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PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019

ASET 
Kas dan setara kas 2f,4 18.177.719.554              7.301.294.106                
Portofolio efek 2i,5 69.521.623.197              112.657.141.269            
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan 2j,2r,6 70.064.867.771              108.282.864.358            
Piutang nasabah 2j,2r,7

Pihak Berelasi 2e,7,31 253.379.500                   1.644.293.174                
Pihak Ketiga

164.305.188.241            327.679.337.146            
Piutang perusahaan efek lain 2j,8 -                                      154.763.549.300            
Piutang lain-lain 2j,9 77.646.000                     154.093.162                   
Biaya dibayar dimuka 2r,10 81.271.423                     383.108.157                   
Penyertaan pada Bursa Efek 2l,11 135.000.000                   195.000.000                   
Aset tetap - 2m,12

3.365.700.523                3.806.187.001                
Aset pajak tangguhan 2s,30 1.583.331.675                1.330.991.453                
Aset lain-lain                                 2j,13 340.760.000                   340.760.000                   

JUMLAH ASET 327.906.487.884            718.538.619.126            

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS 
Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan 2k 5.759.329.100                -                                      
Utang nasabah

Pihak Berelasi 2e,14,31 -                                      102.742.500                   
Pihak Ketiga 2j,14 118.937.233.310            293.273.748.362            

Utang perusahaan efek Lain 2k,15 -                                      147.394.365.800            
Utang kegiatan penjaminan emisi efek 2r,16 52.247.678                     3.236.410                       
Utang pajak 2s,17 4.641.843.640                4.772.703.180                
Biaya yang masih harus dibayar 2p,18 4.822.462.850                3.695.071.774                
Liabilitas imbalan kerja 2q,20 6.381.459.501                5.637.270.310                
Utang subordinasi 2k,19 15.000.000.000              70.500.000.000              

JUMLAH LIABILITAS 155.594.576.079            525.379.138.336            

EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham

Modal dasar – 200.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham 22 100.000.000.000            100.000.000.000            

Tambahan modal disetor

23 325.540.000                   325.540.000                   

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja 20 872.839.457                   413.702.697                   
Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 24 8.000.000.000                6.000.000.000                
Tidak Ditentukan Penggunaannya 63.113.532.348              86.420.238.092              

JUMLAH EKUITAS 172.311.911.805            193.159.480.789            

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 327.906.487.884            718.538.619.126            

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar
Rp.0,- untuk periode 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018   

setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Rp. 5.215.437.895,- dan Rp. 4.175.368.172,- untuk periode
31 Desember 2019 dan 31 Desember  2018 

Penghasilan Komprehensif lain

Dampak penyesuaian terkait pengampunan pajak sesuai
dengan PSAK No. 70
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PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

PENDAPATAN USAHA 
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek 25 17.215.680.058                61.385.033.677                
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek 26 8.244.582.008                  6.340.536.775                  
Pendapatan Dividen dan Denda - Bersih 27 10.281.831.130                6.205.877.109                  

Jumlah Pendapatan Usaha 35.742.093.196                73.931.447.561                

BEBAN USAHA
Beban Kepegawaian 28 43.659.013.642                36.583.022.965                
Telekomunikasi 429.983.388                     382.170.729                     
Iklan dan Promosi 52.035.000                       14.207.120                       
Administrasi dan Umum  1.375.882.793                  1.407.695.748                  
Penyusutan 2m,12 1.040.069.723                  948.431.645                     
Sewa Kantor 2o 990.662.400                     948.326.400                     
Jasa Profesional 954.672.916                     923.473.386                     
Perjalanan Dinas  417.467.153                     653.978.938                     
Pelatihan Dan Seminar 29.700.000                       42.844.900                       
Jamuan dan Sumbangan 885.829.317                     259.657.043                     
Kustodian 948.582.430                     472.039.808                     
Beban Pemeliharaan Sistem 666.119.199                     837.742.457                     
Lain-lain  582.195.621                     969.353.524                     

Jumlah Beban  Usaha 52.032.213.582                44.442.944.663                

LABA (RUGI) USAHA (16.290.120.386)               29.488.502.898                

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan (Beban) Bunga dan Keuangan 29 520.147.514                     470.048.554                     
Laba selisih kurs - Bersih 2d -                                        342.533                            
Lain-lain - Bersih (226.801.903)                    (55.034.880)                      

Jumlah Penghasilan Lain-lain – Bersih 293.345.611                     415.356.207                     

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN (15.996.774.775)               29.903.859.105                

BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2s,30 5.309.930.970                  4.293.840.337                  

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (21.306.705.744)               25.610.018.768                

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 20 459.136.760                                          413.702.697 

(20.847.568.984)               26.023.721.465                

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan 31 Desember 2019 31 Desember 2018

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
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PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Ditentukan Tidak Ditentukan
 Komprehensif Lain  Penggunaannya  Penggunaannya

Saldo 1 Januari 2018 50.000.000.000        325.540.000             (316.300.614)            4.000.000.000          118.365.774.880                172.375.014.266 

Peningkatan Modal 50.000.000.000        -                               -                               -                               -                               50.000.000.000            
Pembagian Deviden -                               -                               -                               -                               (55.555.555.556)       (55.555.555.556)           
Cadangan Umum -                               -                               -                               2.000.000.000          (2.000.000.000)         -                                   
Laba (Rugi)Tahun Berjalan -                               -                               -                               -                               25.610.018.768        25.610.018.768            
Laba (Rugi) Komprehensif Lainnya

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan 
Pasca Kerja -                               -                               730.003.311             -                               -                               730.003.311                 

Saldo 31 Desember 2018 100.000.000.000      325.540.000             413.702.697             6.000.000.000          86.420.238.092        193.159.480.789          

Cadangan Umum -                               -                               -                               2.000.000.000          (2.000.000.000)         -                                   
Laba (Rugi)Tahun Berjalan -                               -                               -                               -                               (21.306.705.744)       (21.306.705.744)           
Laba (Rugi) Komprehensif Lainnya

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan 
Pasca Kerja -                               -                               459.136.760             -                               -                               459.136.760                 

Saldo 31 Desember 2019 100.000.000.000      325.540.000             872.839.457             8.000.000.000          63.113.532.348        172.311.911.805          

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Ekuitas

 Saldo Laba 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Modal Saham  Tambahan Modal 
Disetor 
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PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
LAPORAN ARUS KAS 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 
Penerimaan komisi perantara pedagang efek 54.273.276.057                46.964.991.395                
Penerimaan jasa penjamin emisi 8.244.582.008                  6.340.536.775                  
Penerimaan denda 10.281.831.130                6.205.877.109                  
Penurunan (Penambahan) atas efek diperdagangkan 43.135.518.072                (104.660.098.089)             
Penerimaan (Pembayaran) kepada nasabah (9.674.194.973)                 (98.007.291.120)               

43.977.325.687                15.598.593.451                
Penerimaan (Pembayaran) dari perusahaan efek 7.418.194.768                  81.207.924.877                
Penjualan (Pembelian) portofolio efek (37.057.595.999)               69.923.375.597                
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan (51.288.024.391)               (49.657.457.838)               
Pembayaran pajak penghasilan (5.693.130.732)                 (2.834.186.902)                
Penerimaan lainnya 2.838.079.551                  2.757.057.246                  

Kas bersih yang diperoleh dari/
(digunakan untuk) aktivitas operasi 66.455.861.179                (26.160.677.499)               

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
Penerimaan bunga 520.147.514                     470.048.554                     
Perolehan aset tetap (599.583.245)                    (1.448.964.768)                

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (79.435.731)                      (978.916.214)                   

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penambahan (pembayaran) pinjaman sub ordinasi (55.500.000.000)               24.100.000.000                

Kas bersih yang (digunakan untuk)/
diperoleh dari aktivitas pendanaan (55.500.000.000)               24.100.000.000                

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 10.876.425.448                (3.039.593.713)                

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 7.301.294.106                  10.340.887.819                

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 18.177.719.554                7.301.294.106                  

 

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Penerimaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan 
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

1 Umum

Komisaris
Komisaris :  Tn. Mochamad Andy Arslan Djunaid :  Tn. Mochamad Andy Arslan Djunaid
Komisaris Independen :  Tn. Ahmad Nugraha

Direksi
Direktur Utama :  Tn. Deddy Suganda Widjaja :  Tn. Deddy Suganda Widjaja
Direktur :  Tn. Rangga Raharja :  Tn. Rangga Raharja
Direktur :  Tn. Ludi Susanto Loedijanto :  Tn. Ludi Susanto Loedijanto

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Imbalan Pasca Kerja
Manajemen Kunci 2.766.620.587          2.453.545.445          
Karyawan 3.614.838.914          3.183.724.865          

Jumlah 6.381.459.501          5.637.270.310          

31 Desember 201831 Desember 2019

:  Tn. Ahmad Nugraha

Perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak 41 dan 42 termasuk karyawan yang tidak permanen, masing-masing pada tanggal
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019

Besarnya kompensasi yang diberikan kepada Komisaris, Direksi (Manajemen Kunci) dan Karyawan untuk Tanggal yang berakhir 31
Desember 2019 Dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT Jasa Utama Capital (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta No. 189 tanggal 7 September 1989 dari Misahardi Wilamarta, S.H.,
notaris di Jakarta dengan nama PT Kapitalindo Utama. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-9201.HT.01.TH.89 tanggal 28 September 1989 dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3584.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah perantara pedagang efek, dan 
penjamin emisi efek. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial tahun 1992.

Perusahaan yang semula bernama PT Jasa Utama Capital berubah menjadi PT Jasa Utama Capital Sekuritas. 

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 102 tanggal 30 Januari 2017 dan berdasarkan
Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan tentang nama
Perusahaan dan, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perusahaan. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Kospin jasa Lantai 7-8, Jl. Jendral Gatot Soebroto Kav. 1,
Jakarta Selatan. 

Berdasarkan akta No. 14 tanggal 05 Oktober 2016 dari Rosida Rajagukguk, S.H, Mkn, Notaris diJakarta, yang telah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 30 September 2016 nomor : S-428/PM.21./2016 , dan akta No. 75 Tanggal 15
Agustus 2018 dari Rosida Rajagukguk, S.H, Mkn, Notaris DiJakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
tertanggal 30 Juli 2018 Nomor : S-803/PM.21/2018 mengenai Susunan Pengurus Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2018 dan
31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam
Surat Keputusannya No. Kep-23/PM/1992 tanggal 31 Januari 1992, dan memperoleh izin sebagai penjamin emisi efek berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP – 02/BL/PEE/2012 tanggal 27 Desember 2012.

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting

a. Kepatuhan terhadap SAK

b. Penyajian Laporan Keuangan

c.

- Amandemen PSAK 2 “Laporan arus Kas”;
- Amandemen PSAK 13 “Properti Investasi”;
-
- Amandemen PSAK 58 “Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual”
- Amandemen PSAK 60 “Instrumen keuangan: Pengungkapan”

- PSAK 69 “Agrikultur”
- Amandemen PSAK 2 “Laporan arus kas”
- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”
- Amandemen PSAK 16 “Aset tetap”
- Amandemen PSAK 46 “Pajak penghasilan”
- Amandemen PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”
-
-

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan
akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

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

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya kecuali untuk perlakuan
akuntansi yang terkait dengan pengampunan pajak, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang
"Pengampunan Pajak", Perusahaan telah memilih untuk menerapkan opsi kebijakan akuntansi atas pengakuan awal yang
diperkenankan dalam PSAK No.70 tentang "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", yang berlaku efektif 1 Juli 2016,
secara prospektif dan konsisten terhadap seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui. Kebijakan Akuntansi
terhadap aset dan liabilitas pengampunan pajak diuraikan lebih lanjut pada akun yang terkait.

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan
perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau
tahun sebelumnya.

Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen, Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK Baru

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan
untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai
historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi
masing-masing akun tersebut.

Amandemen PSAK 15 ““Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama””;

Amandemen PSAK 53 “Pembayaran berbasis saham”
Amandemen PSAK 69 “Agrikultur”

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif tahun buku yang dimulai pada 1
Januari 2019 adalah sebagai berikut :
- ISAK 33 “Transaksi valuta asing dan imbalan di muka"
- ISAK 34 “Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan”

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan
interpretasi.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai
pada 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut :
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen, Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK Baru - lanjutan

- PSAK 71 “Instrumen Keuangan”;
- Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi”
- PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”
- PSAK 73 “Sewa”

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

d. Transaksi dalam mata uang asing

e. Transaksi Pihak Berelasi 

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan Perusahaan.

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan; atau
ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
iii) Personil manajemen kunci Perusahaan pelapor atau entitas induk Perusahaan.

(b).Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
i)
ii)
iii)

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

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.
Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya
transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset, dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk
mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. keuntungan atau kerugian kurs yang timbul diakui dalam laporan laba
rugi periode yang bersangkutan.

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
(SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas
dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran
setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang
relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas yang terkait.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban
usaha.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor” pada bagian
ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset
dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan. 

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau Entitas yang terkait
dengan Entitas Pelapor.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan
khusus bagi entitas yang telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum
tanggal efektifnya.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi
dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK No. 70, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan
Entitas adalah Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Entitas dimana orang yang diidentifikasi dalam (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen
kunci dari entitas tersebut.
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

e. Transaksi Pihak Berelasi - lanjutan

f. Kas dan Setara Kas

g. Deposito Berjangka

h. Transaksi Repo/Reverse Repo

i. Portofolio Efek

j. Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:
• Nilai wajar melalui laporan laba rugi
• Tersedia untuk dijual
• Pinjaman yang diberikan dan piutang, dan
• Dimiliki hingga jatuh tempo.

FVTPL memiliki 2 (dua) sub kategori, yaitu :
1.

2.

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam
waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

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

Transaksi reverse repo dinyatakan dalam laporan keuangan sebesar nilai penjualan kembali dikurangi pendapatan yang belum
diamortisasi.

Efek liabilitas dan ekuitas untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum
direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Pada saat pengakuan awal, telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Designated 
Upon Initial Recognition as at FVTPL) , dan
Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (Held For Trading) .

Deposito berjangka baik yang dijaminkan untuk pinjaman bank maupun yang tidak dijaminkan dinyatakan sebesar biaya
perolehan diamortisasi pada laporan posisi keuangan.

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

Transaksi repo bukan merupakan suatu penghentian pengakuan. Perusahaan mengakui liabilitas sebesar nilai pembelian kembali
dikurangi beban yang belum diamortisasi. 

Nilai wajar melalui laporan laba rugi (Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset
keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar
yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

j. Aset Keuangan - lanjutan

•
•

•

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok, diperdagangkan, jika:
• Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
•

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

Portofolio Efek dengan tujuan diperdagangkan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.

Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

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

Kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang reverse repo , piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang nasabah, piutang
perusahaan efek lain, piutang kegiatan penjaminan emisi efek, piutang lain-lain dan aset lain-lain dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga
diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

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, Perusahaan menerima jaminan dalam
bentuk uang tunai atau jaminan lainnya. 

Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul, atau

Aset dan liabilitas keuangan dan 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.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran
yang tetap atau dapat ditentukan, jatuh temponya dapat ditentukan, dan Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan
untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui
pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang berkaitan langsung. Selanjutnya, investasi dimiliki hingga jatuh tempo
diukur dengan biaya amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai, dengan pendapatan
diakui pada tingkat pengembalian yang efektif dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu
tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Aset keuangan dapat ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebagai FVTPL pada pengakuan awal hanya bila
memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya
berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen resiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi
tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci, atau
Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011)
memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dan dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari
perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi.



10

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

j. Aset Keuangan - lanjutan

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual /Available For Sale (AFS) - lanjutan

Metode suku bunga efektif

Penurunan nilai aset keuangan

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
●

Pada setiap tanggal posisi laporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, atau
pinjaman yang diberikan dan piutang. Suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai dan
kerugian penurunan nilai terjadi apabila terdapat bukti obyektif adanya peristiwa atau serangkaian kejadian, sejak pengakuan
awal dari suatu aset, mempengaruhi jumlah atau waktu dari arus kas masa depan aset tersebut.

Portofolio Efek milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan
dinyatakan pada nilai wajar.

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

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada pengakuan awal,
aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang berkaitan langsung.

Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar. Kerugian penurunan nilai dan perbedaan nilai
tukar sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya amortisasi pada mata uang moneter aset keuangan tersedia untuk dijual diakui
pada laporan laba rugi bersama dengan bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif. Perubahan lainnya pada nilai
wajar aset keuangan tersedia untuk dijual, dilaporkan pada pendapatan komprehensif lainnya, sampai pada saat aset keuangan
tersebut dijual, sementara keuntungan dan kerugian kumulatif diakui pada laporan laba rugi.

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. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di
ekuitas, direklas ke laporan laba rugi.

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

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

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.

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

j. Aset Keuangan - lanjutan

Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Penghentian pengakuan aset keuangan

k. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen ekuitas

Aset keuangan diukur pada biaya amortisasi – apabila terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai pada aset keuangan atau
kelompok dari aset keuangan yang diklasifikasikan pada pinjaman yang diberikan dan piutang atau dimiliki hingga jatuh tempo,
maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset atau kelompok aset dan nilai kini dari arus kas
masa depan aset atau kelompok aset tersebut yang didiskonto dengan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

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

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

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

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individu untuk aset keuangan yang signifikan secara individu serta kolektif untuk aset
yang secara individu tidak signifikan dan secara individu signifikan namun tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan
karakteristik risiko kredit yang sejenis. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas
kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis. Pengalaman
historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini
yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

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

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

Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham
yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

Jika aset keuangan AFS dianggap mengalami penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah
diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam periode yang bersangkutan.
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Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

k. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas - lanjutan

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan jika:
- Diterbitkan terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
-

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

-

-

-

Liabilitas keuangan lainnya

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

l. Penyertaan pada Bursa Efek

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

Penyertaan pada Bursa Efek, yang mewakili kepentingan kepemilikan di bursa dan memberikan hak pada Perusahaan untuk
menjalankan usaha di bursa, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi
penurunan nilai, nilai tercatat keanggotaan di bursa dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah terpulihkan.

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

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

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

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL atau liabilitas keuangan lainnya.
Liabilitas dalam kelompok FVTPL dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai diperdagangkan atau yang ditetapkan sebagai FVTPL
pada saat pengakuan awal.

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006)
memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Surat utang jangka pendek, utang efek jual dengan janji dibeli kembali (repo), utang pada lembaga kliring dan penjaminan, utang
nasabah, utang perusahaan efek lain, utang kegiatan penjaminan emisi efek, utang kegiatan manajer investasi, utang jangka
panjang, utang subordinasi, utang obligasi, dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya
transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan
beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif.

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

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

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL diakui pada nilai wajar dengan biaya transaksi diakui pada laporan laba rugi. Setelah itu,
diukur pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui pada laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang
timbul pada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laba rugi. Utang efek posisi
short diklasifikasikan dalam kategori ini.
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PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

m. Aset Tetap

Kendaraan Bermotor 8 Tahun
Inventaris Kantor 8 Tahun
Sistem 8 Tahun

n. Penurunan Nilai Aset Non – Keuangan

o. Sewa

Sebagai Lessor

Aset tertentu telah dinilai kembali pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai
independen sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada penerapan awal PSAK 16 (Revisi 2009), nilai aset tertentu
yang direvaluasi pada periode sebelumnya sesuai dengan standar sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan dan selisih
penilaian kembali yang disajikan secara terpisah dalam akun ekuitas direklasifikasi ke saldo laba.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi
selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan
hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan
biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya
dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba
rugi pada tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah
terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh
kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh
kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat
diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas)
dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi
selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya
perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, atau untuk tujuan administrasi, dinyatakan berdasarkan biaya
perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo Menurun Ganda (Double Declining Method ) berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan
estimasi tersebut berlaku prospektif. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto
Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat
pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung
awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan
diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

o. Sewa - lanjutan

Sebagai Lessee

p. Provisi

q. Imbalan Pasca kerja

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan untuk menyelesaikan liabilitas pada tanggal
laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas. Provisi diukur
menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas
tersebut.

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari
pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur
secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti
disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai wajar aktiva
program.

Perusahaan mencatat imbalan kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (”UU No. 13”).

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (revisi 2010), “Imbalan Kerja”, yang mengatur akuntansi dan
pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran
cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pasca-kerja).
Perusahaan telah memilih “10% corridor method” untuk pengakuan laba rugi aktuaria. Perusahaan juga melakukan pengakuan
liabilitas dan beban ketika pekerja telah memberikan layanan dan entitas mengkonsumsi manfaat ekonomi yang timbul dari
layanan tersebut.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit . Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial
bersih yang belum diakui yang melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini imbalan pasti dan 10% nilai wajar aset
program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program
tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested , dan sebaliknya akan diakui
sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Provisi diakui bila Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu
dan besar kemungkinan Perusahaan diharuskan menyelesaikan liabilitas serta jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara
andal.

Perusahaan tidak melakukan penerapan dini atas PSAK 73 sebagaimana untuk PSAK 72 untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah 1 Januari 2020.

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada
awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam
laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan
dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Beban keuangan
dibebankan langsung ke laba rugi, kecuali biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tertentu yang memenuhi syarat
(qualifying asset) yang dapat dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi biaya pinjaman. Rental kontijen dibebankan pada
periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali
terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa
kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif
diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih
mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Perusahaan sebagai lessee mengakui pembayaran sewa operasi sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Transaksi efek berikut pendapatan komisi

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

Pendapatan dividen dan bunga

Beban

Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

s. Pajak Penghasilan

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final disajikan sebagai bagian dari beban pajak.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut
akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan
sebagai beban pajak diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak
yang berlaku.

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

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan.
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko Perusahaan dicatat
berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan
beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Jumlah piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal
penyelesaian kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan.

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

Pendapatan dari jasa penjaminan emisi dan penjualan efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah dikurangi biaya
sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana Perusahaan bertindak sebagai penjamin emisi atau agen. Pendapatan dari
konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi
telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

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

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan
penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan,
maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan
secara netting  yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.
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2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting - lanjutan

s. Pajak Penghasilan - lanjutan

t. Rekening Efek

u. Penyertaan Saham

v. Laba Neto Per Saham Dasar

3 Penggunaan Penilaian, Estimasi, dan Asumsi oleh Manajemen

a. Penilaian

- Penentuan mata uang fungsional.
- Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan.
- Perusahaan memiliki berbagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimana untuk menentukan nilai wajar

tersebut, membutuhkan penggunaan estimasi akuntansi dan penilaian yang tepat.

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, Manajemen telah membuat penilaian-penilaian, yang terpisah dari
estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang dibuat, yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang
disajikan dalam laporan keuangan, yaitu:

Penyertaan pada Bursa Efek, yang mewakili kepentingan kepemilikan di bursa dan memberikan hak pada Perusahaan untuk
menjalankan usaha di bursa, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi
penurunan nilai, nilai tercatat keanggotaan di bursa dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah terpulihkan.

Rekening Efek adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah Perusahaan Efek dalam kaitannya dengan transaksi jual beli Efek oleh
nasabah. Rekening Efek berisi catatan mengenai Efek dan dana yang dititipkan nasabah kepada Perusahaan Efek. Rekening
Efek nasabah tidak memenuhi kriteria pengakuan aset keuangan oleh Perusahaan, sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan
posisi keuangan Perusahaan, namun dicatat secara off balance sheet  pada Buku Pembantu Dana dan Buku Pembantu Efek.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset
dan liabilitas pajak kini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal
laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait
dengan transaksi yang langsung yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, maka pajak tangguhan langsung dicatat
ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat
aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui
untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Penyertaan pada Bursa Efek, yang mewakili kepentingan kepemilikan di bursa dan memberikan hak pada Perusahaan untuk
menjalankan usaha di bursa, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi
penurunan nilai, nilai tercatat keanggotaan di bursa dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah terpulihkan.

Penyertaan saham yang dimiliki kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya), sedangkan penyertaan
saham dengan pemilikan 20% sampai dengan 50% baik langsung maupun tidak langsung, dinyatakan sebesar biaya perolehan
ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi sejak perolehan sesuai dengan persentase kepemilikan dan dikurangi
dengan dividen yang diterima (metode ekuitas), kecuali penyertaan tersebut hanya bersifat sementara dinyatakan sebesar biaya
perolehan.

Laba usaha dan laba bersih per saham di hitung dengan membagi laba neto tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang
dari jumlah saham Perusahaan yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajemen, yang
memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan
pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan
penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.
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3 Penggunaan Penilaian, Estimasi, dan Asumsi oleh Manajemen - lanjutan

b. Estimasi dan Asumsi

- Estimasi masa manfaat aset tetap.
- Estimasi cadangan penurunan nilai piutang.
- Estimasi imbalan pasca kerja dan estimasi imbalan kerja jangka panjang lainnya

- Penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan.

4 Kas dan Setara Kas

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Kas 
Rupiah 5.000.000                 5.000.000                 

Kas di Bank :
Rupiah 

PT Bank Cental Asia Tbk 8.530.434.062          2.098.844.736          
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.662.070.994          2.160.832.235          
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.585.377.963          2.678.280.710          
PT Bank Permata 130.632.204             129.164.179             
PT Bank Sinar Mas Tbk 83.222.655               77.572.440               

Kas dan Setara Kas Lainnya
Tabungan Koperasi

Kospin Jasa 5.981.676                 1.599.806                 
Deposito Koperasi

Kospin Jasa 175.000.000             150.000.000             

Jumlah 18.177.719.554        7.301.294.106          

5 Portofolio Efek
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Portofolio efek untuk diperdagangkan 69.521.623.197        112.657.141.269      

Jumlah 69.521.623.197        112.657.141.269      

Portofolio efek untuk diperdagangkan
31 Desember 2019

 Dijaminkan 
 Dijaminkan di-repo-

kan 
 Dipinjamkan                          

31 Desember 2019  Tidak dijaminkan  Total 

-                          -                                 -                                 (46.125.078.543)       (46.125.078.543)       

-                          -                                 -                                 69.521.623.197        69.521.623.197        

Penentuan liabilitas Perusahaan dan imbalan pasca kerja serta imbalan jangka panjang lainnya, tergantung pada pemilihan
asumsi-asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria untuk menghitung estimasi tersebut.

-                          -                                 

Ditambah 
(dikurangi) 
Kenaikan 
(penurunan) nilai

-                                 115.646.701.740      Saham dengan kuotasi 115.646.701.740      

Tabungan dan Deposito Koperasi merupakan rekening tabungan dan deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA),
dengan tingkat bunga 5.75 % Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.



18

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5 Portofolio Efek - lanjutan

Portofolio efek untuk diperdagangkan - lanjutan
 31 Desember 2018

-                          -                                 -                                 115.999.847.181      115.999.847.181      
-                          -                                 -                                 (3.342.705.912)         (3.342.705.912)         

-                          -                                 -                                 112.657.141.269      112.657.141.269      

6 Piutang dan Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan

a. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Piutang transaksi bursa 63.953.890.600        102.854.518.900      
Setoran jaminan 6.110.977.171          5.428.345.458          

Jumlah 70.064.867.771        108.282.864.358      

b. Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Utang transaksi bursa 5.759.329.100          -                                 

Jumlah 5.759.329.100          -                                 

Nilai wajar portofolio obligasi dan ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan
oleh BEI, sedangkan nilai wajar reksadana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada umumnya, seluruh piutang diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu dua hari dari tanggal perdagangan,
sehingga risiko tidak tertagihnya piutang tidak signifikan.

Saham dengan kuotasi

Ditambah 
(dikurangi) 
Kenaikan 
(penurunan) nilai

Perubahan nilai wajar portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar (Rp. 46.126.340.949) dan sebesar (Rp. 3.342.705.912,-),
masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2019 Dan 31 Desember 2018 disajikan sebagai keuntungan/(kerugian) dari
perdagangkan efek - bersih.

Total

Akun ini merupakan tagihan Perusahaan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terkait dengan transaksi jual efek dan
deposit yang diserahkan Perusahaan dalam rangka transaksi efek, serta piutang komisi dari transaksi Pinjam-Meminjam Efek,
sebagai berikut:

 Dipinjamkan                          
31 Desember 2018 Tidak dijaminkan

Akun ini merupakan tagihan terkait dengan transaksi jual efek dan deposit yang diserahkan Perusahaan dalam rangka transaksi efek,
serta piutang komisi dari transaksi pinjam-meminjam efek, sebagai berikut:

 Dijaminkan 

Akun ini merupakan liabilitas kepada KPEI dan transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan KPEI, sebagai
berikut:

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai/penyisihan piutang nasabah ragu-ragu karena pihak manajemen
berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih.

 Dijaminkan di-repo-
kan 
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7 Piutang nasabah

a. Berdasarkan hubungan
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pihak Berelasi 
Nasabah Pemilik Rekening

Drs. H. Bahrodji, M.M 253.379.500             1.644.293.174          

Jumlah 253.379.500             1.644.293.174          

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pihak Ketiga
Nasabah Pemilik Rekening

Saldo lebih atau sama dengan 5% 41.489.273.299        44.982.075.222        
Saldo kurang dari 5% 122.815.914.942      135.112.114.927      

Nasabah Kelembagaan
Reksa Dana Pacific Balance Fund -                                 61.514.929.994        
PT. Bhinneka Life Indonesia -                                 42.533.752.800        
Reksa Dana Pacific Balance Fund III -                                 9.337.625.460          
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Equity -                                 8.174.688.000          
Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund V -                                 5.007.630.195          
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II -                                 4.849.306.640          
Reksa Dana Capital Balanced Fund -                                 3.269.875.200          
Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund -                                 3.028.536.000          
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund III -                                 2.984.470.000          
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund -                                 2.791.452.463          
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II -                                 2.003.116.600          
Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund VI -                                 1.408.539.645          
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Balanced -                                 681.224.000             

Jumlah 164.305.188.241      327.679.337.146      

Total 164.558.567.741      329.323.630.320      

b. Berdasarkan pihak
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Nasabah pemilik rekening
Transaksi Reguler 123.138.720.304      130.266.619.415      
Transaksi Margin 41.419.847.437        51.471.863.908        
Nasabah Kelembagaan -                                 147.585.146.997      

Total 164.558.567.741      329.323.630.320      

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi Perusahaan sebagai perantara perdagangan. 
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8 Piutang Perusahaan Efek Lain

Merupakan piutang perusahaan efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek:

a. Berdasarkan hubungan
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pihak Ketiga
PT Pacific Sekuritas Indonesia (AP) -                                 142.746.457.300      
PT Sinarmas Sekuritas -                                 12.017.092.000        

Jumlah -                                 154.763.549.300      

b. Berdasarkan kegiatan

Transaksi jual efek -                                 154.763.549.300      

Jumlah -                                 154.763.549.300      

9 Piutang Lain-lain
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Piutang Karyawan 77.446.000               153.893.162             
Lain-lain 200.000                     200.000                     

Jumlah 77.646.000               154.093.162             

10 Biaya Dibayar Dimuka
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Asuransi Kesehatan 26.502.167               19.973.448               
Service Charge 37.094.400               37.094.400               
Asuransi Kendaraan 2.629.546                 2.663.125                 
Web Hosting 925.987                     760.991                     
Internet - IP Adress 7.479.998                 7.479.998                 
Licensed Team Viewer -                                 1.970.316                 
Sewa kantor -                                 302.400.000             
Maintenance Online Trading -                                 4.035.554                 
Lainnya 6.639.325                 6.730.325                 

Jumlah 81.271.423               383.108.157             

11 Penyertaan pada Bursa Efek

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat
tertagih.

Saldo penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebanyak 1 lembar saham sebesar Rp.
135.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- masing-masing untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan penyertaan saham
kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu persyaratan anggota bursa.

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan. Pinjaman
dibebankan bunga sebesar 0% per tahun.
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12 Aset  Tetap

 1 Januari   2019 Penambahan Pengurangan  31 Desember 2019 

Harga Perolehan:
Pemilikan Langsung
Peralatan Kantor 4.407.518.659          599.583.245             -                                 5.007.101.904          
Renovasi dan Dekorasi 1.499.711.514          -                                 -                                 1.499.711.514          
Kendaraan 2.074.325.000          -                                 -                                 2.074.325.000          
Jumlah 7.981.555.173          599.583.245             -                                 8.581.138.418          

Akumulasi Penyusutan:
Pemilikan Langsung
Peralatan Kantor 2.679.510.103          520.525.115             -                                 3.200.035.218          
Renovasi dan Dekorasi 796.120.178             175.897.836             -                                 972.018.014             
Kendaraan 699.737.891             343.646.772             -                                 1.043.384.663          
Jumlah 4.175.368.172          1.040.069.723          -                                 5.215.437.895          

Nilai Buku 3.806.187.001          3.365.700.523          

 1 Januari   2018 Penambahan Pengurangan  31 Desember 2018 

Harga Perolehan:
Pemilikan Langsung
Peralatan Kantor 3.868.553.889          538.964.770             -                                 4.407.518.659          
Renovasi dan Dekorasi 1.499.711.514          -                                 -                                 1.499.711.514          
Kendaraan 1.164.325.000          910.000.000             -                                 2.074.325.000          
Jumlah 6.532.590.403          1.448.964.770          -                                 7.981.555.173          

Akumulasi Penyusutan:
Pemilikan Langsung
Peralatan Kantor 2.196.304.606          483.205.497             -                                 2.679.510.103          
Renovasi dan Dekorasi 561.589.733             234.530.445             -                                 796.120.178             
Kendaraan 469.042.188             230.695.703             -                                 699.737.891             
Jumlah 3.226.936.527          948.431.645             -                                 4.175.368.172          

Nilai Buku 3.305.653.876          3.806.187.001          

PT. Asuransi Central Asia (ACA Insurance)

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan, kerusakan dan risiko lainnya kepada perusahaan asuransi PT Asuransi
Central Asia (ACA Insurance ) dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan No Polis : 182020619030000164 Kendaraan Honda HR-V CVT CKD No. Polisi : B 277 JUC Tahun Pembuatan 2016,
warna abu metalik, Harga Pertanggungan Rp. 201.000.000,- Resiko Pertanggungan Gabungan Rp. 300.000 setiap kejadian, Premi
sebesar Rp. 3.987.840,- Jangka Waktu Pertanggungan 12 Bulan (01 April 2019 sampai dengan 01 April 2020).

Berdasarkan No Polis : 182020618030000152 Kendaraan Nissan X Trail 2,5 AT No. Polisi : B 757 JUC Tahun Pembuatan 2015,
warna putih, Harga Pertanggungan Rp. 401.000.000,- Resiko Pertanggungan Gabungan Rp. 300.000 setiap kejadian, Premi sebesar
Rp. 4.715.760,- Jangka Waktu Pertanggungan 12 Bulan (22 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2020).

Berdasarkan No Polis : 182020618030000163 Kendaraan Honda CR-V 2 WD 24 RSAT No. Polisi : B 288 JUC Tahun Pembuatan
2015, warna Abu Muda Metalix, Harga Pertanggungan Rp. 401.000.000,- Resiko Pertanggungan Gabungan Rp. 300.000 setiap
kejadian, Premi sebesar Rp. 4.715.760,- Jangka Waktu Pertanggungan 12 Bulan (25 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2020).

Beban penyusutan yang dibebankan ke beban usaha masing-masing sebesar Rp. 1.040.069.723,- dan Rp. 948.431.645,- untuk
tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 . 
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13 Aset Lain-lain
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Barang Seni Antik/Lukisan 325.540.000             325.540.000             
Penyertaan Saham Pada Pefindo 15.040.000               15.040.000               
Jaminan Aqua Botol 180.000                     180.000                     

Jumlah 340.760.000             340.760.000             

14 Utang Nasabah

a. Berdasarkan hubungan
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pihak Berelasi
Nasabah Pemilik Rekening

M.Andy Arslan Djunaid, S.E. -                                 102.742.500             

Jumlah -                                 102.742.500             

Pihak ketiga
Saldo lebih atau sama dengan 5% 77.062.544.335        -                                 
Saldo kurang dari 5% 41.874.688.975        150.845.335.825      

Nasabah Kelembagaan
Reksa Dana Pacific Balance Fund -                                 69.955.745.215        
PT. Bhinneka Life Indonesia -                                 42.427.750.000        
Reksa Dana Pacific Equity Fund -                                 13.831.401.917        
Reksa Dana Capital Balanced Fund -                                 11.959.337.086        
Reksa Dana Pacific Equity Optimum Fund -                                 4.253.317.950          
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund IV -                                 222.545                     
Reksa Dana Pacific Equity Fund III -                                 203.425                     
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II -                                 149.284                     
Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund V -                                 109.094                     
Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund -                                 65.978                       
Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund -                                 60.812                       
Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund VI -                                 30.686                       
Reksa Dana Syariah capital sharia balance -                                 18.545                       

Jumlah 118.937.233.310      293.273.748.362      

Total 118.937.233.310      293.376.490.862      

b. Berdasarkan pihak

Nasabah Pemilik Rekening
Transaksi Reguler 118.319.375.438      289.613.078.009      
Transaksi Margin 617.857.872             3.763.412.853          

Jumlah 118.937.233.310      293.376.490.862      

Barang seni antik yang berupa lukisan adalah aset yang diakui sebagai aset lain-lain setelah Perusahaan mengikuti program
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari transaksi perdagangan efek yang dilakukan Perusahaan dengan nasabah, dengan
rincian sebagai berikut: 
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15 Utang Perusahaan Efek Lain

Akun ini merupakan utang kepada Perusahaan Efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.
a. Berdasarkan hubungan

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pihak Ketiga
PT. Pacific Sekuritas Indonesia (AP) -                                 147.394.365.800      

Jumlah -                                 147.394.365.800      

b. Berdasarkan kegiatan
Tansaksi Beli Efek -                                 147.394.365.800      
Jumlah -                                 147.394.365.800      

16 Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Utang Jasa Emisi Efek 52.247.678               3.236.410                 
Jumlah 52.247.678               3.236.410                 

17 Utang Pajak
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pajak penghasilan
Pasal 21 133.511.227             199.049.048             
Pasal 23 62.743.320               14.380.710               
Pasal 25 361.647.015             344.228.100             
Pasal 4 Ayat 2 6.652.800                 -                                 
PPh Pasal 29 1.028.942.153          1.102.759.416          
Pajak Pertambahan Nilai 238.687.079             438.477.556             
Transaksi penjualan saham 2.809.660.046          2.673.808.350          

Jumlah 4.641.843.640          4.772.703.180          

18 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Komisi 2.894.458.145          1.861.623.479          
Biaya Jasa Transaksi Bursa 1.445.859.410          1.518.908.561          
Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa 294.789.382             312.980.826             
Dinamis 67.900.000               -                                 
PT Jasa Investindo 25.111.629               -                                 
PT Indotama Mega Persada 30.000.000               -                                 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 46.831.929               -                                 
Lain-lain 17.512.354               1.558.908                 

Jumlah 4.822.462.850          3.695.071.774          

19 Utang Sub Ordinasi

Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman Sub-Ordinasi dengan Tn. M. Andy Arslan Djunaid, S.E. selaku pemegang saham
Perusahaan untuk keperluan penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan.

Perjanjian pinjaman yang terjadi selama tahun 2019 telah beberapa kali mengalami perubahan (adanya penambahan dan penurunan
jumlah pinjaman), dan pada tanggal 31 Desember 2019 total jumlah pinjaman Sub-Ordinasi Perusahaan kepada Tn. M. Andy Arslan
Djunaid, S.E. menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,-
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19 Utang Sub Ordinasi - lanjutan

20 Liabilitas Imbalan Kerja

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Jumlah Karyawan 41 40
Jumlah Gaji Sebulan 406.759.292 388.417.472
Rata-rata usia (tahun) 40,91 years 41,02 years
Rata-rata masa kerja (tahun) 8,94 tahun 8,49 tahun
Rata-rata sisa masa kerja (tahun) 14,09 tahun 13,98 tahun
Tingkat Diskonto 0,076 0,082
Tingkat Kenaikan Gaji 0,1 0,1

Tabel Mortalita Indonesia - III (2011) Indonesia - III (2011)

Tingkat Kecacatan 0,02% per annum 0,02% per annum
Metode Perhitungan Aktuaria PUC PUC
Usia Pensiun Normal (Tahun) 55 55

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Manajemen Kunci (2.766.620.587)         (2.453.545.445)         
Karyawan (3.614.838.914)         (3.183.724.865)         

Liabilitas imbalan karyawan (6.381.459.501)         (5.637.270.310)         

Jumlah Beban (Manfaat) yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Biaya Jasa Kini 741.069.786             695.013.511             
Biaya Bunga 462.256.165             376.032.183             

Jumlah 1.203.325.951          1.071.045.694          

Manajemen Kunci 538.315.555             470.714.993             
Karyawan 665.010.396             600.330.701             

Jumlah 1.203.325.951          1.071.045.694          

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah berdasarkan perhitungan yang
dilakukan oleh aktuaria independen, PT Dian Arta Tama.

Asumsi utama yang digunakan oleh PT Dian Arta Tama untuk menghitung imbalan kerja karyawan berdasarkan data ekonomi
Indonesia dan mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan dikenakan bunga sebesar 0% per tahun atau kompensasi apabila ada, jangka waktu pinjaman adalah
selama 1 (satu) tahun dari tanggal perjanjian pinjaman. Sesuai dengan Pasal 3 Surat Perjanjian Pinjaman Subordinasi, pinjaman
dapat dipercepat pembayarannya kembali kurang dari 1 (satu) tahun, dengan ketentuan Perusahaan tetap dapat memenuhi
persyaratan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan ( MKBD ) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(d/h Bapepam) No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Apabila pembayaran
pinjaman tersebut telah jatuh tempo, dan pembayaran yang dipenuhi oleh Perusahaan mengakibatkan Perusahaan tidak dapat
memenuhi persyaratan MKBD, maka tanggal jatuh tempo pinjaman, bunga dan kompensasi lain secara otomatis diperpanjang
sampai dengan saat Perusahaan dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan MKBD.

Jumlah Aset (Liabilitas) biaya imbalan karyawan yang diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 7 mengenai wanprestasi dalam surat perjanjian pinjaman, apabila pinjaman telah jatuh tempo dan Perusahaan
dapat membayar pinjaman tersebut serta tetap dapat memenuhi persyaratan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. V.D.5 tentang pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikam, namun
Perusahaan tidak melakukan pembayaran, maka dikenakan kompensasi denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai pokok pinjaman
untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok pinjaman.
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20 Liabilitas Imbalan Kerja - lanjutan

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Penghasilan komprehensif lain pada awal periode (413.702.697)            316.300.614             
Manfaat (laba)/rugi aktuarial (459.136.760)            (730.003.311)            

Penghasilan komprehensif lain pada akhir periode (872.839.457)            (413.702.697)            

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Liabilitas/Aset pada awal periode 5.637.270.310          5.296.227.927          
Beban/Pendapatan 1.203.325.951          1.071.045.694          
Pendapatan Komprehensif Lain (459.136.760)            (730.003.311)            

Liabiltas/Aset pada akhir periode 6.381.459.501          5.637.270.310          

21 Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan 

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Aset keuangan
Diperdagangkan

Portofolio efek 69.521.623.197        112.657.141.269      
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas 18.177.719.554        7.301.294.106          
Piutang lembaga kliring dan penjaminan 70.064.867.771        108.282.864.358      
Piutang nasabah 164.558.567.741      329.323.630.320      
Piutang pada Perusahaan Efek Lain -                                 154.763.549.300      
Piutang kegiatan penjamin emisi efek -                                 -                                 
Piutang lain-lain 77.646.000               200.000                     
Aset lain-lain 340.760.000             340.760.000             

Jumlah Aset Keuangan 322.741.184.263      712.669.439.353      

Liabilitas keuangan  31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Utang nasabah 118.937.233.310      440.770.856.662      
Utang kegiatan penjaminan emisi efek 52.247.678               3.236.410                 
Biaya yang masih harus dibayar 4.822.462.850          3.695.071.774          
Utang subordinasi 15.000.000.000        70.500.000.000        

Jumlah Liabilitas Keuangan 144.571.272.938      514.969.164.846      

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.

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018.

Perusahaan memiliki berbagai macam aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang efek beli
dengan janji dijual kembali, piutang marjin, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang PE dan piutang nasabah, yang timbul
dari kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan diantaranya utang bank, utang pada lembaga kliring dan
penjaminan, utang nasabah, dan utang marjin. Perusahaan juga memiliki transaksi derivatif, terutama untuk mengelola risiko suku
bunga yang berasal dari pinjaman perusahaan dan utang obligasi.

Perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

Akumulasi Beban (Manfaat) penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:
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21 Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan - lanjutan

 Nila Tercatat  Nilai Wajar 
Aset keuangan

Kas dan setara kas 18.177.719.554        18.177.719.554        
Portofolio efek 69.521.623.197        69.521.623.197        
Piutang lembaga kliring dan penjaminan 70.064.867.771        70.064.867.771        
Piutang nasabah 164.558.567.741      164.558.567.741      
Piutang pada Perusahaan Efek Lain -                                 -                                 
Piutang lain-lain 77.646.000               77.646.000               
Aset lain-lain 340.760.000             340.760.000             

Jumlah Aset Keuangan 322.741.184.263      322.741.184.263      

Nila Tercatat Nilai Wajar
Liabilitas keuangan

Utang nasabah 118.937.233.310      118.937.233.310      
Utang kegiatan penjaminan emisi efek 52.247.678               52.247.678               
Biaya yang masih harus dibayar 4.822.462.850          4.822.462.850          
Utang subordinasi 15.000.000.000        15.000.000.000        

Jumlah Liabilitas Keuangan 144.571.272.938      144.571.272.938      

 Nila Tercatat  Nilai Wajar 
Aset keuangan

Kas dan setara kas 7.301.294.106          7.301.294.106          
Portofolio efek 112.657.141.269      112.657.141.269      
Piutang lembaga kliring dan penjaminan 108.282.864.358      108.282.864.358      
Piutang nasabah 329.323.630.320      329.323.630.320      
Piutang Perusahaan Efek Lain 154.763.549.300      154.763.549.300      
Piutang lain-lain 154.093.162             154.093.162             
Aset lain-lain 340.760.000             340.760.000             

Jumlah Aset Keuangan 712.823.332.516      712.823.332.516      

 Nila Tercatat  Nilai Wajar 
Liabilitas keuangan

Utang kegiatan penjaminan emisi efek 3.236.410                 3.236.410                 
Utang nasabah 440.770.856.662      440.770.856.662      
Biaya yang masih harus dibayar 3.695.071.774          3.695.071.774          
Utang Subordinasi 70.500.000.000        70.500.000.000        

Jumlah Liabilitas Keuangan 514.969.164.846      514.969.164.846      

31 Desember 2018

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, yang dicatat dalam laporan
posisi keuangan tahun 2019 dan 2018:

31 Desember 2019

31 Desember 2018

31 Desember 2019
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21 Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

 * 

 * 

 * 

22 Modal Saham

Jumlah Persentase Jumlah Modal
Saham Kepemilikan (%) Saham (Rp)

70.000                       70% 70.000.000.000        
Dr H Bahrodji 20.000                       20% 20.000.000.000        
Deddy Suganda Widjaja 5.000                         5% 5.000.000.000          
Ludi Susanto Loedijanto 5.000                         5% 5.000.000.000          

Jumlah 100.000                     100% 100.000.000.000      

23 Tambahan Modal Disetor

24 Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya

25 Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek 

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Komisi transaksi 54.273.276.057        46.964.991.395        
Laba terealisasi atas penjualan efek untuk  diperdagangkan - bersih 5.726.039.038          17.185.962.588        

(42.783.635.037)       (2.765.920.306)         
Jumlah 17.215.680.058        61.385.033.677        

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 70, Perusahaan diwajibkan untuk membuat penyisihan
cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

31 Desember 2019 Dan 31 Desember 2018

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif dan LPHE tidak menerbitkan harga pasar wajar untuk instrumen
keuangan tersebut, Perusahaan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar aset keuangan dan
liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif
ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (closing price).

Mochamad Andy Arslan Djunaid

Berdasarkan Akta Notaris No. 67 tanggal 19 Juni 2016 , Akta Notaris No 143 tanggal 22 Juni 2017 dan akta notaris No. 56 Tanggal
26 Juni 2018, terakhir dengan akta no 109 Tanggal 23 Mei 2019 oleh Ny. Rosida Rajagukguk Siregar, SH., Mkn., notaris di Jakarta,
Perusahaan membentuk dana cadangan umum masing masing sebesar Rp 2.000.000.000,-. 

Rugi belum terealisasi atas efek untuk diperdagangkan - bersih

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

Berdasarkan akta No. 75 Tanggal 15 Agustus 2018 dari Rosida Rajagukguk, S.H, Mkn, Notaris DiJakarta, yang telah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 30 Juli 2018 Nomor : S-803/PM.21/2018 mengenai peningkatan modal disetor
adalah sebagai berikut:

Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat
bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal adalah sama dengan harga transaksinya. Nilai wajar Efek yang
diperdagangkan di Bursa, adalah harga penutupan (closing price) pada tanggal perdagangan.

Tambahan modal disetor merupakan tambahan aset neto yang berasal dari aset neto pengampunan pajak Perusahaan sesuai
dengan  SKPP  No. KET-430/PP/WPJ.07/2016 tanggal 30 September 2016 (Lihat Catatan No. 2c dan 30) .

Nama Pemegang Saham

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku
umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi
dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
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26 Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek 

Jasa Penjamin / Underwriting 8.244.582.008          5.140.536.775          
Jasa Penasehat Keuangan -                                 1.200.000.000          
Jumlah 8.244.582.008          6.340.536.775          

27 Pendapatan Dividen dan Denda - Bersih
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Denda 10.269.192.628        4.448.833.132          
Dividen 12.638.502               1.757.043.977          
Jumlah 10.281.831.130        6.205.877.109          

28 Beban Kepegawaian
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Komisi 36.622.854.536        30.393.943.435        
Gaji dan Tunjangan 5.832.833.155          5.118.033.836          
Beban Imbalan Kerja 1.203.325.951          1.071.045.694          
Jumlah 43.659.013.642        36.583.022.965        

29 Penghasilan (Beban) Bunga dan Keuangan 
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Pendapatan Bunga Jasa Giro 589.153.837             547.447.947             
Pendapatan Bunga Tabungan 5.610.445                 8.157.311                 
Beban Administrasi Bank (74.616.768)              (85.556.704)              

Jumlah 520.147.514             470.048.554             

30 Perpajakan
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Beban (manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari:
Pajak penghasilan final                                  -                                  - 
Pajak kini 5.562.271.192          4.540.620.500          
Manfaat pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan

temporer maupun realisasinya             (252.340.222)             (246.780.163)
Beban Pajak 5.309.930.970          4.293.840.337          

Pajak Kini

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan 
        laba rugi komprehensif (15.996.774.775)       29.903.859.105        
Perbedaan temporer
 Imbalan pasca kerja - bersih 1.203.325.951          1.071.045.694          
 Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal (193.965.061)            (83.925.040)              
Jumlah 1.009.360.890          987.120.654             

Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi atas penawaran umum saham, dengan rincian
sebagai berikut:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 
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30 Perpajakan - lanjutan
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Perbedaan tetap:
Laba atas penjualan efek yang diperdagangkan 37.057.595.999        (14.420.042.282)       
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final (594.764.282)            (547.447.947)            
Telekomunikasi 22.175.000               45.900.000               
Beban usaha yang timbul atas penghasilan final Perusahaan 744.977.199             1.007.671.911          
Representasi dan sumbangan 885.829.317             259.657.043             
Promosi dan Iklan 24.500.000               -                                 
Lain-lain 697.699.052             925.763.562             
Jumlah 38.838.012.285        (12.728.497.713)       

Laba kena pajak tahun berjalan 23.850.598.401        18.162.482.046        

Laba kena pajak tahun berjalan (Dibulatkan) 23.850.598.000        18.162.482.000        

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:
 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Beban pajak kini
31 Desember 2019

25% X 50% X   3.203.026.464   400.378.308             -                                 
25% X              20.647.571.536 5.161.892.884          -                                 

31 Desember 2018
25% X 50% X -                          -                                 -                                 
25% X              18.162.482.000 -                                 4.540.620.500          

Jumlah Pajak Kini 5.562.271.192          4.540.620.500          

Beban Pajak 5.562.271.192          4.540.620.500          

Pembayaran pajak dimuka
PPh Pasal 23 (335.410.370)            (409.150.106)            
PPh Pasal 25 (4.197.918.669)         (3.028.710.978)         

Jumlah kredit pajak (4.533.329.039)         (3.437.861.084)         

Utang pajak kini 1.028.942.153          1.102.759.416          

Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1 Januari  2019
 Dikreditkan 

(dibebankan) ke 
laporan laba rugi 

 31 Desember 2019 

Aset tetap (161.828.507)            (48.491.266)              (210.319.772)            
Kewajiban imbalan kerja 1.492.819.960          300.831.488             1.793.651.447          

Aset Pajak Tangguhan - bersih 1.330.991.453          252.340.222             1.583.331.675          

1 Januari  2018
 Dikreditkan 

(dibebankan) ke 
laporan laba rugi 

 31 Desember 2018 

Aset tetap (140.847.249)            (20.981.260)              (161.828.507)            
Kewajiban imbalan kerja 1.225.058.536          267.761.424             1.492.819.960          

Aset Pajak Tangguhan - bersih 1.084.211.287          246.780.164             1.330.991.453          

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan
perhitungan sendiri (self-assessment) . Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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30 Perpajakan - lanjutan

Pengampunan Pajak

31 Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

a.

b.

c.

Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi

 31 Desember 2019  31 Desember 2018 

Aset
Piutang nasabah 253.379.500             1.644.293.174          

Persentase dari jumlah aset 0,08% 0,23%

Liabilitas
Utang nasabah -                                 102.742.500             
Utang Sub - Ordinasi 15.000.000.000        70.500.000.000        

Persentase dari jumlah liabilitas 9,64% 13,44%

32 Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

a. Manajemen Modal

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

Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti yang disebutkan dalam peraturan
Otoritas Jasa Keungan No.V.D.5, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk Perusahaan Efek yang
beroperasi sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi dan penjamin emisi sebesar Rp 25 miliar atau 6,25% dari total
liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking
Liabilities, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp 200 juta dan 0,1% dari total dana yang dikelola. Jika hal ini tidak dipantau dan
disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang
dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan 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.

Perusahaan, dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi dimana transaksi tersebut
dilakukan dengan harga dan syarat, yang sama dengan pihak ketiga. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat benturan
kepentingan atas transaksi-transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h
Bapepam dan LK) No. IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sampai dengan tanggal laporan keuangan ini
diselesaikan.

Karyawan kunci dan direksi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

Piutang Nasabah pihak berelasi Drs H. Bahrodji adalah Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018.
Utang Sub - Ordinasi kepada Tn. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 31
Desember 2019 Dan  31 Desember 2018

Perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang
“Pengampunan Pajak” (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan
membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Perusahaan
sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 [30 September 2015/30 Juni 2015/30 Maret 2015] dan
meliputi pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai.
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32 Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan

a. Manajemen Modal - lanjutan

Perusahaan telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut.

b. Manajemen Risiko

Risiko Harga Pasar

Risiko Suku Bunga

Risiko Kredit

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi tersedia untuk dijual. Untuk mengelola risiko harga yang
timbul dari investasi ini, Perusahaan mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan yang
ditentukan komite.

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. Perusahaan 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, piutang
dan utang marjin, perdagangan utang jatuh tempo, dan pinjaman dari lembaga keuangan. Perusahaan memonitor perubahan
suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Perusahaan sesuai dengan pasar.

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang akan dialami perusahaan, apabila nasabah atau pihak lawan, gagal untuk memenuhi
liabilitas kontraktual. Perusahaan tidak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Perusahaan mengelola dan
mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang akan diterima, tingkat jaminannya, serta dengan
memonitor eksposur yang berhubungan dengan batasan-batasan tersebut.

Eksposur risiko kredit Perusahaan berkaitan dengan kegiatan broker saham terasosiasi pada posisi kontraktual nasabah yang
muncul pada saat perdagangan. Dengan demikian, Perusahaan memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko tersebut. Jenis
instrumen diterima Perusahaan atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang tercatat di bursa. Perusahaan
mempunyai eksposur terhadap pelanggan yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan Perusahaan telah menurunkan
nilainya ke estimasi jumlah terpulihkan. Atas piutang tersebut, Perusahaan telah menerima jaminan yang memadai.

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah
dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Perusahaan 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.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek.

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. Dewan
Direksi menentukan kebijakan tertulis manajemen risiko keuangan secara keseluruhan melalui masukan laporan komite-komite
risiko yang dibentuk dalam divisi-divisi terkait.

Perusahaan beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko keuangan, termasuk likuiditas, harga pasar, kredit, dan
suku bunga. Dana Perusahaan dan eksposur suku bunga dikelola oleh fungsi keuangan Perusahaan sesuai dengan kerangka
kebijakan yang disetujui oleh komite. Kerangka tersebut memaparkan risiko pada Perusahaan dan langkah-langkah yang akan
diambil untuk mengelola risiko. Komite risiko Perusahaan menetapkan dan memantau kebijakan ini.

Eksposur Perusahaan terhadap risiko harga pasar terutama muncul dari counterparty yang gagal memenuhi liabilitasnya atau
melalui kesalahan perdagangan dan kesalahan lainnya. Dalam transaksi perdagangan di bursa, Perusahaan bertindak sebagai
prinsipal dan kemudian menovasi kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah menerima perdagangan akan
menyebabkan Perusahaan terkena risiko harga pasar.
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32 Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan

Risiko Kredit - lanjutan

Utang 
nasabah 118.937.233.310      -           -         118.937.233.310      -               118.937.233.310      

Utang 
Perusahaan 
Efek Lain

-                                 -        -           -         -                                -               -                                 

Biaya yang 
masih harus 
dibayar 4.822.462.850          -           -         4.822.462.850          -               4.822.462.850           

Utang 
subordinasi 15.000.000.000        -           -         15.000.000.000        -               15.000.000.000        

Jumlah 144.519.025.260      -           -         138.759.696.160      -               138.759.696.160      

Utang 
nasabah 293.376.490.862      -           -         293.376.490.862      -               293.376.490.862      

Utang 
Perusahaan 
Efek Lain

147.394.365.800      -        -           -         147.394.365.800      -               147.394.365.800      

Biaya yang 
masih harus 
dibayar 3.695.071.774          -           -         3.695.071.774          -               3.695.071.774           

Utang 
Subordinasi 70.500.000.000        -           -         70.500.000.000        -               70.500.000.000        

Jumlah 514.965.928.436      -           -         514.965.928.436      -               514.965.928.436      

33. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

34. Persetujuan Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan menyetujui laporan keuangan untuk di terbitkan pada tanggal 26 Maret 2020.

-                    

-                    

-                    

Pada tanggal 04 Februari 2020, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen interim sebesar Rp 20.000.000.000,-.
Perusahaan telah membayar dividen interim tersebut pada tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp 20.000.000.000,-.

-                    

-                    

31 Desember 2018

1 s/d 5 
tahun

Lebih 
Dari 
Lima 

Tahun

Jumlah

Diskon 
/Biaya 
Emisi 

Pinjaman

Kurang dari 3 bulan
Tiga Bulan 

s/d satu 
tahun

Nilai tercatat

-                    

Kurang dari 3 bulan
Tiga Bulan 

s/d satu 
tahun

1 s/d 5 
tahun Nilai tercatat

Lebih 
Dari 
Lima 

Tahun

Jumlah

Diskon 
/Biaya 
Emisi 

Pinjaman

31 Desember 2019

-                    

-                    

Analisis liabilitas keuangan Perusahaan 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:






	CODASI
	LPK
	LR
	LPE
	CF
	CALK (1)
	CALK (2)

