
BALANCE SHEET

(laporan Posisi Keuangan – NERACA)



Laporan Keuangan yang menyajikan ASET, 
KEWAJIBAN DAN MODAL.

• Aktiva/Aset : Sumber2 eokonomi yang 
duharapkan memberi manfaat di masa 
mendatang yang cukup pasti, yang dikuasai atau 
dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari 
peristriwa/transaksi di masa lalu.

Kas, Persediaan, utang, surat berharga

• Kewajiban : Merupakan hak kreditor atas aset 
perusahaan, dan oleh karena itu merupakan 
kewajiban perusahaan yang harus dilunasi pada 
saat jatuh temo.



• Modal : Hak pemilik atas aset/kekayaan 
perusahaan.

Neraca berguna untuk menilai likuiditas dan 
solvabilitas

Likuiditas : kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendek.

Solvabilitas : kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh 
tempo.

Neraca, dengan mengikuti model tradisional, adalah 
laporan yang bersifat historis yang menyajikan 
hasil kumulatif dari semua transaksi masa lalu.



Klasifikasi elemen-elemen dalam Neraca

ASET KEWAJIBAN

Aset Lancar Hutang Lancar

Kas Hutang  usaha

Surat berharga Hutang  wesel

Piutang Hutang  pajak penghasilan

Pesediaan Hutang  gaji

Sewa masih harus diterima Hutang  jaminan purna jual

Investasi jangka panjang Hutang Jangka Panjang

Investasi pd saham biasa Hutang Hipotik

Investasi pd obligasi Hutang obligasi

Aset Tetap Modal

Tanah Modal saham prioritas 

Gedung Agio saham prioritas

Mesin Modal saham biasa

Kendaraan Agio saham biasa

Peralatan Laba tahun berjalan

Goodwill

Aset Lain-lain

Bangunan masih dalam proses

Mesin yang belum digunakan



• Aset Lancar : meliputi kas dan sumber2 ekonomi lainnya yang dapat diubah 
menjadi kas, dijual, atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun atau satu 
siklus operasi normal perusahaan; mana yang lebih panjang.

Contoh :

Kas Rp 7.000,00
Surat berharga (harga pokok historis) Rp21.000,00
(-) Cad. Penurunan nilai surat bhrga 1.000,00

20.000,00
Piutang Wesel

1.500,00
Piutang Usaha Rp40.000,00
(-)Cad. Piutang tdk tertagih 800,00
Nilai realisasi bersih

39.200,00
Persediaan barang dagangan (historis) Rp16.000,00
(-) Cad. Penurunan nilai persediaan    1.200,00

14.800,00
Premi asuransi dibayar dimuka 1.500,00

Rp84.000,00



• Investasi jangka Panjang :  adalah penyertaan di perusahaan lain 
dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan 7an :
 Memperoleh penghasilan tetap (bunga obligasi)
 Memperoleh penghasilan tidak tetap (dividen saham)
 Menguasai perusahaan lain

Contoh :
Investasi pada saham Biasa 
(harga pokok historis) Rp42.000,00
(-) cadangan penurunan 
nilai saham biasa 3.000,00

Rp39.000,00
Investasi pada Obligasi (dilaporkan 
sebesar harga pokok setelah dikurangi 
dengan akumulasi amortisasi agio) 51.000,00
Jumlah Investasi jangka Panjang Rp90.000,00



• Aset Tetap : sumber ekonomi, baik yang 
berwujud maupun tidak, digunakan secara 
aktif dalam operasi normal perusahaan, dan 
tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam 
rangka memperoleh pendapatan.

• Aset tidak berwujud  hak-hak istimewa, 
atau kondisi dan posisi perusahaan yang 
menguntungkan dalam mencapai pendapatan.



Contoh :

Tanah (harga pokok historis) Rp14.000,00

Bangunan (harga pokok historis) Rp24.000,00

(-) Akumulasi penyusutan bangunan 12.000,00

12.000,00

Mesin (harga pokok historis) Rp36.000,00

(-) Akumulasi penyusutan mesin 6.000,00

30.000,00

Kendaraan (harga pokok historis) Rp45.000,00

(-) Akumulasi penyusutan kendaraan 28.000,00

17.000,00

Goodwill (nilai buku)
3.000,00

Hak paten  (nilai buku) 1.000,00

Jumlah Aset Tetap Rp. 77.000,00



• Aset Lain-lain : Aset yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset 
tetap, maupun investasi jangka panjang

Contoh :
Bangunan masih dalam proses konstruksi Rp23.000,00

Mesin belum digunakan
17.000,00

Jumlah Aset Lain-lain Rp40.000,00



• Hutang Lancar : Kewajiban yang diharapkan akan dilunasi 
dengan aset lancar, atau dengan menciptakan hutang 
lancar yang baru, dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.

Contoh :
Hutang wesel Rp21.000,00
Hutang usaha 11.000,00
Hutang bank 10.000,00
Hutang pajak penghasilan 8.000,00
Hutang  jangka panjang  yang 
jatuh tempo di tahun berjalan 6.100,00
Gaji masih harus dibayar 5.000,00
Sewa diterima di muka 2.000,00
Hutang garansi purna jual 900,00
Jumlah Hutang Lancar Rp64.000,00



• Hutang jangka Panjang : kewajiban yang 
diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 
lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal 
perusahaan.

Contoh :
Hutang  wesel bank Rp3.000,00

Hutang hipotik 3.750,00

Hutang hak guna sewa 4.000,00

Hutang obligasi 10.000,00

Jumlah Hutang jangka Panjang Rp20.750,00



• Modal : 
Perusahaan perseorangan

Firma

Perseroan Terbatas

1).  Modal Pemilik

Tn. Andi Rp30.000,00

2). Modal Pemilik

Tn. AAAA Rp30.000,00

Tn. BBBB Rp30.000,00

Ny. CCCC Rp30.000,00

Jumlah Modal Pemilik Rp90.000,00



• Modal Pemilik:

Modal Saham Biasa Rp30.000,00

Agio modal saham Biasa 20.000,00

Laba ditahan 100.000,00

Jumlah Modal Pemegang saham Rp150.000,00



• DISCLOSURE : adalah pengungkapan tambahan 
atas informasi yang tidak disajikan di batang 
tubuh laporan keuangan.

Misal :
Kebijakan akuntansi : metode depresiasi aset tetap, 

metode penilaian persediaan
Informasi tambahan, baik numerik maupun tidak 

(deskriptif) ; rincian aset tetap, rincian simpanan 
giro bank,  rincian surat2 berharga.

Informasi pelengkap yg disyaratkan oleh lembaga 
pasar modal (BAPEPAM), misalnya perhitungan 
rasio2 keuangan.



• SUBSEQUENT EVEN (peristiwa kemudian) : saat antara 
tanggal laporan keuangan dengan tanggal 
diterbitkannya laporan keuangan.

Peristiwa yang mempengaruhi jumlah rupiah dalam L/K
Peristiwa yang tidak mempengaruhi jumlah rupiah dalam 

L/K, namun seharusnya diungkapkan dalam L/K
Contoh:
1). Cadangan kerugian piutang, hutang pajak penghasilan
2). Akuisisi perusahaan lain, kebakaran yang 

menghabiskan persediaan
Saham perusahaan yg dibeli lagi oleh perusahaan yang 

menerbitkan :  treasury stock


