
*) Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan 
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Harian Terbit_7x300_ 2 Maret 2022

LAPORAN KEUANGAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk

PT Hero Supermarket Tbk merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan
mengoperasikan berbagai format bisnis, yakni IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket.

Tangerang Selatan, 2 Maret 2022
Direksi

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Catatan :
1. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik KAP 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporan mereka pada 
tanggal 2 Maret 2022;

2. Pada tanggal pelaporan, aktiva dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada 
tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yaitu US$1 adalah Rp14.269 dan Rp14.105; dan

3. Pada tanggal 12 November 2021, PT Hero Supermarket Tbk mendirikan anak usaha bernama PT Distribusi Kesehatan dan 
Kecantikan Nusantara yang bergerak pada bidang usaha perdagangan besar, termasuk importasi dan distribusi.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
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LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2021ASET LIABILITAS DAN EKUITAS 202020212020

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS - POS 2021 2020

POS - POS 2021 2020

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 168.733 76.316
Piutang usaha, setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang
 usaha sebesar Rp 24.942 (2020: Rp 70.369)
 - Pihak ketiga  29.375  123.116
 - Pihak berelasi  9  -
Piutang lain-lain:
 - Pihak ketiga  16.217  46.776
 - Pihak berelasi  1.976   365
Persediaan, setelah dikurangi provisi penurunan nilai persediaan
 sebesar Rp 79.145 (2020: Rp 222.850)  842.825   1.154.667
Pajak dibayar dimuka:
 - Pajak penghasilan badan  32.449   69.724
 - Pajak lainnya  129.870 35.073
Biaya dibayar dimuka dan uang muka  38.374  34.106
Aset dimiliki untuk dijual 1.253.524 -

Jumlah aset lancar  2.513.352  1.540.143

Aset tidak lancar
Pajak dibayar dimuka:
 - Pajak penghasilan badan  123.108   164.078
 - Pajak pertambahan nilai 13.587 1.101
Biaya dibayar dimuka dan uang muka  12.529  51.854
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
 dan penurunan nilai sebesar Rp 2.461.841
 (2020: Rp 6.064.581)  3.383.962  2.933.236
Aset tak berwujud lainnya, setelah dikurangi akumulasi
 amortisasi dan penurunan nilai sebesar Rp 195.442
 (2020: Rp179.864)  76.167  84.264
Aset pajak tangguhan-bersih 90.114 9.102
Properti investasi -  5.362
Aset tidak lancar lainnya  60.697  49.277

Jumlah aset tidak lancar  3.760.164  3.298.274

JUMLAH ASET  6.273.516  4.838.417

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha:
 - Pihak ketiga  393.082  700.332
 - Pihak berelasi  4   784
Utang lain-lain:
 - Pihak ketiga  218.680   279.640
 - Pihak berelasi  34.314   28.553
Utang pajak - lainnya  12.434   21.192
Akrual  196.488   269.250
Provisi  436.458  106.394
Kewajiban imbalan kerja  102.374   162.555
Penghasilan tangguhan  24.381 14.344
Pinjaman bank jangka pendek  1.640.000   539.571
Liabilitas sewa  193.642   155.427
Jumlah liabilitas jangka pendek 3.251.857  2.278.042

Liabilitas jangka panjang
Penghasilan tangguhan  4.454  4.224
Provisi  19.682  43.511
Kewajiban imbalan kerja  64.165   110.438
Liabilitas sewa  2.059.538   547.514
Jumlah liabilitas jangka panjang 2.147.839  705.687
Jumlah liabilitas  5.399.696  2.983.729

EKUITAS
Modal saham
 - Modal dasar - 9.000.000.000 saham dengan nilai nominal
  Rp 50 (dalam Rupiah penuh) per saham
 - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.183.634.000 209.182   209.182
Tambahan modal disetor  2.988.060   2.988.060
Komponen ekuitas lain (2.695 ) -
Saldo laba:
 - Dicadangkan  42.000   42.000
 - Belum dicadangkan  (2.362.727 )  (1.384.554 )
Jumlah ekuitas  873.820  1.854.688

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  6.273.516  4.838.417

Pendapatan bersih 3.481.227   3.559.333 *)

Beban pokok pendapatan (1.963.344 )   (1.782.864 )*)

Laba kotor 1.517.883  1.776.469

Beban usaha (2.066.839 ) (2.150.705 )
Biaya keuangan (237.318 )  (84.155 )
Penghasilan keuangan 1.460  1.116 
Penghasilan lainnya - bersih  38.329  18.503

Rugi sebelum pajak penghasilan (746.485 )  (438.772 ) 

Beban pajak penghasilan (185.594 )  (80.084 )
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan (932.079 ) (518.856 )
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan (31.447 )  (695.746 )

Rugi tahun berjalan (963.526 ) (1.214.602 )

Kerugian komprehensif lainnya:

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja (18.711 )  (4.106 )
Pajak penghasilan terkait 4.064  903
   (14.647 )  (3.203 )

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas (2.695 ) -
Kerugian komprehensif lainnya tahun berjalan,
 setelah pajak (17.342 )  (3.203 )

Jumlah kerugian komprehensif tahun berjalan (980.868 ) (1.217.805 )

Rugi bersih per saham - dasar dan dilusian
 (Rupiah penuh) (230 )  (290 )

Rugi bersih per saham - dasar dan dilusian:
 Dari operasi yang dilanjutkan (223 ) (124 )
 Dari operasi yang dihentikan (7 ) (166 )
   (230 ) (290 )

Saldo 1 Januari 2020  209.182 2.988.060 42.000 427.320  -   3.666.562 

Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 73 - - - (594.069 ) -  (594.069 )

Saldo 1 Januari 2020, setelah penyesuaian 209.182 2.988.060 42.000 (166.749 ) -  3.072.493

Rugi tahun berjalan  - - - (1.214.602 ) -  (1.214.602 )

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja  - - - (3.203 ) -  (3.203 )

Jumlah kerugian komprehensif tahun berjalan  - - - (1.217.805 ) -   (1.217.805 )

Saldo 31 Desember 2020  209.182 2.988.060 42.000 (1.384.554 ) -  1.854.688

Rugi tahun berjalan  - - - (963.526 ) -  (963.526 )

Cadangan lindung nilai  - - - -  (2.695 ) (2.695 )

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja  - - - (14.647 ) -  (14.647 )

Jumlah kerugian komprehensif tahun berjalan - - - (978.173 ) (2.695 ) (980.868 )

Saldo 31 Desember 2021 209.182 2.988.060 42.000 (2.362.727 ) (2.695 ) 873.820

Arus kas dari aktivitas operasi: 
Penerimaan dari pelanggan  5.465.298  8.955.955
Pembayaran kepada pemasok  (3.707.945 ) (6.675.292 )
Pembayaran kepada karyawan  (1.088.913 ) (1.186.275 )
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya  (1.172.360 ) (1.404.278 )
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya  58.518  50.440
Penerimaan bunga  1.460  1.018
Pembayaran bunga  (83.415 ) (28.540 )
Pembayaran pajak penghasilan badan  (62.270 ) (58.029 )
Pembayaran hasil ketetapan pajak badan (76.800 ) -
Penerimaan dari restitusi pajak 4.745  74.688
Arus kas bersih digunakan untuk
 aktivitas operasi  (661.682 ) (270.313 )
Arus kas dari aktivitas investasi:
Hasil dari penjualan aset tetap  405.432  22.115
Pembelian Aset tetap  (462.598 ) (156.481 )
Perolehan Aset takberwujud lainnya  (885 ) (27.253 )
Arus kas bersih digunakan untuk
 aktivitas investasi  (58.051 ) (161.619 )
Arus kas dari aktivitas pendanaan:
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek  1.190.000  450.000
Pembayaran liabilitas sewa  (287.700 ) (199.354 )
arus kas bersih diperoleh dari
 aktivitas pendanaan  902.300  250.646
Penurunan bersih kas dan setara kas  182.567  (181.286 )
Kas dan setara kas pada awal tahun  (13.255 ) 167.913
Dampak perubahan selisih kurs
 terhadap kas dan setara kas  (579 ) 118
Kas dan setara kas pada akhir tahun  168.733  (13.255 )
Kas dan setara kas dalam laporan arus kas
 konsolidasian terdiri dari:
Kas dan setara kas  168.733  76.316
Cerukan  -  (89.571 )

   168.733  (13.255 )


