MATA ACARA KEDUA
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Latar Belakang
•

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 Perseroan membukukan
keuntungan sebesar Rp 375.516 juta (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima
ratus enam belas juta Rupiah). Guna memenuhi kewajiban penyisihan dana
cadangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu
sebagai cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, yang
hanya dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan di
masa yang akan datang.

•

Setelah penyesuaian dan dikurangi dengan biaya lain-lain (laba/rugi bersih
yang dinormalisasi), Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp. 208.858
juta (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah).
Dimana posisi tersebut menjadi dasar pembagian dividen kepada Pemegang
Saham.
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Kebijakan Dividen PT XL Axiata Tbk.

Kebijakan dividen "payout minimal 30% dari laba bersih yang
dinormalisasi di tahun sebelumnya dengan maksud untuk
meningkatkan rasio payout di masa mendatang.“

Catatan: kebijakan dividen ini telah diimplementasikan sejak tahun 2011 sesuai dengan persetujuan
Dewan Komisairs pada tanggal 28 Januari 2011 dan diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan
pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 April 2011.
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Posisi Keuangan FY2016
•

Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 375.516 juta, namun
setelah penyesuaian dan dikurangi biaya lain-lain, Perseroan mencatatkan
rugi bersih yang dinormalisasi sebesar Rp 208.858 juta
Laba/Rugi tahun berjalan setelah penyesuaian
Laba tahun berjalan

Keuntungan dari penjualan sewa balik menara

Keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi

375.516

(1.288.144)
(315.390)

Percepatan depresiasi

1.158.158

Efek pajak

(234.590)

Uang pisah (Severance payment)
Rugi tahun berjalan setelah penyesuaian

•

(dalam jutaan Rupiah)

95.592

(208.858)

Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan sebagaimana
telah diterapkan sejak tahun 2011, Perseroan mengusulkan untuk tidak
membagikan dividen kepada Pemegang Saham untuk tahun buku 2016.
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Permohonan Persetujuan
Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, dengan ini diusulkan untuk
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1.

2.
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Dari Laba Tahun Berjalan dan sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun
2007, di alokasikan untuk:
a)

Cadangan Umum sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
dan

b)

Sisanya sebesar Rp 375,416 juta (tiga ratus tujuh puluh lima miliar
empat ratus enam belas juta Rupiah) dicatat dalam Saldo Laba
Ditahan (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha
Perseroan.

Sesuai dengan kebijakan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen
kepada pemegang saham dikarenakan Perseroan membukukan rugi tahun
berjalan setelah penyesuaian (normalized net loss).
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