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Laba per saham naik 118%
Penjualan unit mobil naik 47% dan penjualan motor meningkat 26%
Mandiri Tunas Finance menunjukkan kenaikan kredit sebesar 50%

“Laba Grup pada kuartal pertama 2022 naik 118% disebabkan oleh menenguatnya kontribusi dari semua
segmen usaha dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meskipun kondisi bisnis telah
membaik, kami tetap berhati-hati terhadap prospek tahun 2022 mengingat ketidakpastian yang sedang
berlangsung, baik dari perkembangan lokal maupun global yang dapat memengaruhi sentimen
konsumen dan rantai pasokan.”
Rico Setiawan
Direktur Utama
27 April 2022
Pencapaian Grup
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Laba yang diatribusikan kepada pemegang
saham
Laba per saham (Rp)*

(Rp milyar)
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4%
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4%
Aktiva bersih per saham (Rp)*
709
Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan yang dikeluarkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
*Berdasarkan jumlah saham saat ini (5.580 juta saham)

Tinjauan Umum
Laba Grup pada kuartal pertama 2022 naik 118% disebabkan oleh menenguatnya kontribusi dari semua
segmen usaha dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja

Pendapatan bersih Grup untuk kuartal pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp4,1
triliun naik 54% dari tahun sebelumnya, sementara laba yang diatribusikan kepada pemegang saham
Rp208,7 miliar naik 118%. Laba per saham juga naik 118% menjadi Rp37.
Laba Grup dari bisnis otomotif naik 120% menjadi Rp161,5 miliar dikarenakan terjadinya kenaikan
penjualan. Pasar mobil nasional naik 41% menjadi 263.822 unit, sementara penjualan mobil Grup naik
47% menjadi 11.599 unit. Pasar nasional perdagangan motor menurun 2% menjadi 1,3 juta unit.
Penjualan sepeda motor Grup, meningkat 26% menjadi 55.466 unit.
Kontribusi Laba bisnis rental naik sebesar Rp11,1 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah unit
yang terikat kontrak dan keuntungan yang lebih tinggi dari pelepasan/penjualan armada. Jumlah armada
rental naik menjadi 7.677 unit.
Perusahaan asosiasi yang 49% sahamnya dimiliki Grup, Mandiri Tunas Finance, memberikan kontribusi
laba sebesar Rp36,1 miliar naik 47% disebabkan dari pemulihan pendapatan bunga bersih akibat dari
peningkatan pembiayaan baru. Jumlah pembiayaan baru naik 50% menjadi Rp6,5 triliun.
Prospek
Meskipun kondisi bisnis telah membaik, kami tetap berhati-hati terhadap prospek tahun 2022 mengingat
ketidakpastian yang sedang berlangsung, baik dari perkembangan lokal maupun global yang dapat
memengaruhi sentimen konsumen dan rantai pasokan.
Rico Setiawan
Direktur Utama
27 April 2022

For more information, please contact:

Andrew Ling, Director
Tel: +62-21-794 4788
Email: andew.ling@tunasgroup,com
Dewi Yunita, Corporate Secretary
Tel: +62-21-794 4788 Ext. 209
Email:dewi.yunita@tunasgroup.com

