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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Catatan 2018 2017

Aset
Kas dan Setara Kas 3c.1.4;3d;3k;6;29       2.876.120.899       6.798.120.601 
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya 3c.1.4;3d;7       1.365.139.614       1.306.480.918 
Portofolio Efek Bersih 3c.1;3c.3;8   742.327.933.396   500.234.291.273 
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan 3c.1.4;9            64.855.000          692.665.000 
Piutang Nasabah 3c.1.4;10          273.973.567     93.837.079.910 
Piutang Lain-lain 3c.1.4;11          116.763.750          159.814.897 
Biaya Dibayar di Muka 3f;12          150.488.177          220.338.087 
Pajak Dibayar di Muka 3j;13              7.119.624                             - 
Penyertaan Saham 3g;14          510.000.000          510.000.000 
Aset Tetap - (Setelah dikurangi akumulasi -

penyusutan  sebesar Rp.2.185.914.861,-  dan
Rp.2.104.849.551,- untuk tahun 2018 dan 2017) 3h;15            57.122.878          123.153.150 

Aset Pajak Tangguhan 3j;20d          419.124.186          373.005.816 
Aset Lain-lain 16          469.769.472          469.783.952 
Jumlah Aset   748.638.410.561   604.724.733.604 

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas
Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan 3c.2.4;17          248.167.500     93.603.000.000 
Utang Nasabah 3c.2.4;18            89.803.624          690.386.514 
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c.2.4;19          323.479.756          516.441.011 
Utang Pajak 3j;20a          227.474.283          272.520.746 
Liabilitas Manfaat Karyawan 3l;3o;25       1.523.996.151       1.363.721.166 
Jumlah Liabilitas       2.412.921.314     96.446.069.437 

Ekuitas

21 67.800.000.000 67.800.000.000 

Selisih Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak 22 10.000.000            10.000.000 
Penghasilan Komprehensif Lain 435.211.268 423.663.753 

Saldo Laba   677.980.277.979   440.045.000.414 

Jumlah Ekuitas   746.225.489.247   508.278.664.167 

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas   748.638.410.561   604.724.733.604 

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

Modal saham nilai nominal Rp. 250.000,-
per saham. Modal dasar 440.000 saham
pada tahun 2018 dan 2017. Modal
ditempatkan dan disetor penuh 271.200
saham untuk tahun 2018 dan 2017.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Catatan 2018 2017

Pendapatan  Usaha
Laba Bersih Perdagangan Efek yang Terealisasi 3i;26     14.854.262.404       8.224.637.374 
Laba Bersih Portofolio Efek

yang Belum Terealisasi 3i;27   243.218.746.501   197.568.828.998 
Komisi dari Transaksi Perantara Pedagang Efek 3i;28       1.551.691.635       3.917.873.524 
Dividen 3i       3.865.118.598       1.117.640.435 
Pendapatan Penjaminan Emisi Efek 3i;29                   55.050                 350.000 
Pendapatan Agen Penjualan 3i                   54.993                 350.000 
Jumlah Pendapatan Usaha   263.489.929.181   210.829.680.331 

Beban Usaha
Kepegawaian       4.355.473.184       4.483.098.422 
Administrasi dan Umum 3i;23       5.417.410.692       2.283.249.293 
Sewa Kantor       1.363.458.406       1.371.940.906 
Penyusutan 3h;15            81.065.310          134.544.480 
Jumlah Beban Usaha     11.217.407.592       8.272.833.101 

Laba Usaha   252.272.521.589   202.556.847.230 

Pendapatan (Beban) Lain-lain
Pendapatan Bunga Jasa Giro dan Deposito          259.978.542          480.314.934 
Laba (Rugi) Selisih Kurs              3.704.725                 416.786 
Beban Administrasi Bank          (21.494.844)          (33.332.105)
Laba (rugi) atas kesalahan Transaksi                             -            (1.204.164)
Lain - lain Bersih            43.502.821            67.571.266 
Jumlah Pendapatan Lain-lain - Bersih          285.691.245          513.766.717 

Laba Sebelum Pajak Penghasilan   252.558.212.834   203.070.613.947 

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan
Pajak Kini 3j;20b;20c          609.053.639          459.130.532 
Pajak Tangguhan 3j;20b;20d          (46.118.369)            (7.192.560)

Jumlah Beban Pajak Penghasilan          562.935.270          451.937.972 

Laba Bersih   251.995.277.565   202.618.675.974 

Penghasilan Komprehensif Lain :
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi            11.547.515          107.037.753 
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                             -                             - 

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan   252.006.825.080   202.725.713.727 

Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada :
Pemilik Entitas Induk   251.995.277.565   202.618.675.974 
Kepentingan Non Pengendali                             -                             - 
Jumlah   251.995.277.565   202.618.675.974 

Jumlah Penghasilan Komprehensif
Yang Dapat Diatribusikan Kepada :

Pemilik Entitas Induk   252.006.825.080   202.725.713.727 
Kepentingan Non Pengendali                             -                             - 
Jumlah   252.006.825.080   202.725.713.727 

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Selisih Aset
Modal dan Liabilitas Penghasilan

Ditempatkan Pengampunan Komprehensif
dan Disetor Penuh Pajak Lain Saldo Laba Jumlah Ekuitas

Saldo
31 Desember 2016 67.800.000.000 10.000.000 316.626.000    245.926.324.440 314.052.950.440 

Dividen -                         -                  -                       (8.500.000.000)    (8.500.000.000)    

Keuntungan Aktuaria -                         -                  107.037.753    -                           107.037.753        

Laba Tahun Berjalan -                         -                  -                       202.618.675.974 202.618.675.974 

Saldo 
31 Desember 2017 67.800.000.000 10.000.000 423.663.753    440.045.000.414 508.278.664.167 

Dividen -                         -                  -                       (14.060.000.000)  (14.060.000.000)  

Keuntungan Aktuaria -                  11.547.515      -                           11.547.515          

Laba Tahun Berjalan -                  -                       251.995.277.565 251.995.277.565 

Saldo
31 Desember 2018 67.800.000.000 10.000.000 435.211.268    677.980.277.979 746.225.489.247 

-                          

-                          

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

2018 2017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan Komisi Perantara Pedagang Efek 1.551.691.635     3.917.873.524     
Penerimaan (Pembayaran) dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (92.727.022.500)  88.669.977.500   
Penerimaan dari Jasa Penjaminan Emisi dan Agen Penjualan 110.043               700.000               
Penerimaan Bunga Bersih 259.978.542        480.314.934        
Penerimaan dari Dividen 3.865.118.598     1.117.640.435     
Penerimaan dari Efek Diperdagangkan 15.979.366.782   8.555.876.826     
Penerimaan (Pembayaran) kepada Nasabah, Bersih 92.962.523.453   (91.504.557.669)  
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok (11.157.481.037)  (7.746.121.044)    
Penerimaan (Pembayaran) kepada Lainnya, Bersih 241.047.777        (404.475.683)       
Pembayaran Pajak Penghasilan (756.534.118)       (624.406.676)       
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 10.218.799.175   2.462.822.147     

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (58.658.695)         (59.872.646)         
Perolehan Aset Tetap (15.035.038)         (2.400.000)           
Aset Lain-lain (7.105.144)           (320.274.832)       
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi (80.798.877)         (382.547.478)       

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Pembayaran Dividen (14.060.000.000)  (8.500.000.000)    
Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan (14.060.000.000)  (8.500.000.000)    

Penurunan Kas dan Setara Kas (3.921.999.702)    (6.419.725.331)    

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 6.798.120.601     13.217.845.932   

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2.876.120.899     6.798.120.601     

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

1. Umum

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen   :   Tuan Ferianto Ferry Junarso

Dewan Direksi :
Direktur Utama                      :   Tuan Christoforus Winadi Sentosa
Direktur                                  :   Tuan Albertus Santoso

Dewan Komisaris :
Komisaris   :   Tuan Ferianto Ferry Junarso

Dewan Direksi :
Direktur Utama                      :   Tuan Christoforus Winadi Sentosa
Direktur                                  :   Tuan Albertus Santoso

2018 2017

Imbalan Kerja Jangka Pendek         2.393.138.047       2.536.482.728 

Jumlah         2.393.138.047        2.536.482.728 

PT Amantara Sekuritas Indonesia (d/h PT Amantara Securities) pada awalnya bernama PT Kwik Tjandra Martoatmodjo yang kemudian
berubah nama menjadi PT Batavia Sekurindo yang didirikan di Jakarta berdasarkan akta notaris Tegoeh Hartanto, SH. No. 1 tertanggal 1
September 1989. Akta pendirian Entitas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-
947.HT.01.01.Th.90 tertanggal 22 Februari 1990.

Perubahan nama Entitas menjadi PT Amantara Sekuritas Indonesia (d/h PT Amantara Securities) dilakukan melalui akta notaris Buntario
Tigris Darmawa NG, SH. No. 198 tanggal 29 November 1994. Anggaran dasar Entitas telah diubah dan ditambah terakhir dengan akta
No. 28 tertanggal 30 Mei 2000 dari Notaris Sukawaty Sumadi, SH.. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-01945 HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Februari 2002.
Perubahan Anggaran Dasar Entitas untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
berdasarkan akta No. 29 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto , S.H., notaris di Jakarta. Akta
perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
58720.AH.01.02. Tahun 2008. Perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 8 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Dahlia,
S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan pengurus Entitas. Akta perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42131.40.22.2014. Perubahan anggaran dasar dengan akta No. 21 tanggal
17 April 2017 yang dibuat di hadapan Yuli Astuti, S.H sebagai Pengganti dari Notaris Dahlia, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan
nama Entitas dari PT Amantara Securities menjadi PT Amantara Sekuritas Indonesia. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0010625.AH.01.02 Tahun 2017.
Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 48 tanggal 14 September 2018 yang dibuat
di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan perubahan Direksi dan Komisaris PT Amantara Sekuritas Indonesia. Akta
perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan
No. AHU-AH.01.03.0244878 Tahun 2018.

Entitas bergerak dalam bidang jasa perantara perdagangan efek, pedagang efek dan penjamin emisi efek sesuai dengan keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 1063/KMK.013/1990, No. 1062/KMK.013/1990 masing-masing pada tanggal 8 September 1990 dan
No. KEP-05/PM/PEE/1996 tanggal 8 Maret 1996 dari BAPEPAM.

Besarnya kompensasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan akta No. 8 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Entitas pada
tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan akta No. 48 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Entitas pada
tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

 ●  Amandemen PSAK No.2              :

 ●  Amandemen PSAK No.46           :

3. Iktisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

b. Laporan Arus Kas

 1)

 2)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1 Aset Keuangan

 Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interprestasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku  
 yang dimulai 1 Januari 2018, namun tidak berdampak material terhadap Entitas. 

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain, telah disusun berdasarkan konsep akuntansi biaya historis dan dasar
akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan penilaian lain seperti dijelaskan dalam
kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan. 

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung. Laporan arus kas tersebut dikelompokkan dalam aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan serta disajikan secara terpisah antara kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto,
kecuali transaksi yang memenuhi kriteria seperti disebutkan dibawah ini disajikan menurut kas bersih :

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan, arus kas lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada
aktivitas Entitas, dan

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka
waktu singkat (short maturity).

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

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi", "investasi
hingga jatuh tempo", aset keuangan "tersedia untuk dijual" dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini
tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.   

 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"

"Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum
Direalisasi"

6



PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Iktisar Kebijakan Akuntansi  - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan  - lanjutan

c.1 Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1 Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi 

  •

  •

  •

  •

  •

  •

c.1.2 Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

c.1.3 Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual 

Aset keuangan diklasifikasi dalam nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan
atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok, diperdagangkan, jika:

Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil
untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

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

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang
dapat timbul; atau

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

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif rnelekat, dan PSAK 55 memperbolehkan kontrak
gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang
timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti
dijelaskan pada Catatan 4b.

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan
sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Entitas memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset
keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakansuku bunga efektif yang secara
tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih
(net carrying amount) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat
investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Efek utang, saham dan reksadana milik Entitas yang diperdagangkan pada pasar aktif dan diklasifikasi sebagai AFS dinyatakan
pada nilai wajar. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 4b.

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

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif pada saat hak Entitas untuk
memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Iktisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.  Aset Keuangan  - lanjutan

c.1 Aset Keuangan - lanjutan

c.1.4 Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

c.1.5 Metode Suku Bunga Efektif

c.1.6 Penurunan Nilai Aset Keuangan

  •

  •

  •

Deposito berjangka, piutang nasabah, piutang lembaga kliring dan penjaminan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakanmetode suku bunga efektifdikurangi penurunan nilai. Bunga diakui
dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak materi

Transaksi efek yang dipinjamkan dilaporkan sebagai pembiayaan yang dijamin kecuali jika terdapat letters of credit atau jaminan
lain yang diperlakukan sebagai jaminan. Sehubungan dengan efek yang dipinjamkan, Entitas menerima jaminan dalam bentuk
uang tunai atau jaminan lainnya.

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

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi
keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainyabila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi
setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas
aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

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

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

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

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

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

8



PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -  lanjutan

c.  Aset Keuangan  - lanjutan

c.1.6 Penurunan Nilai Aset Keuangan -  lanjutan

c.1.7 Reklasifikasi Aset Keuangan

c.1.8 Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

c.2 Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

c.2.1 Klasifikasi sebagai Liabilitas atau Ekuitas

c.2.2 Instrumen Ekuitas

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali
piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut
dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan
terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

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

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

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

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam
jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar
nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir,
atau Entitas mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
kepada Entitas lain. Jika Entitas tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat
kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Entitas mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang
ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Entitas memiliki secara substansial seluruh risiko
dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Entitas masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang
dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

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

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

Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Entitas dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham yang
dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -  lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -  lanjutan

c.2 Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

c.2.3 Liabilitas Keuangan

  •

  •

  •

  •

  •

  •

c.2.4 Liabilitas Keuangan Lainnya

c.2.5 Metode Suku Bunga Efektif

c.2.6 Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

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

Liabilitas keuangan diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan jika:

Diterbitkan terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama-sama dan atas bagian tersebut terdapat
bukti adanya pola ambil untung jangka pendek terkini; atau

Merupakan derivatif liabilitas yang tidak ditetapkan dan tidak efektif  sebagai instrumen lindung nilai.

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

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang
dapat timbul; atau

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

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

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar, dengan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba
rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup setiap bunga
yang dibayar atas liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 4

Utang pada lembaga kliring dan penjaminan, utang nasabah, pinjaman diterima dan utang lainnya pada awalnya diukur pada nilai
wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana
pengakuan bunga tidak material.

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

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

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas telah dilepaskan, dibatalkan atau
kadaluarsa.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -  lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -  lanjutan

c.3 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, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

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

Jika tersedia, Entitas 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.

Entitas 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 meminimalkanpenggunaan input yang tidak dapat
diobservasi.

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 secara berulang, Entitas menentukan apakah terjadi transfer antara level
di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikandalam pengukuran nilai wajar)
setiap akhir periode pelaporan.

Entitas 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, Entitas 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. Entitas menggunakancredit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya
yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -  lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan -  lanjutan

c.3 Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

d. Kas dan Setara Kas

e. Transaksi Pihak - Pihak Berelasi

 a)

 i)

 ii)

 iii)

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;

Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau

Personil manajemen kunci Entitas pelapor atau Entitas induk entitas pelapor.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, Entitas mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai
tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam credit spread, Entitas mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat
kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Entitas 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 tekn
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.

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 Entitas 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.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -  lanjutan

e. Transaksi Pihak - Pihak Berelasi - lanjutan

 b)

 i)

 ii)

 iii)

 iv)

 v)

 vi)

 vii)

f. Biaya Dibayar Di Muka

g. Penyertaan Saham

h. Aset Tetap

Tahun
 Peralatan Kantor 5
 Kendaraan 5

Satu Entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga.

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas yang
terkait dengan Entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas
sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi
yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan

Penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia serta dimaksudkan untuk investasi jangka
panjang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi penyisihan atas penurunan nilai yang permanen, jika ada, yang merupakan
taksiran manajemen.

Biaya dibayar di muka diamortisir selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyusutan menggunakan metode garis lurus (straightline method) berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Beban pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Penambahan dalam
jumlah besar dikapitalisasi apabila menambah umur ekonomis. Aset yang sudah tidak dipergunakan atau dijual dikeluarkan dari
kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang timbul diperhitungkan pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun bersangkutan.

Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas
anak berikutnya terkait dengan Entitas lain).

Satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang
merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya). 

Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

Orang yang diidentifikasidalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikanatas Entitas atau personil manajemen kunci Entitas
(atau Entitas induk dari Entitas).
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi -  lanjutan

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

j. Perpajakan

k. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

l. Imbalan Kerja

m. Rekening Efek

n. Penggunaan Estimasi

Beban lainnya diakui sesuai dengan manfaatnya pada periode yang bersangkutan    (accrual basis). 

Pendapatan komisi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan transaksi perantara pedagang efek diakui pada saat transaksi terjadi. 

Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan efek dan keuntungan
(kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek. 

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah yang tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak
tangguhan dengan metode liabilitas (liability) . Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. 

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal
di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas
perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat
pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak
tersebut. 

Entitas menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam
mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Pada tanggal laporan
posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs
tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Entitas mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai berdasarkan Undang - Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret
2003. Biaya jasa lalu atas penerapan pertama kali kebijakan ini diamortisasi selama rata - rata sisa masa kerja karyawan. Koreksi dan
dampak perubahan asumsi aktuaria berikutnya, diamortisasi selama rata - rata masa kerja karyawan. Perhitungan imbalan kerja dihitung
dengan menggunakan metode Projected Unit Credit  yang mencerminkan jasa karyawan pada saat penilaian.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi
dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian yang
melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnyayang dilaporkan pada periode yang akan datang
berbeda dengan jumlah yang diestimasikan. 

Rekening efek adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah dari entitas sehubungan dengan transaksi efek oleh nasabah , melalui entitas.
Rekening efek nasabah tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan oleh entitas dan tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan
entitas, namun diakui off balance sheet  dan dicatat dalam buku pembantu dana dan buku pembantu efek.

14



PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Tidak Memiliki
Kuotasi Harga di
Pasar Aktif dan 
Nilai Wajarnya
Tidak Dapat 

Diukur 

Dengan Andal

 Kas dan Setara Kas -                           -                           -                            2.876.120.899       2.876.120.899      
Deposito yang Dibatasi
      Penggunaannya -                           -                           -                            1.365.139.614       1.365.139.614      
 Portofolio Efek -                           742.327.933.396 -                            -                             742.327.933.396  
 Piutang Lembaga Kliring
      Dan Penjaminan -                           -                           -                            64.855.000            64.855.000           
 Piutang Nasabah -                           -                           -                            273.973.567          273.973.567         
 Penyertaan Saham -                           -                           510.000.000        -                             510.000.000         
 Piutang Lain-lain -                           -                           -                            116.763.750          116.763.750         
 Aset Lain-lain -                           -                           -                            469.769.472          469.769.472         
 Jumlah -                          742.327.933.396 510.000.000      5.166.622.302       748.004.555.698

Tidak Memiliki
Kuotasi Harga di
Pasar Aktif dan 
Nilai Wajarnya
Tidak Dapat 

Diukur 

Dengan Andal

 Kas dan Setara Kas -                           -                           -                            6.798.120.601       6.798.120.601      
Deposito yang Dibatasi
      Penggunaannya -                           -                           -                            1.306.480.918       1.306.480.918      
 Portofolio Efek -                           500.234.291.273 -                            -                             500.234.291.273  
 Piutang Lembaga Kliring
      Dan Penjaminan -                           -                           -                            692.665.000          692.665.000         
 Piutang Nasabah -                           -                           -                            93.837.079.910     93.837.079.910    
 Penyertaan Saham -                           -                           510.000.000        -                             510.000.000         
 Piutang Lain-lain -                           -                           -                            159.814.897          159.814.897         
 Aset Lain-lain -                           -                           -                            469.769.472          469.769.472         
 Jumlah -                          500.234.291.273 510.000.000      103.263.930.798   604.008.222.071

2018

2017

Pada nilai wajar melalui laporan 
laba rugi

Jumlah

 Ditetapkan 
untuk Diukur 

Pada Nilai Wajar 

 Pinjaman yang 
diberikan dan 

piutang 

Jumlah

Kelompok 
Diperdagangkan

 Pinjaman yang 
diberikan dan 

piutang 

Pada nilai wajar melalui laporan 
laba rugi

Kelompok 
Diperdagangkan

 Ditetapkan 
untuk Diukur 

Pada Nilai Wajar 

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar
pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam
Catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan  - lanjutan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan  - lanjutan

 Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan                             -            248.167.500           248.167.500 
 Utang Nasabah                             - 89.803.624                        89.803.624 
 Biaya Yang Masih Harus Dibayar                             - 323.479.756                    323.479.756 
 Jumlah -                          661.450.880          661.450.880       

 Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan                             -       93.603.000.000      93.603.000.000 
 Utang Nasabah                             - 690.386.514                    690.386.514 
 Biaya Yang Masih Harus Dibayar                             - 516.441.011                    516.441.011 
 Jumlah -                          94.809.827.525     94.809.827.525  

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

●

●

●

c. Saling Hapus Dari Instrumen Keuangan

 Biaya Perolehan 
yang Diamortisasi  Jumlah 

2018
Nilai Wajar 

Melalui Laporan 
Laba Rugi 

2017

 Jumlah 
 Biaya Perolehan 
yang Diamortisasi 

Nilai Wajar 
Melalui Laporan 

Laba Rugi 

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Biaya dan pajak dibayar di muka tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan berdasarkan PSAK 55.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar liabilitas keuangan tidak material berbeda dengan nilai tercatatnya.

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

Utang pajak dan liabilitas diestimasi tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

Dalam rangka penerapan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, Entitas 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 dap
diobservasi).

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada posisi keuangan 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.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

5. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan

a. Manajemen Modal

b. Risiko Harga Pasar

c. Risiko Suku Bunga

d. Risiko Kredit

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

Entitas beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko keuangan termasuk manajemen modal, harga pasar, suku bunga, kredit,
dan likuiditas.

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

Entitas juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti yang disebutkan dalam peraturan
BAPEPAM-LK No.V.D.5, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk perusahaan efek yang beroperasi
sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi sebesar Rp 25 miliar atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total
liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking Liabilities,
mana yang lebih tinggi. Untuk mengatasi risiko ini, Entitas terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan
memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang
diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Entitas telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada tanggal-tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017.

Entitas juga diwajibkan untuk mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan
No.153/PMK.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan Entitas efek.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Entitas telah memenuhi persyaratan tersebut.

Eksposur Entitas terhadap risiko harga pasar terutama muncul dari counterparty yang gagal memenuhi liabilitasnya atau melalui
kesalahan perdagangan dan kesalahan lainnya. Dalam transaksi perdagangan di bursa, Entitas bertindak sebagai prinsipal dan kemudian
menovasi kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah menerima perdagangan akan menyebabkan Entitas terkena risiko harga
pasar.

Entitas tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku
bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku
bunga pasar. Entitas dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar.

Aset dan liabilitas keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga terutama terdiri dari deposito berjangka dan piutang,
perdagangan utang jatuh tempo dan pinjaman dari lembaga keuangan. Entitas memonitor perubahan suku bunga pasar untuk
memastikan suku bunga Entitas sesuai dengan pasar. Entitas belum melakukan lindung nilai yang efektif untuk pinjaman yang suku
bunganya mengambang.

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari counterparty atas liabilitas kontraktual yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada
Entitas. Entitas tidak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Entitas memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa
perdagangan hanya dengan nasabah yang mempunyai catatan kredit yang baik dan menetapkan batas kredit dan tingkat jaminan untuk
klien.

Eksposur risiko kredit Entitas berkaitan dengan kegiatan broker saham terasosiasi pada posisi kontraktual nasabah yang muncul pada
saat perdagangan. Dengan demikian, Entitas memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko tersebut. Jenis instrumen diterima Entitas
atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang tercatat di bursa. 
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

5. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan  - lanjutan

e. Risiko Likuiditas

Aset Keuangan

 Kas dan Setara Kas 2.876.120.899     -                            -                             2.876.120.899      
 Deposito yang Dibatasi
      Penggunaannya 1.365.139.614     -                            -                             1.365.139.614      
 Portofolio Efek -                           742.327.933.396 -                             742.327.933.396  
 Piutang Lembaga Kliring
      Dan Penjaminan 64.855.000          -                            -                             64.855.000           
 Piutang Nasabah 273.973.567        -                            -                             273.973.567         
 Penyertaan Saham -                           -                            510.000.000          510.000.000         
 Piutang Lain-lain 116.763.750        -                            -                             116.763.750         
 Aset Lain-lain -                           -                            469.769.472          469.769.472         
 Jumlah 4.696.852.830   742.327.933.396 979.769.472          748.004.555.698

Liabilitas Keuangan

Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan 248.167.500        -                             248.167.500         
Utang Nasabah 89.803.624          -                             89.803.624           
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 323.479.756        -                             323.479.756         
Jumlah 661.450.880      -                            661.450.880       

 Jumlah 

2018
 Tiga Bulan 
Sampai Satu 

Tahun 

 Lebih Dari Satu 
Tahun 

Tiga Bulan 
Sampai Satu 

Tahun 

 Jumlah 
 Kurang Dari 

Tiga Bulan 

2018

 Kurang Dari 
Tiga Bulan 

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka
panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Entitas mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai,
fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman, dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokkan profil jatuh
tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 analisis aset dan liabilitas keuangan Entitas berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi
keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan sebagai
berikut:
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

5. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan

e. Risiko Likuiditas - lanjutan

Aset Keuangan

 Kas dan Setara Kas 6.798.120.601     -                            -                             6.798.120.601      
 Deposito yang Dibatasi
      Penggunaannya 1.306.480.918     -                            -                             1.306.480.918      
 Portofolio Efek -                           500.234.291.273 -                             500.234.291.273  
 Piutang Lembaga Kliring
      Dan Penjaminan 692.665.000        -                            -                             692.665.000         
 Piutang Nasabah 93.837.079.910   -                            -                             93.837.079.910    
 Penyertaan Saham -                           -                            510.000.000          510.000.000         
 Piutang Lain-lain 159.814.897        -                            -                             159.814.897         
 Aset Lain-lain -                           -                            469.769.472          469.769.472         
 Jumlah 102.794.161.326 500.234.291.273 979.769.472          604.008.222.071

Liabilitas Keuangan

Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan 93.603.000.000   -                             93.603.000.000    
Utang Nasabah 690.386.514        -                             690.386.514         
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 516.441.011        -                             516.441.011         
Jumlah 94.809.827.525 -                            94.809.827.525  

6. Kas dan Setara Kas 2018 2017

Akun ini terdiri dari :

Kas kecil                2.500.000              2.825.000 

Bank :
Rupiah

PT Bank Sinarmas            612.773.959          320.704.029 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk              86.544.034            43.641.757 
PT Bank CIMB Niaga Tbk              47.930.001            22.780.978 
PT Bank Maybank Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)              40.339.215          205.315.783 
PT Bank Permata Tbk              28.066.247          145.810.962 

Dolar Amerika Serikat
PT Bank Sinarmas              38.991.396            38.407.090 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk              18.976.047            18.635.003 

Deposito Berjangka :
PT Bank Mayapada Tbk**)         2.000.000.000       6.000.000.000 

Jumlah 2.876.120.899       6.798.120.601      

**)

2017

 Jumlah 

Tiga Bulan 
Sampai Satu 

Tahun 
 Lebih Dari Satu 

Tahun 

 Tiga Bulan 
Sampai Satu 

Tahun  Jumlah 

2017

 Kurang Dari 
Tiga Bulan 

 Kurang Dari 
Tiga Bulan 

Pada tanggal 31 Desember 2017 analisis aset dan liabilitas keuangan Entitas berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi
keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan sebagai
berikut:

Deposito berjangka Rupiah PT Bank Mayapada Tbk dengan tingkat bunga 6,60% - 9,75% per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan
jangka waktu satu bulan dengan perpanjang secara otomatis
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

7. Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya

8. Portofolio Efek 2018 2017

Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
Efek Ekuitas (Saham) - setelah ditambah

kenaikan nilai sebesar
Rp. 634.024.566.537,- tahun 2018
dan Rp. 390.805.820.036,- tahun 2017    742.327.933.396   500.234.291.273 

Jumlah    742.327.933.396    500.234.291.273 

9. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

10. Piutang Nasabah

2018 2017
Berdasarkan hubungan

Pihak berelasi
Nasabah pemilik rekening -                            -                           
Nasabah kelembagaan -                             -                             

Jumlah -                             -                             

Pihak ketiga
Nasabah pemilik rekening 273.973.567          93.837.079.910    
Nasabah kelembagaan -                             -                             

Jumlah            273.973.567      93.837.079.910 

11. Piutang Lain - lain 2017 2017

Akun ini terdiri dari :
Piutang  Karyawan            116.763.750            58.169.750 
Piutang Bunga Deposito                               -            20.035.172 
Lain-Lain                               -            81.609.975 

Jumlah            116.763.750           159.814.897 

12. Biaya Dibayar di Muka 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Parkir            130.078.327          217.058.331 
Majalah              12.283.044                              - 
Lainnya                6.000.000              1.000.000 
Asuransi                2.126.806              2.279.756 

Jumlah            150.488.177          220.338.087 

Entitas menetapkan nilai wajar portofolio efek ekuitas berdasarkan harga pasar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal - tanggal
31 Desember 2018 dan 2017. 

Akun ini merupakan deposito wajib dana kliring yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat bunga sebesar 6%
dan 7,25 % per tahun yang digunakan sebagai jaminan pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp.
1.365.139.614,- dan 1.306.480.918,-  untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Akun ini merupakan tagihan sehubungan dengan transaksi jual efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan KPEI.

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi Entitas sebagai perantara perdagangan efek.

Entitas tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang lembaga kliring dan
penjaminan dapat tertagih.
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PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

13. Pajak Dibayar di Muka 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pajak Pertambahan Nilai Masukan                7.119.624                              - 

Jumlah                7.119.624                              -

14. Penyertaan 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*)            300.000.000          300.000.000 
PT Bursa Efek Indonesia**)            210.000.000          210.000.000 

Jumlah            510.000.000           510.000.000 

*)

**)

15. Aset Tetap

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Nilai Perolehan :

Peralatan Kantor 1.391.142.883     15.035.038          -                             1.406.177.921      

Kendaraan 836.859.818        -                            -                             836.859.818         
Jumlah 2.228.002.701   15.035.038        -                            2.243.037.739    

Akumulasi Penyusutan :
Peralatan kantor 1.274.664.467     78.303.342          -                             1.352.967.809      
Kendaraan 830.185.084        2.761.968            -                             832.947.052         

Jumlah 2.104.849.551     81.065.310          -                             2.185.914.861      

Nilai Buku 123.153.150      57.122.878         

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Nilai Perolehan :

Peralatan Kantor      1.388.742.883             2.400.000                               -       1.391.142.883 
Kendaraan         836.859.818                            -                               -          836.859.818 

Jumlah      2.225.602.701             2.400.000                               -       2.228.002.701 

Akumulasi Penyusutan :
Peralatan kantor      1.179.191.138           95.473.329                               -       1.274.664.467 
Kendaraan         791.113.933           39.071.151                               -          830.185.084 

Jumlah      1.970.305.071         134.544.480                               -       2.104.849.551 

Nilai Buku          255.297.630           123.153.150 

2017

2018

Beban penyusutan sebesar Rp. 81.065.310,- dan Rp. 134.544.480,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018
dan 2017.

Akun ini merupakan penyertaan yang ditempatkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebanyak 60 saham dengan nilai
nominal  Rp. 5.000.000,-  per saham.

Akun ini merupakan penyertaan 1 saham yang ditempatkan pada PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan persyaratan sebagai
anggota bursa dan dicatat sebesar biaya perolehan.

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Asoka Mas dan PT Asuransi Sinarmas, dengan nilai pertanggungan masing-masing
sebesar Rp.181.300.000,- dan Rp. 283.500.000,- per 31 Desember 2018. Manajemen berkeyakinan nilai pertanggungan asuransi sudah
mencukupi untuk menutupi kerugian yang mungkin akan timbul.

21



PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA 
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16. Aset Lain-lain 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Deposit Sewa Gedung            402.829.472          402.829.472 
Deposit Telepon              65.500.000            65.500.000 
Deposit Lintas Artha                1.440.000              1.440.000 
Pph Pasal 23                               -                   14.480 

Jumlah            469.769.472           469.783.952 

17. Utang Lembaga Kliring dan Penjamin

18. Utang Nasabah 2018 2017

Berdasarkan hubungan

Pihak berelasi
Nasabah pemilik rekening -                            -                           
Nasabah kelembagaan -                             -                             

Jumlah -                             -                             

Pihak ketiga
Nasabah pemilik rekening              89.803.624          690.386.514 
Nasabah kelembagaan                               -                              - 

Jumlah              89.803.624           690.386.514 

19. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 2018 2017

Akun ini terdiri dari :

Levy            295.935.488          398.061.978 
Pph Penjualan Saham              26.377.747            17.917.709 
Telepon                1.166.521              1.377.761 
Bonus                               -            98.083.563 
Lain-lain                               -              1.000.000 

Jumlah            323.479.756           516.441.011 

20. Perpajakan

a. Utang Pajak 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Pajak Penghasilan Pasal 29                4.993.390          152.473.869 
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2                   521.829                              - 
Pajak Penghasilan Pasal 21            220.993.064            77.556.532 
Pajak Penghasilan Pasal 23                   966.000              1.385.340 
Pajak Pertambahan Nilai-Keluaran                               -            41.105.005 

Jumlah            227.474.283           272.520.746 

Akun ini merupakan liabilitas Entitas kepada pihak PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, akibat dari perhitungan penyelesaian transaksi
beli efek yang dilakukan Entitas.

Akun ini merupakan utang kepada nasabah yang timbul dari transaksi jual efek
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20. Perpajakan - lanjutan

b. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan 2018 2017

Kini            609.053.639 459.130.532       
Tangguhan            (46.118.369)            (7.192.560)

Jumlah            562.935.270           451.937.972 

c. Pajak Kini

2018 2017
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan

Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif :    252.558.212.834   203.070.613.947 
Perbedaan temporer :

Penyusutan              24.198.488            11.315.074 
Manfaat Karyawan            194.082.500          186.511.804 
Pembayaran Manfaat Karyawan            (22.260.000)          (62.018.885)

Jumlah            196.020.988          135.807.993 

Perbedaan Tetap :
Keuntungan Perdagangan Efek yang Terealisasi (14.854.262.404)   (8.224.637.374)     
Beban yang Terkait Dengan Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final 8.061.225.169       5.141.926.990      
Beban Administrasi Bank              21.494.844            33.332.105 
Jamuan dan Sumbangan              18.309.406            19.801.049 
Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Kendaraan              16.661.168            11.079.020 
Rugi atas kesalahan transaksi                               -              1.204.164 
Beban Pajak            199.173.191            69.135.781 
Penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Jasa giro dan Obligasi          (259.978.542)        (480.314.934)
Keuntungan Portofolio Efek yang Belum Terealisasi   (243.218.746.501) (197.568.828.998)

Jumlah   (250.016.123.670)  (200.997.302.196)

Jumlah Koreksi Fiskal   (249.820.102.682) (200.861.494.203)

Laba Fiskal         2.738.110.152       2.209.119.744 

Tarif Pajak Yang Berlaku :
Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 31E

x 2.738.110.152    = 603.791.191        

x 25% x 603.791.191        = 75.473.899                                         - 
- 603.791.191       = 2.134.318.961     
x 2.134.318.961    =            533.579.740                              - 

x 2.209.119.744    = 745.195.229        

x 25% x 745.195.229        = -                            93.149.404           
- 745.195.229       = 1.463.924.515     
x 1.463.924.515    = -                                     365.981.129 

Jumlah Pajak Kini            609.053.639          459.130.532 
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar Di Muka
Pajak Dibayar di Muka PPh Pasal 23            579.769.837          167.645.585 
Pajak Dibayar di Muka PPh Pasal 25              24.290.412          139.011.078 

Jumlah Pajak Penghasilan Kurang Bayar Pasal 29                4.993.390           152.473.869 

14.229.525.854                  
50%

21.767.340.987                  

25%

50%
2.738.110.152                    

2.209.119.744                    
25%

4.800.000.000                    

4.800.000.000                    

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan
kena pajak sebagai berikut :
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20. Perpajakan - lanjutan

d. Pajak Tangguhan

Dikreditkan Dikreditkan
(Dibebankan) (Dibebankan)
ke Laporan ke Laporan 

31 Desember Laba Rugi 31 Desember Laba Rugi 31 Desember
2016 Komprehensif 2017 Komprehensif 2018

Aset Tetap 29.246.756         2.828.769            32.075.525          6.049.622              38.125.147           
Manfaat Karyawan 336.566.500       4.363.791            340.930.291        40.068.747            380.999.038         

Jumlah 365.813.256      7.192.560          373.005.816      46.118.369            419.124.186       

Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan
Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif :    252.558.212.834   203.070.613.947 

Tarif Pajak Yang Berlaku :
25% x 252.558.212.834            63.139.553.210                              - 
25% x 203.070.613.947                                    -     50.767.653.488 
Jumlah       63.139.553.210      50.767.653.488 

2018 2017

Dampak pajak atas beban dan (penghasilan)
yang tidak dapat dikurangi menurut Fiskal :

Perbedaan Tetap :
Dampak Perubahan Tarif (75.473.899)           (93.149.404)          
Keuntungan Perdagangan Efek yang Terealisasi       (3.713.565.601) (2.056.159.344)   
Laba Aktuaria                2.886.879 26.759.439         
Beban yang Terkait Dengan Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final         2.015.306.292 1.285.481.748    
Administrasi Bank                5.373.709              8.333.024 
Jamuan dan Sumbangan                4.577.352              4.950.262 
Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Kendaraan                4.165.292              2.769.755 
Rugi atas kesalahan transaksi                               -                 301.041 
Beban Pajak              49.793.298            17.283.945 
Penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Jasa giro dan Obligasi            (64.994.636)        (120.078.733)
Keuntungan Portofolio Efek yang Belum Terealisasi     (60.804.686.625)   (49.392.207.249)

Jumlah     (62.576.617.939)   (50.315.715.516)

Jumlah Beban Pajak Penghasilan            562.935.270           451.937.972 

Aset
Pajak Tangguhan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang
berlaku adalah sebagai berikut :

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan
keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Entitas, adalah sebagai
berikut : 

Pada September 2008 terjadi perubahan mengenai Pajak Penghasilan dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Perubahan tersebut
mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan yang semula berjenjang menjadi tarif tunggal. Untuk tahun 2009 menjadi sebesar
28%, sedangkan tahun 2010 menjadi 25% dan seterusnya.
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21. Modal Saham

Rincian kepemilikan modal saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Lembar % Jumlah
Saham Kepemilikan Rp

PT Timur Subur 271.199               99,9996% 67.799.750.000
Tuan Christoforus Winadi Sentosa 1                           0,0004% 250.000

Jumlah 271.200               100% 67.800.000.000    

22. Selisih Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

23. Beban Administrasi dan Umum 2018 2017

Akun ini terdiri dari :
Jasa Informasi Pasar On Line 4.234.906.277       1.371.087.623    
Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Kendaraan 300.977.339          251.568.709         
Beban Pajak 199.173.191          69.135.781           
Manfaat Karyawan (lihat catatan 24) 194.082.500          186.511.804         
Biaya Registrasi Saham 147.517.715          104.349.162         
Transportasi dan Perjalanan 124.218.510          105.155.337         
Listrik dan Air 51.402.280            46.235.308           

43.374.291            60.256.311           
Audit 37.105.000            35.000.001           
Komunikasi              33.584.437            34.148.207 
Asuransi              11.290.296                              - 
Majalah                9.069.450                              - 
Iuran Keanggotaan                8.800.000                              - 
Pelatihan                3.600.000                              - 
Lain-lain              18.309.406            19.801.049 

Jumlah 5.417.410.692       2.283.249.293      

24. Modal Kerja Bersih Disesuaikan 

Alat Tulis Kantor dan Fotokopi

Nama Pemegang  Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 November 2014 sebagaimana dinyatakandalam akta No. 8 tanggal 18
November 2014 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham dalam
Entitas.

Entitas berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Berdasarkan peraturan tersebut,
Entitas Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib
memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus)
dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking
Liabilities, mana yang lebih tinggi

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-650/PP/WPJ.07/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 Entitas mengakui Aset
Pengampunan Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- dan Liabilitas Pengampunan Pajak sebesar Nihil serta mencatat Selisih Aset dan Liabilitas
Pengampunan Pajak sebesar Rp. 10.000.000,-  pada Ekuitas.

Pada tanggal-tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017, Entitas memiliki MKBD masing-masing sebesar Rp. 222.081.187.060,-
dan Rp. 175.156.051.946,- yang mana jumlah masing-masing tersebut melebihi ketentuan yang ditetapkan peraturan di atas.
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30. Rekening Efek

31. Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing

2018 2017
Mata Uang Asing Mata Uang Asing

Aset
PT Bank Sinarmas 2.692,59                2.834,89                
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.310,41                1.375,48                

Jumlah 4.003,00                4.210,37                

2018 2017
Ekuivalen Rp Ekuivalen Rp

Aset
PT Bank Sinarmas 38.991.396            38.407.090           
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 18.976.047            18.635.003           

Jumlah 57.967.443            57.042.093           

2018 2017

US$ 1 14.481                   13.548                   

32. Standar Akuntansi Baru

 ●  ISAK No. 33              :

 ●  ISAK No. 34              :

33. Tanggung Jawab Manajemen Atas Penyusunan Laporan Keuangan 

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Entitas mempunyai aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 kurs yang digunakan Entitas adalah sebagai berikut:

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 1 Maret 2019.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, entitas mengelola efek dan dana nasabah dalam rekening efek sebesar Rp
6.969.616.155.070,- dan Rp 7.630.583.233.182,-. Jumlah ini dan liabilitas kepada nasabah yang terkait tidak diakui dalam laporan posisi
keuangan entitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut:

 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka"  

"Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"  
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