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Kinerja operasi menunjukkan peningkatan drastis

YTD Sept 2012 YTD Sept 2011

Pendapatan 126.655.143 97.916.677

Laba Kotor 26.653.745 16.206.249

Operating EBITDA (1) 14.043.290 8.501.119

Laba Operasi 7.748.953 4.073.331

Laba/(Rugi) Bersih (1.023.922) 1.547.259
(dalam US dollar)

(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi2



Penjelasan hasil kinerja konsolidasian

Laba operasi meningkat sebesar $ 3,7 juta (+ 90%)
Penggantian volume impor AN MNK dengan produksi sendiri
Peningkatan volume permintaan AN dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Peningkatan utilitas dan ODR dari rig-rig BN

Beban bunga meningkat sebesar $ 4.5 juta (+ 205%)
Pinjaman untuk pembangunan pabrik MNK-2 di Permata
Pinjaman AIR dari Standard Bank
Pinjaman kredit investasi BN dari Mandiri

Beban lainnya meningkat sebesar $ 2.5 juta (+ 245%)
Peningkatan penyisihan hutang ragu-ragu MNK
Adanya pelepasan aset tetap di 2011
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Kinerja BN mengalami peningkatan yang pesat

YTD Sept 2012 YTD Sept 2011

Pendapatan 16.290.705 12.841.754

Laba Kotor 1.340.452 (1.218.518)

Operating EBITDA (1) 1.206.765 (2.962.139)
(dalam US dollar)

(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi5



Daftar kontrak BN saat ini telah menunjukkan perbaikan yang cukup 
besar dan akan lebih baik lagi di tahun mendatang
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Kinerja keuangan dan operasional MNK meningkat pesat di 2012

YTD Sept 2012 YTD Sept 2011

Pendapatan 110.364.438 84.080.151

Laba Kotor 25.408.983 14.487.905

Operating EBITDA (1) 14.130.926 6.751.660

Volume Penjualan AN 148.581 126.658

Volume Produksi AN 82.239 28.033
(dalam US dollar)

(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi8



MNK sudah dapat mengejar volume yang hilang dari beberapa 
pelanggan besar di awal tahun

Pendapatan dan EBITDA MNK di 
Q1 masih belum pada level 
optimum
– Beberapa pelanggan utama yang 

sempat mengalami force majeure 
masih belum beroperasi

Peningkatan EBITDA yang pesat di 
Q2 dikarenakan:
– Pelanggan-pelanggan utama 

MNK mulai beroperasi normal
– MNK-2 sudah berjalan optimal
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Pabrik MNK-2 berjalan stabil sesuai dengan rencana

Proyek pembangunan telah rampung 
100%
– Feb 2012, pabrik NA dan AN mulai 

beroperasi
– Apr 2012, pabrik mampu 

memproduksi 320 MT AN per hari

Total biaya pembangunan $ 75 juta

 MNK-1 dan MNK-2 akan 
memproduksi secara total sekitar 
105.000 MT AN tahun ini 
– MNK mengurangi ketergantungan 

terhadap AN impor
– AN produksi MNK mempunyai 

margin yang lebih tinggi dibanding 
impor
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 MNK telah menyelesaikan pembangunan pabrik MNK-2
– Produksi perdana dimulai pada Febuari 2012
– Pabrik dapat melampaui kapasitas desain produksi 300 MT dengan 

memproduksi 320 MT per hari
– Total biaya pembangunan adalah sebesar $ 75 juta

 MNK telah menandatangani beberapa kontrak jangka panjang  dengan 
Adaro dan Pama dengan total nilai kontrak sebesar US $ 150 juta

 MNK senantiasa meningkatkan kemampuan value-added services di luar 
penjualan AN
– MNK menambahkan 2 pabrik emulsi di tambang klien (OSP) di 2012
– MNK sekarang telah mempunyai 4 pabrik emulsi dibandingkan dengan 

2 di tahun 2011
– MNK sudah mendapatkan izin untuk membangun detonator assembly di 

Kaltim

Pencapaian MNK di 2012
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 Di tahun 2013, keadaan pasar secara umum akan lebih 
baik dibandingkan dengan tahun ini, dan aktivitas 
pemboran akan meningkat

 BN akan menambah jumlah proyek dan mencapai 
utilitas yang lebih tinggi

 Hasil kinerja finansial dan operasional BN akan 
bergantung pada nilai tukar Rupiah dan harga minyak

 Outlook batubara untuk 2013 masih lemah, namun MNK 
masih memiliki kesempatan  untuk berkembang dari klien 
sekarang

 Proyek detonator assembly akan memberikan kontribusi 
EBITDA di tahun 2013

 Ada sedikit peningkatan volume penjualan di 2013 

Outlook AIR untuk tahun depan cukup optimis

Bormindo
Nusantara

Multi
Nitrotama

Kimia
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