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4Q20 mencatat penjualan bersih tertinggi sejak IPO sebesar Rp 1,08 triliun atau tumbuh sebesar
48,9% YoY
Laba kotor tumbuh 55.2% YoY pada 4Q20
Arus kas operasi positif sebesar Rp 171 miliar
Hari persediaan dan piutang membaik menjadi masing-masing 383 dan 83 hari
Total aset dan kewajiban tumbuh 7.8% dan 3.4% pada 2020FY

Sidoarjo, 28 April 2021
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD), melaporkan kinerja keuangan audited tahun 2020. Pada 4Q20,
WOOD mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 1,08 triliun atau tumbuh sebesar 48,9% YoY yang
merupakan penjualan tertinggi sejak IPO, sehingga pada tahun 2020 Perseroan membukukan penjualan
bersih sebesar Rp 2,97 triliun atau tumbuh sebesar 39,0% YoY. Pencapaian penjualan di tahun 2020 diatas
target perseroan yaitu Rp 2,6 triliun. Pertumbuhan signifikan ini didukung terutama oleh naiknya
permintaan dari pasar AS untuk produk furniture dan building component. Kenaikan permintaan pasar AS
disebabkan oleh penerapan tarif perang dagang, tarif anti-dumping dan anti-subsidy terhadap produk
furniture dan building component dari China, sehingga buyer dari AS dengan cepat memindahkan sumber
pemasok keluar dari China dan masuk ke negara lain terutama ke Indonesia, dimana hal ini sangat
menguntungkan bagi Perseroan sebagai salah satu eksportir terbesar di Indonesia.
Penjualan ekspor naik 72,0%
Penjualan ekspor Perseroan tumbuh signifikan sebesar 72,0% YoY dari periode tahun lalu karena
permintaan yang kuat dari pasar AS dimana penjualan ekspor AS sendiri tumbuh sebesar 96,0% YoY.
Permintaan yang tinggi dari pasar AS didorong oleh:
1. Tarif perang dagang terhadap produk-produk China
2. Penerapan antidumping dan countervailing duty pada produk Moulding dan Millwork dari
China yang akan dikenakan oleh AS masing-masing sebesar 44,6% - 230,36%(1) and 20,56% 252,29%(2).
3. Penerapan antidumping dan countervailing duty pada produk wooden cabinets dan vanities
dari China yang diberlakukan oleh AS
4. Biaya logistik dari Indonesia ke AS dibanding Vietnam

Dampak dari penerapan tarif perang dagang dan tarif antidumping dan countervailing telah menyebabkan
pembeli AS mencari supplier/vendor di luar China yang merupakan eksportir terbesar di industri tersebut.
Integra sebagai produsen furniture dan building component yang terintegrasi vertikal terbesar di
Indonesia sangat diuntungkan dalam hal ini. Kami yakin tren ini akan terus berlanjut sehingga memberikan
peluang besar bagi Integra untuk terus meningkatkan penjualan ekspor AS melalui perluasan pangsa pasar
di pasar AS dengan mengambil alih China.
Change
YoY
72.0%

Segment

2020

Manufacture Export

2,423,132,599,171

1,408,433,497,926

Furniture

1,251,828,848,344

922,139,035,040

35.8%

Building Component

1,171,303,750,827

486,294,462,886

140.9%

382,937,764,873

532,802,270,054

-28.1%

310,910,874,582

438,175,051,006

-29.0%

72,026,890,291

94,627,219,048

-23.9%

119,286,874,505
43,297,520,709
2,968,654,759,258

138,641,770,227
56,408,507,757
2,136,286,045,964

-14.0%
-23.2%
39.0%

Manufacture Domestic
Furniture
Building Component

Forestry
Retail
Total

2019

Margin laba kotor terjaga di 33,6%
Meskipun marjin laba kotor lebih rendah pada tahun 2020 sebesar 33,6% dibandingkan dengan tahun
2019 sebesar 34,8%, Perseroan mampu membukukan laba kotor yang kuat sebesar Rp 997 miliar atau
tumbuh sebesar 34,0% YoY. Penurunan margin kotor ini disebabkan product mix dimana penjualan
building component tumbuh signifikan sebesar 114,03% pada tahun 2020FY. Seiring dengan permintaan
produk millwork dari segmen komponen bangunan yang terus meningkat, Perseroan memiliki bargaining
position yang lebih kuat dalam hal strategi penetapan harga. Oleh karena itu, kami berharap melihat
peningkatan marjin kotor di segmen building component di masa mendatang. Selain itu, pertumbuhan
penjualan yang kuat pada segmen building component juga telah menurunkan hari persediaan ke 383 hari
dari sebelumnya 459 hari dan hari piutang menjadi 83 hari dari sebelumnya 158 hari, sehingga arus kas
operasi pada tahun 2020 menjadi positif dan mencapai Rp 171 miliar. Segmen building component
memiliki turnover days yang lebih pendek dibandingkan dengan furniture, oleh karena itu kami akan
melihat working capital days Perseroan akan terus membaik.

2020

2019

Rp

Rp

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA BRUTO
Gross Margin

2,968,618,441,357
(1,972,070,202,200)
996,548,239,157

2,136,286,045,964
(1,392,344,026,298)
743,942,019,666

33.6%

34.8%

Selling Expenses
General and administrative expenses
LABA OPERASIONAL
Operating Margin

(188,270,355,656)
(166,358,261,833)
641,919,621,668

(118,735,080,599)
(134,937,639,429)
490,269,299,638

21.6%

22.9%

Pendapatan (Beban) Lain-lain
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK
Kini
Tangguhan
Final
Efek penyesuaian proforma
LABA TAHUN BERJALAN
Net Margin

(229,473,464,352)
412,446,157,316
(106,058,058,700)
8,099,832,379
(1,086,785)
(113,441,981)
314,373,402,229

(206,219,135,521)
284,050,164,117
(80,013,429,808)
14,373,453,465
(2,266,419)
(343,608,313)
218,064,313,042

10.6%

10.2%

39.0%

30.9%

45.2%

44.2%

Prospek bisnis
Sampai dengan 28 Februari 2021, Perusahaan telah menerima sales order yang sangat tinggi yaitu sebesar
Rp 1,8 triliun. Perseroan memprediksikan akan melihat lonjakan sales order yang masuk pada bulan-bulan
berikutnya. Oleh karena itu, kami menargetkan pertumbuhan penjualan 2021FY minimal 25% dapat
tercapai.
Halim Rusli, Presiden Direktur Perseroan, mengatakan: "Pencapaian 2020FY telah menunjukkan
kemampuan Perseroan dalam memperluas pangsa pasarnya khususnya di pasar AS yang merupakan
importir terbesar baik untuk produk furniture maupun building component. Ke depan kami perkirakan
akan melihat lonjakan permintaan datang kepada kami terutama dari pasar AS karena China yang
merupakan eksportir terbesar sebelumnya ke pasar AS telah kehilangan daya saingnya di industri "

Tentang PT Integra Idocabinet Tbk:
Didirikan pada tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur, PT Integra Indocabinet Tbk adalah produsen produk kayu
terintegrasi vertikal terbesar di Indonesia. Integra menjadi produsen furnitur dengan pertumbuhan tercepat yang
berakreditasi internasional dan domestik. Integra juga mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
dan kehidupan masyarakat setempat. Perseroan memperkerjakan lebih dari 2.500 tim di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
E-mail : corsec.integra@iil.co.id
Tel
: (62 31) 891 0434
Website : www.integragroup-indonesia.com

Siaran pers ini telah disiapkan oleh PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) dan diedarkan untuk tujuan informasi umum
saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk seseorang atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi mengenai
keamanan dari Integra. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) ini dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan
informasi. Semua pendapat dan estimasi termasuk dalam rilis ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan
dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Integra melepaskan tanggung jawab atau kewajiban apapun yang
timbul yang dapat diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai akibat dari ketergantungan pada
keseluruhan atau sebagian dari isi siaran pers ini dan Integra tidak pula salah satu perusahaan afiliasinya dan
karyawan masing-masing dan agen menerima tanggung jawab atas kesalahan apapun, kelalaian, atau sebaliknya,
dalam siaran pers ini, dan atas ketidaktepatan atau ketidaklengkapan yang dapat saja terjadi.
Pernyataan berwawasan ke depan
Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin pernyataan berwawasan ke depan. Laporan ini biasanya
berisi kata-kata seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata serupa. Secara alami, laporan
ke depan melibatkan sejumlah resiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan peristiwa aktual atau hasil yang
berbeda secara materi dari yang dijelaskan dalam rilis ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual yang
berbeda termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri
properti di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; meningkat pada beban regulasi di Indonesia, termasuk peraturan
lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; tren suku bunga, biaya modal dan
ketersediaan modal; permintaan antisipasi dan harga untuk perkembangan kami dan belanja modal terkait dan
investasi jual; biaya konstruksi; ketersediaan properti real estate; persaingan dari perusahaan lain dan tempat;
pergeseran permintaan pelanggan; perubahan biaya operasi, termasuk upah karyawan, tunjangan dan pelatihan,
perubahan kebijakan pemerintah dan publik; kemampuan kita untuk menjadi dan tetap kompetitif; kondisi
keuangan, strategi bisnis serta rencana dan tujuan manajemen kami untuk operasi masa depan; generasi piutang di
masa depan; dan kepatuhan lingkungan dan remediasi. Jika salah satu atau lebih dari ketidakpastian tersebut atau
risiko, di antara lainnya, terwujud; hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi
atau diproyeksikan. Secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, biaya modal dapat meningkatkan, proyek bisa
tertunda dan antisipasi peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya.
Meskipun kami percaya bahwa harapan manajemen kami yang tercermin dari pernyataan berwawasan ke depan
tersebut adalah masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia bagi kita, tidak ada jaminan dapat diberikan bahwa
harapan tersebut akan terbukti adalah benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada laporan tersebut. Dalam hal
apapun, pernyataan ini berbicara hanya pada tanggal perjanjian ini, dan kami melakukan tidak berkewajiban
memperbarui atau merevisi salah satu dari mereka, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan
atau sebaliknya.

