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Keys to teaching IFRSs

• Students need to understand IFRSs, not simply memorize their 
requirements 

• Most requirements in IFRSs follow from principles and require 
judgment to apply 

• Learn to make judgments 
• First step is to understand the Framework 

• Then need practice – Case method teaching? 

• Basis for Conclusions can be instructive 
• explains IASB’s reasoning 

• describes rejected alternatives and explains why they were rejected

Source: IFRS Foundation (2010)



PSAK 15
Investasi pada Entitas Asosiasi

dan Ventura Bersama



PSAK 15

• Diadopsi dari IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures



Definisi

Pengaruh signifikan adalah 
kekuasaan untuk berpartisipasi

dalam keputusan kebijakan keuangan 
dan operasional investee, tetapi tidak 
mengendalikan atau mengendalikan 

bersama atas kebijakan tersebut

Pengendalian bersama adalah
persetujuan kontraktual untuk

berbagi pengendalian atau suatu
pengaturan, yang ada hanya ketika
keputusan tentang aktivitas relevan
mensyaratkan persetujuan dengan
suara bulat dari seluruh pihak yang 

berbagi pengendalian

Pengaturan bersama adalah
pengaturan yang dua atau lebih
pihaknya memiliki pengendalian

bersama

Ventura bersama adalah pengaturan
bersama yang para pihaknya memiliki

pengendalian bersama atas
pengaturan memiliki hak atas aset

neto dari perjanjian



Indikator

• Hak suara ≥20% dianggap 
memiliki pengaruh signifikan, 
kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya

• Hak suara <20% dianggap tidak 
memiliki pengaruh signifikan, 
kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya

• Keterwakilan dalam direksi dan 
dewan komisaris atau organ setara

• Partisipasi dalam proses 
pembuatan kebijakan, termasuk 
dividen dan distribusi lain

• Transaksi material antara investor 
dengan investee

• Pertukaran personil manajerial

• Penyediaan informasi teknis pokok

Mempertimbangkan hak suara potensial 



Metode Ekuitas

• Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada 
awalnya diakui sebesar biaya perolehan.
• Ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atau rugi investee 

setelah tanggal perolehan. 

• Pengakuan atas pendapatan komprehensif investee diakui sebagai 
pendapatan komprehensif dan kenaikan investasi pada pembukuan investor

• Distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi.

• Hak suara  potensial tidak mempengaruhi bagian laba investor.



Prosedur Metode Ekuitas

• Penyesuaian atas bagian laba dan penghasilan komprehensif 
lain.

• Keuntungan atas transaksi hulu dan hilir harus dieliminasi. 
• Bagian investor yang dihasilkan dari transaksi tersebut dieliminasi
• Penurunan nilai realisasi neto: hulu dieliminasi penuh, hilir dieliminasi 

sebesar bagiannya.

• Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar aset neto 
merupakan goodwill

• Selisih lebih harga nilai wajar terhadap biaya perolehan 
investasi merupakan penghasilan dalam menentukan bagian 
entitas atas laba rugi pada periode investasi diperoleh.

• Penyesuaian nilai entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau 
ventura bersama setelah perolehan dilakukan untuk rugi 
penurunan nilai yang diakui entitas aosiasi

Sumber: plentifulmarketing.com



Contoh

• Pada tanggal 2 Januari 2016, PT Amanah membeli 30% saham
beredar PT Meranti, dengan harga perolehan Rp1.000.000. 

• PT Meranti melaporkan laba bersih untuk tahun 2016 sebesar
Rp300.000, serta membagikan dividen Rp200.000.



Contoh (Lanjutan)

Januari 2
Investasi jangka panjang 1.000.000 

Kas 1.000.000

Desember 31
Investasi jangka panjang 90.000 

Pendapatan Investasi 90.000
(Pendapatan investasi = 30% x 300.000)

Kas 60.000 
Investasi Jangka Panjang 60.000 

(Dividen = 30% x 200.000)



Investee Merugi

• Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau 
melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil

• Kerugian dicadangkan dan kewajiban diakui apabila investor memiliki 
kewajiban konstruktif atau hukum untuk melakukan pembayaran 
kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya

• Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui 
penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya 
atas kerugian bersih yang belum diakui 



PSAK 22
Kombinasi Bisnis



Source: Deloitte (2008)



Kombinasi Bisnis

• Kombinasi bisnis: suatu transaksi atau peristiwa
lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh
pengendalian atas satu atau lebih bisnis

• Bisnis: suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas
dan aset yang mampu diarahkan dan dikelola
dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk
dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat
ekonomik lain secara langsung kepada investor 
atau pemilik, anggota, atau pelaku lainnyaSource: http://ias-ifrs-accounting.blogspot.co.id



Identifikasi Pihak Pengakusisi

• Lihat PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian
• Konsep pengendalian

Source: phoenixmusic.sk



Penentuan Tanggal Akuisisi

• Tanggal akuisisi adalah
tanggal pihak
pengakuisisi memperoleh
pengendalian atas pihak
diakusisi

Source: rebuildcreditscore.com



Pengukuran dan Pengakuan

• Aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang 
diambil alih, dan kepentingan non pengendali pada
pihak diakuisisi

• Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang 
diambil alih diukur pada nilai wajar

• Kepentingan non pengendali:
• Nilai wajar, atau
• Bagian proporsional kepemilikan yang ada dalam

jumlah yang diakui atas aset neto yang teridentifikasi
dari pihak diakuisisi

Source: dreamstime.com



Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal 
akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih (a) atas (b):
a) nilai gabungan dari:

i. Imbalan yang dialihkan  nilai wajar tanggal 
akuisisi;

ii. Kepentingan nonpengendali pada pihak
diakuisisi; dan

iii.untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara 
bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi 
kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki 
oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang
diakuisisi.

b) Jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh 
dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi

Goodwill



 Jika jumlah b melebihi jumlah a,  pihak 
pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan 
dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi.

 Sebelum diakui, pihak pengakuisisi menilai kembali 
apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh 
aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan 
serta aset/liabilitas lain

 Jika tidak ada kesalahan:
 Keuntungan langsung diakui di periode berjalan

Pembelian dengan Diskon



Pengukuran Imbalan yang Dialihkan

• Diukur pada nilai wajar

• Hasil penjumlahan nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset
yang dialihkan pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakuisi oleh
pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak
diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan pihak
pengakuisisi



Imbalan Kontinjensi

Pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas
imbalan kontinjensi sebagai bagian dari imbalan yang 
dialihkan dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi.



Kombinasi Bisnis secara Bertahap

• Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara
bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan
ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi
pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan
atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laporan laba
rugi.



Contoh 1

Sumber: Deloitte (2008)



Contoh 1 (Lanjutan )

Sumber: Deloitte (2008)



Contoh 2

• On 1 January 20X5 AC acquires 80 percent of the 
equity interests of TC, a private entity, in exchange for 
cash of CU150. 

• The identifiable assets are measured at CU250 and 
the liabilities assumed are measured at CU50. 

• AC engages an independent consultant, who
determines that the fair value of the 20 percent non-
controlling interest in TC is CU42.

Sumber: Deloitte (2008)



Contoh 2 (Lanjutan)

Sumber: Deloitte (2008)



Contoh 2 (Lanjutan )

• The amount of TC’s identifiable net assets (CU200, 
calculated as CU250 – CU50) exceeds the fair value of the 
consideration transferred plus the fair value of the non-
controlling interest in TC.

• Therefore, AC reviews the procedures it used to identify 
and measure the assets acquired and liabilities assumed 
and to measure the fair value of both the non-controlling 
interest in TC and the consideration transferred. 

• After that review, AC decides that the procedures and
resulting measures were appropriate.

Sumber: Deloitte (2008)



Contoh 2 (Lanjutan)

Sumber: Deloitte (2008)



PSAK 65
Laporan Keuangan

Konsolidasian



PSAK 65

• Diadopsi dari IFRS 10 Consolidated Financial Statements



PSAK 65

• Konsep Pengendalian (Control)

• Investor mengendalikan investee ketika investor terkespos atau
memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil
tersebut melalui kekuasaannya atas investee
• Investor memiliki kekuasaan atas investee

• Investor memiliki eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan investee

• Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk
mempengaruhi jumlah imbal hasil investor

Source: 
http://combiboilersleeds.com/keywords/control-
1.html



Source: PwC (2011)

• Kekuasaan (power): hak yang ada saat ini yang memberikan
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan



Source: PwC (2011), modified



Source: PwC (2011), modified

Conceptual flowchart for assessment of power

?

?

?

?

?

PSAK 65 PP18-20



Aktivitas Relevan

• Aktivitas relevan: aktivitas investee yang secara signifikan
mempengaruhi imbal hasil investee
• Contoh:

• Penjualan dan pembelian barang atau jasa

• Pengelolaan asset keuangan selama umur manfaatnya

• Pemilihan, akuisisi, atau pelepasan aset

• Peneitian dan pengembangan produk atau proses baru

• Penentuan struktur pendanaan atau perolehan dana



Imbal Hasil Variabel

• Imbal hasil variabel: imbal hasil yang tidak tetap dan memiliki potensi
untuk bervariasi sebagai hasil dari kinerja investee

• Contoh imbal hasil:
• Dividen, distribusi lain atas manfaat ekonomik investee, perubahan nilai

investasi investor di investee

• Remunerasi untuk pemberian jasa atas aset atau liabilitas investee, imbalan
dan eksposur terhadap kerugian dari pemberian bantuan kredit atau
likuiditas, kepentingan residual dalam aset atau liabilitas investee dalam
likuidasi investee tersebut, manfaat pajak, dan akses terhadap likuiditas masa
depan yang dimiliki investor dari keterlibatannya dengan investee

• Imbal hasil yang tidak tersedia untuk pemilik kepentingan lain

Source: iqoption.com



Hak Substantif vs Hak Protektif

• Hak substantif:
• Agar hak menjadi substantif, 

maka pemegang hak harus
mempunyaikemampuan
praktis untuk melaksanakan
hak tersebut

• Hak protektif: 
• hak yang didisain untuk

melindungi kepentingan pihak
pemegang hak protektif tanpa
memberikan kekuasaan
kepada pihak tersebut atas
entitas di mana hak tersebut
terkait



Source: PwC (2011)

Flowchart for 
determining 

whether 
rights are 

substantive



Contoh 1

Source: PwC (2011)



Contoh 2

Source: PwC (2011)



Contoh 2 (Lanjutan)

Source: PwC (2011)



Contoh 3



PSAK 4
Laporan Keuangan Tersendiri



Laporan Keuangan Tersendiri

• Diadopsi dari IAS 27 Separate Financial Statements



Definisi

• Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan
oleh entitas, di mana entitas tersebut memilih untuk, sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pernyataan ini, mencatat investasinya pada
entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama pada biaya
perolehan, sesuai dengan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan
dan Pengukuran atau menggunakan metode ekuitas seperti yang 
dieskripsikan dalam PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama



Laporan Keuangan Tersendiri

• Hanya dapat disajikan
sebagai informasi tambahan
dalam laporan keuangan
konsolidasian

• Minimal terdiri dari laporan
posisi keuangan, laporan
laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas



Penyusunan

• Jika entitas induk menyusun laporan
keuangan tersendiri, maka entitas induk
mencatat investasi pada entitas anak, 
ventura bersama, dan entitas asosiasi
pada:
• Biaya perolehan;

• Sesuai PSAK 55; atau

• Menggunakan metode ekuitas sebagaimana
dideskripsikan dalam PSAK 15

PSAK 55



PSAK 66
Pengaturan Bersama



PSAK 66

• Diadopsi dari IFRS 11 Joint Arrangements



Sumber: EY (2011)



Definisi

Pengaturan bersama adalah pengaturan di mana dua atau lebih pihak memiliki 
pengendalian bersama.

Pengaturan bersama memiliki karakteristik:

- Para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual

- Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam 
pengaturan tersebut

Pengaturan bersama meliputi operasi bersama atau ventura bersama

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu 
pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan hanya 
ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat 
dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.



Definisi (lanjutan)

Operasi bersama adalah pengaturan 
bersama yang mengatur bahwa para pihak 
yang memiliki pengendalian bersama atas 

pengaturan bersama memiliki hak atas 
aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, 

terkait dengan pengaturan tersebut. 

Para pihak tersebut disebut operator 
bersama.

Ventura bersama adalah pengaturan 
bersama yang mengatur bahwa para pihak 
yang memiliki pengendalian bersama atas 

pengaturan memiliki hak atas aset neto 
pengaturan tersebut. Para pihak tersebut 

disebut venturer bersama.



Sumber: EY (2011)



Laporan Keuangan Para Pihak – Operator 
Bersama

54

• aset, mencakup bagiannya atas aset yang dimiliki 
bersama

• liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang 
terjadi bersama.

• pendapatan dari penjualan bagiannya atas output 
yang dihasilkan dari operasi bersama;

• bagiannya atas pendapatan dari penjualan output 
oleh operasi bersama; dan

• beban, mencakup bagiannya atas beban yang terjadi 
secara bersama-sama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait 
dengan kepentingannya dalam operasi bersama:



Laporan Keuangan Para Pihak – Ventura 
Bersama

55

Venturer bersama mengakui 
kepentingannya dalam ventura bersama 
sebagai investasi dan mencatat investasi 
tersebut dengan menggunakan metode 
ekuitas sesuai dengan PSAK 15: Investasi 
pada Entitas Asosiasi dan Ventura 
Bersama, kecuali entitas dikecualikan dari 
penerapan metode ekuitas seperti yang 
ditentukan dalam Pernyataan tersebut



Contoh 1 – Jasa Konstruksi

• CI02. A dan B (para pihak) adalah dua perusahaan yang bisnisnya adalah
penyediaan berbagai jenis jasa konstruksi publik dan swasta. Mereka
membentuk pengaturan kontraktual untuk bekerja sama untuk tujuan
pemenuhan kontrak dengan pemerintah atas desain dan konstruksi jalan
antara dua kota. Pengaturan kontraktual tersebut menentukan bagian
partisipasi A dan B dan menetapkan pengendalian bersama atas pengaturan, 
yang subjek pengaturan tersebut adalah penyerahan jalan.

• CI03. Para pihak membentuk kendaraan terpisah (entitas Z) sebagai pihak
yang akan melakukan pengaturan. Entitas Z, atas nama A dan B, 
menyepakati kontrak dengan pemerintah. Selain itu, aset dan liabilitas 
terkait dengan pengaturan dimiliki oleh entitas Z. Fitur utama bentuk hukum
entitas Z adalah bahwa para pihak, bukan entitas Z, memiliki hak atas aset
entitas dan kewajiban terhadap liabilitas entitas.

56



Contoh 1 – Jasa Konstruksi (Lanjutan)

• CI04. Pengaturan kontraktual antara A dan B menetapkan bahwa:

a)hak atas semua aset yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dalam pengaturan
dibagi oleh para pihak berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan;

b)para pihak memiliki beberapa tanggung jawab dan tanggung jawab bersama untuk
semua kewajiban operasional dan keuangan terkait dengan aktivitas dalam pengaturan 
berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan; dan

c)keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari aktivitas pengaturan dibagi oleh A dan B 
berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan

• CI05. Untuk tujuan koordinasi dan pengawasan aktivitas, A dan B menunjuk operator, yang 
akan menjadi karyawan dari salah satu pihak. Setelah waktu yang ditentukan, peran
operator akan digilir dari satu pihak ke pihak lain. A dan B menyetujui bahwa aktivitas akan
dilaksanakan oleh karyawan operator atas dasar ‘tidak ada keuntungan atau kerugian’.

• CI06. Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak dengan pemerintah, 
entitas Z adalah pihak yang akan menagihkan jasa konstruksi kepada pemerintah atas nama
para pihak.

57



Contoh 1 – Jasa Konstruksi (Lanjutan)

ANALISIS

• CI07. Pengaturan bersama dilaksanakan melalui kendaraan terpisah yang bentuk hukumnya
tidak memberikan pemisahan antara para pihak dan kendaraan terpisah (yaitu aset dan
liabilitas yang dimiliki dalam entitas Z adalah aset dan liabilitas para pihak). Hal ini diperkuat
dengan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual
mereka, yang menyatakan bahwa A dan B memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap
liabilitas, terkait dengan pengaturan yang dilakukan melalui entitas Z. Pengaturan bersama
tersebut adalah operasi bersama.

• CI08. A dan B masing-masing mengakui dalam laporan keuangan mereka bagian mereka atas 
aset (contohnya aset tetap, piutang dagang) dan bagian mereka atas setiap liabilitas yang 
dihasilkan dari pengaturan (contohnya utang dagang kepada pihak ketiga) berdasarkan bagian
partisipasi yang disetujui oleh mereka. Masing-masing pihak juga mengakui bagiannya atas
pendapatan dan beban yang dihasilkan dari jasa konstruksi yang diberikan kepada pemerintah
melalui entitas Z.
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Contoh 6 – Pengaturan Gas Alam Cair

• CI44. Perusahaan A memiliki lapangan gas yang belum dikembangkan yang berisi
sumber daya gas yang substansial. Perusahaan A menentukan bahwa lapangan gas 
akan dapat berjalan secara ekonomis hanya jika gas tersebut dijual ke pelanggan di 
pasar luar negeri. Untuk melakukannya, fasilitas gas alam cair (LNG) harus dibangun
untuk mencairkan gas sehingga gas dapat diangkut dengan kapal ke pasar luar
negeri.

• CI45. Perusahaan A menyepakati pengaturan bersama dengan perusahaan B dalam 
rangka mengembangkan dan mengoperasikan lapangan gas dan fasilitas LNG. Di 
bawah pengaturan tersebut, perusahaan A dan B (para pihak) menyetujui untuk
berkontribusi lapangan gas dan kas, masing-masing, untuk kendaraan terpisah, 
entitas C. Sebagai imbalan terhadap kontribusi tersebut, masing-masing pihak
mengambil 50% bagian kepemilikan atas entitas C. Fitur utama bentuk hukum
entitas C adalah bahwa fitur tersebut menyebabkan kendaraan terpisah
dipertimbangkan memiliki haknya sendiri (yaitu aset dan liabilitas yang dimiliki di 
dalam kendaraan terpisah adalah aset dan liabilitas kendaraan terpisah dan bukan
aset dan liabilitas para pihak). 59



Contoh 6 – Pengaturan Gas Alam Cair (Lanjutan)
• CI46. Pengaturan kontraktual antara para pihak menyatakan bahwa:

a) perusahaan A dan B masing-masing harus menunjuk dua komisarisnya sebagai 
dewan komisaris entitas C. Dewan komisaris harus menyetujui secara bulat
strategi dan investasi yang dilakukan oleh entitas C.

b) manajemen sehari-hari atas lapangan gas dan fasilitas LNG, termasuk aktivitas
pengembangan dan konstruksi, akan dilakukan oleh staf perusahaan B sesuai
dengan arahan yang disetujui bersama oleh para pihak. Entitas C akan
mengganti kepada B atas biaya yang terjadi dalam mengelola lapangan gas dan
fasilitas LNG.

c) entitas C bertanggung jawab atas pajak dan royalti atas produksi dan penjualan
LNG sama seperti liabilitas lainnya yang terjadi dalam kegiatan usaha normal, 
seperti utang dagang, restorasi lapangan, dan liabilitas purna operasi
(decommisioning). 

d) perusahaan A dan B memiliki bagian yang sama dalam keuntungan dari kegiatan
yang dilakukan dalam pengaturan dan, dengan demikian, mempunyai hak
bagian yang sama atas setiap dividen yang dibagikan oleh entitas C.
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• CI47. Pengaturan kontraktual tidak menyatakanbahwa salah satu pihak 
memiliki hak atas aset, atau kewajiban terhadap liabilitas entitas C.

• CI48. Dewan komisaris entitas C memutuskan untuk menyepakati pengaturan
pembiayaan dengan sindikasi pemberi pinjaman untuk membantu
pendanaan pengembangan lapangan gas dan pembangunan fasilitas LNG. 
Estimasi total biaya pengembangan dan konstruksi adalah Rp1.000.000.000. 

61

Contoh 6 – Pengaturan Gas Alam Cair (Lanjutan)



• CI49. Sindikasi pinjaman memberikan entitas C pinjaman Rp700.000.000. 
Pengaturan pembiayaan menentukan bahwa sindikasi memiliki jaminan untuk
perusahaan A dan B hanya jika entitas C gagal bayar pada pengaturan
pinjaman selama pengembangan lapangan dan pembangunan fasilitas LNG. 
Sindikasi pinjaman menyetujui bahwa sindikasi tidak memiliki jaminan dari
perusahaan A dan B pada saat fasilitas LNG telah berproduksi karena sindikasi
telah menilai bahwa arus kas masuk entitas C yang dihasilkan dari penjualan
LNG akan cukup untuk memenuhi pembayaran kembali pinjaman. Meskipun
pada saat ini para kreditur tidak mempunyai jaminan atas perusahaan A dan
B, tetapi sindikasi mempertahankan perlindungan atas gagal bayar entitas C 
dengan mengambil hak gadai atas fasilitas LNG.
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Contoh 6 – Pengaturan Gas Alam Cair (Lanjutan)



ANALISIS

• CI50. Pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah yang bentuk hukumnya
memberikan pemisahan antara para pihak dan kendaraan terpisah. Persyaratan dalam
pengaturan kontraktual tidak menyatakan bahwa para pihak memiliki hak atas aset atau
kewajiban terhadap liabilitas entitas C, tetapi mereka menetapkan bahwa para pihak
memiliki hak atas aset neto entitas C. Sifat jaminan dari pengaturan pembiayaan selama
pengembangan lapangan gas dan konstruksi fasilitas LNG (yaitu perusahaan A dan B
memberikan jaminan terpisah selama tahap ini) tidak dengan sendirinya memaksakan para
pihak menanggung liabilitas entitas C (yaitu pinjaman yang merupakan liabilitas entitas C).
Perusahaan A dan B memiliki liabilitas terpisah, yang merupakan jaminan mereka untuk
membayar kembali pinjaman jika entitas C gagal bayar selama tahap pengembangan dan
konstruksi.

• CI51. Tidak ada fakta, dan keadaan lain yang mengindikasikan bahwa para pihak memiliki
hak atas seluruh manfaat ekonomi yang substansial dari aset entitas C dan bahwa para pihak
memiliki kewajiban atas liabilitas entitas C. Pengaturan bersama tersebut adalah ventura
bersama.

• CI52. Para pihak mengakui hak mereka atas aset neto entitas C sebagai investasi dan
mencatatnya dengan menggunakan metode ekuitas.
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Contoh 6 – Pengaturan Gas Alam Cair (Lanjutan)



PSAK 67
Pengungkapan Kepentingan

dalam Entitas Lain



PSAK 67

• Diadopsi dari IFRS 12 Disclosure of Interest in Other Entities



Ruang Lingkup

Entitas Anak

Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi



Pertimbangan dan Asumsi Signifikan

67

Entitas mengungkapkan informasi
mengenai pertimbangan dan 
asumsi signifikan yang telah 
dibuat dalam menentukan:

Bahwa entitas memiliki 
pengendalian bersama 

terhadap pengaturan bersama 
atau pengaruh signifikan atas

entitas lain 

Jenis pengaturan bersama 
ketika pengaturan tersebut 

telah dibentuk melalui 
kendaraan terpisah

Bahwa entitas memiliki 
pengendalian terhadap entitas 

lain sebagaimana dijelaskan 
dalam PSAK 65



Status Entitas Investasi

68

Ketika entitas induk menentukan bahwa entitas adalah entitas 
investasi sesuai dengan PSAK 65, entitas investasi 
mengungkapkan informasi mengenai pertimbangan dan asumsi 
signifikan yang telah dibuat dalam menentukan bahwa entitas 
induk adalah entitas investasi.

Jika entitas investasi tidak memiliki satu atau lebih dari 
karakteristik khusus entitas investasi (lihat PSAK 65), maka 
entitas induk mengungkapkan alasannya dalam menyimpulkan 
bahwa entitas induk adalah tetap merupakan entitas investasi.



Kepentingan dalam Entitas Anak

69

• komposisi kelompok usaha; dan

• kepentingan yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam aktivitas dan arus 
kas kelompok usaha;

untuk memahami:

• sifat dan luas pembatasan signifikan atas kemampuan entitas untuk mengakses atau 
menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas kelompok usaha tersebut;

• sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas 
terstruktur yang dikonsolidasi;

• konsekuensi perubahan bagian kepemilikan dalam entitas anak yang tidak 
mengakibatkan hilangnya pengendalian; dan

• konsekuensi hilangnya pengendalian atas entitas anak selama periode pelaporan

untuk mengevaluasi:

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna 
laporan keuangan konsolidasinya  



Kepentingan dalam Pengaturan Bersama 
dan Entitas Asosiasi

70

Sifat, cakupan, dan dampak keuangan 
dari kepentingannya dalam pengaturan 
bersama dan entitas asosiasi, termasuk
sifat dan dampak hubungan
kontraktualnya dengan investor lain yang 
memiliki pengendalian bersama atau
pengaruh signifikan atas pengaturan
bersama dan entitas asosiasi

Sifat dan perubahan risiko yang terkait 
dengan kepentingannya dalam ventura 
bersama dan entitas asosiasi.

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna 
laporan keuangannya untuk mengevaluasi:



Kepentingan dalam Entitas Terstruktur yang 
Tidak Dikonsolidasi

71

untuk memahami sifat dan cakupan dari 
kepentingannya dalam entitas terstruktur 

yang tidak dikonsolidasi

untuk mengevaluasi sifat dan perubahan 
risiko yang terkait dengan 

kepentingannya dalam entitas terstruktur 
yang tidak dikonsolidasi

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para 
pengguna laporan keuangannya :



PSAK 10
Pengaruh Perubahan

Kurs Valuta Asing



PSAK 10

• Diadopsi dari IAS 21 The Effects of the Changes in Foreign Exchange 
Rates



Definisi

• Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi
utama dimana entitas beroperasi

• Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam
penyajian laporan keuangan

• Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas



Penentuan Mata Uang Fungsional
Mata uang:

- Yang paling mempengaruhi harga jual (seringkali 

menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasa 

didenominasikan dan diselesaikan); dan

- dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan 

perundang-undangannya sebagian besar menentukan 

harga jual dari barang dan jasanya

Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga 

kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang 

atau jasa (biaya didenominasikan dan diselesaikan

Indikator
Utama



Penentuan Mata Uang Fungsional (Lanjutan)

• Faktor-faktor berikut juga dapat memberikan bukti:

mata uang yang mana dana dari 

aktivitas pendanaan (antara lain 

penerbitan instrumen utang dan 

instrumen ekuitas) dihasilkan

mata uang dalam mana 

penerimaan dari aktivitas 

operasi pada umumnya ditahan



Penentuan Mata Uang Fungsional (Lanjutan)

Aktivitas usaha luar negeri
dilaksanakan sebagai

perpnjangan dari entitas
pelapor atau otonom?

Transaksi dengan entitas
pelapor memiliki proporsi yang 
tinggi atau rendah dari kegiatan

usaha luar negeri?

Arus kas dari kegiatan usaha
luar negeri secara langsung

mempengaruhi arus kas entitas
pelapor dan siap tersedia untuk
dikirimkan ke entitas pelapor?

Arus kas dari kegiatan usaha
luar negeri cukup untuk

membayar kewajiban utang
yang ada ataupun yang 

diperkirakan dapat terjadi tanpa 
adanya dana yang disediakan 

oleh entitas pelapor



Pelaporan Transaksi Valuta Asing ke dalam
Mata Uang Fungsional
• Pengakuan awal: dicatat dalam mata uang fungsional menggunakan

kurs spot pada tanggal transaksi

• Pada akhir setiap periode pelaporan:
• pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup

• pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing
dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi

• pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing
dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur



Selisih Kurs

• Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau
pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda 
dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, pada
pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan
keuangan sebelumnya, diakui dalam laba atau rugi dalam
periode pada saat terjadinya
• Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32.



Selisih Kurs (Lanjutan)

• Jika keuntungan atau kerugian pos nonmoneter diakui dalam
penghasilan komprehensif lain, setiap komponen kurs dari
perubahan dari keuntungan atau kerugian itu diakui dalam
penghasilan komprehensif lain

• Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos nonmoneter
diakui dalam laba atau rugi, maka setiap komponen kurs dari 
keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba atau rugi



Comparative U.S. Company Journal Entries for Foreign Purchase 
Transaction Denominated in Dollars versus Foreign Currency Units

81Sumber: Christensen et al. (2014) 

Ilustrasi



Penjabaran Mata Uang Penyajian

• Aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang 
disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan
kurs penutup

• Pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif (yaitu termasuk komparatif) harus
dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi

• Seluruh selisih kurs harus diakui dalam penghasilan
komprehensif lain



Sumber: IFRS Foundation (2014) 



Item Balance (Euro) Exchange Rate Balance (US$) 

Cash 10.750 1,40 15.050 

Foreign Currency Units 3.000 1,40 4.200 

Receivables 10.500 1,40 14.700 

Inventory 5.000 1,40 7.000 

Plant and Equipment 50.000 1,40 70.000 

Cost of Goods Sold 22.500 1,30 29.250 

Operating Expenses 14.500 1,30 18.850 

Foreign Currency Transaction Loss 500 1,30 650 

Dividends Paid 6.250 1,36 8.500 

Total Debits 123.000 168.200 

Accumulated Depreciation 7.500 1,40 10.500 

Accounts Payable 3.000 1,40 4.200 

Bonds Payable 12.500 1,40 17.500 

Common Stock 40.000 1,20 48.000 

Retained Earnings 10.000 (a) 12.000 

Sales 50.000 1,30 65.000 

Total 123.000 157.200 

Accumulated Other Comprehensive 
Income - Translation Adjustment 11.000 

Total Credits 168.200 

Contoh –
Penjabaran
Laporan
Keuangan

Sumber: Christensen et al. (2014) 



Pelepasan Kegiatan Usaha Luar Negeri

• Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif
selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri
tersebut, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan
diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah, 
direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian
reklasifikasi) ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan 
kegiatan usaha di luar negeri diakui (lihat PSAK 1).



Pelepasan Entitas Anak

• Dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup
kegiatan usaha luar negeri, entitas mereatribusi bagian yang 
sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam
penghasilan komprehensif lain ke kepentingan nonpengendali
pada kegiatan usaha luar negeri tersebut

• Dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha
luar negeri, entitas mereklasifikasi hanya bagian yang 
proporsional dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui
dalam penghasilan komprehensif lain ke dalam laba rugi



Sumber Bacaan Tambahan



Available Resources 
(Including but not limited to)

• IASB
• http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
• http://www.ifrs.org/use-around-the-

world/education/pages/Framework-based-teaching-
material.aspx

• Deloitte
• https://www.iasplus.com/en
• https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-

deloitte/articles/deloitte-ifrs-university-consortium.html

• Ernst & Young
• http://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs

Source: www.keyoung.hk)

http://www.ifrs.org/use-around-the-world/education/pages/Framework-based-teaching-material.aspx
http://www.ifrs.org/use-around-the-world/education/pages/Framework-based-teaching-material.aspx
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ifrs-university-consortium.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ifrs-university-consortium.html
http://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs


Available Resources (Cont’d)
(Including but not limited to)

• PwC
• http://www.pwc.com/us/en/faculty-resource.html

• https://www.pwc.com/ifrs

• KPMG
• https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-

reporting-standards.html

• https://university.kpmg.us/

http://www.pwc.com/us/en/faculty-resource.html
https://www.pwc.com/ifrs
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards.html
https://university.kpmg.us/
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