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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan KeuanganBadanKarantinaPertanianTahun 2017 ini telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp.295,712,867,790,-atau mencapai 136 persen dari estimasi

Pendapatan-LRA  sebesar Rp.217,385,725,000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp.790,005,541,885,- atau

mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.802,283,500,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas  pada 31 Desember 2017 .

NilaiAset per 31 Desember2017dicatatdandisajikansebesarRp.1,966,267,387,755,-

yang terdiridari: AsetLancarsebesarRp.25,336,421,831,-AsetTetap (neto) sebesarRp.

1,885,573,966,736,-PiutangJangkaPanjang (neto)sebesarRp.-; danAsetLainnya

(neto) sebesarRp.55,356,999,188,-.

NilaiKewajibandan Ekuitas masing-masing sebesarRp.1,685,558,153,- dan Rp.

1,964,581,829,602,-.
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3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar.Pendapatan-LO untukperiodesampaidengan

31 Desember2017adalahsebesarRp.291,601,069,620,-

sedangkanjumlahbebanadalahsebesarRp.727,859,286,962,-.Sehinggaterdapat

DefisitdariKegiatanOperasionalsenilaiRp (436,258,217,342). Kegiatan Non

OperasionaldanPos-PosLuarBiasasebesardefisit Rp.

(3,458,732,079).sehinggaentitasmengalamiDefisit-LO sebesarRp(439,716,949,421)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LaporanPerubahanEkuitasmenyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitaspadatanggal 01

Januari 2017adalahsebesarRp.1,298,853,117,662,-ditambahDefisit-LO

sebesarRp(439,716,949,421) kemudianditambah/dikurangidengankoreksi-

koreksisenilaiRp.607,597,355,166sehinggaEkuitasentitaspadatanggal 31

Desember2017adalahsenilaiRp.1,964,581,829,602.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikaninformasitentangpenjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, LaporanOperasional, danLaporanPerubahanEkuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

DalampenyajianLaporanRealisasiAnggaranuntukperiode yang

berakhirsampaidengantanggal 31 Desember2017 disusun dan disajikan berdasarkan

basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

EkuitasuntukTahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.


