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PT HARITA KENCANA SEKURITAS
LAPORAN KEUANGAN
31 MARET 2018 (UNAUDITED)
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Catatan 2018 2017

ASET

Kas dan setara kas 2d,4 17.608.441.496 17.788.321.434
Deposito berjangka 2d,5 1.706.116.840 1.693.436.493
Piutang reverse repo - bersih 2e,2f,6 14.214.277.780 14.229.055.556
Portofolio efek - bersih 2f,7 15.490.980.746 11.884.396.424
Piutang lembaga kliring

dan penjaminan 2f,8 4.840.425.900 6.085.488.700
Piutang nasabah - pihak ketiga 2f,9 7.408.204.866 5.459.711.988
Piutang perusahaan efek lain 2f,11 - 39.461.400
Pajak dibayar di muka 2p,17 62.854.914 -
Piutang lain-lain 10 103.075.864 66.361.515
Biaya dibayar di muka 2h,12 252.732.963 215.466.882
Penyertaan di bursa efek 2i,13 195.000.000 195.000.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi

penyusutan sebesar Rp 3.637.188.627
pada tahun 2018 dan Rp 3.571.167.496
pada tahun 2017 2j,2k,14 294.576.784 352.877.915

Aset pajak tangguhan - bersih 2p,17 316.268.245 316.268.245
Aset lain-lain 15 244.484.502 244.484.500

JUMLAH ASET 62.737.440.900 58.570.331.052

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
Utang lembaga kliring

dan penjaminan 2g,8 4.037.853.500 178.910.700
Utang nasabah - pihak ketiga 2g,16 6.956.336.999 7.464.575.920
Utang pajak 2p,17 601.191.569 1.101.724.330
Biaya masih harus dibayar 18 224.645.695 471.203.553
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan 2n,19 4.328.328.177 4.328.328.177
Utang sub-ordinasi 2c,21 2.000.000.000 2.000.000.000
Utang lain-lain 180.000 -

JUMLAH LIABILITAS 18.148.535.940 13.678.535.210

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal

Rp 1.000 per saham
Modal dasar - 100.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor

penuh - 37.000.000 saham 20 37.000.000.000 37.000.000.000
Tambahan modal disetor - bersih - 87.500.000
Saldo laba 7.588.904.960 5.938.088.372

JUMLAH EKUITAS 44.588.904.960 43.025.588.372

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 62.737.440.900 58.570.331.052
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PT HARITA KENCANA SEKURITAS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 MARET 2017
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Catatan 2018 2017

PENDAPATAN USAHA
Pendapatan komisi perantara

perdagangan efek - bersih 2o,23 2.124.954.591 4.902.858.755
Pendapatan dividen dan bunga - bersih 2e,2o,24 762.402.087 771.913.555

Jumlah Pendapatan Usaha 2.887.356.678 5.674.772.310

BEBAN USAHA
Beban kepegawaian 2n 2o,25 (1.129.693.132 ) (1.072.048.749)
Sewa 2o (209.170.091 ) (202.622.668)
Penyusutan 14 (66.021.131 ) (101.989.859)
Jamuan dan sumbangan 2o (3.256.127 ) (2.793.017)
Beban pemeliharaan sistem 2o (46.597.917 ) (43.815.279)
Jasa profesional 2o (43.000.000 ) (18.250.000)
Perjalanan dinas 2o (19.147.822 ) (19.099.501)
Telekomunikasi 2o (18.552.891 ) (17.395.705)
Administrasi dan umum 2o (4.572.000 ) (3.885.060)
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta) 2o (26.316.511 ) (273.941.453)

Jumlah Beban Usaha (1.566.327.622 ) (1.755.841.291)

LABA USAHA 1.321.029.056 3.918.931.019

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga 2o,5,26 236.568.055 211.191.742
Selisih kurs - bersih 4.861.836 (2.567.276)
Lain-lain - bersih 2o,27 857.641 310.191.721

Jumlah Penghasilan Lain-lain - Bersih 242.287.532 518.816.187

LABA SEBELUM BEBAN
PAJAK PENGHASILAN 1.563.316.588 4.437.747.206

BEBAN PAJAK
PENGHASILAN 2p,17
Pajak kini - -
Pajak tangguhan - -

Beban Pajak Penghasilan - -

LABA TAHUN BERJALAN 1.563.316.588 4.437.747.206
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PT HARITA KENCANA SEKURITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 MARET 2017
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Modal Saham Saldo Laba Jumlah Ekuitas

Saldo 01 Januari 2017 37.000.000.000 2.548.697.456 39.548.697.456

Jumlah Laba (Rugi) komprehensif - 4.437.747.206 4.437.747.206

Saldo 31 Maret 2017 37.000.000.000 6.986.444.662 43.986.444.662

Modal Saham Saldo Laba Jumlah Ekuitas

Saldo 01 Januari 2018 37.000.000.000 6.025.588.372 43.025.588.372

Jumlah Laba (Rugi) komprehensif - 1.563.316.588 1.563.316.588

Saldo 31 Maret 2018 37.000.000.000 7.588.904.960 44.588.904.960
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PT HARITA KENCANA SEKURITAS

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 MARET 2017
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Catatan 31 Maret 2018 31 Maret 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan komisi perantara

perdagangan efek 2.124.954.591 4.902.858.755
Penerimaan atas dividen dan bunga - bersih 762.402.087 771.913.555
Pembayaran kepada nasabah - bersih (2.441.774.022 ) (5.089.609.531)
Penerimaan dari (pembayaran kepada)

lembaga Kliring dan Penjaminan - bersih 5.104.005.600 3.785.193.200
Penerimaan (pembayaran)

kepada perusahaan efek lain - bersih 39.461.400 -
Penjualan portofolio efek - bersih (3.606.584.322 ) (3.510.288.080)
Pembayaran kepada karyawan ( 945.638.167 ) (885.564.005)
Pembayaran pajak penghasilan ( 563.387.675 ) (132.349.504)
Penerimaan operasi lainnya - bersih 242.287.531 518.816.187
Pendapatan bunga dari deposito pada

lembaga kliring dan penjaminan (12.680.347 ) (19.199.817)
Pembayaran beban usaha (875.206.614 ) (420.082.035)

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi (172.159.938 ) (78.311.275)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan aset tetap - -
Perolehan aset tetap 14 (7.720.000 ) (2.400.000)

Kas Bersih yang Digunakan untuk
Aktivitas Investasi (7.720.000 ) (2.400.000)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS (179.879.938 ) (80.711.275)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 17.788.321.434 16.223.988.038

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 17.608.441.496 16.143.276.763
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1. UMUM

PT Harita Kencana Sekuritas (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Rita Wijaya Kencana
berdasarkan akta Notaris No. 79 tanggal 22 Agustus 1983 dari Notaris Sinta Susikto, S.H.
Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. 02-6145.HT.01.01.Th.88 tanggal 25 Juli 1988. Selanjutnya, sesuai dengan akta
Notaris Soekaimi, S.H., No. 24 tanggal 5 November 1993, Perusahaan melakukan perubahan nama
menjadi PT Harita Kencana Securities, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. C2-14.136.HT.01.04.TH.93 tanggal 21 Desember 1993. Anggaran Dasar
Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 31 dari Notaris
Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, tanggal 14 Februari 2017, mengenai perubahan nama Perusahaan menjadi
PT Harita Kencana Sekuritas. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. AHU-0004024.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama menjalani usaha
sebagai perusahaan efek, antara lain perantara perdagangan efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-122/PM/1992
tanggal 4 Maret 1992dan No. KEP-37/PM/1993 tanggal 12 November 1993, Perusahaan memperoleh
ijin usaha di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Sesuai Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal No. KEP-13/PM/2005 tanggal 27 Desember 2005, telah disetujui pencabutan
ijin usaha dibidang Penjaminan Emisi Efek sehingga Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal
No. KEP-37/PM/1993 tanggal 12 November 1993 tidak berlaku lagi.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Kel. Gelora Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat. Perusahaan mulai
beroperasi secara komersial pada tahun 1983.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, adalah sebagai sebagai
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lim Christina Hariyanto
Komisaris : Lim Gunardi Hariyanto

Dewan Direksi
Direktur Utama : Janny Tanjung
Direktur : Lim Yuliana Rita Indriawati
Direktur : Aisah Suganda

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan adalah
sekitar Rp 375 juta dan Rp Rp 345 juta, masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017. Pada tanggal
31 Maret 2018 dan 2017, jumlah karyawan tetap Perusahaan, masing-masing sejumlah 25 orang dan
25 orang (tidak diaudit).

Laporan keuangan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan
pada tanggal 23 April 2018.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”)
yang mencakup pernyataan dan interprestasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan
kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan tanggal
31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan
menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan
keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus
kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah,
merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi
dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang
asing disesuaikan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada
tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun
berjalan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, kurs rata-rata dari mata uang asing yang digunakan adalah
sebagai berikut:

Mata Uang Asing 2018 2017

Dolar Amerika Serikat (US$) 1 13.756 13.548

c. Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK
No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank, serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan
atau kurang dari tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak
dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan secara
terpisah pada laporan posisi keuangan.

e. Transaksi Reverse Repo

Efek beli dengan janji dijual kembali (reverse repo) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar
biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga yang timbul atas perjanjian reverse repo ditangguhkan dan diamortisasi
sepanjang periode kontrak dengan metode suku bunga efektif.

f. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana
pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset
dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur
sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur “pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi” (FVTPL), aset keuangan “tersedia untuk dijual” (AFS) dan “pinjaman yang
diberikan dan piutang”. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan
ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode Suku Bunga Efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga
selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas
di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para
pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya
transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika
lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset
keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen
keuangan FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan
atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTAN`SI PENTING (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

 Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
 Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai
FVTPL pada pengakuan awal, jika:

 Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan
pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

 Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya,
yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen
risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan
secara internal kepada manajemen kunci; atau

 Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan
PSAK No. 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset dan liabilitas) ditetapkan sebagai
FVTPL.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui
dalam laporan laba rugi komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam
laporan laba rugi komprehensif lain mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset
keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 29.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)

Efek utang dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar
aktif diklasifikasi sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar. Nilai wajar ditentukan dengan cara
seperti dijelaskan pada Catatan 29.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada ekuitas
kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode Suku Bunga Efektif
dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau
rugi yang sebelumnya diakui di ekuitas, direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang perusahaan efek lain, piutang nasabah,
piutang lain-lain, piutang reverse repo - bersih dan aset lain-lain dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang
diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode Suku Bunga Efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode
Suku Bunga Efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan dari transaksi efek saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan
dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling
saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara
neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada
setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti
objektif, sebagai akibat setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan
tersebut dampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan arus kas masa depan
atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan
atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap
sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

 Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
 Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau

bunga; atau
 Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan.
 Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan

pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara
individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman
Perusahaan atas tertagihnya piutang dimasa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan
pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi
ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian
penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi
arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset
keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung
atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun
penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan
piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap
akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang
sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai
berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi
setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan
melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak
melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap
kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai
dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas terhadap setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan
setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan
bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau liabilitas
keuangan lainnya.

Liabilitas keuangan diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan jika:

 Diterbitkan terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
 Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama-sama dan

atas bagian tersebut terdapat bukti adanya pola ambil untung jangka pendek terkini; atau
 Merupakan derivatif liabilitas yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung

nilai.

Liabilitas keuangan selain dari liabilitas keuangan kelompok diperdagangkan dapat ditetapkan
sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

 Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan
pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

 Liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau
keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi
manajemen risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang kelompok tersebut
disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau

 Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan
PSAK 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar, dengan laba atau rugi yang
timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian
bersih yang diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain mencakup setiap
bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan
dalam Catatan 29.

Liabilitas Keuangan Lainnya

Utang pada lembaga kliring dan penjaminan, utang nasabah, pinjaman diterima dan utang lainnya
pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur
dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, dengan
beban bunga diakui berdasarkan metode Suku Bunga Efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan
pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Metode Suku Bunga Efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama
periode relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi
pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat,
digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari liabilitas keuangan
pada saat pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan
telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

i. Penyertaan di Bursa Efek

Penyertaan di Bursa Efek Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi
penyisihan yang merupakan taksiran manajemen atas penurunan nilai dari keanggotaan pada bursa
tersebut. Penyertaan di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota
bursa.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan
biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan
kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap akhir pelaporan, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah
oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus masing-masing dengan taksiran
masa manfaat sebagai berikut:

Tahun

Inventaris kantor 5
Kendaraan 5

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain pada saat terjadinya; pengeluaran dalam jumlah signifikan dan yang
memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis
dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari
kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi
untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual,
maka Perusahaan menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset
tercakup (aset dari UPK).

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih
tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat
aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan
nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai
diakui pada laba rugi sebagai “Rugi Penurunan Nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus
kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum
pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga transaksi pasar
terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model
penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian
berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang
konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi
penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada
lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah
terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya
untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk
menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya
maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk
aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.
Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di
periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurang nilai sisanya,
dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

l. Sewa

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi
daripada bentuk kontraknya pada tanggal pengakuan awal.

Sewa Pembiayaan

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Sewa Operasi

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Dengan
demikian, pembayaran sewa yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai lessee diakui sebagai beban
dengan metode garis lurus (straight-line method) selama masa sewa.

m. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat
konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban
tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah
kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi
terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban besar tidak
terjadi maka, provisi dibatalkan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan
dan imbalan a jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut
diberikan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan dari
undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan atas imbalan
pascakerja dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuarial projected-unit-credit.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian akturial, segera diakui pada laporan
posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui
penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke
laba rugi periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

i) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; atau
ii) Ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap
liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada akun
“Beban Kepegawaian” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas
penyelesaian (curtailment) tidak rutin dan

ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Transaksi efek berikut pendapatan komisi

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi
efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan
tanggungan dan risiko Perusahaan dicatat berdasarkan tanggal perdagangan.

Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban
terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan.

Jumlah piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian
kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan. Pencatatan utang dan piutang dana
dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena transaksi bursa dilakukan secara
netting yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar
regular dilakukan secara netting untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari
yang sama.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi
efek.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dividen dan bunga

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima
pembayaran telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan
mengalir kepada Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada
Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui atas
dasar waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan
tingkat diskonto yang tepat untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan
umur aset keuangan ke jumlah tercatat aset pada saat pengakuan awal.

Beban

Beban diakui atas dasar akrual.

p. Pajak Penghasilan

Pajak kini

Aset atau liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat
direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang
digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah
berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan
pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak
dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar
pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir
periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal goodwill atau dari aset atau liabilitas
dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi
tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi kena pajak;

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya
dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik
dalam waktu dekat.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi
fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan
tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal
belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang
bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena
pajak atau rugi kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak
tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu
tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat di kompensasi dengan beda
temporer tersebut.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan
ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan
semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan
pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan
aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang
akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan
berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan
peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara
hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak
tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang
sama.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai (“PPN“)
kecuali:

i) PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak,
yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari
item beban-beban yang diterapkan; dan

ii) Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN Neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai
bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

q. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang
diakuisisi pada kombinasi bisnis.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas (“UPK”) tertentu berdasarkan
nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (fair value less cost of disposal atau “FVLCD”), dan piutang
yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau
mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas

tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh
Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku
pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar
bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar
untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan
terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset
tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan mengunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai
tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (input) yang dapat diamati
(observable) yang relevan dan meminimalkan masukan (input) yang tidak dapat diamati
(unobservable).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan
dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (input) paling rendah yang
signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.

2. Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) yang paling rendah yang
signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (observable) baik secara langsung
atau tidak langsung.

3. Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) yang paling rendah yang
signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (unobservable) baik secara
langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan
menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi
ulang atas penetapan kategori (berdasarkan Level masukan (input) paling rendah yang signifikan
terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak
diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas
Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih
harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan
Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui
sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang
relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sesuai PSAK No. 70, saldo klaim, aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi disesuaikan
pada periode Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak disampaikan sebagai akibat
hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak
tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan provisi pajak sesuai
Undang-Undang Pengampunan Pajak.

s. Pernyataan Standar Akuntansi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah perubahan dan penyesuaian atas standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), dan berlaku efektif untuk tahun buku
yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, yang relevan terhadap laporan keuangan
Perusahaan yaitu:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang “Prakarsa Pengungkapan”.
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan keuangan Interim”.
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan
manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan
dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat
estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi
yang dibuat.
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3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi
Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana
Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan
beban dari kegiatan operasi.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas
keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan
demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan
seperti diungkapkan pada Catatan 2f dan 2g.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Nasabah

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat
memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan
fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan
nasabah dan status kredit dari nasabah berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor
pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas nasabah terhadap jumlah terhutang
guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima
mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang nasabah. Nilai tercatat dari piutang nasabah
Perusahaan sebelum penyisihan penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017,
masing-masing sebesar Rp 7.408.204.866 dan Rp 5.459.711.988. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan
dalam Catatan 9.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal
pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan
liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan
estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar
kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh
aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain,
tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat
kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.
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3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Nilai tercatat estimasi
liabilitas atas imbalan kerja karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017,
masing-masing adalah sebesar Rp 4.328.328.177 dan Rp 4.328.328.177. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam Catatan 19.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama
5 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan
bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa
manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.
Nilai tercatat bersih aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp 294.576.784 dan Rp 352.877.915. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat
transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang
kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan
estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan
menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila
Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas
keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan tanggal
31 Maret 2018, adalah sebesar Rp 62.243.007.994 dan Rp 13.218.836.194 (Catatan 29), sedangkan
nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal
31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 57.685.718.010 dan Rp 10.114.690.173 (Catatan 29).
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4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

2018 2017

Kas 2.000.000 2.000.000
Bank
Rupiah

PT Bank Victoria International Tbk 10.535.673.788 15.075.507.733
PT Bank Central Asia Tbk 151.839.984 167.126.181
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.644.871 133.984.602
PT Bank Pan Indonesia Tbk 79.159.479 70.419.002
PT Bank Permata Tbk - 1.579.748

Dolar Amerika Serikat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(US$ 23.368 pada tahun 2018 dan
US$ 23.384 pada tahun 2017) 321.452.271 316.812.935

Jumlah Kas dan Bank 11.096.770.393 15.767.430.201

Setara Kas
Deposito berjangka

Rupiah
PT Bank Pan Indonesia Tbk 5.071.671.103 2.020.891.233
PT Bank Permata Tbk - -
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.440.000.000 -

Jumlah Setara Kas 6.511.671.103 2.020.891.233

Jumlah Kas dan Setara Kas 17.608.441.496 17.788.321.434

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun
Mata uang Rupiah 6,25% 6,25%

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, tidak terdapat kas dan setara kas Perusahaan
yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

5. DEPOSITO BERJANGKA

Akun ini terdiri dari:

2018 2017

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Rupiah
Pokok dana kliring 1.106.276.991 1.106.276.991
Bunga dana kliring 599.839.849 587.159.502

Jumlah 1.706.116.840 1.693.436.493

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun
Mata uang Rupiah 5,50% 5,50%
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5. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka tersebut merupakan dana jaminan kliring yang diagunkan pada
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk menjamin kelancaran penanggulangan kegagalan
transaksi efek anggota bursa pemakai jasa KPEI, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh
KPEI.

Bunga dana kliring berasal dari penghasilan bunga deposito wajib atas pokok dana kliring yang
langsung ditambahkan pada saldo deposito pokok dana kliring.

Penghasilan bunga deposito wajib atas pokok dana kliring untuk tahun 31 Maret 2018 dan 31 Desember
2017, masing-masing adalah sebesar Rp 12.680.347 dan Rp 77.605.817, yang disajikan sebagai bagian
dari Pendapatan Bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

6. PIUTANG REVERSE REPO - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

2017

Kode Tanggal Counter Nilai Nilai Jual Pendapatan Piutang
Saham Nominal Transaksi Party Jatuh Tempo Beli Kembali Bunga Repo

RIMO, RODA 36.322.446.614 1 Maret 2018 Benny Tjolrosaputro 1 April 2018 10.000.000.000 10.163.611.111 153.055.557 10.153.055.557
RIMO, RODA 11.776.266.614 1 Maret 2018 Benny Tjolrosaputro 1 April 2018 4.000.000.000 4.065.444.445 61.222.223 4.061.222.223

Jumlah 14.000.000.000 14.229.055.556 214.277.780 14.214.277.780

Cadangan kerugian penurunan nilai -

Bersih 14.214.277.780

2017

Kode Tanggal Counter Nilai Nilai Jual Pendapatan Piutang
Saham Nominal Transaksi Party Jatuh Tempo Beli Kembali Bunga Repo

RIMO, RODA 36.322.446.614 1 Desember 2017 Benny Tjolrosaputro 1 Januari 2018 10.000.000.000 10.163.611.111 163.611.111 10.163.611.111
RIMO, RODA 11.776.266.614 1 Desember 2017 Benny Tjolrosaputro 1 Januari 2018 4.000.000.000 4.065.444.445 65.444.445 4.065.444.445

Jumlah 14.000.000.000 14.229.055.556 229.055.556 14.229.055.556

Cadangan kerugian penurunan nilai -

Bersih 14.229.055.556

Daftar efek saham piutang reverse repo pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) dan Pikko Land Development Tbk (RODA)

Tingkat bunga per tahun piutang reverse repo adalah sebesar 19%, masing-masing untuk tahun 31
Maret 2018 dan 31 Desember 2017.
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7. PORTOFOLIO EFEK - BERSIH

Akun ini terdiri dari efek saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan rincian sebagai
berikut:

2018 2017

Efek Diperdagangkan
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) 6.826.525.000 3.199.605.000
PT Astra Internasional Tbk (ASII) 3.208.400.000 1.945.600.000
PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) 1.290.495.500 1.290.495.500
PT Petrosea Tbk (PTRO) - 842.000.000
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 749.875.000 749.875.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) - 589.104.000
PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) 512.550.000 512.550.000
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 2.318.750.000 -
PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) 954.000.000 -

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta) 815.280.690 1.101.280.690
Ditambah keuntungan yang belum terealisasi - bersih (1.184.895.444) 1.653.886.234

Bersih 15.490.980.746 11.884.396.424

Perusahaan menetapkan nilai wajar portofolio efek saham berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan
oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Penetapan harga wajar berdasarkan nilai pasar merupakan
pertimbangan terbaik manajemen.

8. PIUTANG DAN UTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Akun ini merupakan tagihan dan kewajiban kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
sehubungan dengan perhitungan penyelesaian (settlement) transaksi perdagangan efek yang dilakukan
oleh Perusahaan di bursa efek, dengan rincian sebagai berikut:

2018 2017

Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan 4.840.425.900 6.085.488.700

Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan 4.037.853.500 178.910.700

9. PIUTANG NASABAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi Perusahaan sebagai perantara perdagangan
efek, dengan rincian sebagai berikut:

2018 2017

Pihak ketiga
Nasabah pemilik rekening

Transaksi reguler 6.092.689.399 3.057.565.439
Transaksi marjin 1.315.515.467 2.402.146.549

Jumlah 7.408.204.866 5.459.711.988
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9. PIUTANG NASABAH (lanjutan)

Pada umumnya, seluruh piutang nasabah diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu
3 (tiga) hari dari tanggal perdagangan, sehingga manajemen Perusahaan tidak membentuk penyisihan
penurunan nilai piutang nasabah.

10. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

2018 2017

Piutang karyawan 96.575.864 59.861.515
Piutang lain-lain 6.500.000 6.500.000

Jumlah 103.075.864 66.361.515

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan
gaji bulanan, pinjaman tidak dibebankan bunga.

11. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo sebesar Rp 39.461.400 merupakan piutang kepada perusahaan
efek lain, yaitu PT Sucor Sekuritas (pihak ketiga) sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

Perusahaan tidak membentuk penyisihan penurunan nilai piutang perusahaan efek lain karena
manajemen berkeyakinan bahwa piutang perusahaan efek lain tersebut dapat tertagih.

12. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

2018 2017

Sewa kantor 133.950.000 133.950.000
Pemeliharaan sistem 21.567.220 60.416.666
Asuransi 96.478.624 11.216.451
Lain-lain 737.119 9.883.765

Jumlah 252.732.963 215.466.882
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13. PENYERTAAN DI BURSA EFEK

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki penyertaan di
PT Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 195.000.000. Pemilikan saham pada PT Bursa Efek Indonesia
merupakan syarat keanggotaan bursa dan dicatat sebesar biaya perolehan. Penyertaan Perusahaan
di PT Bursa Efek Indonesia tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31
Desember 2017.

14. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

2 0 1 8

Penambahan/ Pengurangan/
Saldo Awal Reklasifikasi Reklasifikasi Saldo Akhir

Harga Perolehan
Inventaris kantor 1.691.039.220 7.720.000 - 1.698.759.220
Kendaraan 2.233.006.191 - - 2.233.006.191

Jumlah Harga Perolehan 3.924.045.411 7.720.000 - 3.931.765.411

Akumulasi Penyusutan
Inventaris kantor 1.338.161.305 66.021.131 - 1.404.182.436
Kendaraan 2.233.006.191 - - 2.233.006.191

Jumlah Akumulasi Penyusutan 3.571.167.496 66.021.131 - 3.637.188.627

Nilai Buku 352.877.915 294.576.784

2 0 1 7

Penambahan/ Pengurangan/
Saldo Awal Reklasifikasi Reklasifikasi Saldo Akhir

Harga Perolehan
Inventaris kantor 1.645.720.969 45.318.251 - 1.691.039.220
Kendaraan 2.233.006.191 - - 2.233.006.191

Jumlah Harga Perolehan 3.878.727.160 45.318.251 - 3.924.045.411

Akumulasi Penyusutan
Inventaris kantor 1.030.015.392 308.145.913 - 1.338.161.305
Kendaraan 2.212.308.874 20.697.317 - 2.233.006.191

Jumlah Akumulasi Penyusutan 3.242.324.266 328.843.230 - 3.571.167.496

Nilai Buku 636.402.894 352.877.915

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember
2017, masing-masing adalah sebesar Rp 66.021.131 dan Rp 328.843.230.
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14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2018, aset tetap - kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat
pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 206 juta. Manajemen berpendapat
bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aset Perusahaan tersebut dapat dipulihkan
sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tersebut.

15. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

2018 2017

Jaminan sewa gedung 193.875.000 193.875.000
Jaminan telepon 50.000.000 50.000.000
Lain-lain 609.502 609.500

Jumlah 244.484.502 244.484.500

16. UTANG NASABAH

Akun ini merupakan saldo penjualan portofolio efek oleh nasabah yang belum diselesaikan
pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut:

2018 2017

Pihak ketiga
Nasabah pemilik rekening - transaksi reguler 6.956.336.999 7.464.575.920
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17. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Utang pajak

Utang pajak terdiri dari:

2018 2017

Pajak Penghasilan:
Pasal 21 24.508.041 34.543.000
Pasal 23 800.000 680.000
Pasal 4 ayat 2 - -
Pasal 29 377.883.765 377.883.765
Pasal 25 - -

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - keluaran 89.268.238 129.075.695
Pajak transaksi penjualan efek 108.731.525 559.541.870

Jumlah 601.191.569 1.101.724.330

b. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

2018 2017

Laba sebelum beban pajak penghasilan
menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain 1.563.316.588 3.380.391.079

Beda temporer:
Keuntungan atas kenaikan portofolio efek 2.284.881.757 (503.808.686)
Imbalan kerja karyawan - 643.226.548
Penyusutan 34.178.237 (213.728.949)

Beda tetap:
Penyusutan aset pengampunan pajak 4.375.000 17.500.000
Beban pajak 89.567.719 2.149.891.929
Kesejahteraan karyawan 99.850.018 212.244.960
Sumbangan dan representasi 3.256.127 17.547.268
Penghasilan yang pajaknya bersifat final (3.653.985.133 ) (3.401.298.465)

Taksiran laba (rugi) fiskal - tahun berjalan 425.440.313 2.301.965.684
Taksiran rugi fiskal awal tahun - (136.187.838)

Taksiran laba (rugi) fiskal akhir tahun 425.440.313 2.165.777.846
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

2018 2017

Taksiran laba (rugi) fiskal (dibulatkan) 1.704.761.000 2.165.777.000

Beban pajak penghasilan - tahun berjalan 99.186.998 439.694.108
Pajak penghasilan dibayar di muka

(Pasal 23 dan 25) (60.772.384 ) (61.810.343)

Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29 38.414.614 377.883.765

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang
berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan seperti yang
tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

2018 2017

Laba sebelum beban pajak penghasilan
menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain 1.563.316.588 3.380.391.079

Beban pajak penghasilan dengan
tarif pajak yang berlaku 195.414.574 422.548.780

Pengaruh pajak atas beda tetap:
Penyusutan aset pengampunan pajak 546.875 2.187.500
Beban pajak 11.195.965 268.736.492
Kesejahteraan karyawan 12.481.252 26.530.620
Sumbangan dan representasi 407.016 2.193.409
Penghasilan yang pajaknya bersifat final (456.748.142) (425.162.308)
Dampak perbedaan tarif pajak - 168.971.983
Kompensasi atas rugi fiskal - (17.023.480)

Rugi fiskal tahun berjalan yang tidak diakui
sebagai aset pajak tangguhan - -

Beban pajak penghasilan menurut
laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain (236.702.460) 448.982.996

c. Aset pajak tangguhan - bersih

Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan
komersial dan pajak adalah sebagai berikut:
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

2 0 1 8

Dibebankan
pada

Dibebankan Penghasilan
pada Komprehensif

Saldo Awal Laba Rugi Lain Saldo Akhir

Aset (liabilitas) pajak tangguhan
Rugi yang belum terealisasi

atas portofolio efek (143.759.693) (62.976.086) - (206.735.779)
Estimasi liabilitas atas imbalan

kerja karyawan 538.563.823 80.403.319 (77.926.119) 541.041.023
Aset tetap 8.679.122 (26.716.121) - (18.036.999)

Aset pajak tangguhan - bersih 403.483.252 (9.288.888) (77.926.119) 316.268.245

2 0 1 7

Dibebankan
pada

Dibebankan Penghasilan
pada Komprehensif

Saldo Awal Laba Rugi Lain Saldo Akhir

Aset (liabilitas) pajak tangguhan
Rugi yang belum terealisasi

atas portofolio efek (143.759.693) (62.976.086) - (206.735.779)
Estimasi liabilitas atas imbalan

kerja karyawan 538.563.823 80.403.319 (77.926.119) 541.041.023

Aset tetap 8.679.122 (26.716.121) - (18.036.999)

Aset pajak tangguhan - bersih 403.483.252 (9.288.888) (77.926.119) 316.268.245

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan
membayar secara sendiri pajak penghasilannya (self-assessment). Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak.

Pada tahun 2016, Perusahaan turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Perusahaan
telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-477/PP/WPJ.07/2016
tanggal 27 September 2016. Aset pengampunan pajak yang dideklarasikan adalah aset tetap.
Jumlah aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp 87.500.000.

Jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam program pengampunan pajak adalah sebesar
Rp 1.750.000 dicatat sebagai bagian akun Beban Usaha - Lain-lain pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Administrasi (lanjutan)

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di
ekuitas dalam akun Tambahan Modal Disetor.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan mengukur kembali aset pengampunan
pajak pada tanggal SKPP. Tidak terdapat selisih aset pengampunan pajak yang telah diukur
kembali pada tanggal SKPP dengan aset yang dideklarasikan sesuai dengan SKPP.

18. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

2018 2017

Biaya transaksi efek 116.510.858 372.493.485
BPJS Ketenagakerjaan 23.335.703 23.180.898
Lain-lain 84.799.134 75.529.170

Jumlah 224.645.695 471.203.553

19. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017,
berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris
independen, yang laporannya tanggal 2 Maret 2018 dan 22 Februari 2017, yang menggunakan metode
“Projected Unit Credit”.

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto : 6,48% per tahun (2016: 8,08%)
Tabel mortalitas : TMI 2011
Tingkat kenaikan gaji : 6%
Umur pensiun : 55 tahun
Tingkat kecacatan : 10% x TMI 2011

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan sebagai “Estimasi Liabilitas atas
Imbalan Kerja Karyawan” di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember
2017, dan beban kepegawaian yang dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif lain untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

2018 2017

Nilai kini liabilitas imbalan kerja 4.328.328.177 4.328.328.177
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19. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

b. Beban imbalan kerja karyawan

2018 2017

Biaya jasa kini 295.098.893 295.098.893
Biaya bunga 348.127.655 348.127.655

Beban yang diakui pada tahun berjalan 643.226.548 643.226.548

c. Mutasi nilai bersih atas liabilitas imbalan kerja karyawan

2018 2017

Saldo awal tahun 4.308.510.581 4.308.510.581
Beban imbalan kerja karyawan

tahun berjalan 643.226.548 643.226.548
Pembayaran manfaat pesangon karyawan

tahun berjalan - -
Penghasilan komprehensif lain (623.408.952 ) (623.408.952)

Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan 4.328.328.177 4.328.328.177

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan
yang berlaku.

20. MODAL SAHAM

Rincian pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:

Persentase
Pemegang Saham Modal Saham Pemilikan Jumlah

PT Harita Jayaraya 36.990.000 99,97% 36.990.000.000
Lim Christina Hariyanto 10.000 0,03% 10.000.000

Jumlah 37.000.000 100,00% 37.000.000.000

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal
yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk
menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana
cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan
permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”) tahunan berikutnya.
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20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan
kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat
menyesuaikan usulan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau
mengusahakan tambahan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan
maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur pemodalan yang sehat untuk mengamankan
akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan
menggunakan rasio gearing.

21. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Perusahaan, dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian
saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

2018 2017

Utang sub-ordinasi
PT Harita Jayaraya 2.000.000.000 2.000.000.000

Sifat hubungan dengan pihak berelasi tersebut, PT Harita Jayaraya merupakan pemegang saham
Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 233/HKS/OPR/V/2016 antara PT Harita Kencana Sekuritas dan
PT Harita Jayaraya tanggal 20 Mei 2016 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sub-ordinasi.
Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, utang pihak berelasi kepada PT Harita Jayaraya
(pemegang saham Perusahaan), merupakan pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan
serta tanpa jadwal pengembalian yang tetap. Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu selama
3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua
belah pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak
berelasi.

22. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi saldo Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan
peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.5 yang terlampir dalam surat keputusan BAPEPAM
No. Kep-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999, diperbaharui dengan keputusan
No. Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 dan keputusan No. Kep-550/BL/2010 tanggal
28 Desember 2010 serta peraturan BAPEPAM-LK No. X.E.1 yang tertuang dalam lampiran keputusan
Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-460/BL/2008 tanggal 10 November 2008.
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22. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN (lanjutan)

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan efek menjalankan kegiatan sebagai perantara
perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, wajib memiliki MKBD sama
dengan atau di atas saldo minimum Rp 25.000.000.000.

Pada tahun 2011, keputusan No. Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 diperbaharui dengan
Keputusan No. Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

Berdasarkan keputusan tersebut, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara
perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, wajib memiliki MKBD paling
sedikit Rp 25.000.000.000 atau 6,25% dari jumlah liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam
rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah ranking liabilities, mana yang lebih tinggi. (lihat
Catatan 29).

23. PENDAPATAN KEGIATAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara perdagangan
efek, dengan rincian sebagai berikut:

31 Maret 2018 31 Maret 2017

Komisi transaksi 930.242.347 1.004.319.324
Keuntungan yang belum terealisasi

atas portofolio efek - bersih (2.284.881.757) 3.809.288.080
Laba terealisasi atas penjualan efek

untuk diperdagangkan - bersih 3.417.417.078 52.900.000
Bunga margin 62.176.923 36.351.351

Jumlah 2.124.954.591 4.902.858.755

24. PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

31 Maret 2018 31 Maret 2017

Pendapatan dividen 109.353.563 78.012.900
Pendapatan bunga reverse repo 650.222.222 675.624.998
Piutang bunga lainnya 2.826.302 18.275.657

Jumlah 762.402.087 771.913.555
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25. BEBAN KEPEGAWAIAN

Akun ini terdiri dari:

31 Maret 2018 31 Maret 2017

Gaji dan honorarium 945.638.167 885.564.005
THR dan bonus - 77.293.448
BPJS ketenagakerjaan 65.038.110 60.091.794
Pengobatan 44.855.087 49.099.502
Pajak Karyawan 74.161.768 -

Jumlah 1.129.693.132 1.072.048.749

26. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

31 Maret 2018 31 Maret 2017

Jasa giro 161.001.537 30.763.536
Deposito 75.566.518 180.428.206

Jumlah 236.568.055 211.191.742

27. LAIN-LAIN - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

31 Maret 2018 31 Maret 2017

Pendapatan jasa atas penyimpanan saham - 308.796.644
Pendapatan jasa perantara - -
Lain-lain 857.641 1.395.077

Jumlah 857.641 310.191.721

28. REKENING EFEK

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perusahaan mengelola Efek dan dana nasabah dalam Rekening Efek
masing-masing sebesar Rp 192.594.610 dan Rp 42.726.027.368. Rekening efek tersebut merupakan
liabilitas kepada nasabah yang terkait tidak diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan.
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29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan
melanjutkan usaha secara berkelanjutan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang
saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai
struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen,
pengurangan modal, penerbitan saham baru atau membeli kembali saham beredar,
mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman.

Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti
yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.5 dan peraturan BAPEPAM-LK
No. X.E.1, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk perusahaan efek
yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi paling sedikit
Rp 25.000.000.000 atau 6,25% dari jumlah liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam
rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah ranking liabilities, mana yang lebih tinggi.

Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di
bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi
mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh dengan penghentian sebagian
atau seluruh kegiatan usaha. Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan terus mengevaluasi tingkat
kebutuhan modal kerja bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum
yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada tanggal
31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 .

b. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan

Perusahaan telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangannya. Kebijakan yang
ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan
strategi manajemen risiko Perusahaan ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang
dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Perusahaan beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko keuangan, termasuk
likuiditas, harga pasar, kredit dan tingkat suku bunga.

Dana Perusahaan dan eksposur suku bunga dikelola oleh fungsi keuangan Perusahaan sesuai
dengan kerangka kebijakan yang disetujui oleh komite. Kerangka tersebut memaparkan risiko pada
Perusahaan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko. Komite risiko
Perusahaan menetapkan dan memantau kebijakan ini.

c. Risiko Perdagangan Efek

Aktivitas perdagangan efek erat hubungannya dengan kondisi bursa efek secara keseluruhan.
Kapitalisasi pasar, jumlah saham, pertumbuhan keuangan Perusahaan, sistem perdagangan dan
sarana merupakan faktor utama bagi pemodal dalam melaksanakan investasi. Dan yang tidak kalah
penting adalah perkembangan indeks (Indeks Harga Saham Gabungan) yang dinamis, indeks yang
melemah membuat pemodal menunggu untuk melakukan transaksi, sebaliknya kenaikan indeks
mendorong pemodal untuk melakukan transaksi.
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c. Risiko Perdagangan Efek (lanjutan)

Faktor suku bunga pasar dan kestabilan nilai tukar mata uang valuta asing, merupakan acuan yang
dapat menentukan harga efek, akibatnya pendapatan Perusahaan yang berasal dari komisi
perdagangan efek dan perdagangan portofolio dapat berubah-ubah dengan fluktuasi yang
signifikan.

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Perusahaan berusaha memberikan informasi kepada
nasabah untuk menerapkan strategi yang tepat, agar baik pada saat indeks menurun maupun
indeks menguat nasabah tetap memperoleh return, menjaga dan memelihara sistem perdagangan
(remote trading), jaringan dan sarana dan prasarana perdagangan lainnnya agar berjalan lancar.

d. Risiko Penyelesaian Transaksi Efek

Bursa Efek Indonesia dapat melakukan ketentuan denda dan penghentian sementara (suspensi)
perdagangan atas keterlambatan dalam penyelesaian transaksi efek.

Keterlambatan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan sistem teknologi informasi,
keterlambatan dalam kliring bank, cidera janji dari pembeli atau penjual efek, hal ini mengakibatkan
kerugian pada Perusahaan.

Untuk mencegah hal tersebut, Perusahaan setiap hari melakukan pembaharuan terhadap hutang
piutang transaksi perdagangan, dan Perusahaan membatasi transaksi nasabah sesuai dengan
trading limit nasabah, dengan demikian nasabah hanya dapat melakukan transaksi sesuai dengan
jaminannya. Perusahaan juga menerapkan pengenaan denda bunga dan force sell terhadap
nasabah sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran dan cidera janji dari nasabah.

e. Risiko Tidak Terpenuhinya Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Permodalan perusahaan efek diatur secara ketat oleh OJK (dahulu: BAPEPAM-LK) dan
Bursa Efek Indonesia, dalam bentuk ketentuan jumlah minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan
(MKBD). Apabila MKBD Perusahaan jumlahnya di bawah ketentuan minimal, maka Perusahaan
tidak diperbolehkan untuk bertransaksi di bursa, sehingga berisiko menurunnya tingkat penghasilan
usaha Perusahaan.

Dalam mengatasi hal tersebut, Perusahaan selalu menjaga jarak yang cukup besar antara MKBD
dengan modal kerja bersih Perusahaan, yang terdiri dari aset-aset lancar, sehingga bila terjadi
keterlambatan dalam penyelesaian transaksi efek, disebabkan cidera janji dari pembeli efek dan
keterlambatan dalam kliring bank, tidak menyebabkan jumlah MKBD di bawah ketentuan minimal.

f. Risiko Modal

Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan
usaha secara berkelanjutan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui
optimalisasi saldo hutang dan ekuitas.

Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan
jumlah pembayaran dividen, pengurangan modal, penerbitan saham baru atau membeli kembali
saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman.
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f. Risiko Modal (lanjutan)

Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih
seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.5 dan peraturan
BAPEPAM-LK No. X.E.1, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk
perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan
rekening efek nasabah sebesar Rp 25.000.000.000 atau 6,25% dari jumlah liabilitas tanpa
utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah
ranking liabilities, mana yang lebih tinggi.

Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di
bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi
mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh dengan penghentian sebagian
atau seluruh kegiatan usaha.

Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja bersih
yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai
peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang. Perusahaan telah memenuhi
persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada tanggal 31 Maret 2018.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi
keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

2018

Nilai tercatat Nilai wajar

Aset Keuangan
Kas dan setara kas 17.608.441.496 17.608.441.496
Deposito berjangka 1.706.116.840 1.706.116.840
Piutang reverse repo - bersih 14.214.277.780 14.214.277.780
Portofolio efek - bersih 15.490.980.746 15.490.980.746
Piutang lembaga kliring dan penjaminan 4.840.425.900 4.840.425.900
Piutang nasabah - pihak ketiga 7.408.204.866 7.408.204.866
Piutang lain-lain 103.075.864 103.075.864
Penyertaan di bursa efek 195.000.000 195.000.000
Aset lain-lain 244.484.502 244.484.502

Jumlah Aset Keuangan 61.811.007.994 61.811.007.994

Liabilitas Keuangan
Utang lembaga kliring dan penjaminan 4.037.853.500 4.037.853.500
Utang nasabah - pihak ketiga 6.956.336.999 6.956.336.999
Biaya masih harus dibayar 224.645.695 224.645.695
Utang sub-ordinasi 2.000.000.000 2.000.000.000

Jumlah Liabilitas Keuangan 13.218.836.194 13.218.836.194
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Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

2017

Nilai tercatat Nilai wajar

Aset Keuangan
Kas dan setara kas 17.788.321.434 17.788.321.434
Deposito berjangka 1.693.436.493 1.693.436.493
Piutang reverse repo - bersih 14.229.055.556 14.229.055.556
Portofolio efek - bersih 11.884.396.424 11.884.396.424
Piutang lembaga kliring dan penjaminan 6.085.488.700 6.085.488.700
Piutang nasabah - pihak ketiga 5.459.711.988 5.459.711.988
Piutang perusahaan efek lain 39.461.400 39.461.400
Piutang lain-lain 66.361.515 66.361.515
Penyertaan di bursa efek 195.000.000 195.000.000
Aset lain-lain 244.484.500 244.484.500

Jumlah Aset Keuangan 57.685.718.010 57.685.718.010

Liabilitas Keuangan
Utang lembaga kliring dan penjaminan 178.910.700 178.910.700
Utang nasabah - pihak ketiga 7.464.575.920 7.464.575.920
Biaya masih harus dibayar 471.203.553 471.203.553
Utang sub-ordinasi 2.000.000.000 2.000.000.000

Jumlah Liabilitas Keuangan 10.114.690.173 10.114.690.173

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan
asumsi sebagai berikut:

• Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan
diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset
keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan
harga pemintaan.

• Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model
penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan
mengunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen
serupa.

• Jika harga tersebut di atas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan
dengan mengunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

Manajemen menetapkan bahwa nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak memiliki kuotasi
harga di pasar aktif dan/atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal adalah kurang lebih sebesar
nilai tercatatnya.
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30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan
Perusahaan.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018

- Amandemen PSAK No. 16, “Aset tetap”.
- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”.
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk

Rugi yang Belum Direalisasi”.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019

- ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

- PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, yang diadopsi dari IFRS 9.
- PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15.
- PSAK No. 73, “Sewa”.

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan
dampaknya terhadap laporan keuangan.


