEa pelaksanaan yang sema dengen Ha€a Pona*alan dan (2) nelakukan pemb€lian saham di psar sekunder untuk menjaga
haqa saham pada tingkat harga yang lidak leblh €ndah dai Harga Penawa€n. Pembelian saham t€rs€but dapat dilakukan pada selu atau lebih kesempalan s6jak Tenggal
pen;abbn sempaiddgan, mana yang lebih awalanta6 (i) tanggelyang jatuh 30 {tiga plluh) Hari Kalender sqak langgalPencatatan dan dapatdihentikan sewaktu-waklu dalam
jangkawak|Ute;ebutatau(ii)hngga|dimenaAgenstabi|isasite|ahm€mb€|i'diBE|'jUm|ahk€5€|uruhanseb€6arl93'725'000(s6latUssenbilanpuluhtjgajufjuhiaiUsdua
poluh lina ribu)saham biasa atas nama
esanggupan ponuh (Ful/ Conrnitnett tafiadap Penawaran umurn Perdana Sahem PeEeloan
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Dafrar Singkatan Nama Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pemegang Saham PeBeroan

iMFl
: PT. Indomobil Finance Indonesia
CSI\,4 atau Indorent i PT. CSM Corpoctama
NFSI
PT Nissan Financial Services Indonesia
IBC
PT Indomobil Bintan Corpora
LIPINDO
PT Lippo Indorent
WlTlt4
PT Wahana Indo Trada l\.lobilindo
KHAI\.IU
PT. Kharisma l\4uda
lMSl
i PT. Indomobil Sukses InternasionalTbk
ll\4c
: PT. Indomobil l\,lanajemen Corpora

Perseoan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 1.291.500 000 (satu mtliar dua ratus
sembilan puluh salu juta lima rdtus ribu)saham biasa atas nama, atau sebanyak.banyaknya sebesar 25olo (dua puluh hma persen)dari
jumlah rnodal ditempalkan dan disetor penuh Pe6eroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru
Perseroan dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah)setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan HaEa Penawarcn
Rp (
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS").
Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawalan Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp ( . Rupiah).

. .

.

Saham Ya0g Ditawarkan dalam rangka Penawaran ljmum Perdana Saham inr seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari
porlepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari
Pe6eroan yang lelah dilempatkan dan diselo. penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam
RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu

oengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawann Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secan proforma meniadisebagai
berikul:

ModalSaham
l{ilaiNominal

PT Indofiiob I Manaienen CoFora

{du. ratu6

Juml.h l{ll.l

Katerangan

PT Indomob lSukses hlernasonalTbk

RD200

3 874 995 000
5 000

774 999 000
1

000

000
0m

Junlah

99,99

3 E74 995

0.01

5

000
000

774 999 000.000

75,00

1.000.000

0,01

Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 5 166.500.000 (lima mrliar seralus enam puluh enam juta lima ratus ribu) saham yang
terdiri dari 3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus lujuh puluh lima juta) saham yang berasalda pemegang saham Perseroan sebelum
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak-banyaknya sebesar 1.291.500.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh
satu juta lima latus bu saham yang merupakan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya ditawa an dalam Penawaran ljmum Perdana
Saham ini. Jumlah saham yang akan dicalatkan pada BEI adalah seluruh atau '1000/0 (sectus persen) saham Perseroan yang telah dan
akar dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
OPSI PENJATAHAT,I LEBIH DAN STABILISASIHARGA
Dalam halterjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, PT Indomobrl Sukses Inlernasional Tbk, yang
merupakan pemegang saham peng€ndali Persercan, m€mberikan opsi kepada Agen Stabilisasi untuk dan atas nama Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek ("Opsi Penjatahan Lebih") untuk dapal ('1) melakukan penjatahan lebih sampai
dengan 193.725.000 (serctus sembilan puluh tiga juta tuiuh ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama mrlik PT Indomobil Sukses
Internasional Tbk yang mewakili 15% (lima belas persen) darijumlah seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran lJmum Peldana
Saham, dengan haEa pelaksanaan yang sama dengan Harga Penawaran dan (2) melakukan pembelian sahan di pasar sekunder untuk

menjaga harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran Pembelian saham tersebut dapat dilalukan
pada satu atau lebih kesempatan sejak Tanggal Pencatatan sampai dengan, mana yang lebih awal antara 0)tanggal yang jatuh 30 (liga
puluh) Han Kalender sejak Tanggal Penc€tatan dan dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam jangka waklu tersebut aiau (ii) tanggal
dimana Agen Stabilisasi telah membeli, di 8El, jumlah keseluruhan sebesar 193 725.000 (seralus sembilan puluh tiga iula tujuh ralus dua
puluh lima ribu)saham biasa atas nama.
Tujuan dari dilakukannya penjatahan lebih berdasarkan opsi Penjatahan Lebih ini adalah agar Agen Stabilisasl untuk dan atas nama
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebul untuk
melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder unluk menjaga harga Saham Yang Ditawarkan agal tidak lebih
rendah dari Harga Penawaran ("Slabilisasi Harga").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Opsi Penjatahan
Lebih adalah sebagai berikut:
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Modal Saham

NilaiNominal
S€telEh Penewaran lJmum Padana
Setelah Opii Ponjrtahan Lebih

Sebelum 0psl Penjatrhrn Lebih

Keterangrn

Jumlah

Jumlah llal

Jumlah S.ham

Jumlrh Nihi
Nomlnel

15.000.000.000

1

2
3

Tbk
Corpora

PT Indomobil Sukses Intemasionai
PT Indomobil l\,4anajemen

Masyarakal

3 874 995 000

774 S99 000.000

75 00

5.000
291500 000

1.000000
258 300 000 000

001
24 99

I

3 681

270.000

736.254.000 000

000
000000
1.4E5 225 000 297 045 000.000
5

1

7125
001

2874

STABILISASI HARGA
Apabila Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan, Agen Stabilisasi untuk dan atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan parc Penjamin
Emisi Efek akan melakukan stabilisasr harga melalur pembelian Saham di pasar sekundet untuk menjaga agar harga Saham Yang
Ditawarkan tidak lebih rendah dari Harga Penawaran ('Stabilisasi Harga"). Untuk tujuan lersebut, Agen Stabilisasi dapat melakukan
Stabilisasi Harga dalam jangka waktu (i) 30 Han Kalender sejak Tanggal Pencatatan alau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi telah
membeli, di BEl, jumlah keseluruhan sebesar 193.725.000 {seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ralus dua puluh lima ribu)saham biasa
atas nama yang mewakili 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Ditawa*an dalam Penawaran Umum Perdana
Saham ("Periode Stabilisasi") dengan ketentuan sebagai berikutl
Stabilisasi Harga hanya dapal dilakukan dalam Peiode Stabilisasi;

I
2.
3
4

Jumlah saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dibatasi maksimal sejumlah dana yang drperoleh

da

pelaksanaan opsi

Penjatahan Lebih;
Agen Stabihsasi hanya dapat melakukan pembelian saham di pasar sekunder bila harga pasar saham Perseroan berada di bawah
Harga Penawarao;
Harga pelaksanaan StabilisasiHarga paling tinggisama dengan Harga Penawaranl
Agen Stabilisasi hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham yang lelah dibelinya dalam

7

rangka Stabilisasi Harga;
Agen Stabilisasi akan melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar reguler dt bursa;
Agen Stabilisasi tidak akan mengambil manlaai lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;

8

Agen Stabilisasi dalam melaksanakan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan menghrndari polensi lerjadinya

9

Agen Stabilisasiwajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada OJK, Bursa Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Elek dan PT

6

benturan kepenlingan;
lndomobil Sukses Internasional Tbk.

Sehubungan dengan pelaporan t|ansaksi harian sebagaimana dimaksud di atas, Agen Stabrlisasi akan menyampaikan laporan paling
lambatpada hari keda berikutnya, yang berisiantara laini

a
b
c.

Jumlah saham yang dib€li untuk setiap transaksi;
HaEa tiap transaksi; dan
Jumlah akumulasi saham yang lelah dibeli dan 0ilarnya

Sedangkan sehubungan dengan pelaporan final dari Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi akan menyampaikan laporan paling lambat dua
hari kerja setelah berakhirnya Stabilisasi Hatga dadatau pelaksanaan opsi Peniatahan Lebih, antara lain;
Keterangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya StabrlisasiHarga dan/atau Opsi Penjatahan Lebih;
Alasan dalam hal tidak dilaksanakannya Stabilisasi Harga dan atau 0psi Penjatahan Lebih;
Tanggal pelaksanaan Stabilisasi Haea dan atau opsi Penjatahan Lebih;
Jumlah opsiPenjatahan Lebih yang drlaksanakan, dan
Kisaran harga terendah dan tertinggi, sertajumlah saham yang dibeliselama periode Slabilisasi Harga.

a
b
c.
d.
e.

pada akhir periode Stabrlisasi atau pada saat dihentikannya aktivitas Stabilisasi Halga, Agen Stabilisasi memiliki alternatrf pengembalian
Dana Stabilisasi kepada PT Indomobil Sukses InternasionalTbk, yaitu:
saham yang dibeli di pasar sekunder dalam rangka pelaksanaan Stabilisasi Harga jika harga saham
Dengan menggunakan
-pisar
pada
pers-eroan di
sekunder selimj Periode Stabilisasi atau sampai dengan dihentikannya aktivitas Stabilisasr HaQa berada

I

2
3

tingkal dr bawah dengan Harga Penawaran;
Dengan menggunakan saham yang dibeli di pasar sekunder dan sisa Dana Slabilisasi; atau
Dengan menggunakan Dana Stabilisasi bila Agen Stabilisasitdak melaksanakan Stabilisasi Harga

Seturuh biaya-biaya transaksiyang berkaitan dengan pelaksanaan Stabilisasi Harga akan dikeluarkan dari Dana Stabilisasi
Nama dan alamal Agen stabilisasi adalah sebagai

belkJlutscte
securities tnoones,a

Gedung Duetsche Bank I, Lantai6
JL lmam BonjolNo 80, Jakarta 10310
Telp (021) 318515; Fax (021) 3189076

Secara umum dalam rangka pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih dan Stabilisasi Harga, di bawah ini merupakan tindakan{indakan yang
dapat dilakukan oleh Agen Stabilisasi:
melakukan penjatahan lebih secara penuh atau sebagian pada satu atau lebih kesempatan di setiap waktu antara pukul 9.00 pagi
(Waktu Jakarta) pada Tanggal Pencatatan sampai dengan (yang mana yang lebih dulu) (i) pukul'1600 (Waktu Jakarta) pada

1,

tanggal yang jatuh 30 hari setelah Tanggal Pencatatan, atau (ii) pukul 16.00 (Waktu Jakarta) pada tanggal dimana Agen Stabilisasi
telah membeli, di BEl, Saham Biasa sebanyak-banyaknya sejumlah 193.725.000 yang mewakili 15o/o darijumlah seluruh saham

2,
3,

4.

yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Opsi dalam waktu tidak lebih awal dari Tanggal Pencatatan dan tidak lebih
cepat dari tanggal yang jatuh pada tiga Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut;
memberlakukan hansaksi{ransaksi (pada pasar terbuka atau lainnya) dengan maksud untuk menstabilkan atau menjaga harga
pasar Saham Biasa pada level di atas yang akan berlaku di pasar terbuka dan stabilisasi, apabila dimulai, dapat dihentikan
kapanpun berdasarkan pertimbangan tunggal Agen Stabilisasi dan tidak akan berlaku setelah (yang mana yang lebih dulu) dari (i)
tanggal yang jatuh pada 30 hari dari Tanggal Pencatatan, atau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi, telah membeli di BEI Saham
Biasa dengan jumlah keseluruhan 193.725.000 Saham Biasa, dalam melaksanakan tindakan stabilisasi;
membuat surat Permintaan Pinjaman kepada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("Pemberi Pinjaman Saham") dalam rangka
memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dimana Pemberi Pinlaman Saham setuju untuk

5.
6.
7,
8,

meminjamkan kepada Agen Stabilisasi ("Peminjam Saham') sejumlah saham sebagaimana disebutkan dalam surat Permintaan
Pinjaman atau sebanyak-banyaknya 193.725.000 saham biasa atas nama milik Pemberi Pinjaman Saham ("Saham Pinjaman");
melakukan pengembalian Saham Pinjaman pada Tanggal Pengembalian yaitu tanggal yang jatuh 4 (empat) Hari Kerja setelah
tanggal terakhir saat Agen Stabilisasi melaksanakan 0psi Penjatahan Lebih atau (apabila lebih awal) tanggal dimana Opsi
Penjatahan Lebih telah sepenuhnya dilaksanakan;
mengembalikan Saham Pinjaman dengan cara: (i) menyerahkan jumlah yang setara dengan Saham Opsi yang dibeli berdasarkan
Perjanjian Opsi Penjatahan Lebih; atau (ii) dengan cara lain, termasuk pembayaran tunai;
melakukan pelaporan transaksi harian dengan menyampaikan laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya; dan
melakukan pelaporan flnal dari Stabilisasi Harga dengan menyampaikan laporan paling lambat dua hari kerja setelah berakhirnya
Stabilisasi Harga dan/atau pelaksanaan 0psi Penjatahan Lebih

PADA SAAT PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU
BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTAMN.

L

i

SAHAM.SAHAM YANG DIMILIKI OLEH IMSI DAI.AM PERSEROAN TIDAK DAPAT DIJUAL ATAU DIALIHKAN KEPADA
JANGKA wAKTU 6 (ENAM) BUI.AN sETELAH PERNYATMN PENDAFTAMN MEMPEROLEH PERNYAT,
mIH
erexrtr DARI oJK, KEcuALt SAHAM.SAHAM vANG DIALoKASIKAN DALAM RANGKA oPst PENJATAHAN LEBIH A

oIuI,I

DENGAN ADANYA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PARA PENJAMIN EMISI EFEK

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU DI BIDANG PASAR MODAL, TIDAK ADA PIHAK YANG
MEMPEROLEH SAHAM OAN ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAIN DARI PERSEROAN DENGAN HARGA DAN ATAU NILAI
KONVERSI DAN ATAU HARGA PELAKSANMN DI BAWAH HARGA PENAWAMN DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN
SEBELUM PENYAMPAIAN PERNYATMN PENDAFTARAN DISAMPAIKAN KEPADA OJK,

perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah
dikurangi dengan biaya emisi yang terkaitdengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:
Sifitar OOy" (enam puluh peisen) akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja Entitas Anak Persero-an; dan
Sekitar 40% (empat puluh persen) akandigunakan untuk pengurangan pinjaman Entitas Anak Perseroan yaitu CSM, terutama
pelunasan awal aias iasilitas kredityang diperoleh dari PT Bank Mandid (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.'

I
2.

pT gant< DBS Indonesia, PT Bank ittUe Niaga Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Pan Indonesia Tbk. dan PT Bank Mayora.
Laporan
Sesuai dengan Peraturan No. X.K,4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tenlang
penggunaan
Realisasi P;nggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menyampaikar laporan realisasi
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dan mempertanggungjawabkan

pada RUPS Tahunan Perseroan,

Ringkas ini,
Apabila perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus
beserta
alasan
mengemukakan
dengan
OJK
kepada
dilaporkan
dahulu
iian
terlebih
maka rencana penggunaan dana-tersebut
pertimbangannya serti akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

laporan keuangan
Analisis dan pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan lkhtisar Data Keuangan Penting,
yang seluruhnya
lainnya,
keuangan
informasi
perseroan
dan
te*ait,
konsolidasian
keuangan
atas
laporan
besefti catatan
konsolidasian
prinsip akuntansi yang berlaku
tercantun dalan prospektus. Laporan keuangan konsolidaiian tersebut telah disaiikan sesual dengan
umum di lndonesia.
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lnfotmasi keuangan konsolidasian Peqercan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk peiode enan bulan yang berckhi pada lmggal
lersebut, serta pada tanggal 31 Desembet 2012, 2011 dan 2010, dan unluk tahun ydng berckhi pada langgal-langgal lersebul, dianbil
dari laporan keuangan konsolidasian audilan Perseroan untuk nasing-nasing periode lersebut. lnlotmasi keuangan konsolidasian
Pe.T'ercan untuk peiode enan bulan yang berckhi pada langgal 30 Juni 2012, dianbil dai laporan keuangan konsolidasian PeBercan
yang lidak diaudil. Kineia keuangan konsolidasian yang lelah diperoleh oleh Percenan unluk peiode enan bulan leBebul di atas belun
tentu mengindikasikan kineia keuangan konsolidasian yang akan diwroleh oleh Pe5eman unluk salu lahun penuh.
Laporcn keuangan konsoirdasian Perceroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk penode enan bulan yang bentth pada tanggal
lercebul, yang lercanlun dalan Prcspel1.us, lelah diaudil oleh MP PuManlono, Suheman & Sutj', audilot independen, bedasatuan
standat audiling yang dilelapkan oleh lAPl, dengan pendapal wajar tanpa pengecualian, yang beisi penekanen lenlang penenpan
secarc rcstrcspektil, lrcnsaksi perclehan 99,940% kepenilikan pada Pf CSM Cotporctana (enlitas sepengendali sejak tanggal 27
Novenber 2011) pada 13 Februati2O13 dan 99,875% kepenilikan pada PT lndonobil Finance lndonosia (entitas sepengendali) pada 2l
Marc! 2013 (secara koteklif 'Tnnsaksi Resltuktursasi Enlilas Sepengendali) seperli yang lelah diungkapkan dalan Caldlsn 40 atas
laporan keuangan konsolidasian te*ait, yang laporcnnya dilandalangani oleh Petet Suia dan tercantun dalam Prcspehus
Sebetun letjadinya tnnsaksi akuisisi PT lndonobil Finance lndonesa dan PT CSM Cotporctana (entitas sepengendali) ditahun 2013
oteh Pf lndonob Mutli Jasa, laponn keuangan PT tndonobil Mulli Jasa (enlitas induk) unluk tahun yang berckhi pada langgal 31
Desembet 2012, 2011 dan 2010 hanya nerupakan laporcn keuangan enlilas induk.
Sehubungan dengan transaksi akuisisi PT tndonobit Finance lndonesia (entilas sepengendali sejak Desenbet 2004) dan PT 9SM
Corporctana (enlilas sepengendati sejak Novenbet 2011) pada lahun 2013 oleh PT Indonobil Mulli Jasa, maka sesuai dengan PSAK
No 38 (Ravisi2012) 'Konbnasi Bisnis Entitas Sepengendali', Iaporcn keudngan konsolidasian PT lndonobilMul Jasa untuk lahun
yang berckhi pada langgal 31 Desenber 2012, 2011 dan 2010 telah disajikan kenbdli soolahalah lnnsaksi lersebut telah l1dadi seiak
aw;l peiode pelaponn konparclif. Sehubungan dengan haltetsebut, laryrcn keuangan konsolidasian PT lndonobil Mulli Jasa untuk
lahun yang berckhi pada langgal 31 Desenbet 2012, 2011 dan 2010 nerupakan laporcn keuangan konsolidasian yang lernaslk
laporai keuangan enlilas anak PT lndonobil Finance lndonesia sejak lahun 2010 dan laponn keuangan ontitas anak PT CSM
Cotponlana sejak tahun 2011 (karcna PT CSM Cotporclana nenjadi entilas sepengendali seq Novenber 2011) sesuai dengan PSAK
No 38 (Revisi2012) "Konbinasi Bisnis Enlilas Sepengendali'.

Laporcn keuangan konsolidasian Percercan pda langgat 31 Desenber 2012, 2011 dan 2010, dan untuk tahun yang betakhi pada
tanggat-langgal te^\'ebut, yang seluruhnya tercanlun dalam Prcspeklus, letah diaudit oleh KAP Puwantono, Suheman E Suia, auditol
independei,-berduarkan sla;dat audiling yang dileldpkan oleh lAPl, dengan Nndapdl waiat tanpa pengecualian, yang berisi parcgnl
penjelasan nengenai penyaiian kenbali sehubungan dengan penenpan secan resirospektif lransaksi Reslruidursasi Erlilas
Sepengendati sepeni yang lelah diungkapkan dalan Catalan 40 dlas lapoen keuangan konsolidasisn lerl@il, yang laporcnnya
ditandalanganioleh lndnjuwana Konala Widiaia dan lercantun dalan Prcspektus
Laporcn keuangan konsolidasian Percercan untuk peiode enan bulan yang berckhi pada langgal 30 Juni 2012, yang lercantum dalan
tetah direviu oteh MP Puvanlono, Suheman & Surjd, audilor independen, bedasatkan SPR 2410 yang
dibiapkan oteh lAPl, dengan hasit Iidak dilenukan indikasi dipelukdnnya modilikasi nalerial terhadap laporcn keuangan konsolidasian
lerseibut agar penyajianiya sesuli dengan Slandat Akunlansi Guangan di lndonesia, yang beisi parcgrcl Nnklasan mengenai
penyalian ieniati sinutingan dengan pinerapan secan rcslrcspedil Transatsi Re,slrutlulsas, Enlitas Sepengendali secr-ni yang telah
yang
diui{kapkan dalan Calala; 40 ala; taporcn keuangan konsolidasian le*ai!. Sualu rcviu yang dilaksanakan bedasatudn SPR 2410
yang
dilaksanakan
suatu
aud
dengan
dibandingkan
yang
secarc
subslansial
tebih senpil
dileiapkan oleh lApt meniliki ruang tingkup
yang
bedasarkan standat audiling yang ditelapkan oleh lAPl, dan ssrrJliyang lercanlun dalan laryrcn rcviu audilot independen lerkail
Su48
tidak
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datan
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dan
tercanlun
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nengaudit dan 1idak ienyalakan pendapal apapun alas laporcn keuangan konsolidasian yang lidak diaudit te'5ebu1

p;spektus da; lidak diaudit,

yang
Kecuali disebutkan secata khusus, rclerensi ke "2010", "2011' dan'2012', nasing-nasing nengacu pada lahun buku

benkhi pada

tanggal3l Desenbet 2010, 2011 dan 2012.
Kecualj disebulkan secan khusus, se/uruh penbaras an infotmasi keuangan Pesercan datan bagian ini disaiikan berdasarkan informasi
keuangan konsolidasian Peseroan dan enlilas anaknya
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Ansli6a Keuangan

pada
Petiode enan bulan yang herckhi pada tanggat go Junt 2ol3 dibandingkan dengan peiode enam bulan y.ng benkhh
tanggal 30 Juni 2012
Pendapatan

pelanggan meningkal.

Beban Pokok Pendapahn
Beban pokok pendapalan meningkat sebesar Rp63.693 juta, atau 20,4%, menjadi Rp375.399 juta pada periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp311 706 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terulama
sebagai dampak da strategi ekspansi pembiayaan dan penyewaan kendaraan sehingga terjadi peningkatan coslo/furd untuk piutang
pemb€yaan dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha penyewaan kendaraan bermotor. Biaya pendapatan dari segmen jasa
keuangan meningkat sebesar Rp17 469 juta, atau 12,2%, menjadi Rp161 224 juta pada peiode enam bulan yang benkhir pada tanggal
30 Juni 2013 dari Rp143 ?55 juta pada penode enam bulan yang berakhk pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai dampak da
kebijakan pemakaian sumber pendanaan dari pinjaman bank dan obligasi sehrngga terjadi peningkatan cosl of fund untuk piutang
pembiayaan akibat utang bank dan utang obligasr Pendapatan dari sewa kendaraan dan bisnrs terkait segmen usaha Perseroan
meningkat sebesar Rp50.040 juta, atau 30,5% menjadi Rp214.175 Juta pada perjode enam bulan yang berakhu pada tanggal 30 Juni
2013 dari Rp164 135 juta pada periode enam bulan yang b€rakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai hasil dari peningkatan
biaya yang berkaitan dengan supir, biaya pemeliharaan dan penyusutan seiring dengan peningkatan pendapalan dari kegiatan usaha
penyewaan kendaraan bermolor Perseroan.

Laba Bruto
Sebagai akibat dari hal tersebut, laba bruto Perseroan meningkat sebesar Rp15.835 juta atau 5,2%, menjadi Rp319.335 juta dalam enam
bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dari Rp303.500 juta dalam enam bulan yang belakhir pada 30 Juni 2012. [,larjrn laba brulo
menurun dari 49,3% untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2012 menjadi 46,0% untuk enam bulan yang belakhir pada 30 Juni
2013. Madin laba bruto untuk segmen sewa kendaraan dan bisnrs terkait Perseroan menurun dari 36,1olo untuk enam bulan yang berakhir
pada 30 Juni 2012 meniadi 32,1% untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 sebagaidampak dari tingginya penjualan used car di
i012. Marjin laba bruto untuk segmen jasa keuangan Perseroan menurun dari 59,4% untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2012
menjadi 57,5% untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 sebagai dampak dari perubahan fokus pembiayaan dari kendaraan
bermolor roda dua ke kendaraan bemotor roda empat.
Seban Peniualan

Beban penjualan menurun sebesar Rp11.606 jula, atau 21,1o/o, neniadi Rp43.371 juta pada penode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dari Rp54 978 jula pada pe ode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibat
ketintuan perseroan untuk penyisihan penurunan nilai dan rugi penjualan atas aset yang dikuasakan kemball mengalami penurunan
juta pada
sebesar 23,9% menjadi Rpi2.5i9 juta pada pe ode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp42.726
perjode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibat dan peEeseran fokus dari pinjaman unluk
i<endaraan roda dua menjadi pinjaman untuk liendaraan kendaEan roda empat, yang memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah H€-l
ini sebagian diimbangi oleh peningkatan beban lainiarn menJadi Rp813 Juta di pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2013 dari Rp362 juta pada peiode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20'12

Beban Umum dan

Adninistnsi

juta pada periode enam bulan yang
Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp14.950 juta, atau 7,4%, menjadi Rp216.276
berakhir pada tanggat 30 Juni 2013 d;ri Rp2O1 326 jula pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama
juta pada periode enam bulan yang
sebagaiakibat daiienaikan gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar 8,3% menjadi Rp83.076
dan
berakihir pada tanggat 30 Jini 2013 dari Rp76 683 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012
pada
yang
juta
pe.iode
berakhir
pada
bulan
enam
Rp81.102
piutang
menjadi
penyiiitran
penurunan
sebesar
3,7%
nilai
peningtaian
tanggil 30 Juni 2013 dari Rp78.213 juta di enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012

Pendapabn Opensi Lain
juta pada peliode enam bulan yang beEkhir
Pendapalan opeEsi lain meningkal sebesar Rp3.287 juta atau 5,80/0, menjadr Rp59.989
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juta
periode
berakhk
pada
bulan
enam
paoa tingga b0 Juni 2013 da;Rp56.703
jula dalam enam bulan yang
akibat daiipeningkatan da1 pendapatan atas piutang yang dihapuskan sebesar 12,0% meniadi Rpg.25,4
dampak dari usaha
pada
2012
sebagai
yang
30
Junt
juta
berakhir
;nam
bulan
597
dala;
paia
dari
iip30
3o' ,tuni 2013
berakhir
juta dalam enam
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Beban Opensi Lain

menurun
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Beban operasi lain
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Pendapahn Keuangan
Pendapatan keuangan menurun sebesar Rp2 933 juta, atau 24,1%, menjadi Rpg.223 iuta pada pedode enam bulan yang berakhrr pada
tanggal 30 Juni 2013 dari Rp12.155 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibat dari
penurunan pendapatan jasa giro dan deposito berjangka sebesar 50,0% menjadi Rp6.080 juta pada periode enam bulan yang berakhrr
pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp12.'155 iuta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sehubungan dengan
penurunan penempatan dana di deposito dan gifo seiring dengan kebijakan manajeman untuk memaksimalkan dana unluk pelepasan
pembiayaan ban, sebagian diimbangi oleh peningkatan piutang pihak berelasr sebesar Rp3.143 juta pada periode enam bulan yang
berakhrr pada langgal 30 Juni 2013 dari nihil pada periode enam bulan yang berakhh pada tanggal 30 Juni 2012
Beban Kouangan

Beban keuangan meningkat sebesar Rp8.587 juta, atau 23,5%, meniadi Rp45.153 iuta pada periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2013 dari Rp36 566 juta pada periode enam bulan yang berakhk pada tanggal 30 Juni 2012, terutama sebagai akibal dari
p€ningkatan ulang bank unluk membiayai kegiatan usaha penyewaan kendaraan bemolot Perseroan seiring dengan kebijakan
Perseroan untuk mengembangkan usaha penye',vaan kendaraan bemotol.
Beban Pajak Penghasilan. Neto
Eeban pajak penghasilan . neto meningkal sebesar Rp1.e,41 juta, atau 10,8%, menjadi Rp18.826 iuta pada pedode enam bulan yang
berakhk pada tanggal 30 Juni 2013 dari Rp16986 juta pada p€iode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, terutama
sebagai akibat dan peningkatan pendapatan kena pajak yang diperoleh dari bisnis iasa keuangan dan penyewaan kendaraan bernolol

lohl

Laba Konprchfmsit Pe

oddlahun Beialan Yang DapatDiatibusikan Kepada Penilik Entihs lnduk

Sebagai akibat dari hal teFebut, total laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk
setelah efek penyesuaian proloma m€ningkat Rp8.192 juta, atau 12,9%, meniadi Rp71.439 jula pada periode enam bulan yang berakhrr
pada tanggat 30 Juni 2013 dad Rp63.247 Juta pada periode enam bulan yang berakhit pada tanggal 30 Juni 2012 disebabkan karena
peningkatan pendapatan komprehensit lainnya darilindung nilai arus kas.
Tahun 20'|2 Dibandingkan dengan Tahun 20'|'l
Pendapatan

Rpl 213 459 juta pada tahun 2012
Rp715O35 juta pada tahun 2011 Peningkaian Penjualan terutama disebabkan konkibusi dan CS[/|, yang diakuisisr pada bulan
November 2011. Pendapatan dari segmen jasa keuangan mengalami kenaikan seb€sar Rp24253 juta atau sebesa.3,60/", menjadi
Rp7O5 454 juta pada tahun 2012 dan Rp681.201 juta pada tahun 2011, terutama dsebabkan oleh kenaikan piutang pembiayaan seiring
dengan kebijakan Perseroan unluk meningkallan volume pembiayaan

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp498 424 tuta atau sebesar 69,7%, menjadi

da

Beban Pokoh Pendapahn
Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesal Rp303.016 juta atau sebesar 95,2%, menjadi Rp621 204 juta pada
20'll Peningkatan beban pokok pendapatan telutama disebabkan pengakuan beban pokok
pendapatan dari CSNI, yang diakuisisi pada bulan November 201'1. Beban pokok pendapatan dari segmen jasa keuangan Pe6eroan
juta pada tahun
mengatami kenaikan sebesir Rp2.'100 juta atau sebesar 0,7%, menjadi Rp296 258 iuta pada tahun 2012 dari Rp294.158
201i meningkat lebih lambat dari pendapatan terutama sebagai akibat dari penurunan suku bunga karena adanya kenaikan peringkat

bhun 2b12 dan Rp318 189 juta pada tahun

nting untuk ll/lFl oleh Pefindo dari "A-' menjadi 'A'.
Laba Btuto
juta pada 2011
Laba bruto Pe6eroan meningkat sebesar Rp195.409 juta atau 49,2%, meniadi Rp592.255 juta pada 2012 dari Rp396.8,47
juta
kendaraan
dan
bisnis te*ait
pada
kegiatan
sewa
da
usaha
laba
bruto
terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar Rpi73.188
un penu h hasil dan CSIV, yang diakuisisi pada bulan November 201 1 dan pen Ingkatan sebesar Rp22. 1 53
pada
juta
en iasa keuangan Pelseroan. Marjin laba bruto menurun dari 55,5% pada tahun 2011 menjadi48,8%
an oleh kontribusi tahun penuh hasilr ari CSI\.I, yang secara historis memiliki pe6entase margin laba bruto
pada
lebih rendah dari segmen jasa keuangan Perseroan. l,,tarjin laba bruto dari segmen pembiayaan PeFeroan meningkat dari 56,8o/o
tahun 2011 menjadi 58,0% pada tahun 2012 sebagai akibat dari peningtatan pendapatan yang lebih tinggijika dibandingkan dengan

leruta
p
iatrun

beban pokok pendaPalan.
Beban Peniualan
juta pada tahun 2012
Beban penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rpl1.378 juta atau sebesar 10,70%, menjadi Rp95 337
pada tahun-201'1. heningkatan beban penjualan terutama disebabkan oleh p€nurunan penyisihan penurunan nilai
juta pada
penjualin atas aset yang dikuasakan kembali sebesar 19,3%, menjadi Rp71.451 juta pada tahun 2012 dari Rp88 544
dan rugi
-ZOit
yang
odh porgantian fokus kegiatan usaha dari pembiayaan untuk kendaraan roda dua menjadi pembiayaan

o.,i ndfod.zlO jut.

tahun

disebabkan

untuk tendaiaan- roda empat, dimana memiliki tingkat kegagalan yang rendah, hal ini juga disebabkan oleh kenaikan beban transportasi
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dan peqalanan sebesar 16,8"/0 menjadi Rp12 531 juta pada tahun 2012 dari Rp10 727 juta pada tahun 2011, kenaikan beban paiak dan
perijinan menjadi Rp2 304 juta pada tahun 2012 dari Rp160 juta pada lahun 2011 dan kenaikan pada beban pemeliharaan dan perbaikan
sebesar 122,8% menjadi Rp2.029 iuta pada tahun 2012 dari Rp911 juta pada tahun 2011, yang mana seluruh hal lersebut merupakan
konlribusi daiCSlt4, yang diakuisisi pada bulan November 2011

Behan Umum dan

Adninistasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kena kan sebesar Rp92 510 iuta, alau 28,8%, menjadi Rp413.480 jula pada lahun
2012 dari Rp320 97'l juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikar gaji, upah dan kesejahteraan karyawan seb$ar 33,0%
karena penambahan pegawai dan peningkalan upah tahunan, menjadi Rp152 531 jula pada tahun 2012 dari Rp114 667 juta pada lahun
2011, kenaikan penyisihan penurunan nilai piulang sebesar 27,6%, menFdi Rp159.742 jula pada tahun 2012 dari Rp125.160 juta pada
iahln 2011 karena pinjaman motor terlunda, kenaikan penyusutan sebesal 36,0%, menjadi Rp17'111 juta pada tahun 2012 dari
Rpl2.577 juta pada lahun 2011, kenaikan beban sewa sebesar 30,80/0, menjadi Rp14.120 juta pada tahun 2012 da Rp10 798juta pada
lahun 2011 dan kenaikan beban keamanan dan kebersihan sebesar 33,5%, menjadi Rp'13 702 juta pada tahun 2012 dari Rp10.265 juta
pada tahun 2011, yang mana seluruh hal tersebul merupakan kontribusi dan CSI\y'.

Pandapahn OpensiLain
Pendapatan operasi lain Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp21 340 juta, atau sebesar 22,4%, menjadi Rp116 537 juta pada
tahun 2012 dari Rp95.197 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan atas piutang yang dihapuskan sebesar
46,9%, menjadi RpF,4.022 juta pada tahun 2012 dari Rp43 569 juta pada tahun 2011 terutama karena fokus baru dari manajemen
Perseroan untuk peningkatan pemulihan. Kenaikan pendapatan operasr lain juga disebablan oleh kenarkan laba peniualan investasi
menjadi Rp5 955 juta pada tahun 2012 dari nihil pada tahun 2011, yang mana seluruh hal tersebut merupakan kontribusidari CSlt4, yang
diakuisisi pada bulan November 2011

Beban Opercsi Lain
Beban operasi lain Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp824 juta atau 27,5%, meniadr Rp3 822 juta pada tahun 2012 da Rp2.998
juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh pengakuan rugi selisih kurs dari Rp231 juta pada tahun 2012 dan rugi penurunan nilai
investasiRp3.59l juta pada 2012.

Pendapahn Keuangan
Pendapatan keuangan Perseroan mengalamikenaikan sebesar Rp8 580 juta atau 45,9%, menjadi Rp27 25,4 juta pada tahun 2012 dari
Rp18674 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan jasa grro dan deposito berjangka sebesar 169,7%,
menjadi Rp27 254 juta pada tahun 2012 dari Rp10.107 juta pada tahun 2011 disebabkan kontribusi dari CSI\4, yang diakuisisi pada bulan
November 201'1 Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan bunga dari piulang pihak berelasi dari RpO 566 jula pada tahun
2011 menjadinihil pada tahun 2012

Beban Keuangan
Beban keuangan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp61.942 juta atau 476,00/o menjadi Rp74954 iuta pada tahun 2012 da
Rpl3.012 juttpada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga, yang disebabkan terutama oleh akuisisi CS[.ll pada
tahun 2011

Behan Pajak Penghasilan - Neto
juta pada tahun
Beban pajak penghasilan-neto Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rpl6.913 juta atau 113,3%, meniadi Rp31 847
2012 d;ri Rp14.934 JUta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan dari Penghasilan kena pajak yang dipeloleh dari bisnis
jasa keuangan dan penyewaan kendaraan be.motor.
Totat Laba Konprchensil Pqfiodefiahun Bcrialan Yang Dapat Diatibusikan Keqada Penilik Entitas lnduk
Sebagai hasildari hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tohllaba komprehensil periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepaja pemilik entitas induk s;tehh efek penyesuaian pro foma mengalami kenarkan sebesar Rp67.449 luta atau 131 0%, menladi
R;1 1 8.941 juta pada tahun 201 2 dari Rp51 .492 juta pada tahun 201
dari lindung nilai arus kas.

I

d

isebabkan karena peningkatan pendapatan kom prehensil lainnya

Tahun 20'|1 Dibandingkan dengan 2010
Pendapatan

I

juta pada tahun 201 dari R p504 980 iuta
P erseroan meningkat sebesar Rp21 0 055 juta atau 41 ,6% menjadi Rp71 5.035
pada tahun 2010, terutama di;babkan oleh peningkatan pendapatan jasa keuangan dan juga adanya kontribusi pendapatan dari CSlVl,
yang diakuisisi pada November 2011.
pendapatan

Laba

Brulo

Sebagai akibat dari hal tersebut, laba bruto meningkat sebesar Rp110.28'4 juta, atau 38,5%, menjadi Rp396.847 juta di tahun 2011 dari
Rp286.563 juta pada tahun 2010. l\.{arjin laba bruto menurun dari 56,7% tahun 2010 menjadi 55,5% pada tahun 2011, terutama sebagai
akibal dari kontnbusi tahun parcialCS[,] tahun 2011, yang secara historis memilik persentase margin laba bruto lebih rendah darisegmen
jasa keuangan Perseroan lt4arjin laba bruto uniuk segmen jasa keuangan kami meningkat dari 56,7% pada lahun 2010 menjadi 56,8%
pada tahun 2011 sebagaiakibat daripeningkalan pendapatan yang lebih tinggijika dibandingkan dengan beban pokok pendapatan

Beban Pokok Pendapahn
Beban pokok pendapatan Perseroan meoingkat sebesar Rp99.772 juta alau 45,7% menjadi Rp318.189 juta pada tahun 2011 da
Rp218417 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan piutang penbiayaan akibal peningkatan pangsa pasar ll,'lFl
dalam pembiayaan captve di deale/ Indomobil danjugaadanya kontnbusidariCS[,], yang diakuisisipada November2011.
Beban

Pfiiualen

Beban penjualan Perseroan neningkat sebesar Rp36 672 juta atau 52,4% menjadi Rp106 716 iuta pada tahun 2011 dan Rp70.044 juta
pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh adanya kenarkan penyisihan penurunan nilai dan rugr penlualan atas aset yang dikuasakan
kembali sebesar 60,9% menjadi Rp88.544 juta pada tahun 2011 dari Rp55.039 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh
penyisihan yang lebih besar pada piutang pembiayaan dan kenarkan b€ban transportasi dan peialanan sebesar 18,4% menjadi
Rp 1 0 727 juta pada tahu n 201 1 dai Rp9.062 iuta pada 20 1 0 terutama disebabkan oleh u paya pemasaran PeFeroan untuk mening katkan
volume kendaraan kendaraan komersial dan mobil penumpang.

Behan Umum dan

Adninistasi

Beban umum dan admrnistrasr meningkat sebesar Rp83.037 juta atau 34,9% menjadi Rp320.971 juta pada tahun 2011

da

Rp237 9?,4

juta pada tahun 20'10, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyisihan penurunan nilai piutang sebesar 77,1ok pada
Rp125.160 juta pada tahun 2011 dan Rp70.661 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan beban dan provisi kledit
sepeda motor pada tahun 2011, gaji, upah dan kesejahteEan karyawan sebesar 14,6% menjadi Rp114.667 juta pada tahun 201'l dari
Rp100.027 jula pada tahun 2010, peningkatan beban penyusutan sebesar 14,40lo menjadi Rp12 577 juta dari Rp10 995 juh terutama
disebabkan oleh penyusutan peralalan komputer dan kendaraan perusahaan di lMFl Peningkatan ini juga sebagian disebabkan oleh
adanya konkibusidari CS[.], yang diakuisisi pada Novembel2011.

Pendapatan Opensi Lain
Pend apatan operasi lain Perse roan mening kat sebesar Rp1 8 01 1 juta atau 23,3% menjadi Rp95

1

97 iuta pada tahun 201 1 dan Rp77

1

85

juta pada tahun 2010, terutama sebagai disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas piutang yang drhapuskan sebesar 22,'!%
menjadi Rp43.569 juta pada tahun 2011 dari Rp35.681 juta pada tahun 2010 yang dEebabkan terutama oleh usaha Pe6eroan dalam
mengumpulkan rekening yang telah dihapusbukukan dan meningkatnya pendapatan administrasi meniadi Rp6 212 iuta pada tahun 2011

dari Rp4 639 juta pada tahun 2010 karena kontribusi CSM pada tahun 2011 Kenaikan ini sebagian dirmbangi oleh penurunan
pendapatan operasi lain sebesar 22,2% menjadi Rp6.522 juta pada tahun 2011 dai Rp5.338 juta pada tahun 2010 Selain itu, pada tahun
2011, ada pengakuan pemulihan penyisihan penurunan nilai persedEan dariRp4.362 iuta

Bsban Opetasi Lain
Beban operasi lain meningkat sebesar Rp2.998 juta menjadi Rp2.998 juta pada tahun 2011

da

nihil pada tahun 20'10, terutama

disebabkan oleh biaya operasionaldari CSil, yang diakuisisi pada November20'11.

Pendapatan Keuangan
Pendapatan keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp8.215 jula ahu 78,5% menjadi Rp18.674 jula pada tahun 2011 dari Rp10.459
juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh p€ningkatan pendapatan jasa giro dan deposito berjangka sebesar 203,5% menjadi
hpl d I 07 juta pada tahu n 20'1 1 dari Rp3.331 juta pada tahun 201 O seiring dengan peningkatan saldo deposilo dan peningkatan piutang
pihak berelasisebesar 31,'1% meniadi Rp8.566 juta pada tahun 2011 dari Rp6 585 juta pada tahun 2010

Behan Keuangan
Beban keuangan Perseroan meningkat sebesar Rpg 765 juta atau 300,7olo menjadi Rp13.012 juta pada tahun 2011 dari !p3 247luta
pada tahun 2010, terutama disebab-kan oleh peningkalan beban bunga dan utang pihak berelasi sebesar 170,7% menjadi Rp8 787 juta
pada lahun 2Ol1 dari nihil pada tahun 2010 dan p;ningkatan beban bunga menjadi Rp3.407 juta pada tahun 2011 dari nrhil pada lahun
2010 yang lerutama disebabkan oleh adanya kontnbusi dari CS[.'l yang diakuisisi pada November 2011
Beban Pahh Penghasilan - Neto
neto meningkat sebesar Rp54 juta atau 0,4% menjadi Rp14 934 juta pada tahun 2011 dari
Beban pajak penghasilan Perseroan
jasa
Rp14.8S0 juta pa;a tahun 2010, yang lerutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan kena pajak yang diperoleh dari bisnis
2011.
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Total Laba Konprchensil Peiodelfahun Be4alan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pcnilik Entitas

lndul

Sebagai akibat dari hafhal lersebut dlatas, total laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapal diatribusikan kepada pemilik enlitas
induk setelah efek penyesuaian proforma meningkal sebesar Rp3.585 )uta atau 7,2% menjadi Rp51 687 juta pada tahun 2011 dari
Rp48.102 juta pada tahun 2010 disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh dan bisnis jasa keuangan dan penyewaan
kendaraan bermotor

2.

A3et, Liabllita3, dan Ekuitae

Asef
Pedodi enam bulan yang berakhir p8da tanggal30

Juniml3

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal30 Juni 2013 adalah sebesff Rp6.973.200 juta

Tahun 2012 Dibandingkan dengan Tahun 201,|
Aset Perseroan dan Entitas Anak meningkal sebesar 24,610/c menjadi Rps 676 906 juta per tanggal 31 Desember 2012 dan Rp4.555 666
juta per langgal 3'l Desember 2011 lerulama karena peningkatan pada piutang usaha plhak ketiga, piutang pembiayaan, investasi pada
enlitas asosiasi, dan aset tetap Piutang usaha pihak ketga meningkat sebesar 42,13"k nenjadi Rp41 859 juta pada langgal 31
Desember 2012 dari Rp29.452 juta pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai akibat peningkatan volume sewa kendaraan. Piutang
pembiayaan meningkat sebesar 29,41% menjadi Rp2.076.078

jula padatanggal3lDesember20l2dariRpl.604.319jutapadatanggal

31 Dssember 2011 sebagai akibat peningkatan volume pembiayaan baru. Investasi pada entitas asosiasi meningkat sebesar 1142,62o/o
menjadi Rp54 377 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp4.376 juta pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai akrbat inveslasi pada
PT Gunung Ansa. Aset tetap menrngkat sebesar 29,42% menjadi Rp941.873 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp727.747 juta
pada tanggal

3l

Desember 20l1 sebagai akibat penambahan unil kendaraan untuk disewakan.

Tahun 201'l Dibandingkan deng.n Tahun 2010
Aset Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 77,63% meniadi Rp4.555.666 juta per tanggal3l Desember 2011 dari Rp2.564.636
juta per tanggal 31 Desember 2010 lerutama karena peningkatan pada kas dan setata kas, piulang pembiayaan aset lancar, piulang
pembiayaan aset tidak lancar, dan aset letap. Kas dan setara kas meningkat sebesar 803,46% menjadi Rp320.231 juta pada langgal 31
Desember 2011 dari Rp35.445 juta pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai akibat peningkatan penempatan dana deposito dan
kontribusi dari akuisisi CS[4 pada akhir November 2011. Piutang pembiayaan aset lancar meningkat sebesar 39,e'4%menjadi
Rpl714122 jula pada langgal 31 Desember 2011 dari Rp1 225 734 juta pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai akrbat meningkatnya
volume pembiayaan baru Piutang pembiayaan aset tidak lancar mening kat sebesar 41 ,08% menjadi Rpl 604.319 juta pada tanggal 31
Desember 2011 dari Rpl 137.146 juta pada tanggal 31 oesember 2010 sebagai akibat meningkatnya volume pembiayaan baru. Aset
tetap meningkat sebesar 1.772,69% neniadi Rp727 747 juta pada tanggal 3l Desember 2011 da Rp38.861 juta pada tanggal 31
Desember 2010 sebagai akibat dari kontribusi akuisisi CS[.,| pada akhir November 2011

Liabilihs
Periode enam bulan y.ng beEkhir pads tanggal30 Juni2013
Jumlah liabilitas Pe6eroan dan Entilas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp5.638.401 juta

Tahun 2012 Dibandingk€n dengan Tahun

20il

Liabititas Perseroan dan Entitas Anak meningkal sebesar 28,22% F:'enjadi Rp4.464.369 juta per tanggal 31 Desember 2012 dari
Rp3.481.824 jula per tanggal 31 Desember 2011 terulama karena peningkatan saldo ulang obligasi seiring dengan penerbitan obhgasi
baru yang dilakukan oleh Entitas Anak
Tahun 20'11 Dib.ndingkrn dengan Tahun 2010
Liabililas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 63,72% menjadr Rp3481.824 juta per tanggal 31 oesember 2011 dari
Rp2 126.698 juta per tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkahn pada utang bank dan utang obligasi sebagai akibat dari
kontribusi akuisisi CSI\4 pada November 2011 dan penerb€n obligasi baru yang dilakukan oleh Entitas Anak
Dalam bisnis pembiayaan, penrngkatan suku bunga pinjaman dad Bank tidak akan berpengaruh kepada oulslanding pinjaman yang telah
ditarlk karena pinjaman menggunakan suku bunga tetap. Perubahan suku bunga hanya akan berpengaruh terhadap penarikan pinjaman
baru yang akan disesuaitan juga dengan suku bunga pembiayaan yang dijual kepada konsumen sehrngga tidak akan mempengaruhi
kemampuan Perusahaan mengembalikan pinlaman dan pengakuan bunga lerutang

pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, berdasarkan simulasi yang rasronal, jika ti0gkal suku bunga utang bank masingmasing tahun tebih tinggi atau rendah 100 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak b€rubah, maka laba sebelum beban
pajak untuk periode 6 Lulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhrr pada tanggal 31 Desember 2013, akan

l0

-l

k

l

r{
2\

lebih rendah atau lebih tinggi masing-masing sebesar Rpg 432 juta dan Rp7 045 juta, terutama akibat biaya bunga utang bank dengan
tingkat bunga mengambang yang lebih tinggi/ lebih rendah.

Ekuitas
Periode enah bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20'|3
Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp1 334.800 juta

Tahun 2012 Dibandingkan dengan Tahun 2011
Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 12,92o/o nenladi Rp1212537 juta per tanggal 31 Desember 2012 dari
Rpl 073 824 juta per tanggal 31 Desember 2011 terutama karena penrngkatao pada modal profonna atas pemilik entitas induk dan nonpengendali yang timbul dari transaksi rcstruklurisasi entitas sepengendali

Tahun 2011 Dibandingkan dengan Tahun 2010
Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 145,20% menjadi Rp1.073 824 Juta per tanggal 31 Desembel 2011 dari
Rp437.938 juta per tanggal 31 Desember 2010 terutama ka.ena peningkatan pada modal proforma atas pemilik entitas induk dan nonpengendali yang hmbul d;ri transaksi restrukturisasi entitas sepengendah dan kontribusi dari akuisisi CSM pada bulan November 2011

3.

Likuiditas dan sumber Modal

Kebutuhan likuiditas Pe6eroan terutama terkait dengan pendanaan modal keia, belanja modal, pembayaran hutang dan memelihara
cadangan kas Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis berasal dari arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasidan fasililas
kredit perbankan Selain dari dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Petdana Saham ini, Perseloan mempertirakan bahwa
arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan fasilitas kredit perbankan akan terus menjadisumber utama likuiditas Persetoan.

Arus Kas
Tabelberikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Pe6eroan:

lJnfuk periode enrn bulan y.ng beElhir
p.d. t ngg.l30 Juni
2012
Ketenngan

untut tahun

y

g bonkhir padr trnggal 3l Detdnber

2012
2011

2013

0drk di.udltdan

(di!ailk.n I(enb.li)
(dl6ajit.n tembill)

2010

(disaiik n
kemb.li)
(791137)

Kas neto digunakan untuk aklivilas opelasi

(726 073)

1221163)

(670436)

(930727)

dig!nakan 0nluk aklivilas investas

(1 004107)

(r93794)

1424182)

{28 939)

(9 303)

Kas nelo diperoleh dan aklivilas pendanaan

1 84€ 062

1011710

1

237 769

129319

117 882

590813

Kas nelo

nelo kas dan selara kas

024 540

1

218102

Kas nelo digunakan unluk aklivilas opercsi

as operasi adalah sebesar Rp726 073 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2 264.976 juta, pembayaran beban bunga dan beban
jula, sebagian diimbangi oleh kas
keuangan lainnya sebesar np18z.i49 luti oan pembayaran untuk beban usaha sebesar Rpl50.174
yang diterima dari pelanggan sebesar Rpl .830.606 juta
Kas neto yang digunakan untuk

2013,

aklv

ter;ta;a iisebabkan dari

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp670.436 iuta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh adanya
an beban bunga dan biaya linansial lainnya sebesar Rp363 58,4 juta,
pembayitan"iepad" pemasok sebesar
dan pembayaran beban operasi sebesar Rp310 560 iuta, yang
ias oigunakan untui kegiatan

ilp2.
operasional
sebagi;n diimbangi oleh kas yang dilerima d

2.083 284 juta

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp930727 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh adanya
pembayiran-kepada pemasok sebesar hp3 153.330 iuta, pembayaran beban bunga dan biaya linansial lainnya sebesar Rp297 825 JUta'
Rp203 564 juta, yang
i<as dijunakan untui kegiatan operasional sebesa. Rp720 953 juta dan pembayaran beban operasi sebesar
juta
sebagiin diimbangi oleh kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp2.635 941

adanya
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp794 737 juta pada tahun 2010, lerutama disebabkan oleh

p;
ira
se

juta'
hp2.356 684 juta, pembayaran beban bunga dan biaya llnansial larnnya sebesar Rp217.089
juta' yang
ional sebesar Rp635 531 jula dan pembayann beban operasi sebesar Rp158112
ma dari pelanggan sebesar Rpl 879 266 juta'

II

4.

Belsnja Modal

sebelu

m.

meng

a

kuisisi csl\'4 pada November 2011, belanja rnodal Perseroan
digunakan terutama untuk tendaraan. setelah mengakuisisi
"oirni.l"ny*."n

csl\'i, belanja modar Pe^eroan terdki dari pemberian keniaraan terkaitdeng"n

i"ndaman perseroan.
Tabel beakut Ini menyalikan rincran belania modalPerseroan berdasarkan penambahan
aset tetap pada lapordn keuangan perseroan,
Kendaraan dan pefalatan transportasi termasuk keoua t<enoaraan yin!
aigui,rra" rl.rt iitm p"roryaan kendaraan dan armada sewa
csM

Perlode enam bulan

Xelerangan

prasaEna
peralalan

BangLrnan dan
Mesin dan

Be

pe

::

y

g

ber.khir p.d. bnggal
30 Junl2013
4

303
,

juta untuk periode

Untuk trhun yang beEkhir p.da tlnggat3.t Oesembef

4.972
78

en

Til?HJ;iti5i:

22iO
21

2270
-

ada tanggat3l Oesember2g13.

f:1,'j,:Jff.ilT:,f:;:3#

lambahan ulanq

Bela,lja modal khususnya untuk bisnis sewa kendaraan disesuaikan dengan permintaan
dari konsumen sehingga lidak akan terjadi

ketidaksesuaian dengan tujuan pembeliannya. Pembelian barang modal
sewa kendaraan

teiebui berpengaruh terutama oatam

pe-n-ingkatan

penaap;an

lnveslasi pada sahan Pesercan nengandung isiko. Calon inveslot Persercan harus nempeiinbangkan
dengan cemat faktor-faktot
isiko benkut ini, sela infornasiinfomasi lannya yang disebutkan datan Prospektus Ringkas ini, sebelun neniual
kepulusan investasi

Risiko yang disajikan heikul ini lelah disusun betdasatuan bobol isiko yang akan nenitiki danpak pating
palng kecil bagi Persercan dao Entilas Anak.

bes

hingga danpak yang

Risiko yang dapat mempengaruhi kegiahn usaha perseroan dapat dikelompokkan sebagaiberikut

A, RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS AI{AK
I Risiko peningkatan harga bahan bakar, fluktuasi harga bahan bakar secara terus-menerus atau pengurangan subsidi bahan bakar
oleh Pemerintah, yang dapat berdampat negatifdan material terhadap pennintaan kendaraan
2 Risiko ketjdakmampuan dalam memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang wa]ar secara komersial atau tidak
memperolehnya sama sekali
3 Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan unluk merekrul, metalih dan
mempertahankan tim manajemen dan para karyawan
4 Risiko ketidakmampuan unluk merekrut, metatih dan mem pertahankan Account ollicet dan cuo yang berkuatitas
5. Risiko kelergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Entitas Anak perseroan
6. Risiko kelerbatasan pengalaman Perseroan sebagar suatu entitas yang teDisah
7 Rislko kelerbalasan inlormasi yang independen te aitdwayatdan status kredil dari calon nasabah pembiayaan kendaraan
I Risiko lerkait pengadaan kendaraan untuk armada CSM dan potensi penarikan kembali kendaraan
9. Risiko keberhasilan layanan penyewaan kerdaraan untuk tujuan logistik di masa mendatang, yang mana saat ini sedang dalam
proses perkenalan

l3

ry
L

wr

'10.

11
12.

Risiko kelidakmampuan memperlahankanperlumbuhan
Risiko persaingan yang ketat, lermasuk diantaranya para pesaing yang memiliki sumberdaya ahupun pengakuan merek (btand
recognifion) yang lebih besar dibandingkan Perseroan
Risiko ketidakmampuan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan baik

14

Risiko besamya proporsi pembiayaan sepeda motor dalam podofolio piutang pembiayaan Perseroan, yang mana secara historis
memiliki tingkat gagal bayar yang relatif tinggi dibandingkan kendaraan roda empal
Risiko bisnis sewa kendaraan mengandalkan kontrak sewa jangka panjang yang saat inisudah ada dan diperpanjang
Risiko kenaikan tingkat suku bunga lerhadap permintaan pembiayaan kendaraan dan dapat meningkalkan biaya pembelian
kendaraan baru

16.

Risiko kebeQantungan tingkat prolitabilitas dan kondisi keuangan atas operasional Perseroan terhadap induk perusahaan yaitu

17.

lndomobil
Risiko keteqantungan industfl otomotif di Indonesia terhadap kondisi perekonomian dan pasarsecara umum di Indonesia

13

't

8.

19
20.

21
22.
24

25

26.
28
29

30
31
32

Risjko potensi benturan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan PeFeroan atau antara pihak pengendali
Perseroan dengan pemegang saham minorilas Perseroan
Risiko gagal bayar oleh 0asabah pembiayaan kendaraan Perseroan
Perseroan telah mengimplementasikan slrategi untuk membatasi segmen pembiayaan sepeda motor, yang mana secara historis
memiliki maqin bunga bersih yang lrnggi dibandingkan pembiayaan kendaraan roda empat

Risiko ketidakmampuan dalam menutup nilai jaminan secara penuh atau saldo nilai berdasarkan pe4anjian pembiayaan yang
mengalami gagal bayartersebutsecaralepatwaklu
Risiko p€ncadangan Perseroan tidak mencukupi untuk menutup pinjaman pembiayaan kendaraan yang gagal bayar yang ada saat
ini atau di masa mendatang
Risiko bisnis sewa kendaraan memiliki kalakteristik biaya tetap (/txed cosl) yang besar
Risiko terkait nilai sisa kendaraan sewa
Risiko ketentuan pembatasan kepemilikan saham bagi pihak asing yang bedaku pada bisnis sewa kendafaan di Indonesia
Risiko depresiasi nilai lukar Rupiah
Risiko penurunan peringkal kredit Perseroan
Risiko kegagalan, ketidakmampuan dan pelanggaran keamanan dalam sislem komputer
Risrko keterbatasan pertanggungan asuransi yang dimrliki Pe6eroan sehingga lidak dapat menutup seluruh potensi kerugian dan
mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian Perseroan
Risiko pembatasan yang terdapat pada peqanjran ulang (covenarl)
Risiko lerkait berbagai isu di pasar modal dan pasar kredit global
Risiko terkail regulasi pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai pe zinan usaha

B. RISIKO TERKAIT DENGAN INDONESIA
1 Risiko ketidakstabilan polilik dan sosial di Indonesia
2 Peningkatan biaya bahan pokok atau harga komoditas di Indonesia dapat mengurangi daya beli pelanggan Perseroan
3 Pemelintah Daerah dapal memberiakukan penambahan, atau justru membeiatukan penturan yang bedenlangan, dengan aturan
pembatasan daerah setempat, pajak dan retribusi
4 Risiko gerakan buruh, kerusuhan dan peraturan lapangan keda
5. Risiko perubahan ekonomi regional atau global
6. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatil pada Perseroan
7 Putusan pengadilan luar negeri yang tidak dapal drbedakukan terhadap Perceroan
8 GAAP Indonesia berbeda dan GAAP Amenka Sedkat dan IFRS
c.
1.

2.
3.

4.
5

6
7.
8
9
D.
1

2
3

RISIKO TERKAIT KEPEIIILIKAT{ SAHAM PERSEROAN
Risiko kondisi di pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham
Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dr masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus
kas, kebutuhan modal ke4a dan belanja modal Perseroan di masa mendatang, serta akan drbayardalam Rupiah
Risiko fluktuasr nilaitukar mungkin dapat beldampak negalifdan signilikan pada nilaidarisaham dan pembagian dividen
Peraturan Indonesia memiliki ketentuan berbeda dengan peraturan dari yudsdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang
saham unluk menghadiridan memberikan suara pada rapal umum pemegang saham

Penerapan baru oJK, dan p€ndahulunya, mengenai peraturan konflik benturan kepentingan dapat menyebabka0 PeEeroan
mengorbankan transaksi lerbarknya
Pemegang saham dapal terkena dilusi akibat pengeluaran saham baru atau sekuritas lainnya yang dikeluarkan Perseroan

Nilai asel bersih p€r saham dan Saham Yang Dihwarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini kurang dari Harga
Penawaran dan pihak pembelidapat terkena dilusisecara langsung

Hak pemegang saham Perseroan unluk berparlisipasi dalam penawaran di masa mendatang dapal dibatasi, yang akan
menyebabkan terjadinya dilusi pada kepemilikan mereka
Hak pem€ang saham minorjtas mungkin lebih lerbatas dibandingkan dengan pada yurisdiksilain

RISIKO TERKAIT PENAWARAI{ UMUU PERDANA SAHAM
Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan di pasar modal, dan pencatatan saham Perseroan di BEI belum lentu menjadikan
perdagangan yang aktifalau likuid bagisaham Perseoan
Harga perdagangan saham Perseroan dapat befluktlasidimasa mendatang

Fakta dan statistik dari sumber yang berwenang dan data industri yang digunakan untuk Penawaran Umum Perdana Saham ini
yang berkaitan dengan perekonomian Indo0esia dan industri otomotif di Indonesia mungkin lidak sepenuhnya dapal menjadi acuan
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Terdapal keadaan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan dapat mengakhii perianjian penjaminan Emisi Efek

Para Penianh Pelaksana Emisi Efek dan agen penjualan sehubungan dengan penawaran internasional tdak dapat meniamin

selelah dilakukannya stabilisasiatas harga pasar Saham yang Ditawarkan beEda pada Harga penawaran

MANAJEIIEI,I PERSEROAN i'ENYATAKAI,I BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAII DISUSUI,I BERDASARKAI,I BOBOT
DARI DATIPAK MASING,MASING RISIKO TERHADAP KItiERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS AI{AK.

Tidak ada kejadian atau tlansaksi penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha
konsolidasian Perseroao, yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 1O Oktober 2013 atas tapolan keuangan
konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal teaebut yang pirlu
diungkapkan dalam Prosp€ktus Ringkas inl.

Laporan keuangan konsolidasian Pe6eroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk penode enam bulan yang berakhir pada tanggal
tersebut, yang tercantum dalam Prospektus, telah diaudil oleh KAP PuMantono, Suherman & Surja, audilor independen, berdasa an
standar auditing yang ditelapkan oleh lAPl, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang bensi p€nekanan tentang penerapan
secara restrospektif, lransaksi perolehan 99,940% kepemilikan pada PT Csltl Corporalama (entitas sepengendali sejak tanggal 27
November 2011) pada 13 Februari 2013 dan 99,875% kepemilikan pada PT Indomobil Finance Indonesia (ent[as sepengendali)
t;da 21
lvaret 2013, seperti yang telah diungkapkan dalam Calatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang taporannya
ditandatangani oleh Peler Suda dan tercantum dalam Prospektus.

1.

Riwayat Singkat Porleroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, ddhikan dengan nama PT [,1ult Tambang Abadi berdasarkan Akh Pendi an No. 67 tanggal 14
Desember 2004 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH. sebagai penggant Notans Sutjipto, SH., Notads di Jakarta yang lelah
mendapal pengesahan dari l\rentefi Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No C.32018 HT.01.01 TH.2O05 tanggal 2
Desember 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepala Dinas Penndustnan dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur
dibawah Nomor 030/BH 09 04ivl/2008 tanggal 4 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No 58, tanggal 18 Juli 2008, Tambahan
No 12417 Tahun 2008 (iAkla Pendinan")
Eerdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perceroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam
bidang usaha Perdaga0gan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkulan

2,

Perkembrngan Kepemilikan Saham PeGeroan

Pada saat Pendirian

fiahun 2004)

Berdasarkan Akta Pendirian, slruktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikul

Kot.r.ngrn

:

Nilri Nominal Rp1.000.000 Betlap sahan
Jumlrh S.h.m

(lembr4 --------NiEl

Nom-lna(Rp)

%

tilodal Dltemp.tlan dan

PT

IMG Sejahtera Lanqgeng

810 000 000

Tahun 2010
Berdasarkan Akta Jual 8eh Dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 6 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri
S.H, Notaris di Jakarta, diketahui bahwa telah lerjadr pengalihan sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh)
saham milik PT. IMG Sejahtera Langgeng kepada PT. Tfitunggal Intipermala. Jual b€li saham tersebul telah disetujui oleh pemegang
saham Perseroan dan dituangkan dalam Akla No. 5/2010
It4artosuhardjo Pharmanto,

Sebagai akibat dari pengalihan saham tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikul:
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Keterangan

Tahun 2013
Berdasarkan Akta Berila Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 180 tanggal 22 Januari 2013, yang
dibuatdi hadapan lr
Nanette cahyanie Handari Adi Warsilo, SH , Notaris di Jakarta, akta tersebut lelah (D;ibeitahukan kepad; Me;teri Hukum
dan Hak
Asasi l\,lanusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dengan Sural Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data perseroan
No AHU-AH 01 1042135 tanggal 28 Januai 2013 dan telah ddafrarkan dalam Dafrar Perseroan No.AHU-0005222.AH.01
09.Tahun 2013
tanggal 28 Januari 2013; dan (ii) mendapat perselujuan dan l,lenteri Hukum dan Hak Asasi [,,tanusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya No. AHU-03924.AH.01.02 Tahun 2013 langgal I Pebruari 2013 serta telah didaftarkan dalam Dafrar perceroan-No.AHu0006682 AH 01 09 Tahun 2013 tanggal I Februari 2013 (lii) dan telah didaftarkan di Dinas Koperasi, Usaha t!.tikro, Kecit dan t\ienengah,

dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Trmur dengan No. TDP 09.Mj.4627283 tertanggal 1 Maret 2013, pemegang saiam
menyetujui peningkatan modal dasar PeEetoan dariyang semula sebesar Rp3.500.000.000 (tig; miliar lima ratus juta Rupiahimenjadi
sebesal
000 000.000.000 (tiga triliun Rupiah), modal dilempatkan dan disetor Perseroan diseto. dari ;ebelumnya sebesar
-Rp3

Rp90-0 000 000 (sembilan ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp775 000.000.000 (tuiuh ratus tujuh putuh tima mitiar Rupiah),
dan Jual
BeliSaham sebagaimana tertuang dalam: (i)Akta Jual BeliSaham No. 181 tanggal22 Januari ioiiyang dibuat di hadapan k Nanette
cahyanE Handari Adi Warsito, S H., Notaris di Jakarta, diketahui bahwa telah terjadi pengatihan sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh)
saham milik-PT. Tntunggal Inlipermata kepada PT Indomobilsukses IntemasionalTbk, dan (iDAkta Juaigetisaham No 182langpal2i
Januai 2013 yang dibuat di hadapan lt. Nanette Cahyanie HandariAdi WaE o, S.H, Notaris di Jakarta, diketahur bahwa telafiieiadi
pengalihan sebanyak 89 (delapan puluh sembrlan) saham milik PT. Indomobil l\ranaiemen Conora kepada pT Indomobil Suk;es

Inlernasional Tbk Benluk Penyetoran modal tersebut dilakukan dengan penyeloran secara tunai oleh pa.a pemegang saham

Sebagai akibat dari pengalihan saham dan peningkatan modal lersebut maka susunan pemodalan dan pemegang saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Kere,ansan

,*",*,,illililill?i!Bru@@-fr5iiffi'- *

Dlt€mprd(an dan
PT Indofiobil SLrkses Intemasional Tbk

774 999 000 000

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 138 tanggal 30 Juli 2013, yang
dibuat di hadapan AryanliArtisai, SH., MKn, Notais di Kota Administrasi Jakarla Selalan, dan telah memperoleh persetujuan i,4enteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Sural Keputusan No. AHU42258.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 serta
telah didattarkan dalam Daflar Perseroan di bawah No AHU-0074816.AH.01 og.Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 serta telah
diberitahukan kepada l!,4enleri Hukum dan Hak Asasr Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dengan Sural Penerimaan
Pembentahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.o1 10-34534 tertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No AH U {078778 AH .01 09 Tahun 201 3 terlanggal 23 Ag uslus 201 3, pemegang saham menyetujui perubahan nilai nom inal
saham dariyang semula sebesar Rpl 000.000 (satu juta Rupiah) persaham meniadisebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham.

Sebagai akibal dari perubahan nilai nominal saham tersebut maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:

3.874995.000

774.999 000 000

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan lidak mengalami perubahan hingga ditebilkannya Prospektus Ringkas ini
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3, KetetanganMengenaiRestruhurisasi
yl rytfq sualu perseroan terbatas yang didirjkan berdasa an hukum negara Republik Indonesia pada 2 Desember 2005.

Sebelum dilakukannya restruktunsasi, IMJ merupakan sebuah p€rusahaan yang lid;k aktif dimana gO% kepemilikan sahamnya
dilniliki
oleh PT.Tritunggal Intipemata, dan 10% kepemilikan sahamnya dimjliki oleh Pi Indomobil l\.lanajemen Coipon, anak perusaiaan
dan

Gr!p Indomobil.

Restrukturiasi dilakukan dalam dua hhap. Tahap pertama meliputi (i) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk mengakuisisi
hamph
keseluruhan modal saham llVJ dari PT Tritungg"l lntipermata dan PT Indomobil Manajemen corpora pada
Januaii 2013, dan iiD

mod
pada
pada b

peningkatan

dari Rp3,5

Rp900 juta

,masing mendapatka0 pers;tujuan Kementrian Hukum dan

lndonesia

itahukan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi l\.lanusia

rnihar dan peningkatan modal ditempatkan dan di

Januan 2013

I

Tahap kedua meliputi akuisisi saham lMFl dan CS[/t. Pada Februari 2013, l[.lJ mengakuisisi 269 700 saham CSM darj pT
lndomobjl
Wahana Trada dan 150 saham CS[/ dari PT. unicor Pdma l,lotor secara keseluruhan teidiri dan 99,94% dari lolat modal ditempatkan
dan
diselor CSLi Pada 13 lt4aret 2013, ll\,4J mengakuisisi 599 250 saham l[.lF dai Indomobil, yang mewakiti 99,875% dari modal saham
IMFI

4.

Pengurus.n dan Peng.wasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospeklus Ringkas iniadalah sebagaiberikutl

Dewan Komisarig

:
:
i

Xomisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Direksi
0ireklur Utama

:
:
i
I
I

Wakill Direktur Utama
Direktur

Direklur
Direktur (Tidak lerafiliasi)

Josefutamin
Alex Sutisna
Tan Lian Soei

Jusak Kertowidjojo
Jacobus lrawan

DjendntnaBudrmuljaTedjaseputE.
Gunawan
Hartono Tanudiredja

Pengangkatan anggota oewan Komisaris dan Drreksi Perseroan telah sesuaidengan peraturan No. lX.l.6_

Sekretaris Peru!ahaan

(C

oryonte Secrc&,ry)

Sesuai dengan Peraluran No.lXl4 Lampiran Sural Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-63/P[4/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang
Pernbentukan Sekretaris Perusahaan dan berdasarkan keputusan yang diambil dalam keputusan secara si ulasi Rapat Dewa;
Komisaris tanggal 1 Juli 2013, Perceroan telah menunjuk lta Astriani, sebagai Sekrelaris Perusahaan, dengan keterangan sebagai
berikuti

. Alamat
Jl Letjen M.T Haryono Kav. 8, Jakarta Timur j3330, Indonesia
. No Telephone / Faksimile I (021) 856 4850, 856 4860 / (021) 856 4872
. Alamal E-[,lai]
i ita@indomobilmultijasa com
3.

a.

Keterangan Singkat Mengenai Entilag Anak dan Penyertaan perseroan pada perus8haan Lain
PT Indomobil Finance Indoneria (lMFl)

Sampai dengan saat Prospeklus Ringkas ini dilebitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham ll\,4F1 sebesar 99,8750/0 ll!4Fl
beraamat di Jalan lvlT. Haryono Kav. RT.009/011 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330. Berdasarkan
kelentuan Pasal3 Anggaran Dasar ll\.4F|, kegiatan usaha lMFl ialah berusaha datam bidang nulti pembiayaan.

I

Pada saal Prospektus Ringkas ini dilerbitkan 99,8750/0 saham lMFl atau sebanyak 599 250 saham dimiliki oleh Perseroan, dan sisanya
sebesar 0,125% atau sebanyak 750 saham dimiliki oleh PT lNiG Sejahtera Langgeng.
Susunan anggota Dewan Komisaris dan oireksi lMFl pada saat Pospeklus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut

Dewan Komi6aris
Presiden Komisans
Kom saris
Komisaris Independen

:
I
I

Soebronto Laras

DjendratnaBudimuljaTedjaseputra
Rhenald Kasali

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur

Jusak Kertowidjojo
Alex Sulisna
Gunawart
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b.

PT CSM CoDorabma (CSit)

Sampai dengan. saat Prosp€ktus Ringkas ini diterbitkan, Perceroan menguasai kepemilikan saham
CSM sebesar 99,94"/0. CSIV
beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 6 Jakarta Pusat. Berdasarkan kelenluan Fasal 3 A;ggaran Dasar
CSI\.i, kegiatan usarra cSff.l
jasa,
berusaha dalam bidang
perdagangan, pembangunan, pedndustrian, pengangtutan di-rat, perbengkelan, percetakan
'alfr
dan D€rtanran

Pada saatProspektus Ringkas ini diterbitkan 99,94oA saham CSM atau sebanyak 269.850 saham dimiliki
oleh perseroan, dan sisanya
sebesar 0,060/o atau sebanyak 150 saham dimilikioteh pT tlrc Seia ttera Langg;ng.
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CSI\.4 pada saat Prospeklus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut

Dewan Konisaris

r
:
:

Komisaris Ulama
Komisaris
Komisaris

Direksi

i
:
i
i

Direktur Ulama
Direktur
Direktur

0nektu.

c.

PT lndomobil Bintan

I

DjendratnaBudimullaTedjaseputra
Bambang Subijanto
Josef Utamin

Jacobus lrawan
Liem Aguslinus
Youngky Sunjaya

Yulilndriyanlo

Corpon (lBC)

Sampaidengan saal Prospektus Ringkas ini dilerbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham pada IBC secara ldak langsung
melalui CSI\'I sebesar 99,92%. IBC beralamal di Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan. Berdasarkan ketentuan pisal 5
Anggaran Dasar lBC, kegiatan usaha IBC ialah untuk berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, perindust an, perbengkelan

Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan 99,98% saham IBC atau sebanyak 20.995 000 saham dimiliki oleh CS[.4, dan sisanya
sebesar 0,02% ahu sebanyak 5 000 saham dimiliki oleh pT tMG Sejahtera Langgeng
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IBC pada saal Prospektus Ringkas ini dilerbitkan adalah sebagaibe kut:

Dewan Kgmigaris

:

Komisaris lJtama
Komisaris

Direksi
0ireklur Ulama

:
:
:
i

Direktur

Dircktur
Direktur

d.

PT Uvahana Indo Trsda

Bambang Subiianlo
Josef utamin

Edy Handojo Santoso

Yuli Indriyanto
Youngky Sunjaya

HerdiniHebani

Mobilindo (tVlTM)

Sampai dengan saat Prospektus Ringkas ini dited kan, Perseroan menguasai kepemilikan saham pada WlTl\l secara tidak langsung
melalui CSM sebesar 99,94% WITIV beralamat di Jl .Raya Pasar i.4inggu KM 18,7 RT 006/ 005 Pejalen Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Selalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WlTltl, kegiatan usaha WlTlu ialah untuk pengurusan transportasi (felghl
foryardingJ.
Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbilkan 99,99% saham WITM atau sebanyak 22.146 saham dimilikioleh CSIV, dan sisanya sebesar
0,01% atau sebanyak 1 saham dimiliki oleh IBC
Susunan anggota Dewan Komisaris dan 0ireksi WlTl\.| pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikutl

Dewan Komisads
Komisaris Utama
Komisans

0ireksi
Drreklur Utama

Direklur
Dueklur
Direktur

:
:

Josef Ljtamin
Herdini Herbani

:

Edy Handojo Santqso
lMan Atmadjaja
Youngky Sunjaya

Yulilndriyanlo
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PT Lippo Indo.ent (LtPtt{Do)

de

Sampai
melalui CS

roan menguasai kepemilikan saham pada Llpl

Tanserans

i"-,',it5:&ffJ:::#l'f,fr1'd?:ff ffl

pengangku

Pada saalProspektus Ringkas ini dilebitkar 600/0 saham LIPINDO atau sebanyak 435 900 saham
dimiliki oleh CS[,l, dan sisanya
sebesar40% atau sebanyak 290 600 saham dimilikioleh pT Sentra Owimandiri.
Susunan anggota Dewan Komisais dan Direksi LIPINDO pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah
sebagai berikut

Dew.n Komisarig

Komisans
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Presiden

:
:
I

:

Tjokro Libianto
Ketut Budi Wijaya
Josef Ulamin
Untung Rahardjo

Direksi

i
r
:
i

Presiden Direklur

Direklur
Direktur
Direktur
Direktur

t,

Edy Handojo Santoso

HerdiniHerbani
Youngky Sunjaya
lr. Djoko Harjono
Norita Alex

PT Khadsma Muda (KHAMU)

Sampaidengan saal Prospektus Ringlas iniditetuitkan, peEeroan menguasai kepemitikan saham pada KHAI\,ItJ secara tidak langsung
melalui csltl sebesar 99,94%. KHA[.lu beralamat di Jl Hayam wuruk No 6, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta pusat Berda;rka;
ketentuan Pasal 3 Anggaran oasar KHAMU, kegiatan usaha KHAl,,lU ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan,
perindustrian, percetakan, perlanian, pertambangan, pengangkutan darat, dan jasa.
Pada saal Prospektus Ringkas ini dilerbitkan 60% saham KHAl,llJ atau sebanyak 3.000 saham dimilikioteh CS[4, dan srsanya sebesar
40% atau sebanyak 2 000 saham drmilikioleh WITI.I
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KHAMU pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai benkut

Dewan Komisarir

Ulama
Komisarrs
Komisais
Komrsaris

:
i

:

Josef Utamin
Herdini Hefbani
Alex Sutisna

Direksi

Utama
:
Edy Handojo Santoso
Utama i
Youngky Suniaya
Dkektur
i
Yuli Indriyanto
g, PT Ni$an Financial Sewic$ Indone3ia (NFSI)
Dircktur
Wakil Drrektur

Sampai dengan saat Prospektus Ringkas ini dilerbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham NFSI sebesar 25% NFSI beralamat di
Gedung Nissan, Jl MT. Haryono Kav 10 Bidan Cina, Jatinegara, Jakarta Trmur. Berdasa an ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NFSI
kegiatan usaha NFSI ialah unluk mendirikan dan menjalankan perusahaan pembiayaan
Pada saal Prospektus Ringkas ini diterbitkan 75% saham NFSI atau sebanyak 75000 saham dimiliki oleh Nissan lvotor
sisanya sebesar 250lo atau sebanyak 25 000 saham drmihkr oleh Perseroan.
Berdasarkan Akta Pendirian NFSl,susunan anggota De'ran Komisaris dan Direksi NFSI adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisa.is
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Presiden

I
:
I
:

Rakesh Kochhar
Seiji Kiyohara
Takayuki Kimura
Jacobus lrawan

t9

:

Co Ltd., dan

Direksi
Presiden 0irektuf
Direktur

Xatsumilshii
Yoshiya Horigome
Chetyana Gunardi
Stefanus lsmail Tjitrabudi

0irekt!r
0irektur

4.

Keterangan tentang pemegang Saham pe.seroan berbentuk
Badan Hukum

a,

PT IndomobilSukses Internasional

Tbt (lMSl)

Sampar dergan saat Prospektus Ringkas ini djterbitkan, ll\4As menguasai
kepemilikan saham perseroan sebesar 99,99%. Berdasafkan
-berusah.
kelentu€n Pasal,3 Anggaran Dasar rMsr, kegiatan usaha rrr4sr
iarah
uior.g ;"d.g".g"n,
;rng.-ngkrii;,
perlanian, penndustnan, perbengkelan, jasa dan pedambangan.

ii.r".

Berdasarkan Dafrar Pemegang saham

prrr.ng-i.,

llvsl tertanggal.3o Juni 2013 yang diterbitkan oleh pT Raya saham Registra
selaku

Administrasi Efek yang ditunjuk oleh |\y'sr, struktur peiriodaran
dan susunin

dan Diselor;
Gallant Vent!re Ltd
PT Trilunggal lntjpennala

pi,r"g;g ,;h.,

1

Biro

rMsr .dalah sebagai berikut:

447 .559 708
499137 450

361 8E9 927 000
124 799 362 500

1E
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Berdasa*an Akta No 7412012,susunan anggota Dewan Komisaris dan Direkil|SIadalah
sebagajbeikuti
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

: Soegeng Sarjadi

Komisaris Independen
Komisaris Independen

. ltlohamad Jusuf Hamka

i Soebronto Laras
: Pranata Hajadi
: Gunadi Sindhuwinata

Eugene Cho Part
: Hanadi Rahardja

Direksi
Direktur Utama

iJusak Kedowidjojo

0irektur

:

Direktur

i Alex Sutisna

JosefUtamin

Direklur

: Santiago Soriano Navarro

D reklur

r Bambang Subijanlo

Direklur

:Jacobls lrawan

Direktur

i Djendratna Budimulja Tedjaseputra

b.

PT Indomobil M.najemen Conora (lMC)

Sampai dengan

Prospektus Ringkas ini diterhtkan, IMC menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 0,01% Berdasarkan
-saat
ketentuan Pasai 3 Anggaran Dasar ll!y'c, kegiatan usaha ll\y'c ialah b;rusaha dalam jasa konsultasi dan manajemen.
Slrukluf permodalan dan susunan pemegang saham

Ketera

ll\.4C pada saat Prospektus Rrngkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

ngan

Nllai-NgDina I Rp!:0q0.900 setirP s.ham
N ai Nominal(Rp) %

Juml.h

llffi

Saham

1000

1 000

000 000

PT T.itunggal Intipermata
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susunan anggota Dewan Komisais dan Direksi ll!,4c pada saat
Prospektus Ringkas ini diterbitkan adatah sebagai berikut

l

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
i

Jusak Kertowidjojo
Josef Ulamin

:
i

Aiex Sutisna
Bunyamin Pranolo

Difel3i
Diteklur Utama
Drrcktur

1.

Tinjauan Umun

grup

grup otomotil brbesar kedua di

kenda

:l1i!:ij':,ffSitil-t

Perseroan.merupakar bagian dari Grup Indomobil, sebuah
Indones,a (sumber. Data Consult). Keqiatan usaha utama peiser
capliye di t;donesia, dan r.rrr',
p"iur"i..n p"nyewaan

,ri,

t"ttn

ecil), induk perusahaan perceroan, Indomobil, merupakan dealer
li, d6aie. ritel terbesaf unluk kendaraan komersial dengan merek
besar dengan merek Renault dan Mack, dan alat beral-dan mesin
grosir eksklusildan dealef ritel resmi untuk mobilpenumpang dengan
2.000 dealefdi lndonesia, per tarugat 30 Juni 20j3 hat terseiut tetah
luk meningkatkan pangsa pasar p€mbiayaan kendaraan bermotof

n
e
3
e

CSlv menyediakan penyewaan kendaraan beqangka panjang dan
iasa transportasi untuk pelanggan korporat di berbagai industd di
seluruh Indonesia Pada tanggal30 Juni2013, cslv memilki-8.363 kendaraan
di armada sewanyi. Selain darisekitar 177 kendaraan
yang digunakan oieh CSli4 sebagai kendaraan cadangan pengganti
pelanggan, oleh karena CSIV membeii kendaraan baru uniuk irmaO
juga menyediakan jasa pengelolaan armada untul beberapa pel
sebanyak 16 seNice poinl yang tersebar di seluruh Indonesia

a
untu
akan menyediakan
transporlasi pada

ah armada sebanyak 22(

merencanakan

lsaha ini.oengan skala usaha csl!4 dan hubungannya yang dekaldengan lndomobii diyakini
bagi CSM, antara lain, dalam hal memperoieh kendaraan baru, sirta memetihara dan

mempe.baiki armada yang ada

Pendapatan Perseroan sebesar Rp504.980 juta pada tahun 2010, Rp715 035 juta pada tahun 2011,
Rp1 213.459 juta pada tahun 2012,
2 dan Rp694.734 lula untuk enam bulan yang berakhir pada
2 juta dan Rp51.156 juta masjng-masing untuk tahun 20j0,

an pada Enttlas Induk setelah penyesuaian pada pro forma
asing untuk tahun 2010, 2011 dar,2012 serta Rp63 361 juta dan
ni 2012 dan 2013.

2,

KeunggulanKompetitit

Keunggulan kompetitif Perseroan yang utama te etak pada laktor-faktor berikutl
[.4enguntungkan prospek industri makoekonomi dan otomolif di Indonesia
Kegiatan usaha yang tumbuh pesat dengan posisi pasar dan rekam jejak yang kuat
Jaringan nasional yang luas dengan rangkaian produk dan jasa yang lengkap
hubungan yang sinergrs dengan Grup Indomobildan Grup Salim

a.
b.

c

d.
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3.

Strategi

Perceroan fokus dalam mempebesar usaha dan juga meningkatkan pangsa pasar dan profitabrlitas Perseroan. Perseroan percaya akan
dapat memenuh i largel tersebut dengan menerapkan slrategidi bawah inii
Mengembangkan kegialan usaha pembiayaan kendaraan dengan meningkalkan pangsa captive markel Indomobil dan fokus pada
pembiayaan kendaraan roda empat
i,lemperluas bisnis penyewaan kendaraan Perceroan melalui pembelian kendaraan baru didukung oleh kontrak sewa jangka panjang
l.,lengembangkan bisnis dalam jasa transpodasi dengan memanfaalkan hubungan Perseroan dengan Indomobil dan Grup Salim
Mengrntegrasikan sumberdaya manusia, pengendalian internaldan kepatuhan

a
b

c.
d.

4.

Kegiatan Usaha

Perseroan memiliki dua kegiatan usaha utama yang dilalankan, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan penyewaan kendaraan
bemotor.

A,

Kegiatan Usaha Pembisyaan Kendaraan Bermotor

Persercan menyediakan pembiayaan kendaraan kepada pembeli sepeda motor, mobil penumpang, kendalaan komercial serta alat beral
dan mesin Pada tanggal 30 Juni 2013, llt4Fl memiliki jaringan 212 Sevoice Ponl terdiri dan 80 cabang dan 132 outlel di seluruh
Indonesia Perseroan juga bekerja sama dengan lebih dari 2.000 dealer sepeda motor, mobil dan alat berat dan mesin di seluruh
Indonesia Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis pembiayaan kendaraan Pe6eroan terutama lerdiri atas pendapalan dari pembiayaan
konsumen dan sewa pembiayaan (secara kolektif disebut "pembiayaan iasa keuangan'), yaitu lerhitung sebesar 58,1olo dali lolal
pendapatan Perseroan pada tahun 2012 dan 54,60/0 dari total pendapatan Perseroan untuk enam bulan yang berakhk pada tanggal 30
Juni2013 Pada tanggal30 Juni 2013, Perseroan memiliki kontrak pembiayaan sebanyak 185.786.

Tabelberikul ini menyajikan rincian

da

piutang pembiayaan Perseroan, tidak temasuk pendapatan bunga yang ditangguhkan:
(dalan iJlaan Rupiah, petsenlase iptupakan persenlase
Pada hnggal

lRDl

I%l

{RD) l%)

{RDl

lehdq

P

2011

l

ptutang

p9!4!q94L

Prda tanggal

Desember

2010

2009

Keter.ngan

3l

IRD) {%)

30Juniml3

2012

(Rp)

(%)

(Rp)

l"/"1

447 32,7 1 209.E41 232
1 805 346 8i,1 1 235 552 79,4 1 65S 643 69,3
18,4
867
258
20,0 1240881 23]
penlmpang
13,9
624.329
2562E5
12,4
255156
16,4
333()5
l!,lobil
0 0,0 33.535 2,2 273.327 11,4 463879 13,7 802875 18,6 926.185 17,1
Kendaraan kofielsial
Alal berat dan mesin 10195 0.5 31505 2,0 127.014 5,3 4830E8 14,3 1241 532 28,7 1849345 35,4
Sepeda motDr

1 E19

728 53,7

1 414

2.071,825 100,0 1.555.7a! 100,0 2.393.389 l(x),o 3.391.025 100,0 4.326.112 100,0 5.226252

Tolal

100,0

Tabelb€rikut menyajikan jumlah pembiayaan baru Perseroan berdasarkan jenis kendaraan:

b6r.khlr pada trnggrl

2012
2011
2010
30 Juni2013
(Rp)
(Rp) (%) (Rp) (%)
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%l
615
703
49,9
1
031
342
29,8
I
613
032
1 523 723 88,8 704 521 66,0 1 595 251 66,0
Sepeda mobr
802276
23'2
393447
16'4
penumpang
328513
14,0
530501
192
11,2
291559
27,3
574
I\,lobll
0 O 3E 093 3,6 293 404 12j 354 047 11,0 642 488 '18'5 375273
Kendaraan komershl
0 O 33260 3,1 129 216 5,5 732672 22,7 9E8 473 2E'5 775787
Alatberaldan mesih

Keter.ngan

Tot llumlah pembiayaan 1,716,2g7 'l()0,O 1.067.133

lOO,0 2.315.381 100,0 3.230252 100,0 3151.579 100,0 2160210

{%)

18'2
2E'5
17

'4

35'9
100'0

Tabel berikut menyajikan rala-rala jumlah pembiayaani

bulan yang

ber!khir p.d.

Ket6rangan
2009

2or0

m12

Sepeda mohr

11

11

12

12

Mobilpenumpang

E8

129

124

0

327

355

2008

Kendaraan komersial

13

13i
381

335
3 448
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Dalam beberapa tahun lerakhir, bauran produk pembiayaan dalam kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bemotor Pelseroan telah
beralih sebagal bagian dari strategi unluk membatasi eksposur pembiayaan sepeda molor dan meningkatkan eksposur pembiayaan untuk
kendaraan roda empat. Pada tahun 2012, darijumlah totalpembiayaan baru Perceroan, 29,8% merupakan pembiayaan sepeda molor,
23,20lo merupakan pembiayaan mobrl p€numpang, 18,5% merupa*an pembiayaan kendaraan komersial dan 28,5% merupakan
pembiayaan alat beral dan mesin. Unluk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dari jumlah lotal pembiayaan baru
Ferseroin, 18,2% merupakan p€mbiayaan sepeda motor, 28,5% merupakan pembiayaan mobil penumpang, 17,4% merupakan
pembiayaan kendaraan komersial dan 35,9% merupakan pembiayaan alat berat dan mesin Akibatnya, pembiayaan sepeda moior turun
iari sebesar 69,3% lerhadap piutang pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 20'10 menjadi sebesar 23,20lo pada tanggal 30
Juni 2013, sementara pembiayaan mobil penumpang meningkat dari seb€sat 13,9% neniadi23,7o/o selama peflode yang sama
yang_bervariasi
Kegiatan usaha pembiayaan kendaraan Perseroan biasanya memberikan pembiayaan dengan tingkal bunga tetap
jenis
terlantung pada jangka waktu pinjaman. Suku bunga bervanasi berdasarkan sejumlah faktor, temasuk cabang, merek, geoglafi dan
pada
lahun
35,0%
antara
15,8%
sampai
pembiayaan
motol
berkisar
sepeda
teiOaraai. sutu Ounga efektif uniuk pembiayaan blru untuk
20j0, 15,3% sampaiJg,go/o pada tahun 2011, 14,0% sampai38,5% pada tahun 2012 dan'14,0% sampai35,0% pada pe ode enam bulan
yang berakhir pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2013 Suku bunga efektif untuk pembiayaan baru untuk pembiayaan mobil penumpang
'19,8% pada tahun 2012 dan
6e*isar antari g,8% sarpai '19,8% pada tahun 2010, 10,1% sampai 19,5% pada tahun 2011, 8,2% sampai
pada
2013.
Suku bunga efektif Unluk
pada
30
Juni
yang
tanggal
periode
hnggal
padi
bulan
berakhir
enam
8,4% sampai 15,0%
pembiayaan baru untuk pembiayaan kendaraan komersial berkisar artara 13,3% sampai 16,0% pada lahun 2010, 13,0% sampai 15'00/"
pada tairun 2011, 13,0% sampai 14,0% pada tahun 2012 dan 11,5ol" sanpai 16,00/" pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal
pada tanggal 30 Juni 2013. Suku bunga efektif untuk pembiayaan baru untuk alat belat dan mesin dalam mata uang Rupiah berkisar dari
i4,6% s;;pai 19,0% pada tahun 20i0, 15,0% sampai 16,5% pada tahun 201'1, 15,0% sampai 16,5% pada tahun 2012 dan.15,0%
sampai 16,b"/" pada pinode enam bulan yang berakhir pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2013, dan tingkat bunga efektif untuk
pem|iayaan baru untut atat berat dan mesi; dalam mata uang Rupiah berkisar antara 8,0% sampar 9,8% pada tahun 2010, 8,00/o sampai
ploa
9,5% pada tahun 2Ol2 dan 6,5"k sampai 9,5% pada periode enam bulan yang berakhir pada

bF*

tanun 2011, 6,8% sampai

tanggal pada tanggal30 Juni 2013

pada umumnya, pembiayaan yang diberikan oleh kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor Pe6eroan memilikijangka waklu satu
kendaraan
sampai tiga tafrun untui sepedi motor, satu sampai lima tahun untuk mobil p€numpang, satu sampai tjga tahun untuk
mata uang
komersial-dan satu sampai tiga tahun untuk alat berat dan mesin. Pembiayaan alat beratdan mesln pada umumnya dalam
lainnya dalam mata uang Rupiah. Hampir seluruh pembiayaan kenda6an bermotor Perseroan
dolar AS, sementara pemb;yaan
'bulanan.
Perceroan biasanya membenkan pembiayaan hingga 75% dari ha€a pembelian kendanan.
dibayarkan dengan angsu ran
p""'rarn .".".g*g ;okumen fisik kendaraan yang dibiaiai sampli piutang pembiayaan-dibayar penuh oleh pelanggar- Pada langgal
bulan
30 Juni 20j3, perieroan memiliki kontrak pembiayaan kendaraan bemotor sebanyak 185.786 dengan tenor rata-rala 32,4
Penjualan, Pemasaran dan Disttibusi
Pada tanggal 30 Juni 2013, kegiatan usaha pembiayaan k
cabang dan 132 ouliel di seluruh Indonesia Kegiatan usaha
2.000 dealef sepeda moior, mobil dao alat belat dan mesin
sehingga deaier memiliki keleluasaan unluk menentukan apakah ak
ll,lFl atau kepada perusahaan pembiayaan lain alau kepada bank
pemberi pinjaman yang dirujuk atau direkomendasikan ol
pelanggan dianggap sangat penting bagi kegiatan usaha p€
atas referensi dari dealer tersebut. Di sebagian besa w
Perseroan, Indomobil, merupakan deale. eksklusif ritel mobil penu
|(andara"n 196etsial melek HIno dan kendacan penumpang me
besar dengan merek Renault dan l\,lack dan alat berat dan mesin m

juga, Indomobil memiliki afiliasi atau terafiliasi dengao lebih
ritel resmi-untuk mobil penumpang dengan merek Audi dan Volkswagen. Oan
Nissan, Renault dan gatsun, 135 dealer Hino, 16 deale/
deale/
termasuk'g2
Juni
2013,
Ja,i igS aeate, Ai Indonesia, sehinggiper 30
Volkswagen dan Audidan 60 dealer truk dan peralatan Selain itu,
luas termasuk segmen rrass retail melalui dealer Nissan, Renaull
dan Audi, dan pelanggan korporal di sektor pertambangan' pe e
elalui doaier Hino dan lruk dan peralaian bera

d
k

yt"|ahmenyediakancap|ivena|ke|bagiPerseloanda|amupayanyauntukmeningkatkanpangsapasarda|am
yaan kendaraan bermolor lersebut

r

2013, llvFl telah membEyal P
asing mErakili 7 '2"/.' 11'1%

:

nevtakili 4,7%,7,2%

pemb
fun
p"rotri.".
;;ili;i;;;

Ou el

memiliki

'fi,i1'il1il:,i:fill13.,'f,

dan '10,4% dad tolal penjualan kredit kendaraan komersial Hino di Indonesia

ermotor
adminis
r l[,lFl d
tui kerja

endiri yang bukan merupakan bagian dati dealer,dar'
Kecuali pembiayaan sepeda motor'.iampil seluruh
yang dijuat oteh deaier tndomobil. ll\.lFl menvediakan
tidak terafitiasi dengan jaringan yang teGebar luas di

seluruh Indonesia.
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B.

Kegiatan Usaha Penyenaan Kendaraan Bermotor

CS[,4 telah berhasil meningkatkan armadanya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari sebanyak 5.591
yang
pada
tanggal 31 Desember 2011 menjadi 8.363 kendaraan pada tanggal 30 Juni 2013. Selain sek ar 177 kendanan
kendaraan
l,gr*f3n or"h CS[,]'sebagai kendaraan cadangan pengganti, seluruh kendaraan CSM di armada sewa telah disewakan kepada
pelanggan, oleh karena CSIV membeli kendanan baru untuk armad
dan kondisi kont6k sewa jangka pan,ang CSM bervanasi bergan
lainnya Harga sewa kendaraan jangka panjang biasanya m€ncaku
pemeliharaan. Pengemudi akan disedBkan oleh korporasi yang m
secara bulanan dan CS[,4 biasanya meminta pelanggan baru unt
setiap sewa kendalaan bermotor jangka paniang beNariasi lergant
biasanya mengumpulkan pembayaran dai pelanggan secara bula
Harga sewa yang
armaOi tendiraan kepada pelanggan besar unluk mengelola armada kendaraan yang telah disewa dari CSL1
pada kebutuhannya, kondisi pasal lokal dan
dikenakan oleh CSIV akan disesu;ikan untuk seliap pelanggan tertentu bergantung

Makmur

Tbk

percai
kenda
marlin
mobit

in Penyusulan
ovehead dan
menyerahkan
r dan bantuan

asistensi, kepada PT lodolood CBP Sukses [rlakmurTbk.

da

45,4o/o dai lotal pendapatan
cs[,l terhilung sebesar 41,9o/o dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2012
menyaiikan
Tabel
berikul
pada
2013.
pada
30
Juni
lumlah pelanggan
tanggal
yang
tanggal
periode
berakhir
pada
bulan
enam
Perseroan
sewa kendaaaan bermotor Pe6eroan:

Pendapatan dari

Pada

bnggrl

31

Der€mber

Prdr tan0g.l30 Juni

Tobllumlsh pelanggan sewa kendataan bemotor
Tabel berikut menyaiikan profrl pelanggan CS[/l berdasatkan industri:

Barang konsumsi
Logistik and disbibusi

12,6

14,7

14,E

12,1

13,7

11,9

Itlanufaktj

11,3

9,2

10.3

lrinyak dan perhmbangan

10,5

8.9

9.0

Telekomunikasi

9,4

Famasi

4,3

7,3
4,7

7,6
4,9

tu',n,v"
rotrr

,-?'9
oo,o

3'1
too'o

,=?-'?

too'o

Pada dasarnya CS[,| menyediakan duajenis layanan sewa, yaitu:
kendaraan kepada pelanggan beserta dengan
Layanan se,ra kendiraan dengan pengemudr, drmani CSM menyediakan sewa
pePanjangan STNK kendataan beldasarkan konlraksewa
p"'n!"rraiO"n t"n.rfrp p"tilih.i."n,
"tut.ntidan
menyediakao sewa kendataan kepada pelanggan tanpa pengemudi' dan mencakup

.

.

-=----t

iirJ p"nyr*"rn kendarain, dimana CS['l
pemeihataan, asunnsi dan perpanjangan STNK kendataan berdasarkan kontrak se'ta'

sewa yang disertai dengan pengemudi' dan 5'327
Pada tanggal 30 Juni 2013, CSM telah memiliki 2'300 kendaraan berdasarkan kont6k

kendaraan berdasarlan kontrak sewa tanpa pengemudi CSM I
nilai tambah
pelanggan, dan juga
CS['l juga ka
pemeiiharaan rumah dan
menyewakan
kembalidimana CSI\rl
berdasarkan perminlaan pelanggan Seluruh layanan penyewaan k

menawa
24n
membeli

orn Lr,

irng';an.

seluruh kendaraan yang disewakan
dit"nggung-iepenunnya otetr pelanggan.cslll memi|ki asuransiyang mencakup

kepada pelanggan.

V,

+J

(l

d

Junlah dan komposisi armada sewa
Pada tanggal 30 Juni 2013, CS[.] telah memiliki 8,363 kendaraan di armada sewa, yaitu bertumbuh 50% dari 5.591 kendaraan pada
tanggal 31 Desember 2011 Kendaraan CS[4 terdiri dari berbagai kelas, seperli sedan conpacl/nid-size, sedan mewah, kendaraan
sports, kendaraan multiguna dan kendaraan komersial. CSI\4 menyediakan sekitar 177 kendaraan untuk digunakan sebagai kendaraan
pengganli apabila dibutuhkan oleh pelanggan untuk menggantikan kendaraannya yang sedang dalam perbaikan.CsL'l biasanya membeli
kendaraan baru untuk armada sewa hanya ketika p€langgan telah mengkonfrmasi untuk menyewa. Apabila terdapal jeda waktu antara
saat kontrak dimulai dan kedatangan kendaraan sewa, CSI\.1 seing menyediakan kendaraan penggantijangka pendek bagi pelanggan.
Tabel berikut menyajikan jumlah armada sewa dan penjualan dan pembelian kendaraan sewa CSl.l| :

yang P.d. bnggaldrn untukperiode ylng
oc$ember b.dkhir ptd. langgal 30 Junl

Pad. trnggaldan untuklahun
ber.khirp.da tanggal31

Annada rewa dan openslonal
Jumlah kendaEan padaakhir periode
Rata-rata umur kendaEan pada alhirperiode (lahun)

q
Utilisasi kendaraan selama periode (%)

5 591

6.980

E.363

1,9

1,3

1,7

94.8

96,2

Penlualan dan pemb€lian kendar.an sewa
Jumlah kendaraan terjual selama pedode

29

Pembelian kendaraan
ux penooe yary Danxnr paoa
Utilsasi kendaaan netupakan llnlah

1262

586

2 651

2 210

uatau

y;/lg (lsewakan kepada petanggan, yarg nerupakan p€/sonlase lekadap iunlah kendanan CSU rang letsedia

mlu,

Tabel berikut menyajikan armada kendaraan CSM berdasa an jenis kendaraani
Pada tanggal 31

mulliguna
logislik
motor
spofts
mewah
conpacl/ni|stze
Lain-lain
Totat

4 362

Kendaaaan

495
79
387
127
133
65.591

Truk dan kendaraan untuk tujuan
Sepeda
Kendaraan
Sedan
Sedan

oerembe.
623
62
406
121
92
-86 980

P.da lrnggal30 Juni

705
60
349
133
66

-68.363

pada tanggal 30 Juni 2013, CSM telah membukukan pendapatan Rp339.387 juta untuk tahun 2013, Rp229.'148 juta untuk lahun 2014,
Rplli 61)-juta untuk lahun 2015 dan Rp30.310 juta untuk tahun 2016 dan seterusnya Konttak sewa CSM umumnya mengatur bahwa
apabila pelinggan mengakhiri konlrak sebelum litun temponya, maka pelanggan diwajiblan untuk membayar biaya sebesar 25% dari
pendapatan sewa kontrak yang lersisa berdasadcn kontrak sewa

-

Pelanggan
jangka
Untuk mencapai tingkal utilisasi yang tinggi dan pendapatan yang dapat diptediksi, CSI!4 berfokus untuk melakukan konlrak sewa
agai industri, seperti jasa
panjang dan memb-erikan layanan traniportasi ke
n multinasonal seperti PT
i<euing-an, barang tonsumsi, dan distribusi, dan
CBP Sukses ['lakmur Tbk
Bank tlandrri (Pe-rsero) Tbk, PT Bank CIMB

pel
indust
NiagaTbk,

Pada tahun 2012,

CSt

tidak mempunyai pelanggan individu

perseroan meyakini bahwa oleh karena kualitas dari layanan sewa kendaraannya dan kualitas dari target pelanggan PeFeroan'
perseroan menikmati kegiatan usaha yang repetitif dari pelanggannya Sebanyak 38,0% dan kontrak yang telah jaluh tempo, lelat)
pada tanggal 30 Juni 2013'
aiperUanarui atau Oiperpainjang olen peiang-gan pada tahun 201i. Dalam periode enam bulan yang berakhir
pada tahun 2012 CS['l
pelanggan
Selanjutnya,
tetap.
dari
yang
Indorenl
berasal
oleh
pendipaian
dihisilkan
sebesar 60,8% Aari
lebih
mengadakan beberapa konirak sewa-dengan pihak afiliasi dai Grup Salim Di masa mendatang Perseroan bermaksud untuk
pihak afiliasinya
Salim
dan
In
omobil'
Grup
kepada
Grup
penjualan
pDduk
Perseroan
sewa
menlembangkan
Peniualan, Penasann dan Disttibusi
kepada pelanggan Seluruh
CSI\,,| memelihara jaringan cabang di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan layanan berkualitas
pelanggan yang tinggi Pada
cabang diperlengkipi dengan karyawan yang tertatih dengan tujua; untuk mencapai standar kepuasan
tanggrl30 Juni 2013, CSLl mengoperaslkan 16 titik layanan diseluruh lndonesia
dan dengan memperkuat hubungannya
an sesekali melakukan kunjungan CSIV
di mana biaya pemeliharaan kendaraan
produk jasa sewa dan iasa kansportasi

,'1'\

rY/

t {ft
(,

kepada afiliasi lainnya datam Grup Salim Saat ini CSI\4 tidak be4antung pada pengiklanan secara tradisional atau intemet. CS[l
pelayanannya,
meyakini bahwa cs[4 diuntungkan dengan adanya rekomendasi dari mulut ke mulut pafa pelanggan yang puas dengan
hal
ini dipercaya
dimana
tersebul,
guna
rekomendasi
pelayanan
mendorong
semakin
meningkatkan
dan CSli,l berusaha untuk terus
sebagai cara yang efektif dan hemat biaya untuk mempromosikan kegiatan usahanya.

5.

Proepek U6aha

alat- alat berat
Sesuai salah satu misi perceroan, kegiatan usaha Perseroan d{ujukan untuk mendukung produk kendaraan bermotol dan
inr produk yang diproduksi dan dipasa an oleh Grup Indomobil adalah
Indomobil.
Saat
Grup
dipasarkan
olei
dan
dipod*si
Vang
bermotor merek Suzuki, Nissan, Renault, Renault Truck, Hino, Audi, Volkswagen, Volvo Car, Volvo Truck, Ssangyong,

ieniaraan

l\y'anitou, Kalrnar, Chery, Foton, Greatwall, Liugong, Mack Truck dan Volvo Conslruction Equipment

yang akan meniadi lebih
Adapun kegiatan usaha Perseroan akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di lndonesia di masa mendatang
gkan
induski
bagi
nrenjanjikai
a 18
aenian periooi sebelumnya
8Bl\'l
JanJari i012 dlelaskan bahwa,
puan
gas
sedang
bersubsidi serta konveFi BBl,,l ke bahan bakal
pasar otomotif di Asean dengan industri yang
untuk membeli mobil. Disampaikan juga bahw; tidak muatahil-lndonesia bisa memimpin
maju, produl€i komponen besar dan angka peniualan linggi.
pada 2 Mei 2013 disampaikan bahwa pada tahun 2013, di
mencapai 1,2 jula unit. Peningkatan rcahsasi da tahun la
lancarnya aliran investasi, maraknya pembangunan infraslruktur s
penjualan mobil, lanjut didorong dengan model mobil yang menga

otomotif.
ses
in

hangat

Produk LCGC akan meningkatkan permintaan mobil dan meniadi p

industri otomotif global Dengan meningkatnya potentsi volume
kondusif Perseroan optimis dapat mencapai tingkal pembiaya

ik di masa Yang akan dalang

Tabe|berikutinimenyajikanikhtisardatakeuangankonso|idasianpentingPerseloanuntukmasing.masin|khtEar

i"u-l- fo*dfid"sian penting Perseroan- pada tanggal 30 iuni 2013-dan untuk peiode enam bul
vans
iersHi ;;'d ;;;; rantgat ot oeiemuer 2oi, 2011' rdlo' 2o0s dan 2008' dan untuk tahun
g periode
telsebul, diam
Juni 2012
konsotidasian
roleh oleh
konsolidasian
diperoleh
bulan lersebut
arr,

tanggal
-tanssal

keuangan
keuangan
iode enam
satu lahun

penuh.

LaporannPerseroanpadatangga|30Jun|2ol3danuntukperiodeenambu|anyangberckhirpada'|angga|
puruiantono,

Li"urr
;t.;d;;

prospektus, ielah diau,'dit oletr K,qp
suherman & su4a, auditor independen, berdasarkan
yang bedsi penekanan tentang penerapan
p€ngecualian'
pendapat
anpa
waji
n oleir lnPl, dengan
PT CSM Conoratama (entitas sepengendalr selax langgar r/
PT Indomobil Finance Indonesia (enlitas sepengendali') pada 21
endali') sepe.ti yang telah diungkapkan dalam Catatan 40 atas
oleh Peter Suia dan tercantum dalam Prospektus

CoQoratama.{ent
Sebelum terjadinya tlansaksi akuisisi PT Indomobil Finance Indonssia dan PT CSM

as,sepengef-tlli:

Yl"l19i?
(enlitas induk) untuk tahun yang befaknrr paoa Enggar Jr
oteh pT Indomobil Multi Jasa, laporan keuangan PT Indomobil lllulti Jasa
induk
Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 hanya merupakan lapolan keuangan enlitas

(entitas sepengendali sejak Desember 20M) dan PT-C-S['|
1b oleh PT Indomobil lllulli Jasa' maka sesuai dengan PSAK
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pada
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desembef 2012, 2011 dan 2010, dan untuk tahun yang berakhrr
ta;ggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prcspeklus, telah diaudit oleh MP PuManlono, Suherman & Suia, auditol
indipenden, berdasart<an sta;dar auditing yang ditetapkan oleh tAPl, dengan pendapat wajal tanpa pengecualian, yang bedsi paragral
penjelasan mengenai penyajian kembali sehubungan dengan penerapan secara restrospektif Transaksi Reslrukturisasi Entitas
bepengendali seperti yang telah diungkapkan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian lerkait, yang laporannya
dilandatangani oleh Indrajuwana Komala Wrdjaja dan tercantum dalam Prospektus

pada langgalLaporan keuangan konsotidasian Perseroan pada tanggal 31 Desembel2OOg dan 2008, dan untuk tahun yang berckhir
independen'
Rekan,
auditor
Easlr
&
oleh
KAP
Syarief
telah
diaudit
Prospektus,
tanggal tersebui, yang seluruhnya tidak tercantum dalrm
penjelasan
beriisarkan standar auditing yang ditetapkan oteh lAPl, dengan pendapat waiar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf
yang
Sepengendali,
Entitas
Restruktufisasi
penerapan
restrospektif
Transaksi
secara
penyajian
dengan
kembali sehubungan
mengenai
laporannya ditandatanganioleh Jarot Triono dan tidak tercantum dalam Prospeklus
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, yang lelcantum-dalam
Prospektus da;tidak diaudit, terah direviu oreh KAP PuMantono, suherma""ffi#11;:iJli

lfff:iil;il#XX1lii,,iT.i.1,lff]ill

.i,,['."Jli1i;9iruffi i::J$:Xfi,ffi il:l1i';fl
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terkait Suatu reviu yang dilaksanakan berdasa an SPR 2410 yang

yang drlaksanakan
ditelapkan oteh lApl memiliki ruang lingkup yang lebih semprt secara substansial dibandingkan dengan suatu audit
yang
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh lAPl, dan seperti yang lercantum dalam laporan reviu auditor independen lerkait
dan
mengaudil
&
Surja
tidak
Suherman
KAP
PuMantono,
dalam
Prospektus,
Widjaja
tercantum
Indraiudana
Komala
ditandatangani oleh
tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diauditteGebut
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31
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7
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Prdrt-o.|3'l o..dnba
20r0

Ulan0 bank jangka p€ndok

348105

211915

136

42

n711

18

086

Ulang usaha
24 825
20 585

Pihakk€tga

Piiak b6r6lasi
Ulrnglain-lain
Pihat k€liga
Pihakberelasi
B€ban

Alrual

Pendapat n dilanggrhkan

Liabilil6 irhbalan keia
Utang pajar
Utang

jangl, pend*

8622

5184

22.5U

19 329

728,!a

17

6n

9.5t4

24 7S3

t2 756

11082

40.9r6

31 031

227U

75 57E
18.131

20 591

179@

10.853

11270
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9121
61
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3155

5 0s1

5715

4.133

51t2

I

20

217

1978

979 679

650.8S5

605019

314.980

355 271

506119
18020

316m2

2n n3

169.679

121828

(kivali{

Ulang Fngke panjang
Ulangbank
lJhng obtgesi-nelo

P.nd.l

53 S85

28f!t1

5,|7,t38

132977

275 698

z81.t26

'l.a#,121

r.509.17t

1.214.24f
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r.054103
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30.357
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27115
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Pernbiaysan Konsum€n
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522

30

82

831 765

313 408

194

902.981

922786

203227

372 906

987

I

5 551

146

1m8

040

685 057

Pembiaysan Konsun€n

13 270

34731

lJlrng lainnya

37 501

69

€5

68 830
130 985

3t7791

40 239

keia karyalYan

11 230

10 766

I82s

3 955

3 615

1 886

P$i.ng

3.606.5?5

3.01t.64t

6t7.3it2

t50.0t1

5.631..01
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s0t.t1'l
2.t2i.59t
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Eru[|s yru d.9.1 Dirtibu.ikm
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3 000
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Laporan Lab. Rugi Komprehensil Koneolidasian
Untuk

Ddod.6n|In bulm yrng

ber*nir prd! l.Igqal
Xsler.n$n

20,3

30

Untultshunyllg b.r.lftir prd.l-ggd 3i D.i.nb.t

Junl

2012

2012
(diEqikrn
r.'nbd')

l'jffi',:Jl

326)

(413480)

s6 703
(534)

116 537

318189
396.8r7
(106?16)
(320971)
95197

(3 822)

(2 998)

EEBAN POKOK PENDAPATAN

375 399

311 706

621 m4

LABA BRUTO

319.335

303.500
(54 978)

502.255
(95 337)

(13371)

Beban peniualan

(ml

g€ban umum dan adminislrasi

'216276)

59 989
(101)

Eeban operasilain

103.365
(9,9)

196.153
104

51.350
(400)

I223

12155

(45153)

(36 566)

27 254
(74 9s1)

03012)

LABAOPERASI
Lab3 (rugi)dan Entilas Asosiasi

t19.5|6
18

Beban keuengan

LABA SEBELUII PAJAK
PENGHASILAII
BEBAIi PAJAK PEIIGHASILAI{
LABA NETO SETELAH PAJAK
PEI{GIIASILAI{
Perubahan neto pada nslrumen

2011
(dis.iikrn
rsmb.li)

20i0

(dilajllen

llnbali)

2001

(dbllk|n

lombili)

tombdi)

218 417

256 321

286.563
(70 041)

1Et.679
(71 024)

(237 931)

(183632)

77185

121n0

203 195
362.23t
(52 688)
(219 3s9)

11152

(0)

s1.213

55.7?1

13

(4

2471

048)

70:n

314

7 796

23 884

104s9

18674

9t

(4 020)

95120

!1646

7E.945

!4t.557

56.621

62.982

(ll826)

(16.916)

(31.&7)

(1{.931)

(r1.EE0)

{29.279)

(28.29r)

6rl.l21

61.960

115.?10

51.617

46.102

t.t 000

66.E22

6618

1 288

1 998

(s31)

71.$9

63.247

r18.70t

51.155

4.102

41.000

54.622

64821

6r.960

1t6.710
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.1.000

66lZ

(11.31r)
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(1r.112)

(1r.001)

(66.E22)

57351

(3e)
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(0,r5)
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TOTAL LAEA KOMPREHE SIF
PERIODEITAHUII EERJALAI{
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SETELAH PENYESUAIAN
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IOIAL LABA (RUGI)
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KOUPREHEIISIF
PERIODE'TAHUII EERJALAI{
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAI{
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persetujuan
Sesuai dengan peraturan perundang.undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui
pemegang ;ham pada Rapal Umu; Pemegang Saharn Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dtreksi Pe6eroan Perseroan dapal
memb;giian dividen kas pada tahun dl mani Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan
pembagian dividen kas inierim selama dividen interim tersebut lidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dan
yang
modal ;ltempatkan dan disetor serta dengan mempe atikan ketentutan mengenar penyisihan cadangan wajib sebagaimana
dipersyaratkan datam UiJpT. Jika pada ;khir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi divlden interim harus
dilembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung
jawab secara tanggung renteng dalam haldividen interim lidak dikembalikan ke Perseroan
I\4analemen perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 300/0 (tiga puluh peEen) dari laba bersih Peceloan
yang
untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2013 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan
yang
datang
akan
pertumbuhan
dirnasa
Perseroan
adanya
proporsional anlara'Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan
Ferseroan berencana untuimembagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perceroan akan
dividen, dengan peisetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan

membayarlan

memperhatikan kondisi keuangan dan lingkat kesehatan Perseroan
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