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3
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Perum Saung Gintung BlokD.2lD.4 Cireundeu - Ciputat Timur
021 - 30026700
Komisaris
irlyoo Hwie Hwan Petrus
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Jl. Sunan Kalijaga 67, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
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Alamat Kantor
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Menyatakan

1.
2.
3.

4.

:

Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;

taporan-Xeuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum;
a.Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat sec€lra lengkap dan benar;
b.Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak
benar, dan tidak menghilangkan informasiatau fakta material; '
Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, 23 Oktober 2019
Hormat Kami,

lt
Budianto Kelanadiaia
Direktur

Nyoo Hwie Hwan Petrus
Direktur Utama

Direktur

Mengetahui,

<-*
Revnold M. Batubara
Komisaris - Komisaris lndePenden
2oo1 Jl. H.R. Rasuna said Blok X-5 No.13 Jakarta 12950, lndonesia
Tel.: +52 21 3OOZ 5700, +62 27 2902 1570, fax : +62 21 3OO2 67 LO
E-mail : ps@paramitra.com

aro", , Tower 20th floor, suite

PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan

30 Sept
2019

31 Des
2018

ASET
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Portofolio efek
Piutang lembaga kliring dan penjaminan
Piutang beli efek dengan janji jual kembali
Wesel tagih
Piutang nasabah
Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Penyertaan saham pada Bursa Efek
Properti investasi - neto
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp.3.485.438.519
tahun 2019 dan Rp.4.124.527.394 tahun 2018
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain

2c, 2f, 4
5
2g, 2h, 6
2h, 7
2h, 8
9
2d, 10, 32

8,390,665,312
11,167,027,089
629,791,462
31,325,122,700
10,759,011,581
2,172,150,000
45,275,326,250

5,461,611,139
13,116,109,017
509,465,422
31,837,771,800
10,011,059,012
2,172,150,000
35,047,358,909

2d, 11, 32
11
12
19a
2i, 13
14

6,655,607,461
139,156,544
219,738,968
3,587,127
135,000,000
14,575,899,342

6,208,930,085
188,996,092
26,850,834
135,000,000
15,627,709,686

2j, 15
2q, 19d
16

144,798,989
496,553,113
5,680,000,000

183,952,541
496,553,113
5,680,000,000

137,769,435,936

126,703,517,650

7

45,216,558,200

34,989,618,300

17
18
19b
20

31,252,945,189
306,327,073
500,167,161
5,358,086

31,781,416,413
404,279,469
435,048,573
48,334,112

2d, 21, 32
21
2n, 22

2,874,054,820
920,315,636
731,717,371

1,193,504,820
875,571,332
731,717,371

81,807,443,536

70,459,490,390

55,000,000,000
(1,184,267,711)

55,000,000,000
(984,232,270)

53,815,732,289
2,146,260,111

54,015,767,730
2,228,259,530

55,961,992,400

56,244,027,260

137,769,435,936

126,703,517,650

TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Utang lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak ketiga
Pendapatan diterima dimuka
Utang pajak
Biaya masih harus dibayar
Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Liabiitas imbalan kerja
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Modal saham
Modal dasar Rp.80.000.000.000, terbagi atas
80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal
Rp.1.000 per saham. Ditempatkan dan disetor
penuh sebesar 55.000.000 lembar saham.
Saldo laba (rugi)

23

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali

24

TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
secara keseluruhan
-1-

PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2019
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan kegiatan PPE
Sewa
Pendapatan dividen dan bunga
Jasa kegiatan manajer investasi

Catatan

5,140,477,242
1,425,617,069
749,470,861
24,045,075

2p, 25
2p, 26
2p, 27
2p

2018
3,725,262,796
1,425,617,066
9,969,280
-

Total Pendapatan Usaha

7,339,610,247

BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan karyawan
Penyusutan
Pemeliharaan dan perbaikan
Jamuan dan sumbangan
Perjalanan dinas
Umum dan administrasi
Jasa profesional
Lain-lain
Telekomunikasi
Keanggotaan
Kustodian
Iklan dan Promosi
Pendidikan dan pelatihan

(4,996,945,149)
(1,106,613,900)
(738,090,963)
(378,388,029)
(417,067,300)
(189,625,830)
(37,500,000)
(85,772,196)
(87,535,608)
(51,359,793)
(13,910,065)
(1,980,000)
-

(4,191,685,818)
(1,164,652,219)
(647,641,186)
(309,067,345)
(266,722,633)
(204,139,165)
(111,100,000)
(66,107,900)
(85,239,370)
(40,022,956)
(12,227,279)
(1,799,524)
(500,000)

(8,104,788,833)

(7,100,905,395)

(765,178,586)

(1,940,056,253)

Total Beban Usaha
RUGI USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - neto
Beban bunga
Lain-lain - Bersih

5,160,849,142
2p, 28

601,813,177
(1,630,904)
26,587,053

2p, 29
2p
2p, 30
2p

626,769,326
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK
FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PAJAK FINAL
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK
PENGHASILAN

(1,069,201,171)

-

MANFAAT (BEBAN) PAJAK

(282,034,860)

-

2q, 19c

(282,034,860)

Pajak kini
Pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

870,855,082

(138,409,260)
(143,625,600)

928,293,591
3,791,647
(61,230,156)

(1,069,201,171)
2q, 19c
2q, 19c

(1,069,201,171)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2019
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Catatan

(282,034,860)

2018
(1,069,201,171)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI
KE LABA RUGI
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan pasti
Pajak penghasilan
yang terkait
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN - NETO SETELAH PAJAK
TOTAL LABA KOMPREHENSIF

-

-

-

-

-

-

(282,034,860)

(1,069,201,171)

LABA YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali

(200,035,441)
(81,999,419)

2b

(1,006,050,489)
(63,150,682)

TOTAL

(282,034,860)

(1,069,201,171)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali

(200,035,441)
(81,999,419)

(1,006,050,489)
(63,150,682)

TOTAL

(282,034,860)

LABA NETO PER SAHAM DASAR
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

(3.64)

2b

(1,069,201,171)

31

(18.29)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Saldo Laba (rugi)
Modal ditempatkan
dan disetor penuh

Saldo 1 Januari 2018

Ditentukan
penggunaannya

Belum Ditentukan
penggunaannya

Total

Kepentingan Non
Pengendali

Total ekuitas

55,000,000,000

-

(335,486,602)

54,664,513,398

2,307,524,398

-

-

(1,006,050,489)

(1,006,050,489)

(63,150,682)

Saldo 30 September 2018

55,000,000,000

-

(1,341,537,091)

53,658,462,909

2,244,373,716

55,902,836,625

Saldo 1 Januari 2019

55,000,000,000

-

(984,232,270)

54,015,767,730

2,228,259,530

56,244,027,260

-

-

(200,035,441)

(200,035,441)

(81,999,419)

55,000,000,000

-

(1,184,267,711)

53,815,732,289

2,146,260,111

Rugi komprehensif
tahun berjalan

Rugi komprehensif
tahun berjalan
Saldo 30 September 2019

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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56,972,037,796

(1,069,201,171)

(282,034,860)

55,961,992,400

PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September
2019

2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan komisi Perantara Perdagangan Efek
Penerimaan jasa kegiatan Manajer Investasi
Penerimaan penghasilan bunga
Penerimaan dari/(pembayaran kepada)
nasabah - neto
Penerimaan dari (pembayaran ke)
Lembaga Kliring dan Penjamin - bersih
Penjualan Portofolio Efek - bersih
Penerimaan dari piutang beli efek
dengan janji jual kembali
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran bunga pinjaman
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan (pembayaran) lainnya - neto

5,140,477,242
24,045,075
-

3,895,386,842
-

(10,756,438,565)

(2,823,671,743)

10,739,589,000
(120,326,040)

2,801,902,300
186,127,572

(6,998,174,933)
(147,212,727)
1,277,977,391

(7,228,642,545)
(147,468,198)
1,388,449,118

(840,063,557)

(1,927,916,654)

601,813,177
(15,650,000)
1,949,081,928

928,293,591
(7,270,000)
(5,000,000,000)
6,961,397,722

2,535,245,105

2,882,421,313

1,233,872,624

926,238,899

Kas Neto yang Diperoleh dari
Aktivitas Pendanaan

1,233,872,624

926,238,899

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS

2,929,054,173

1,880,743,558

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

5,461,611,139

11,442,762,816

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

8,390,665,312

13,323,506,374

Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap
Penempatan Deposito Berjangka
Pencairan Deposito Berjangka
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM
a. Pendirian dan Informasi Umum
PT Paramitra Alfa Sekuritas (”Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Paramitra Yamasekuritas
berdasarkan akta No. 77 tanggal 28 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Hendrik Hondo, S.H., notaris
pengganti di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. C2-3573.HT.01.01.TH.90 tanggal 16 Juni 1990 serta diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 31 Agustus 1990, Tambahan No. 3139.
Perusahaan telah melakukan perubahan nama yaitu dari PT Paramitra Yamasekuritas menjadi PT
Paramitra Alfa Sekuritas berdasarkan akta No. 19 tanggal 6 Oktober 1994 yang dibuat dihadapan
Rukmasanti Hardjasatya, S.H., notaris di Jakarta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-17361.HT.01.04.TH.94 tanggal 25 November 1994.
Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa perubahan terakhir dengan akta No. 22 dari Notaris
M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., tanggal 09 Agustus 2018, dalam rangka yaitu memutuskan menyetujui
perubahan anggaran dasar perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.030230994, tanggal 09 Agustus 2018.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi
perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial
pada tahun 1992.
Perusahaan berdomisili di Gedung Cyber 2 Tower Lt.20 Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No.13 RT/RW
007/002 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek dari Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-44/PM/4/1992 tanggal 20 Februari
1992. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2001, Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai manajer
investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.KEP06/PM/MI/2001.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal-tanggal 30 September 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Dewan Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur

2019

2018

Reynold M Batubara

Reynold M Batubara

Nyoo Hwie Hwan Petrus
Budianto Kelanadjaja
Sun Kie

Nyoo Hwie Hwan Petrus

Budianto Kelanadjaja
Sun Kie

Pada tanggal 30 September 2019, Perusahaan mempunyai 26 orang karyawan tetap (31 Desember
2018: 22).
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM
b. Struktur Perusahaan dan entitas anak
PT Paramitra Properindo ("Entitas Anak") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 45, tanggal 27
Maret 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No.AHU-16696.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 45, Tambahan Berita Negara No. 7754, tanggal 03 Juni 2008.
Nama Perusahaan
Kegiatan usaha
Lokasi

: PT Paramitra Properindo
: Jasa Penyewaan Ruangan Kantor
: Jakarta

30-Sep-19
Persentase Kepemilikan Efektif
Total Aset

:
:

90.44%
25,208,993,143

31-Dec-18
90.44%
24,484,378,222

c. Penyajian, penyelesaian dan penerbitan laporan keuangan konsolidasian
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan
keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi
Perusahaan pada tanggal 21 Oktober 2019.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Pernyataan kepatuhan
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dan disajikan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.
Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan yang dimodifikasi
oleh aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan
atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan
setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu
tiga bulan atau kurang, serta deposit on call.
Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, adalah
dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah (“Rp”).
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
b. Prinsip-prinsip konsolidasian
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No.
65, “Laporan Keuangan Konsolidasi”, yang diadopsi dari IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4
(Revisi 2009) mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan
prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu
atau lebih entitas lain.
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan PT Paramitra Properindo
yang dimiliki 90,44% oleh Perusahaan.
Pengendalian diperoleh ketika Perusahaan terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari
keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut
melalui kekuasaannya atas investee . Secara khusus, Perusahaan mengendalikan investee jika, dan
hanya jika, Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:
a. Kekuasaan atas investee (misalnya adanya hak yang memberikan Perusahaan kemampuan saat
ini untuk mengarahkan aktivitas investee yang relevan);
b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Perusahaan dengan investee; dan
c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil
Perusahaan.
Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas (a majority of voting rights) menghasilkan pengendalian.
Untuk mendukung hal ini, dan jika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas,
atau hak sejenis atas suatu investee , Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan
ketika menilai apakah Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee , termasuk:
a. Pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya pada investee.
b. Hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
c. Hak suara yang dimiliki Perusahaan dan hak suara potensial.
Perusahaan menilai kembali apakah masih mengendalikan investee jika fakta dan keadaan
mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.
Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas
anak dan berakhir ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.
Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk
transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Perusahaan dan entitas anaknya
menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang
serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian.
Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang
belum direalisasi) telah dieliminasi.
Perubahan dalam bagian kepemilikian Perusahaan pada entitas anaknya yang tidak mengakibatkan
hilangnya pengendalian Perusahaan pada entitas anaknya dicatat sebagai transaksi ekuitas.
Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anaknya, maka Perusahaan menghentikan
pengakuan aset (termasuk goodwil), liabilitas, Kepentingan Nonpengendali (KNP) dan komponen
ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo
investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal
transaksi.
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (“BI”) yang
berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi diakui pada laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam nilai
Rupiah penuh):
1 Dolar Amerika Serikat

30 September 2019

31 Desember 2018

14,174

14,481

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Perusahaan dan entitas anaknya jika:
a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i)
mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan
Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan entitas anaknya yang memberikan
pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anaknya; atau (iii) memiliki pengendalian
bersama atas Perusahaan dan entitas anaknya;
b. suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan dan entitas anaknya;
c. suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan dan entitas anaknya sebagai venturer;
d. suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Perusahaan dan entitas anaknya;
e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan (a) atau (d);
f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan
oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun
tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau
entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anaknya.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana
persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak
yang tidak berelasi.
Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan konsolidasian yang relevan.
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan:
Penyajian”. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan
keuangan dan penyajian dalam laporan keuangan.
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran”. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan
terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan:
Pengungkapan”. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan
keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”. Penerapan
PSAK ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran
nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar.
Aset keuangan Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari kas dan setara kas, portofolio efek, piutang
beli efek dengan janji jual kembali, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang perusahaan efek,
piutang nasabah, piutang kegiatan manajer investasi, piutang kegiatan penjaminan emisi efek dan jasa
penasihat, surat utang jangka pendek, piutang lain-lain, penyertaan saham dan aset lain-lain (setoran
jaminan).
Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya tersebut meliputi utang bank, utang lembaga
kliring dan penjaminan, utang perusahaan efek, utang nasabah, surat utang jangka pendek, utang lainlain dan beban akrual (bonus).
i. Klasifikasi
Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori
sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
• Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset
keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
• Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu liabilitas
keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang
telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
• Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan
diamortisasi.
Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan
liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Perusahaan dan
entitas anaknya terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki
sebagai bagian dari portofolio yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau
position taking.
Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai
instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam
laporan posisi keuangan konsolidasian dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
i. Klasifikasi - lanjutan
Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap
atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
• yang dimaksudkan oleh Perusahaan dan entitas anaknya untuk dijual segera atau dalam waktu
dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan, serta yang pada saat
pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
• yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
• dalam hal Perusahaan dan entitas anaknya mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi
awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan
dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan dan entitas
anaknya mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga
jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan
dalam klasifikasi ini.
Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai
tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain.
Setelah pengakuan awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan
laba atau rugi yang diakui sebagai ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau
sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi
sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.
Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi
tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau
ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.
ii. Pengakuan awal
a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu
yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara
reguler) diakui pada tanggal penyelesaian yaitu tanggal Perusahaan dan entitas anaknya
berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset
keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada
klasifikasinya.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
ii. Pengakuan awal - lanjutan
Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk
perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya
tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau
diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal
pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah
utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama
umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari
pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian
dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.
Perusahaan dan entitas anaknya, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan
liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya,
penetapan ini tidak dapat diubah. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan
sebagai berikut:
• penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan
pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
• aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan
yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
• aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus
dipisahkan.
iii. Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan
yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan
lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.
iv. Penghentian pengakuan
a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
ii. Perusahaan dan entitas anaknya telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang
berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang
diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah
kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan dan entitas anaknya telah
mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan
dan entitas anaknya tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh
risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.
Piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis
mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Perusahaan dan entitas anaknya
dan debitur telah berakhir. Ketika piutang tidak dapat dilunasi maka akan dihapusbukukan
dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
iv. Penghentian pengakuan - lanjutan
a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: - lanjutan

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun
berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi
keuangan konsolidasian, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian
dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.
Ketika Perusahaan dan entitas anaknya telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari
aset atau telah memasuki pass-through arrangement dan tidak mentransfer serta tidak
mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer
kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan dan entitas anaknya yang
berkelanjutan atas aset tersebut.
Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah
diukur dari nilai tercatat awal dari aset dan nilai maksimum pertimbangan bahwa Perusahaan dan
entitas anaknya diminta untuk membayar.
b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan
dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial
berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka
pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal
dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

v. Pengakuan pendapatan dan beban
a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas
keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.
b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas
keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang
diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas,
kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar sampai aset keuangan tersebut
dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.
Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan
atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
c. Dividen diakui ketika Perusahaan dan entitas anaknya berhak menerima pembayaran itu
diberikan.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
vi. Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya tidak mereklasifikasi instrumen keuangannya ke dalam atau ke
luar dari kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Suatu aset keuangan diklasifikasikan keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi ketika kondisi
berikut ini terpenuhi:
• aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam jangka waktu
dekat; dan
• terdapat suatu keadaan yang tidak terduga.

Suatu aset keuangan yang direklasifikasi keluar dari kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi
direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Setiap keuntungan atau kerugian yang
sudah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tidak dapat
dibalik. Nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi akan menjadi biaya diamortisasi yang
baru, sebagaimana berlaku.
Perusahaan dan entitas anaknya tidak mereklasifikasi instrumen keuangannya atau ke luar dari
kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Perusahaan dan entitas anaknya tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi
dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
sebelumnya, menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam nilai yang
lebih dari nilai yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo (lebih dari nilai
yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali
penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:
a. mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak
akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b. terjadi setelah Perusahaan dan entitas anaknya telah memperoleh secara substansial seluruh
total pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perusahaan dan entitas
anaknya telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan dan entitas anaknya,
tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan dan entitas anaknya.
Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk
dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas
reklasifikasi tetap dilaporkan pada ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga
efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.
Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh
tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
vii. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas
jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan
hukum berarti:
a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini;
- kegiatan bisnis normal;
- kondisi kegagalan usaha; dan
- kondisi gagal bayar atau bangkrut
Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar
akuntansi.
viii.Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah total aset
keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran
pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif
yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi
penurunan nilai.
ix. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk 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:
- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau
liabilitas tersebut.
Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk
menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan
terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset
tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.
Jika tersedia, Perusahaan dan entitas anaknya mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan
menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila
harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer) , perantara
efek (broker) , kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan
harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.
Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan
dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan
input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat
diobservasi.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
ix. Pengukuran nilai wajar - lanjutan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan
dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang
signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:
• Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang
identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
• Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi
untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
• Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.
Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang,
Perusahaan dan entitas anaknya menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki
dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam
pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.
Perusahaan dan entitas anaknya, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas
aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai
wajar.
Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan
nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi
pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika
tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan
analisis arus kas yang didiskonto. Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan credit risk
spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah
ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.
Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread , Perusahaan dan entitas anaknya mengakui
keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi
penurunan di dalam credit spread, Perusahaan dan entitas anaknya mengakui kerugian atas
liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.
Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara
umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang
rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian
untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.
Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan
dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung
berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.
Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal,
instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar
atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan
menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit,
likuiditas dan biaya.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan - lanjutan
ix. Pengukuran nilai wajar - lanjutan

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan
harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan
harga permintaan. Jika Perusahaan dan entitas anaknya memiliki posisi aset dan liabilitas dimana
risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan
posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga
penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position) , mana yang
lebih sesuai.
x. Perbedaan 1 (satu) hari
Pada saat nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat
diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya
menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi, Perusahaan dan entitas anaknya
secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar (“1 hari” keuntungan
atau kerugian) pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika nilai wajar ditentukan
berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai
model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat data
menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.
f. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito berjangka jangka pendek yang jatuh tempo
dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi
penggunaannya.
g. Portofolio efek
Portofolio efek diklasifikasikan, diakui, dan diukur dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan
kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam Catatan 2e atas laporan keuangan konsolidasian.
Nilai wajar portofolio efek utang ditetapkan berdasarkan harga penawaran di pasar aktif pada tanggal
laporan posisi keuangan konsolidasian.
Investasi reksa dana dan dana kelolaan berdasarkan kontrak bilateral yang diklasifikasikan sebagai
diperdagangkan disajikan sebesar nilai aset bersih reksa dana dan dana kelolaan berdasarkan kontrak
bilateral tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang dihitung oleh bank
kustodian.
Penurunan nilai atas portofolio efek (utang efek) diakui menggunakan metodologi yang diungkapkan
dalam Catatan 2e atas laporan keuangan konsolidasian.
Premi dan diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
h. Transaksi portofolio efek
Transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek baik untuk nasabah maupun untuk sendiri diakui
dalam laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya pada saat timbulnya perikatan atas transaksi
portofolio efek.
Pembelian portofolio efek untuk nasabah pemilik rekening dicatat sebagai piutang nasabah dan utang
lembaga kliring dan penjaminan, sedangkan penjualan portofolio efek dicatat sebagai utang pada
nasabah dan piutang dari lembaga kliring dan penjaminan.
Penerimaan dana dari nasabah pemilik rekening dalam rangka pembelian portofolio efek dan
pembayaran dan penerimaan atas transaksi pembelian dan penjualan untuk nasabah dicatat pada
rekening nasabah.
Pada tanggal penyelesaian, pembelian portofolio efek yang tidak dapat diselesaikan dicatat sebagai
“akun gagal terima” dan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas. Transaksi
penjualan portofolio efek yang tidak dapat diselesaikan dicatat sebagai “akun gagal serah” dan disajikan
di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai aset.
Penerimaan uang pemesanan portofolio efek dalam rangka penjaminan emisi portofolio efek diakui dan
disajikan tersendiri sebagai aset dan liabilitas.
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan
dan piutang.
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang
belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual
kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan
selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.
i. Penyertaan saham
Penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan menggunakan metode biaya
perolehan (cost method) , kecuali diketahui adanya indikasi penurunan nilai yang sifatnya permanen
maka Perusahaan dan entitas anaknya akan menyediakan cadangan penurunan nilai penyertaan.
Investasi pada saham yang bernilai di bawah 20% diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia
untuk dijual.
Penyertaan saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik dimiliki secara langsung
maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian
laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase pemilikan, dikurangi dengan dividen
yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai
tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara
individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun
berjalan.
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
j. Aset tetap
Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Perusahaan dan
entitas anaknya menerapkan model biaya setelah pengakuan awal aset tetap. Penyusutan dihitung
dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:
Tarif (%)
Kendaraan
Inventaris kantor
Renovasi kantor
Peralatan kantor

50
25
25
25

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya; pemugaran dan peningkatan daya
guna dalam nilai signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual,
nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan
keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun
berjalan.
Perubahan umur ekonomis yang diperkirakan dihitung dengan mengubah masa penyusutan yang
dibutuhkan dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
Nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset diestimasi apabila terdapat peristiwa atau perubahan
keadaan yang memberikan indikasi bahwa nilai perolehan mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh
kembali. Apabila terjadi penurunan nilai aset, maka kerugian atas penurunan nilai aset diakui pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.
k. Aset takberwujud
Aset takberwujud merupakan biaya perolehan perangkat lunak komputer yang meliputi biaya langsung
yang berkaitan dengan persiapan aset yang ditujukan untuk digunakan, ditangguhkan dan diamortisasi
menggunakan metode garis lurus selama 5 dan 8 tahun. Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan
model biaya setelah pengakuan awal aset takberwujud.
Estimasi masa manfaat dan metode amortisasi direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh
dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.
Aset takberwujud tidak diakui pada saat pelepasan, atau apabila tidak terdapat manfaat ekonomis masa
datang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari tidak
diakuinya aset takberwujud, diukur sebagai selisih antara hasil pelepasan dan nilai tercatat aset, diakui
dalam laba rugi ketika aset dilepas.
l. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah terdapat
bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah
mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan
bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa
tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara
handal.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
l. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan - lanjutan
Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan dan entitas anaknya untuk menentukan bukti objektif dari
penurunan nilai adalah sebagai berikut:
a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami nasabah;
b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan
keuangan yang dialami pihak nasabah, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak nasabah
yang tidak mungkin diberikan jika pihak nasabah tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. terdapat kemungkinan bahwa pihak nasabah akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi
keuangan lainnya;
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi
arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud,
meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual
dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam
kelompok tersebut.
Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen
untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga)
dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.
Perusahaan dan entitas anaknya pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan
nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset
keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan dan entitas anaknya menentukan
tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara
individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan dan entitas anaknya
memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko
pinjaman dan piutang yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset
keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai
telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan pinjaman dan piutang yang harus dievaluasi penurunan
nilainya secara kolektif jika pinjaman dan piutang yang secara individual memiliki nilai yang tidak
signifikan.
Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan 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 tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan
kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Jika piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur
setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.
Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan
(collateralized financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan
agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan
tersebut berpeluang terjadi atau tidak.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
l. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan - lanjutan
Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku
bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian
penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan total kerugian
penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan
pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Untuk investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual,
penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen
ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan
menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.
Kerugian penurunan nilai yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian atas investasi
instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas
penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.
Kerugian penurunan nilai atas portofolio efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan
kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian. Total kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah
dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian
penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai yang dapat di atribusikan pada nilai waktu
(time value) tercermin sebagai komponen pendapatan bunga.
Jika pada tahun berikutnya, nilai portofolio efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk
dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif
dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan
pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Jika persyaratan portofolio efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi
karena nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga
efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.
m. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset non-keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), “Penurunan Nilai Asset”.
PSAK No. 48 (Revisi 2014) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat
tidak melebihi nilai terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi nilai terpulihkannya jika total tersebut
melebihi nilai yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian,
aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan
nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan
pengungkapan yang diperlukan.
Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi
suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian
penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan dan entitas anaknya membuat estimasi formal nilai
terpulihkan aset tersebut.
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PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
n. Liabilitas imbalan kerja karyawan
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”. Revisi
PSAK ini antara lain mengharuskan Perusahaan dan entitas anaknya untuk menerapkan pengakuan
langsung atas keuntungan/kerugian aktuaria yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam penghasilan
komprehensif lain.
Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan
non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar
jumlah yang tidak didiskontokan.
Program pensiun iuran pasti
Iuran terutang kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta
program pensiun iuran pasti Perusahaan dan entitas anaknya dicadangkan dan diakui sebagai biaya
ketika jasa tersebut telah diberikan oleh pegawai-pegawai yang memenuhi kriteria tersebut kepada
Perusahaan dan entitas anaknya. Pembayaran aktual dikurangkan dari iuran terutang. Iuran terutang
diukur berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.
Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan
dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi kriteria.
Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Perusahaan dan entitas anaknya dan persyaratan
minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, menggunakan nilai yang lebih tinggi.
Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaria ditentukan berdasarkan
metode projected unit credit.
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain, terdiri atas:
i. Keuntungan dan kerugian aktuarial.
ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas
liabilitas (aset).
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto
atas liabilitas (aset).
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.
Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sehingga biaya jasa lalu yang
belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

- 22 -

PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
o. Provisi
Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum
maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan dan entitas
anaknya diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai total kewajiban tersebut
dapat dilakukan.
Nilai yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dan pertimbangan yang diperlukan untuk
menyelesaikan provisi pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan
ketidakpastian yang melekat pada kewajiban. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk
menyelesaikan kewajiban kini dengan nilai tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.
Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomis untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat
dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian
akan dapat diterima dan nilai piutang dapat diukur secara andal.
p. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan
Pendapatan komisi sebagai perantara pedagang portofolio efek diakui pada saat transaksi terjadi.
Pendapatan dividen dari portofolio efek saham diakui pada saat emiten mengumumkan pembayaran
dividen.
Pendapatan dari jasa manajer investasi dan jasa penasihat investasi diakui pada saat jasa diberikan
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Pendapatan bunga dari penempatan deposito berjangka, investasi kontrak pengelolaan dana dan
lainnya, dan piutang marjin diakui ketika diperoleh berdasarkan basis akrual.
Keuntungan (kerugian) dari perdagangan portofolio efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari
penjualan portofolio efek dan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar
portofolio efek.

Jasa penjaminan emisi portofolio efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansi
telah selesai dan total pendapatan telah dapat ditentukan.
Beban
Beban yang terjadi sehubungan dengan perdagangan efek untuk nasabah reguler maupun marjin,
manajemen investasi dan penasihat investasi dibebankan pada saat terjadi.
Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada
saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Dalam hal kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan
emisi portofolio efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan langsung sebagai
laba rugi tahun berjalan.
Beban lainnya diakui atas dasar akrual
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
q. Perpajakan
Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”. PSAK
revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.
Pajak Final
Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat
final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi
tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.
Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam
lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan
beban pajak final sehubungan dengan bunga obligasi, deposito dan tabungan sebagai pos tersendiri.
Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan
temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti
tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.
Pajak Kini
Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat
direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif
pajak yang berlaku.
Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini”
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perusahaan dan entitas
anaknya juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini”.
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan
keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.
Pajak Tangguhan
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada
masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan
keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.
Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak
tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal,
sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal
tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan
diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua
manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan dan entitas
anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan dan entitas anaknya
mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba
fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - LANJUTAN
q. Perpajakan - lanjutan
Pajak Tangguhan - lanjutan
Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah
berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang
disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksitransaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan
penyajian aset dan liabilitas pajak kini.
r. Segmen Operasi
Segmen operasi diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan konsolidasian untuk
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Perusahaan dan entitas
anaknya terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi.
Perusahaan dan entitas anaknya menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi
yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan
operasional Perusahaan adalah Direksi.
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban
(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang
sama);
b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional perusahaan
untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan
menilai kinerjanya; dan
c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.
Perusahaan mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi
perantara perdagangan efek dan penjaminan emisi efek, serta kegiatan manajer investasi. Segmen
pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada
segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.
3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya, seperti dijelaskan dalam
Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan,
estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain.
Estimasi dan asumsi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan
menjadi relevan. Realisasi dapat berbeda dengan total yang diestimasi.
Pertimbangan yang signifikan
a. Usaha yang berkelanjutan
Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan dan entitas anaknya untuk
melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya
memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.
Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan
keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan dan entitas anaknya untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah
disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN
Pertimbangan yang signifikan - lanjutan
b. Nilai wajar atas instrumen keuangan
Dalam rangka penerapan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, Perusahaan dan entitas anaknya
menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar berikut:
• Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;
• Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakan input selain harga kuotasian yang termasuk dalam
Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak
langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan
• Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan input yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat
diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada posisi keuangan konsolidasian
tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian
termasuk penggunaan model matematika statistik.
Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang
dapat diobservasi tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang
diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model
umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto jangka panjang,
tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.
Estimasi dan asumsi akun-akun yang signifikan
a. Penurunan nilai efek-efek tersedia untuk dijual
Perusahaan mereviu efek-efek yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada setiap tanggal
posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai atas
investasi tersebut dinilai apakah terdapat penurunan signifikan atau berkepanjangan nilai wajar dibawah
nilai perolehan atau terdapat bukti objektif telah terjadi penurunan nilai.
Penentuan apa yang dimaksud dengan “signifikan” dan “berkepanjangan” membutuhkan pertimbangan
dari Perusahaan.
Dalam menentukan pertimbangan, Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi, diantaranya faktor
lainnya, pergerakan dan durasi harga pasar historis serta sejauh mana nilai wajar dari investasi kurang
dari biaya perolehannya.
b. Penurunan nilai piutang
Perusahaan dan entitas anaknya membuat cadangan kerugian penurunan nilai piutang berdasarkan
analisa atas ketertagihan pinjaman yang diberikan dan piutang. Cadangan penurunan nilai tersebut
dibentuk apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo
tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.
Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai
tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta kerugian penurunan nilai piutang pada periode mana
perubahan estimasi tersebut terjadi.
c. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud
Masa manfaat setiap aset tetap dan aset takberwujud Perusahaan dan entitas anaknya ditentukan
berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan
berdasarkan evaluasi teknis internal. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan
apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan
komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - LANJUTAN
Estimasi dan asumsi akun-akun yang signifikan - lanjutan
d. Liabilitas imbalan kerja
Penentuan provisi imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh
aktuaris dalam menghitung total provisi tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto,
tingkat kenaikan gaji dan tingkat kematian. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas
anaknya diakumulasi dan diamortisasi selama periode datang dan akibatnya akan berpengaruh
terhadap total biaya serta provisi yang diakui di masa datang. Walaupun asumsi Perusahaan dan
entitasnya anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau
perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap
provisi imbalan kerja Perusahaan dan entitas anaknya.
e. Aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak
Pada tanggal - tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan masingmasing sebesar Rp496.553.113. Manajemen berkeyakinan bahwa rugi pajak tersebut dapat
dikompensasikan dengan laba kena pajak Perusahaan pada masa datang sejak kerugian pajak terjadi.

4. KAS DAN SETARA KAS
2019
Kas
Kas di Bank
Pihak ketiga
Rupiah
PT Bank CIMB NIaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk
(ASD4,171.58 dan ASD3,227.58
per 30 September 2019 dan 2018)
PT Bank CIMB NIaga Tbk
(ASD1,148.89 dan ASD1,191.46
per 30 September 2019 dan 2018)

Total Kas dan Bank
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2018

7,959,186

4,288,150

2,824,077,448
2,469,350,195
4,724,379
4,403,874
1,731,012
997,000
822,346
-

1,835,820,818
935,323,367
4,958,163
4,594,239
1,813,163
1,045,000
996,346
-

5,306,106,254

2,784,551,097

59,485,759

46,738,586

17,114,113

17,253,532

76,599,872

63,992,118

5,390,665,312

2,852,831,365
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4. KAS DAN SETARA KAS - LANJUTAN
2019

2018

Total Kas dan Bank

5,390,665,312

2,852,831,365

Deposito berjangka
Pihak ketiga
Rupiah
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon

3,000,000,000

2,000,000,000
608,779,774
-

Total Deposito berjangka

3,000,000,000

2,608,779,774

Total

8,390,665,312

5,461,611,139

Kisaran tingkat bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018:
Deposito
Giro

2019

2018

5,00% - 7,50%
1,00% - 2,00%

6,00% - 8,50%
2,00% - 7,00%

Pada tanggal 30 September 2019 dan 2018, tidak terdapat kas dan bank Perusahaan yang dibatasi
penggunaannya.
5. DEPOSITO BERJANGKA
2019

2018

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Victoria International Tbk

10,000,000,000
1,167,027,089
-

12,000,000,000
1,116,109,017
-

Total

11,167,027,089

13,116,109,017

Akun ini merupakan deposito Perusahaan yang disyaratkan sebagai jaminan kepada PT Kliring
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Perusahaan. Deposito
tersebut memiliki suku bunga berkisar antara 5% sampai dengan 7,50% pada tahun 2019 dan 2018.
6. PORTOFOLIO EFEK
2019
Aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi
Total
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2018

629,791,462

509,465,422

629,791,462

509,465,422
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
6. PORTOFOLIO EFEK - LANJUTAN
Tidak terdapat portofolio efek yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 30 September 2019 dan 2018.
Aset keuangan yang diukur nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
2019

2018

Ekuitas
Efek-efek kuotasian Reksa dana

629,791,462
-

509,465,422
-

Nilai wajar

629,791,462

509,465,422

Rincian berdasarkan tipe portofolio efek adalah sebagai berikut:
2019

2018

Ekuitas
Pihak ketiga:
Saham
PT Limas Indonesia Makmur Tbk. (LMAS)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT)
PT Bank Permata Tbk. (BNLI)
PT Astra International Tbk. (ASII)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM)
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP)
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
PT Adaro Energy Tbk. (ADRO)
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)

95,700,000
330,780,000
75,112,000
49,857,500
38,700,000
39,641,962

95,700,000
92,904,000
88,935,000
76,500,000
73,200,000
36,450,000
45,776,422

Subtotal

629,791,462

509,465,422

Reksa dana
Pihak ketiga:
Reksa dana phillip Money Market Fund

-

-

Subtotal

-

-

629,791,462

509,465,422

Total
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7. PIUTANG DAN UTANG PADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
Akun ini merupakan penyelesaian efek bersih atas kliring transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan
melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
2019

2018

Piutang transaksi bursa
Uang jaminan

31,325,122,700
-

31,837,771,800
-

Total piutang

31,325,122,700

31,837,771,800

Utang transaksi bursa

45,216,558,200

34,989,618,300

Rincian piutang dan utang berdasarkan hari transaksi adalah sebagai berikut:
2019

2018

Piutang transaksi bursa
T+2

31,325,122,700

31,837,771,800

Sub-total transaksi bursa
Uang jaminan

31,325,122,700
-

31,837,771,800
-

Total piutang

31,325,122,700

31,837,771,800

Utang dari transaksi bursa
T+2

45,216,558,200

34,989,618,300

Total utang

45,216,558,200

34,989,618,300

8. PIUTANG BELI EFEK DENGAN JANJI JUAL KEMBALI
30 September 2019
Efek

Pihak

Jatuh Tempo

PT.Mitra Energi
Persada Tbk (KOPI)

PT Batavia
Investindo

27-Dec-19

Nilai Beli

Piutang Beli Efek
Dengan Janji Jual
Kembali

10,000,100,000

10,759,011,581

10,000,100,000

10,759,011,581

Rata-rata tingkat bunga piutang reverse repo adalah 10% per tahun untuk 2019.
Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena pihak manajemen
berkeyakinan bahwa seluruh piutang beli efek dengan janji jual kembali dapat tertagih.
9. WESEL TAGIH
Akun ini merupakan Surat Promes atas Unjuk (Negotiable Promissory Note) yang diterbitkan PT. Tirtamas
Majutama No.DIR-TM/PN/0037 tanggal 22 Desember 1997 dengan nilai nominal USD 1,012,777.00.
Perusahaan membeli Promes atas Untuk tersebut Senilai USD 150,000.00 pada tanggal 05 Juni 2015.
Promes atas Unjuk tersebut tidak djaminankan dan tidak dikenakan bunga pada tanggal-tanggal 30
September 2019 dan 2018.
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10. PIUTANG NASABAH

2019
Pihak berelasi
Piutang nasabah non kelembagaan
Reguler
Pihak ketiga
Piutang nasabah non kelembagaan
Reguler

Total

2018

-

1,357,535,706

-

1,357,535,706

45,275,326,250

33,689,823,203

45,275,326,250

33,689,823,203

45,275,326,250

35,047,358,909

Piutang nasabah non-kelembagaan adalah piutang atas transaksi dengan nasabah pemilik rekening efek
pada Perusahaan dan entitas anaknya. Piutang nasabah kelembagaan adalah piutang atas transaksi
dengan nasabah yang tidak memiliki rekening efek pada Perusahaan dan entitas anaknya.
Pada umumnya, seluruh piutang diselesaikan dalam waktu singkat, dalam waktu dua hari dari tanggal
perdagangan.
Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena pihak manajemen
berkeyakinan bahwa seluruh piutang nasabah dapat tertagih.
11. PIUTANG LAIN-LAIN

2019
Pihak berelasi (catatan 31)
Pihak ketiga
Karyawan
Bunga
Lain-lain

2018

6,655,607,462

6,208,930,085

66,160,200
72,996,344

81,999,748
106,996,344

6,794,764,005

6,397,926,177

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena pihak manajemen
berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih.
12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

2019

2018

Uang muka operasional
Asuransi

219,288,881
450,087

22,350,000
4,500,834

Total

219,738,968

26,850,834
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13. PENYERTAAN SAHAM

2019

2018

Bursa Efek Indonesia (BEI)

135,000,000

135,000,000

Total

135,000,000

135,000,000

Investasi saham pada BEI merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Perusahaan
memiliki investasi saham sebanyak 1 (satu) saham di BEI.
Investasi pada saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.
Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan
penurunan nilai investasi saham pada akhir tahun pelaporan.
14. PROPERTI INVESTASI

Mutasi properti investasi adalah sebagai berikut:
Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019
Saldo Awal
Penambahan
Pengurangan
Saldo Akhir
Harga Perolehan
Bangunan dan
prasarana

28,048,275,958

-

-

28,048,275,958

28,048,275,958

-

-

28,048,275,958

Bangunan dan
prasarana

12,420,566,272

1,051,810,344

-

13,472,376,616

Total Akumulasi
Penyusutan

12,420,566,272

1,051,810,344

-

13,472,376,616

Nilai buku neto

15,627,709,686

Total harga perolehan

Akumulasi Penyusutan

14,575,899,342

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Saldo Awal
Penambahan
Pengurangan
Saldo Akhir
Harga Perolehan
Bangunan dan
prasarana

28,048,275,958

-

-

28,048,275,958

28,048,275,958

-

-

28,048,275,958

Bangunan dan
prasarana

11,018,152,480

1,402,413,792

-

12,420,566,272

Total Akumulasi
Penyusutan

11,018,152,480

1,402,413,792

-

12,420,566,272

Nilai buku neto

17,030,123,478

Total harga perolehan

Akumulasi Penyusutan

15,627,709,686

Beban Penyusutan sebesar Rp 1.051.810.344 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 dan sebesar Rp 1.402.413.792. untuk tahun yang berakhir pada tangal 31 Desember 2018,
Nilai wajar properti investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dihitung
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) sebesar Rp.31.009.450.000.
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14. PROPERTI INVESTASI - LANJUTAN

Penghasilan sewa dari properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan
2018 masing-masing sebesar Rp 1.425.617.069 dan Rp.1.915.007.998.
Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahanperubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 30
September 2019 dan 2018.
15. ASET TETAP

Seluruh aset tetap dimiliki secara langsung oleh Perusahaan. Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:
Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019
Saldo Awal
Penambahan
Pengurangan
Saldo Akhir
Harga Perolehan
Inventaris kantor
Kendaraan
Renovasi kantor
Peralatan kantor
Total harga perolehan

1,747,843,626
1,292,408,276
693,892,427
574,335,606

15,650,000
-

693,892,427
-

1,763,493,626
1,292,408,276
574,335,606

4,308,479,935

15,650,000

693,892,427

3,630,237,508

1,734,269,284
1,122,488,413
693,892,431
573,877,266

7,475,436
47,156,247
171,873

693,892,431
-

1,741,744,720
1,169,644,660
574,049,139

4,124,527,394

54,803,556

693,892,431

3,485,438,519

Akumulasi Penyusutan
Inventaris kantor
Kendaraan
Renovasi kantor
Peralatan kantor
Total Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku

183,952,541

144,798,989

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Saldo Awal
Penambahan
Pengurangan
Saldo Akhir
Harga Perolehan
Inventaris kantor
Kendaraan
Renovasi kantor
Peralatan kantor
Total harga perolehan

1,623,828,619
1,292,408,273
693,892,427
678,335,616

124,015,007
3
-

104,000,010

1,747,843,626
1,292,408,276
693,892,427
574,335,606

4,288,464,935

124,015,010

104,000,010

4,308,479,935

1,659,089,687
1,027,782,786
693,892,431
609,662,155

75,179,597
94,705,627
2,749,998

38,534,887

1,734,269,284
1,122,488,413
693,892,431
573,877,266

3,990,427,059

172,635,222

38,534,887

4,124,527,394

Akumulasi Penyusutan
Inventaris kantor
Kendaraan
Renovasi kantor
Peralatan kantor
Total Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku

298,037,876

183,952,541
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15. ASET TETAP - LANJUTAN

Penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2019 dan 2018 diakui dalam:
2019

2018

Beban usaha (Catatan No.28)

54,803,556

172,635,222

Total

54,803,556

172,635,222

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen berpendapat tidak ada situasi atau keadaan yang
mengindikasikan terjadi penurunan nilai atas aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 30
September 2019 dan 2018.
16. ASET LAIN-LAIN

2019

2018

Uang muka pembelian aset tetap dan
aset takberwujud
Setoran jaminan

5,500,000,000
180,000,000

5,500,000,000
180,000,000

Total

5,680,000,000

5,680,000,000

Uang muka pembelian aset adalah uang muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan entitas anaknya
untuk proses implementasi sistem departemen sumber daya manusia dan pengadaan software untuk
proyek online trading.
17. UTANG NASABAH

a. Berdasarkan pihak-pihak
2019

2018

Pihak ketiga
Masing-masing lebih atau
sama dengan 5% dari total
Masing-masing dibawah
5% dari total

25,771,185,987

31,506,017,129

5,481,759,202

275,399,284

Total

31,252,945,189

31,781,416,413

b. Berdasarkan jenis nasabah
2019

2018

Pihak ketiga
Utang nasabah non kelembagaan
Reguler

31,252,945,189

31,781,416,413

Total

31,252,945,189

31,781,416,413
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18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

2019

2018

Pendapatan diterima dimuka
Sewa

306,327,073

404,279,469

Total

306,327,073

404,279,469

Pendapatan diterima dimuka dari sewa merupakan uang muka sewa yang diterima entitas anak dari
penyewa.
19. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka
2019

2018

Entitas anak
Pajak penghasilan Pasal 25

3,587,127

-

Total

3,587,127

-

b. Utang Pajak
2019
Entitas induk
Transaksi penjualan saham
Pajak pertambahan nilai
Pajak Penghasilan :
Pasal 21
Pasal 29
Pasal 23
Pasal 25

Entitas anak
Pajak pertambahan nilai
Pajak Penghasilan :
Pasal 21

Total

2018

361,251,088
54,564,593

317,505,015
42,341,915

35,948,722
370,304
-

25,121,058
1,471,493
370,304
206,334

452,134,707

387,016,119

47,875,200

47,875,200

157,254

157,254

48,032,454

48,032,454

500,167,161

435,048,573

c. (Beban) manfaat pajak
2019
Beban pajak final
Entitas anak

(Beban) manfaat pajak tangguhan
Entitas Induk
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-

-

-
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19. PERPAJAKAN - LANJUTAN

c. (Beban) manfaat pajak - lanjutan
2019

2018

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran pajak
penghasilan badan dengan taksiran penghasilan (rugi) kena
pajak adalah sebagai berikut:
Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain konsolidasian

-

(1,069,201,171)

Dikurangi laba sebelum pajak entitas anak

-

(637,872,413)

Rugi sebelum pajak Entitas Induk

-

(431,328,758)

Perbedaan temporer:
Imbalan pasca kerja
Penyusutan aset tetap

-

Perbedaan tetap:
Gaji dan kesejahteraan pegawai
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final
dan/atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
Sumbangan, jamuan dan representasi
Beban perbaikan dan pemeliharaan
Beban perjalanan
Beban informasi dan teknologi
Beban transportasi
Beban lain-lain
Beban pajak
Beban penyusutan
Rugi penjualan efek
Rugi (laba) efek belum direalisasi
Penghasilan bunga

-

322,690,166
114,561,191
123,483,413
626,889,081
17,890,000
133,489,479
185,983,014
4,119,000
7,424,197
(1,228,009,101)

Taksiran penghasilan kena pajak

-

(122,087,785)

Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)

-

28,494,000

Pajak kini

-

7,123,500

Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka
Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 25

-

5,652,007

Taksiran utang pajak

-

1,471,493

720,533

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan menjadi
dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.
Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah
dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
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19. PERPAJAKAN - LANJUTAN

d. Beban pajak tangguhan
Saldo awal
01-Jan-19

2019
Dibebankan ke
Dibebankan ke
penghasilan
laporan laba rugi
komprehensif lain

Saldo akhir
30-Sep-19

Penyusutan aset tetap
Imbalan kerja

313,623,773
182,929,340

-

-

313,623,773
182,929,340

Aset pajak tangguhan

496,553,113

-

-

496,553,113

Saldo awal
01-Jan-18

2018
Dibebankan ke
Dibebankan ke
penghasilan
laporan laba rugi
komprehensif lain

Saldo akhir
31-Dec-18

Penyusutan aset tetap
Imbalan kerja

313,623,773
312,673,715

29,531,588

(159,275,963)

313,623,773
182,929,340

Aset pajak tangguhan

626,297,488

29,531,588

(159,275,963)

496,553,113

20. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

2019

2018

Jasa Profesional
Iuran BPJS
Lain-lain

5,358,086
-

45,200,000
3,134,112
-

Total

5,358,086

48,334,112

21. UTANG LAIN-LAIN

2019
Pihak berelasi
Tuan Nyoo Hwie Hwan Petrus

Pihak ketiga
Persek KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan
Bursa Efek Indonesia
Kustodian Sentral Efek Indonesia
Total

2018

2,874,054,820

1,193,504,820

2,874,054,820

1,193,504,820

610,408,800
241,975,406
67,931,430

610,408,800
208,882,050
56,280,482

920,315,636

875,571,332

3,794,370,456

2,069,076,152

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan utang atas uang jaminan sewa yang dibayarkan penyewa
gedung dan akan dikembalikan ketika tidak melanjutkan sewa atas bangunan.
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22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan telah menghitung dan membukukan beban imbalan pascakerja berdasarkan Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah tenaga kerja yang berhak atas imbalan
pascakerja adalah 22 orang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
Liabilitas imbalan kerja tahun 2018 dan 2017 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra
dengan laporannya No.026/PSAK/KKA.AB/MU/I19 tanggal 22 Januari 2019.
Rincian beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian adalah sebagai berikut:
2019
Biaya jasa kini
Biaya Bunga
Dampak Kurtailmen
Beban (pendapatan) bersih yang diakui
dalam laporan laba rugi

2018
-

29,327,017
88,799,335
-

-

118,126,352

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut :
2019

2018

Nilai kini kewajiban imbalan kerja
Biaya jasa kini
Penghasilan atau beban bunga
Dampak kurtailmen
(Beban)/Pendapatan Komprehensif Lain
Realisasi Pembayaran Manfaat

731,717,371
-

1,250,694,854
29,327,017
88,799,335
(637,103,835)
-

Nilai kini liabilitas imbalan pasti akhir periode

731,717,371

731,717,371

Rekonsiliasi Pendapatan Komprehensif Lain

2019
Total beban/(pendapatan) komprehensif lain pada awal periode
Beban/(pendapatan) komprehensif lain tahun berjalan
Total Beban/(Pendapatan) Komprehensif Lain
Pada Akhir Periode

2018

(900,799,344)
-

(263,695,509)
(637,103,835)

(900,799,344)

(900,799,344)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan lain
dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.
2019

2018

Suku bunga diskonto :
Naik 1%
Turun 1%

-

704,761,894
762,189,818

Kenaikan gaji :
Naik 1%
Turun 1%

-

762,042,110
704,486,909

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan pada tanggal 31 Desember 2018 dan
2017 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No.13/2003 dan PSAK No. 24
(Penyesuaian 2016).
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22. LIABILITAS IMBALAN KERJA - LANJUTAN

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian sebagai berikut:
2019
Tingkat mortalita
Usia pensiun
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat diskonto

2018
-

0.00%
-

Metode

TMI-III – 2011
56 tahun
2% per tahun
8.40%
Projected Unit
Credit

23. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 30 September 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham

(Nilai Nominal Rp 1.000) per saham
Jumlah
Saham
Persentase
Ditempatkan dan
Kepemilikan (%)
(Rp)
Disetor Penuh

PT Graha Galih Perkasa
Tn Nyoo Hwie Hwan Petrus

54,999,998
2

100.00%
0.00%

54,999,998,000
2,000

Total

55,000,000

100.00%

55,000,000,000

24. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Kepentingan nonpengendali (KNP) atas laba (rugi) neto entitas anak merupakan bagian atas laba (rugi)
neto entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Entitas
Induk.
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) neto entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:
2019
Kepentingan Non Pengendali atas
Aset Bersih Entitas Anak
PT Paramitra Properindo
Total

2018

2,146,260,111

2,228,259,530

2,146,260,111

2,228,259,530

-

-

-

-

Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi)
Komprehensif Tahun Berjalan Entitas Anak
PT Paramitra Properindo
Total
25. KOMISI PERANTARA PERDAGANGAN EFEK

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh Perusahaan sebagai perantara perdagangan efek.
2019

2018

Komisi
Laba (rugi) investasi (realized)
Laba (rugi) investasi (unrealized)

5,146,155,861
(5,678,619)

3,895,386,842
34,003,070
(204,127,116)

Total

5,140,477,242

3,725,262,796
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26. SEWA

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh entitas anak dari jasa sewa perkantoran.
2019

2018

Pihak ketiga

1,425,617,069

1,425,617,066

Total

1,425,617,069

1,425,617,066

Jumlah pendapatan sewa selama Tahun 2018 seluruhnya kepada pihak ketiga yaitu Persek KAP Kosasih,
Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan.
27. PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA
Pendapatan bunga reverse repo
Denda
Dividen

2019
747,952,569
636,277
882,015

Total

749,470,861

2018
367,144
9,602,136

9,969,280

28. BEBAN USAHA

2019

2018

Gaji dan tunjangan karyawan
Penyusutan
Pemeliharaan dan perbaikan
Jamuan dan sumbangan
Perjalanan dinas
Umum dan administrasi
Lain-lain
Imbalan kerja
Telekomunikasi
Jasa profesional
Keanggotaan
Kustodian
Iklan dan Promosi
Pendidikan dan pelatihan

4,996,945,149
1,106,613,900
738,090,963
378,388,029
417,067,300
189,625,830
85,772,196
87,535,608
37,500,000
51,359,793
13,910,065
1,980,000
-

4,191,685,818
1,164,652,219
647,641,186
309,067,345
266,722,633
204,139,165
66,107,900
85,239,370
111,100,000
40,022,956
12,227,279
1,799,524
500,000

Total

8,104,788,833

7,100,905,395

29. PENDAPATAN BUNGA

2019

2018

Deposito berjangka
Jasa giro

503,862,721
97,950,456

873,957,968
54,335,623

Total

601,813,177

928,293,591

30. BEBAN KEUANGAN

2019

2018

Beban bunga pinjaman

-

-

Total

-

-
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31. LABA PER SAHAM DASAR

2019
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada Pemilik
entitas induk Perusahaan

2018

(200,035,441)

Jumlah rata-rata tertimbang
saham biasa - dasar

(1,006,050,489)

55,000,000

Total

55,000,000

(3.64)

(18.29)

32. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak
berelasi, berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.
Sifat hubungan dan transaksi Grup dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:
Pihak berelasi

PT Graha Galih Perkasa
PT System Integra Indonesia
PT Nusantara Properindo
PT Batavia Investindo
Nyoo Hwie Hwan Petrus

Hubungan dengan Perusahaan

Jenis transaksi

Pemegang saham
Entitas Sepengendalian
Entitas Sepengendalian
Entitas Sepengendalian
Pemegang saham

Piutang berelasi
Piutang berelasi
Piutang berelasi
Piutang berelasi
Piutang/Utang berelasi

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan sebagai berikut:
a. Piutang Pihak Berelasi
2019
Total

PT Graha Galih
Perkasa
PT System Integra
Indonesia
PT Nusantara
Properindo
PT Batavia
Investindo
Nyoo Hwie Hwan
Petrus
Total

2018
Persentase

Total

Persentase

685,976,082

0.50%

683,784,022

0.54%

188,997,853

0.14%

188,997,853

0.15%

2,126,213,499

1.54%

1,946,375,095

1.54%

3,654,420,028

2.65%

3,389,773,115

2.68%

-

-

-

0.00%

6,655,607,462

4.83%

6,208,930,085

4.90%

*) persentase terhadap total aset

Akun ini merupakan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa jatuh tempo yang pasti yang
diberikan perusahaan kepada pihak berelasi.
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32. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI - LANJUTAN

b. Utang Pihak Berelasi
2019
Total

Nyoo Hwie Hwan
Petrus
Total

2018
Persentase

Total

Persentase

2,874,054,820

3.51%

1,193,504,820

1.69%

2,874,054,820

3.51%

1,193,504,820

1.69%

*) persentase terhadap total liabilitas

Akun ini merupakan pinjaman tanpa jaminan, dan tanpa jatuh tempo yang pasti yang diberikan perusahaan
kepada pihak berelasi.
33. SEGMEN OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba, serta aset dan liabilitas tertentu sehubungan
dengan segmen usaha Kelompok Usaha:
2019
Perantara
perdagangan efek
Pendapatan
Beban usaha
Beban pajak final

5,913,993,178
(5,338,042,355)
-

Laba (rugi) sebelum
taksiran pajak

575,950,823

Pajak tangguhan
Laba (rugi)
berjalan

Sewa

Eliminasi

Total

1,425,617,069
(2,139,977,152)
(143,625,600)

-

7,339,610,247
(7,478,019,507)
(143,625,600)

(857,985,683)

-

(282,034,860)

-

-

-

-

tahun
575,950,823

(857,985,683)

-

(282,034,860)

Informasi segemen lainnya
2019
Perantara
perdagangan efek
Aset segmen
Liabilitas segmen

139,261,516,126
77,968,311,383

Sewa
25,208,993,143
3,839,132,147
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34. PENGELOLAAN PERMODALAN

Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha
secara berkelanjutan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi
saldo liabilitas dan ekuitas.
Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan nilai
pembayaran dividen, imbal hasil kepada pemegang saham, penerbitan saham baru atau membeli kembali
saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Perusahaan
beroperasi dalam lingkungan usaha yang permodalannya diatur oleh regulator.
Tidak terdapat perubahan atas tujuan, kebijakan atau proses dalam mengelola permodalan selama tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018.
Modal disetor
Perusahaan yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening
efek nasabah dan penjamin emisi dan entitas anak yang beroperasi sebagai manajer investasi diwajibkan
untuk mempunyai modal disetor di atas ketentuan minimum masing-masing sebesar Rp50 miliar dan Rp25
miliar yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 153/KMK.010/2010 tanggal 31 Agustus 2010
tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek.
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
Perusahaan juga memonitor nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Perusahaan berkewajiban untuk
memenuhi saldo Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan peraturan BAPEPAM No. V.D.5
yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-20/PM/2003 tertanggal 8 Mei 2003
yang telah diperbaharui dengan keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-550/BL/2010 tertanggal 28
Desember 2010 dan terakhir telah diperbaharui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP566/BL/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dan peraturan BAPEPAM-LK No. X.E.1 yang tertuang dalam
Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-460/BL/2008 tertanggal 10 November 2008.
Berdasarkan keputusan tersebut, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi
efek dan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, wajib memiliki
MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 6,25% dari nilai liabilitas tanpa Utang Subordinasi
dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas ditambah Ranking Liabilities , mana
yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang
dikelola, sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.
Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal dan modal kerja sesuai peraturan dapat berada
di bawah nilai minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai
dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan dan entitas anaknya terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal
dan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan dan modal kerja bersih
yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang
mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.
Pada tanggal-tanggal 30 September 2019 dan 2018, MKBD Perusahaan diatas saldo minimum yang
ditetapkan dalam peraturan ini.
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko adalah potensi kerugian yang melekat dalam setiap aktivitas Perusahaan yang dikelola melalui
suatu proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan yang berkelanjutan, sesuai dengan batas risiko dan
kendali lainnya. Proses manajemen risiko ini sangat penting untuk menjamin profitabilitas Perusahaan
yang berkelanjutan dan setiap individu di dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk eksposur risiko
yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.
Perusahaan dihadapkan dengan risiko-risiko berikut dari laporan keuangannya:
a. risiko harga pasar
b. risiko suku bunga
c. risiko kredit
d. risiko likuiditas
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. Direksi menentukan kebijakan tertulis
manajemen risiko keuangan secara keseluruhan melalui masukan laporan komite-komite risiko yang
dibentuk dalam divisi-divisi terkait.
Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan Perusahaan, maka Perusahaan melakukan
beberapa langkah antisipasi berupa antara lain:
• Semakin memberdayakan Divisi Risk Management dalam memantau kegiatan perdagangan efek;
• Meningkatkan fungsi Compliance di Perusahaan untuk mengurangi risiko penghentian sementara
atau pencabutan ijin;
• Meningkatkan kualitas dan kapasitas Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan Perusahaan
sebagai sebagai Perantara Pedagang Efek, baik saham maupun obligasi;
• Meningkatkan awareness akan peraturan-peraturan yang berlaku di kalangan karyawan yang
diselenggarakan diselenggarakan bersama oleh Divisi Human Resources, Compliance, Internal Audit
dan Risk Management.
Risiko harga pasar
Eksposur Perusahaan terhadap risiko harga pasar dapat muncul dari fasiltas pembiayaan transaksi
(marjin) yang diberikan oleh Perusahaan kepada nasabah.
Risiko ini muncul jika nilai agunan nasabah mengalami penurunan yang sangat signifikan dan kondisi
pasar yang tidak likuid, sehingga agunan tersebut tidak lagi mencukupi untuk menutup liabilitas nasabah
kepada Perusahaan. Dalam kondisi ini, Perusahaan berpotensi mengalami kerugian dari piutang tidak
tertagih.
Perusahaan dan entitas anaknya juga menghadapi risiko harga pasar terkait dengan portfolio Perusahaan
dan entitas anaknya yang termasuk kategori “investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi”
(financial assets at fair value through profit or loss /”FVTPL”). Penurunan harga pasar pada investasi
kategori FVTPL akan menyebabkan penurunan posisi keuangan dan operasional Perusahaan dan entitas
anaknya.
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35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - LANJUTAN
Risiko suku bunga
Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan
Perusahaan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan dan entitas anaknya belum melakukan lindung nilai terhadap pinjaman yang suku bunganya
mengambang karena jangka waktu pinjaman yang pendek. Perusahaan dan entitas anaknya tidak memiliki
eksposur yang signifikan terhadap mata uang asing karena Perusahaan tidak memiliki aset dan liabilitas
dalam mata uang asing yang signifikan serta transaksi efek yang dilakukan dan melalui Perusahaan dan
entitas anaknya di Bursa Efek Indonesia dilakukan dalam mata uang Rupiah. Oleh karena itu, Perusahaan
meyakini bahwa dampak fluktuasi suku bunga dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan Perusahaan.
Risiko kredit
Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan counterparty memenuhi liabilitas kontraktual yang mengakibatkan
kerugian keuangan kepada Perusahaan dan entitas anaknya. Perusahaan dan entitas anaknya tidak
memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kebijakan
untuk meyakini bahwa perdagangan dengan nasabah yang memiliki histori kredit yang baik.
Eksposur risiko kredit Perusahaan dan entitas anaknya berkaitan dengan kegiatan broker saham
terasosiasi pada posisi kontraktual nasabah yang muncul pada saat perdagangan. Dengan demikian,
Perusahaan dan entitas anaknya memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko tersebut. Jenis instrumen
diterima Perusahaan dan entitas anaknya atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang tercatat
di bursa.
Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan jaminan pada lembaga kliring dan
penjaminan, Perusahaan dan entitas anaknya meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan
pada lembaga keuangan yang bereputasi (Catatan 4).
Mitigasi utama dari risiko kredit adalah pengelolaan kecukupan jaminan dalam bentuk efek yang
diperdagangkan dengan memperhatikan likuiditas dan volatilitas dari efek-efek yang ada di posisi jaminan
tersebut. Early warning dibuat dalam bentuk peringkat bagi nasabah dengan memperhitungkan likuiditas
posisi jaminan nasabah tersebut dan rasio kecukupannya. Disiplin dalam pengelolaan kecukupan jaminan
melalui mekanisme permintaan top-up atau force-sell merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
Pengelolaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas piutang yang bermasalah. Upaya yang
dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi piutang bermasalah, penagihan melalui proses hukum,
pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, hingga pelaksanaan hapus buku.
Risiko kredit dari produk kelolaan entitas anak terutama disebabkan karena emiten atau pihak lain gagal
untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh entitas anak melalui proses
evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio produk kelolaan, penerapan
suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi
menurut analisa entitas anak sebagai manajer investasi serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku. Risiko kredit yang dihadapi produk kelolaan dapat berdampak pada pendapatan kegiatan
manajer investasi entitas anak.
Risiko likuiditas
Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka
pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anaknya dan persyaratan manajemen
likuiditas. Perusahaan dan entitas anaknya mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan
yang memadai, fasilitas perbankan dan dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan
cara pencocokkan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.
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36. NILAI TERCATAT DAN NILAI WAJAR ATAS ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan:
30 September 2019
Nilai tercatat
Pada nilai wajar
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Portofolio efek
Piutang lembaga kliring
dan penjaminan
Piutang beli efek dengan
janji jual kembali
Wesel tagih
Piutang nasabah
Piutang lain-lain
Investasi saham
Aset lain-lain

Pinjaman yang
diberikan dan
piutang

Tersedia untuk
dijual

Liabilitas
keuangan lain

Total nilai tercatat

Nilai wajar

629,791,462

8,390,665,312
11,167,027,089
-

-

-

8,390,665,312
11,167,027,089
629,791,462

8,390,665,312
11,167,027,089
629,791,462

-

31,325,122,700

-

-

31,325,122,700

31,325,122,700

-

10,759,011,581
2,172,150,000
45,275,326,250
6,794,764,004
5,680,000,000

135,000,000
-

-

10,759,011,581
2,172,150,000
45,275,326,250
6,794,764,004
135,000,000
5,680,000,000

10,759,011,581
2,172,150,000
45,275,326,250
6,794,764,004
135,000,000
5,680,000,000

629,791,462

121,564,066,935

135,000,000

-

122,328,858,397

122,328,858,397

Liabilitas keuangan
Utang lembaga kliring
dan penjaminan
Utang nasabah
Biaya masih harus dibayar
Utang lain-lain

-

-

-

45,216,558,200
31,252,945,189
5,358,086
3,794,370,456

45,216,558,200
31,252,945,189
5,358,086
3,794,370,456

45,216,558,200
31,252,945,189
5,358,086
3,794,370,456

Total Liabilitas keuangan

-

-

-

80,269,231,931

80,269,231,931

80,269,231,931

Total nilai tercatat

Nilai wajar

Total Aset keuangan

31 Desember 2018
Nilai tercatat
Pada nilai wajar
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Portofolio efek
Piutang lembaga kliring
dan penjaminan
Piutang beli efek dengan
janji jual kembali
Wesel tagih
Piutang nasabah
Piutang lain-lain
Investasi saham
Aset lain-lain

Pinjaman yang
diberikan dan
piutang

Tersedia untuk
dijual

Liabilitas
keuangan lain

509,465,422

5,461,611,139
13,116,109,017
-

-

-

5,461,611,139
13,116,109,017
509,465,422

5,461,611,139
13,116,109,017
509,465,422

-

31,837,771,800

-

-

31,837,771,800

31,837,771,800

-

10,011,059,012
2,172,150,000
35,047,358,909
6,397,926,177
5,680,000,000

135,000,000
-

-

10,011,059,012
2,172,150,000
35,047,358,909
6,397,926,177
135,000,000
5,680,000,000

10,011,059,012
2,172,150,000
35,047,358,909
6,397,926,177
135,000,000
5,680,000,000

509,465,422

109,723,986,054

135,000,000

-

110,368,451,476

110,368,451,476

Liabilitas keuangan
Utang lembaga kliring
dan penjaminan
Utang nasabah
Biaya masih harus dibayar
Utang lain-lain

-

-

-

34,989,618,300
31,781,416,413
48,334,112
2,069,076,152

34,989,618,300
31,781,416,413
48,334,112
2,069,076,152

34,989,618,300
31,781,416,413
48,334,112
2,069,076,152

Total Liabilitas keuangan

-

-

-

68,888,444,977

68,888,444,977

68,888,444,977

Total Aset keuangan
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LAMPIRAN I

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS (ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Sep
2019

31 Des
2018

ASET
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Portofolio efek
Piutang lembaga kliring dan penjaminan
Piutang beli efek dengan janji jual kembali
Piutang nasabah
Piutang lain-lain
Biaya dibayar di muka
Penyertaan saham pada Bursa Efek
Aset pajak tangguhan
Aset tetap
Penyertaan saham
Aset lain-lain

6,000,617,244
11,167,027,089
133,340,429
31,325,122,700
10,759,011,581
45,275,326,250
1,606,136,820
157,876,008
135,000,000
496,553,113
25,764,893
26,499,740,000
5,680,000,000

4,324,090,764
13,116,109,017
138,925,516
31,837,771,800
10,011,059,012
35,047,358,909
1,593,571,307
22,350,000
135,000,000
496,553,113
17,683,323
26,499,740,000
5,680,000,000

139,261,516,126

128,920,212,760

45,216,558,200

34,989,618,300

31,252,945,189
452,134,707
309,906,836
5,049,080
731,717,371

31,781,416,413
387,016,119
265,162,532
48,028,105
731,717,371

77,968,311,383

68,202,958,840

Modal saham
Modal dasar Rp.80.000.000.000, terbagi
atas 80.000.000 lembar saham dengan
nilai nominal Rp.1.000 per saham.
Ditempatkan dan disetor penuh sebesar
55.000.000 lembar saham.
Saldo laba (rugi)

55,000,000,000
6,293,204,743

55,000,000,000
5,717,253,920

TOTAL EKUITAS

61,293,204,743

60,717,253,920

139,261,516,126

128,920,212,760

TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Utang lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak ketiga
Utang pajak
Utang lain-lain
Biaya masih harus dibayar
Liabilitas imbalan kerja
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

LAMPIRAN II

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS (ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September

2019

2018

PENDAPATAN USAHA
Komisi perantara perdagangan efek
Lain-lain
Pendapatan dividen dan bunga
Jasa kegiatan manajer investasi

5,140,477,242
749,470,861
24,045,075

3,909,994,772
367,144
602,170
-

Total Pendapatan Usaha

5,913,993,178

3,910,964,086

BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan karyawan
Perbaikan dan Pemeliharaan
Perjalanan dinas
Umum dan Administrasi
Jamuan dan Sumbangan
Imbalan kerja
Komunikasi
Jasa Profesional
Keanggotaan
Penyusutan
Kustodian
Iklan dan Promosi

(4,710,457,532)
(722,195,114)
(82,067,300)
(73,213,796)
(125,580,554)
(87,535,608)
(21,000,000)
(51,359,793)
(7,568,433)
(13,910,065)
(1,980,000)

(3,907,982,096)
(635,831,687)
(100,491,479)
(89,597,520)
(211,162,974)
(85,239,370)
(99,000,000)
(40,022,950)
(46,280,714)
(12,227,279)
(1,799,524)

Total Beban Usaha

(5,896,868,195)

(5,229,635,593)

RUGI USAHA

17,124,983

(1,318,671,507)

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - neto
Beban keuangan
Lain-lain - neto

566,039,482
(1,630,904)
(5,582,738)

916,357,392
3,769,989
(9,891,616)

Pendapatan lain-lain - neto

558,825,840

910,235,765

LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN
PAJAK PENGHASILAN

575,950,823

(408,435,742)

Pajak kini
Pajak tangguhan

-

-

Manfaat (Beban) pajak penghasilan

-

-

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

575,950,823

(408,435,742)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK
AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti
Pajak penghasilan yang terkait

-

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN - NETO SETELAH PAJAK

-

-

TOTAL LABA KOMPREHENSIF

575,950,823

(408,435,742)

LAMPIRAN III

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS (ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Modal ditempatkan
dan disetor penuh

Saldo laba
Belum ditentukan
Sudah ditentukan
penggunaannya
penggunaannya

Jumlah ekuitas

55,000,000,000

5,615,891,241

-

-

(408,435,742)

-

Saldo 30 September 2018

55,000,000,000

5,207,455,499

-

60,207,455,499

Saldo 1 Januari 2019

55,000,000,000

5,717,253,920

-

60,717,253,920

-

575,950,823

-

575,950,823

55,000,000,000

6,293,204,743

-

61,293,204,743

Saldo 1 Januari 2018
Laba komprehensif
tahun berjalan

Laba komprehensif
tahun berjalan
Saldo 30 September 2019

60,615,891,241

(408,435,742)

LAMPIRAN IV

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS (ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September
2019

2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan komisi Perantara Perdagangan Efek
Penerimaan jasa kegiatan Manajer Investasi
Penerimaan penghasilan bunga
Penerimaan dari/(pembayaran kepada)
nasabah - neto
Penerimaan dari (pembayaran ke)
Lembaga Kliring dan Penjamin - bersih
Penjualan Portofolio Efek - bersih
Penerimaan dari piutang beli efek
dengan janji jual kembali
Pembayaran bunga pinjaman
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan lainnya - neto

5,146,062,329
24,045,075
-

3,895,386,842
-

(10,756,438,565)

(2,823,671,743)

10,739,589,000
-

2,801,902,300
-

(5,889,299,762)
(3,587,127)
(70,750,367)

(5,082,205,568)
(6,007,621)
314,291,847

(810,379,417)

(900,303,943)

Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap
Penempatan Deposito Berjangka
Pencairan Deposito Berjangka

566,039,482
(15,650,000)
1,949,081,928

916,357,392
(7,270,000)
(5,000,000,000)
6,961,397,722

Kas neto diperoleh dari/(digunakan
Untuk) aktivitas investasi

2,499,471,410

2,870,485,114

(12,565,514)

(183,692,777)

(12,565,514)

(183,692,777)

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

1,676,526,480

1,786,488,394

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

4,324,090,764

10,022,191,752

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

6,000,617,244

11,808,680,146

Kas neto (digunakan untuk)/
diperoleh dari aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi
Kas neto diperoleh dari/(digunakan
Untuk) aktivitas pendanaan

LAMPIRAN V

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS (ENTITAS INDUK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk.
Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”) No.4 (revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”.
PSAK No.4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri
maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan
keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan yang disajikan oleh entitas
induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama
entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset
neto investee.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas
induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan
konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak yang disajikan pada biaya perolehan.
2. Penyertaan Saham
Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki Perusahaan diungkapkan pada Catatan 1b atas
laporan keuangan konsolidasian.

