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PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi
antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan
diototisasi untuk terbit
Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian
adalah peristiwa yg memberikan bukti atas adanya kondisi pada
akhir periode pelaporan
Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan
penyesuaian adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah
periode pelaporan
Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal
laporan keuangan sudah final

Laporan keuangan diaudit : tanggal laporan auditor
Laporan keuangan tidak diaudit : tanggal laporan keuangan selesai
disusun manajemen
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Pengertian 

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah 
peristiwa baik yang menguntungkan (favourable)peristiwa, baik yang menguntungkan (favourable) 
atau tidak menguntungkan (unfavourable), yang 
terjadi di antara akhir periode pelaporan dan 
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbittanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 
Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasikan:

(a) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya( ) p y g y
kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa
setelah periode pelaporan yang memerlukan
penyesuaian); dan
(b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi
setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode
pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).
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Lanjutan...

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untukgg p g
terbit adalah tanggal ketika laporan keuangan
sudah final, yang berarti tidak ada lagi koreksi

t i t l h t l t b tatau penyesuaian setelah tanggal tersebut. 
Untuk laporan keuangan auditan, tanggal ini

d l h t l l dit t t kadalah tanggal laporan auditor; sementara untuk
laporan keuangan yang tidak diaudit, tanggal ini
adalah tanggal ketika laporan keuangan selesaiadalah tanggal ketika laporan keuangan selesai 
disusun oleh manajemen.
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Contoh

Manajemen menyelesaikan draf laporan keuangan untuk
t h b khi 31 D b 20X1 d 28 F b itahun yang berakhir 31 Desember 20X1 pada 28 Februari
20X2. Pada 18 Maret 20X2, dewan direksi mengkaji ulang dan
mengotorisasinya untuk terbit. Entitas mengumumkan laba
dan informasi keuangan lain pada 19 Maret 20X2. Laporan 
keuangan telah tersedia untuk pemegang saham dan pihak 
lain pada 1 April 20X2. Para pemegang saham menyetujui
laporan keuangan dalam rapat tahunan pada 15 Mei 20X2 dan
laporan keuangan yang telah disetujui tersebut kemudian
disampaikan kepada regulator pada 17 Mei 20X2. 
Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah 18 
Maret 20X2, yaitu tanggal otorisasi penerbitan oleh dewan
direksidireksi.
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Peristiwa setelah tanggal neraca yang 
memerlukan penyesuaian

Entitas menyesuaikan jumlah pengakuan dalam
laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwalaporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa 
setelah periode pelaporan yang memerlukan
penyesuaian.

Keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan
memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca
Indikasi penurunan nilai suatu aset pada tanggal neracaIndikasi penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca, 
atau penyesuaian jumlah rugi penurunan nilai yang telah 
diakui (misal: pelanggan bangkrut, harga jual persediaan) 
Harga perolehan aset atau hasil penjualan aseta ga pe o e a ase a au as pe jua a ase
Bagi laba atau bagi bonus
Kecurangan atau kesalahan
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Peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak 
memerlukan penyesuaianp y

Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan 
dalam laporan keuangannya untuk mencerminkandalam laporan keuangannya untuk mencerminkan
peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak
memerlukan penyesuaian.

Penurunan nilai pasar suatu investasi setelah tanggal
neraca
Penggabungan usaha yang signifikan setelah tanggalgg g y g g gg
neraca
Pengumuman penghentian operasi
Pembelian dan pelepasan aset yang signifikan, pengambil-p p y g g p g
alihan aset oleh pemerintah
Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal neraca
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Dividen dan kelangsungan usaha

Dividen
Pengumuman dividen setelah tanggal neraca tidak diakuig gg
sebagai kewajiban pada tanggal neraca, tetapi 
diungkapkan
Apakah praktik entitas membayar dividen di masa lalu 
merupakan kewajiban konstruktif? Tidakmerupakan kewajiban konstruktif? Tidak

Kelangsungan usaha
S t l h t l di l h b kti k t b hSetelah tanggal neraca, diperoleh bukti kuat bahwa 
perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, 
atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang 
realistis kecuali melikuidasi perusahaanrealistis kecuali melikuidasi perusahaan
Perubahan fundamental dasar akuntansi yang digunakan 
(bukan perubahan pengukuran berdasarkan dasar 
akuntansi yang lama)
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Beberapa isu

Penilaian persediaan setelah tanggal neraca
Harga jual persediaan setelah tanggal neracaHarga jual persediaan setelah tanggal neraca 
merupakan indikasi nilai realisasi neto pada 
tanggal neraca
Penyebab penurunan harga: membanjirnyaPenyebab penurunan harga: membanjirnya 
barang impor, meningkatnya persaingan dan 
munculnya produk baru

Insolvensi debitur
Umumnya merupakan adjusting eventUmumnya merupakan adjusting event
Penyebab terjadi setelah tanggal neraca? Non-
adjusting event
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