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VISI DAN MISI

VISI

MISI

Melakukan investasi dengan tetap mempertimbangkan risiko 
usaha dan tingkat pengembalian yang baik bagi Perusahaan dan 

Shareholders.

Meningkatkan value Perusahaan secara berkesinambungan.

Mengembangkan aset dan sumber daya manusia secara 
berkelanjutan.

Menjaga kelestarian lingkungan tempat usaha Perseroan.

Bekerja keras demi meningkatkan kinerja Perseroan dalam 
memberikan kontribusi dan partisipasi aktif terhadap pembangunan 

perekonomian nasional.

Menjadi Perusahaan Investasi yang Aktif dan Selektif Dalam 
Berinvestasi.
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(dalam Jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan 2014 2013 2012

Aset Lancar 176.738 165.436  221.839  

Aset Tidak Lancar 186.288 182.863  67.846  

Jumlah Aset 363.026 348.299  289.685  

Liabilitas Jangka Pendek 123.043 109.971  63.606 

Liabilitas Jangka Panjang 4.129 8.421  2.512  

Jumlah Liabilitas  127.172  118.392   66.118   

Ekuitas  235.853  229.907    223.566   

Laporan Laba Rugi Komprehensif 2014 2013 2012

Pendapatan Usaha  29.066  29.139    47.332   

Laba Kotor   27.358 28.003  36.887  

Laba (rugi) Usaha 2.369  2.280  12.014 

Laba (rugi) Bersih 2.118  5.245  7.462 

Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:

     Pemilik Entitas Induk 2.118 5.245 7.462

     Kepentingan Non Pengendali 3.828 3.606 1.325

Total Laba (rugi) Komprehensif 5.946 8.851 8.787

Jumlah CAPEX 420 49 264

Modal Kerja Bersih 55.465 158.223 111.513

Rasio Keuangan 2014 2013 2012

Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (x) 1,44  1,50  3,49 

Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x) 0,54 0,51 0,30

Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (x) 0,35 0,34 0,23

Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan Bersih (%) 94,12 96,10 77,93

Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan Bersih (%) 8,15 7,82 25,38

Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan Bersih (%) 7,29 18,00 15,77

Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas (%) 1,00 0,99 5,37

Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas (%) 0,90 2,28 3,34

Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aset (%) 0,65 0,65 4,15

Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aset (%) 0,58 1,51 2,58

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN
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Rasio Pertumbuhan (%) 2014 2013 2012

Pendapatan Bersih (0,25)  (38,44)  (36,92)

Laba Kotor (2,30)  (24,08)  60,38 

Laba Usaha (4)  (81)  668 

Laba Bersih (59,62)  (29,71)  175,76 

Jumlah Aset 4,23  20,23  (0,83)

Jumlah Liabilitas 7,42  79,06  (14,51)

Jumlah Ekuitas 2,59  2,84  15,97 

IKHTISAR KEUANGAN
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KINERJA SAHAM

Tertinggi  
(Rp)

Terendah  
(Rp)

Harga  
Penutupan (Rp)

Volume  
Transaksi

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Januari 1.405 1.180 1.190 900 1.400 1.130 83.657.600 16.745.000

Februari 1.405 1.130 1.365 1.030 1.400 1.120 119.540.000 103.000

Maret 1.400 1.200 1.350 1.050 1.370 1.190 102.982.700 13.000

April 1.395 1.290 1.350 960 1.380 960 131.276.300 21.000

Mei 1.430 1.130 1.380 910 1.410 1.100 205.904.100 26.00

Juni 1.495 1.100 1.400 1.100 1.465 1.100 530.199.900 100.000

Juli 1.515 1.200 1.465 1.000 1.500 1.000 513.039.300 31.500

Agustus 1.515 1.000 1.440 700 1.485 830 608.706.700 11.276.000

September 1.595 900 1.475 830 1.565 830 649.909.800 7.660.000

Oktober 1.605 830 1.505 830 1.595 830 666.743.400 688.500

Nopember 1.625 1.040 1.545 840 1.580 1.040 739.408.600 153.518.000

Desember 1.630 1.220 1.500 1.030 1.560 1.210 419.878.400 130.534.500

Harga Saham per Kuartal (Rp)
2014 2013

Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah

Kuartal pertama 1.405 1.190 1.200 900

Kuartal kedua 1.495 1.350 1.290 910

Kuartal ketiga 1.595 1.440 1.200 700

Kuartal keempat 1.630 1.500 1.220 830

Kinerja Saham (Rp) 2014 2013

Harga tertinggi (Rp) 1.630 1.290

Harga terendah (Rp) 1.190 700

Harga akhir tahun (Rp) 1.560 830

Laba per saham (Rp) 1,79 4,4

Jumlah saham beredar 1.184.200.000 1.184.200.000

IKHTISAR SAHAM

IKHTISAR KEUANGAN
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NAMA DAN ALAMAT PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik (KAP) Warnoyo, S.E., M.Si. 
(KMK. No.191/KM.1/2013)
Metland Menteng Blok G-1 No.2
Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung
Jakarta Timur 13950
Telp. : 021 - 4608284, 46804103, 46258324
Fax. : 021 - 46830547
Web : www.wcpa.asia
Email : info@wcpa.asia

Bursa Pencatatan Saham
PT Bursa Efek Indonesia 
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190
Indonesia

Biro Administrasi Efek
PT Ficomindo Buana Registrar
Mayapada Tower Lt. 10 Suite 02 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,
Jakarta 12920
Telp. : 021-5212316
Fax. : 021-5212320

IKHTISAR KEUANGAN
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Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, izinkan kami Dewan Komisaris Perusahaan 
menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengawasan sepanjang tahun 2014.  Dewan Komisaris 
PT Polaris Investama Tbk menyampaikan rasa bangga serta hormat kami kepada semua jajaran 
manajemen yang telah menyusun dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2014 
dengan baik dalam Laporan Tahunan 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
audit Kantor Akuntan Publik Warnoyo, S.E., M.Si, pada 19 Maret 2015.

Kondisi Ekonomi Nasional

Sepanjang 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus meski naik tipis dibandingkan tahun 
sebelumnya. Kondisi ini tetap menjadi acuan investor untuk menanamkan dananya di Indonesia. 
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga berkomitmen tinggi untuk 
memotong proses investasi, seperti perizinan, jumlah izin dan periode pengurusan izin, agar dapat 
meningkatkan iklim investasi.

Pemerintah masih meyakini jika iklim investasi Indonesia masih kompetitif, sejumlah perbaikan yang 
dilakukan dan kondisi politik yang stabil menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi bahkan 
Japan Bank for International Cooperation telah menyebut Indonesia sebagai tujuan favorit dalam 
investasi.

Meski dalam skala makro, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh melemahnya 
pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut mengakibatkan investasi dan ekspor Indonesia 
menjadi lemah. Situasi itu menjadi tantangan perusahaan mengembangkan produk investasi 
kepada masyarakat.

Kinerja Perusahaan

Perseroan sebagai induk dari 3 (tiga) anak Perseroan yaitu PT Universal Broker Indonesia yang 
bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek dengan izin Broker Dealer dan Underwriter, PT 
Binong Nuansa Permai bergerak di bidang properti dan PT Polaris Indo Energi direncanakan bergerak 
di bidang pertambangan dan energi. Perseroan memandang ketiga sektor usaha  yang dijalankan 
oleh Entitas Anak masing-masing memiliki prospek yang baik di Indonesia. Entitas Anak Perseroan 
menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan. Manajemen telah melaksanakan program-program 
dan arahan Dewan Komisaris. 

Tata Kelola Perusahaan

Di tahun 2014, Dewan Komisaris terus mengawal dan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang kuat dan berkelanjutan terhadap 
kinerja operasional Perseroan, laporan keuangan maupun rencana-rencana strategis yang tengah  
dicanangkan oleh manajemen Perseroan. Dewan Komisaris juga memantau rencana strategis yang 
disusun dan dijalankan oleh Entitas Anak. Jajaran Direksi sudah menjalankan berbagai bentuk 
masukan dan rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berharap dapat 
merealisasikan secara maksimal program-program kerja yang telah direncanakan melalui penerapan 
tata kelola perusahaan yang baik, sehingga diharapkan dapat terus memacu pertumbuhan kinerja 
Perseroan di masa mendatang.

Pada tahun 2014, Dewan Komisaris melihat hasil kinerja Direksi terhadap pengelolaan Perseroan 
sedikit belum memuaskan disaat pendapatan turun tipis dan laba komprehensif turun. Maka itu, 

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
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Direksi harus bekerja lebih keras dan mengoptimalkan  kinerja serta strategi yang baik di periode  
yang akan datang. Berdasarkan keputusan RUPS di tahun 2014, Perseroan tidak mengalami 
perubahan anggota.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan manajemen  
kontrol terhadap risiko sepanjang tahun 2014. Dengan menjalankan fungsi pengawasan manajemen 
risiko tersebut, Perseroan mampu  mengendalikan risiko investasi yang mungkin akan dihadapi oleh 
Perseroan. Dewan Komisaris sangat memahami pentingnya penerapan manajemen risiko yang baik 
demi kelangsungan tumbuh kembangnya Perseroan.

Prospek Tahun 2015

Prospek perekonomian tahun 2015 diharapkan dapat memberi harapan baru yang positif. Selain 
hajatan politik berakhir pada 2014, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penting yakni 
menaikkan harga BBM sehingga bisa memberi kelonggaran pada sisi fiskal dan budget bagi 
anggaran pemerintah. Dewan Komisaris meyakini  iklim investasi di Indonesia masih tetap menarik, 
sebab pemerintah mendorong sektor investasi sebagai salah satu andalan pertumbuhan ekonomi 
nasional. Pemerintah juga menjalankan proyek kemaritiminan dan infrastruktur yang membutuhkan 
investasi-investasi baru. Terlebih, Indonesia akan mengikuti penerapan Perdagangan Bebas Kawasan 
ASEAN atau disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dewan Komisaris tetap optimis dengan 
rencana kerja yang telah disusun manajemen didukung strategi pengembangan usaha yang efektif 
dan relevan terhadap kondisi pasar sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas di tahun 
yang mendatang. 

Ucapan Terima Kasih 

Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan selamat kepada Dewan Direksi, segenap jajaran 
manajemen dan seluruh karyawan atas  pencapaian yang diraih dalam memberikan nilai lebih kepada 
para stakeholders sepanjang tahun 2014. Dewan Komisaris memiliki keyakinan bahwa seluruh 
pencapaian yang telah diraih oleh Perseroan diperoleh dengan semangat tinggi dan kerjasama  dari 
seluruh manajemen dan karyawan.

Semoga seluruh pemegang saham beserta seluruh pemangku kepentingan dapat menerima 
Laporan Tahunan beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit pada tahun 2014 dan 2013.

Kedepannya, kami berharap semua Direksi, manajemen dan staf Perusahaan tetap mampu menjaga 
semangat dan energi optimis yang dimiliki. 

Jakarta, 28 April 2015

Tan Kiem Hok
Komisaris Utama (Independen)

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
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Kinerja Perseroan

Jajaran Direksi menilai pertumbuhan perekonomian Indonesia masih sangat kondusif untuk 
mengembangkan bisnis dan usaha pada tahun 2014. Hal ini bisa tercermin dengan kondisi 
perekonomian nasional yang stabil meski ada hajatan politik, tumbuhnya sektor properti dan 
infrastruktur yang mendorong peningkatan investasi, indeks saham di bursa yang stabil serta ekspor 
Indonesia yang masih menjanjikan. 

Strategi Perseroan

Direksi telah berupaya secara optimal dalam mewujudkan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan 
investasi yang aktif dan  selektif dalam berinvestasi. Beberapa langkah strategis telah kami lakukan  
dalam beberapa tahun ini dengan terus mendorong kinerja anak perusahaan, pengelolaan 
manajemen internal yang efektif dan efisien. Perusahaan senantiasa mendukung dan  memberikan 
kebebasan kepada Entitas Anak untuk menentukan strategi usahanya selama tidak ada peraturan 
dan perundangan yang dilanggar. Perusahaan dan Entitas Anak juga berupaya menangkap peluang 
peningkatan sektor investasi di 2014, terutama saat pemerintah menyatakan akan mengubah 
konsep kontributor pertumbuhan ekonomi nasional dari sebelumnya berupa konsumsi rumah 
tangga menjadi investasi. Secara keseluruhan, meski terdapat berbagai tantangan dan persoalan 
terutama hajatan politik pada tahun 2014, namun Direksi selalu berupaya menyiasati kondisi yang 
ada dan berinovasi guna mencapai kinerja yang maksimal dan memberikan nilai bagi pemangku 
kepentingan dan pemegang saham.

Kinerja Tahun 2014

Tahun ini Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan aset di sepanjang tahun 2014 menjadi 
Rp 363.026 juta atau naik 4,23% dari periode yang sama di tahun 2013, yakni Rp 348.299 juta, 
pertumbuhan ekuitas 2,59% dengan total ekuitas sebesar Rp 235.853 juta dibandingkan dengan 
perolehan tahun 2013 yang sebesar Rp 229.907 juta, meski pendapatan di tahun 2014 turun tipis 
0,25% atau menjadi Rp 29.066 juta di 2014 dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2013 
yaitu sebesar Rp 29.139  juta. Laba bersih Perseroan pada tahun 2014 turun 59,62% dengan total 
laba bersih sebesar Rp 5.245 juta dibanding laba bersih tahun 2013 yang sebesar Rp 2.118 juta. 
Disamping melalui laporan keuangan ini dalam pencapaian kinerja, kami akan terus melakukan 
perbaikan manejemen operasional  yang efektif serta efisien untuk dapat meningkatkan citra yang 
baik serta nilai Perseroan yang tinggi sesuai dengan harapan Dewan Komisaris, manajemen serta 
pemegang saham.

Manajemen Risiko 

Penerapan manajemen risiko di Perseroan dilakukan secara  terkonsolidasi dengan Entitas  Anak. 
Indikatornya adalah adanya pengaruh positif terhadap Perseroan. Sesuai arahan dan masukan 
dari Dewan Komisaris, kami  akan terus berupaya bersama Dewan Komisaris untuk meningkatkan 
penerapan manajemen risiko sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi Perseroan. Dalam 
melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan 
pengawasan internal serta evaluasi laporan keuangan secara berkala.

LAPORAN DIREKSI
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Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan telah berupaya secara konsisten dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik 
demi menjaga keseimbangan internal serta melindungi kepentingan stakeholders. Dengan 
membangun infrastruktur manajemen yang stabil, memegang prinsip kehati-hatian, mematuhi 
regulasi dan peraturan yang berlaku diwujudkan dalam bentuk transparansi maka penerapan tata 
kelola  perusahaan akan berjalan dengan semestinya. Hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan oleh 
Perusahaan, memutuskan untuk mengangkat kembali anggota Direksi yang telah menjabat pada 
periode sebelumnya, sehingga tidak terdapat perubahan anggota Direksi di tahun 2014.

Sumber Daya Manusia

Kami memperhatikan dan menjaga agar karyawan Perusahaan dan Entitas Anak tetap memiliki 
kualitas, bersikap integritas dan profesional dalam menjalakan tugas-tugasnya. Untuk menjaga hal 
tersebut, Perusahaan terus-menerus selalu mengembangkan kompetensi setiap karyawan  melalui 
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan.

Prospek Usaha Tahun 2015

Direksi memiliki optimisme yang besar terhadap perkembangan usaha Perseroan setelah pemerintah 
menyatakan bahwa agar sektor investasi menjadi sumber utama pertumbuhan Indonesia tahun 
2015 dan seterusnya adalah mendorong investasi pemerintah. Sikap pemerintah tersebut akan 
memacu Perseroan dan Entitas Anak agar aktif menawarkan produk investasi. Direksi juga bertekad 
mengembangan usaha melalui pengendalian manajemen risiko yang baik. 

Apresiasi

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan, 
Direksi dan Dewan Komisaris PT Polaris Investama Tbk dan Entitas Anak, atas seluruh kerja keras, 
dukungan, loyalitas serta kerjasama dalam mencapai target-target perusahaan yang terjalin dengan 
baik sepanjang tahun 2014. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
pemegang saham atas kepercayaan, arahan serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada kami 
untuk dapat terus maju dan berkembang menjadikan Perusahaan dan Entitas Anak sesuai misi dan 
visi perusahaan. Kami berkomitmen dan akan terus berupaya sepenuh hati dalam meningkatkan 
kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 April 2015

Taffy Tjahya Indra
Direktur Utama (Independen)

LAPORAN DIREKSI
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RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT. Polaris Investama Tbk (selanjutnya disebut Perusahaan) didirikan pada tanggal 23 Juli 1992 
berdasarkan Akta Notaris Kamelina, SH., No. 92 dengan nama PT. Daya Delta Intertama dan telah 
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 
C2-3428-HT.01.01. Th. 1994 tanggal 24 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 
61 Tambahan No.4973 tanggal 2 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Palm Asia Corpora Tbk No. 17 tanggal 18 Juni 2007 oleh 
Muhammad Hanafi S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut diantaranya mengenai perubahan 
nama Perusahaan yang semula bernama PT. Palm Asia Corpora Tbk menjadi PT. Redland Asia Capital 
Tbk. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-07616.HT.01.04-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007.

Anggaran Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Redland Asia Capital Tbk No. 1 tanggal 
1 Desember 2008 oleh Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut diantaranya 
perubahan nama Perusahaan menjadi PT. Polaris Investama Tbk. Akta perubahan tersebut telah 
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
surat pengesahan No. AHU-93051.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008.

PROFIL PERUSAHAAN
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NAMA PERSEROAN

PT Polaris Investama Tbk.
Mayapada Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Telp. : (021) 5289 7418
Fax. : (021) 5289 7399
Website : www.polarisinvestama.co.id

ENTITAS ANAK PERSEROAN

PT Universal Broker Indonesia
Menara BCA Lt. 49
Jl. MH. Thamrin No. 01
Jakarta Pusat 10310

PT Binong Nuansa Permai
Jl. Gunung Kerinci, No.15
Meruya Selatan, Kembangan
Jakarta Barat 11650

PT Polaris Indo Energy
Mayapada Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav 28
Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

BIDANG USAHA

Bergerak dalam bidang Investasi dengan menjalankan usaha di bidang Perdagangan, Pengembang 
(kontraktor), Jasa,  Pengangkutan, Percetakan dan lain-lain. 

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Maret  
2005, bahwa Perseroan menjalankan bisnis inti sebagai Perusahaan Investasi, yang dilakukan melalui 
penyertaan modal pada Entitas Anak yaitu :

•  PT Universal Broker Indonesia (Perusahaan Efek dengan izin Broker Dealer dan Underwriter).
•   PT Binong Nuansa Permai (bergerak di bidang properti).
•   PT Polaris Indo Energy (berencana untuk bergerak di bidang pertambangan dan energi).

PROFIL PERUSAHAAN
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STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

KOMITE AUDIT

SEKRETARIS
PERUSAHAAN

UMUM & 
PERSONALIA UNIT USAHA AKUNTANSI & 

KEUANGAN

R U P S

DEWAN KOMISARIS

Tan Kiem Hok
Komisaris Utama (Independen)

Sudjono Tanu Handoko
Komisaris

DIREKSI

Taffy Tjahya Indra
Direktur Utama (Independen)

Ario Purboyo
Direktur

PROFIL PERUSAHAAN
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STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2014

Jumlah Saham Nominal %

Modal Dasar :

Saham Seri A  25.000.000  1,000  - 

Saham Seri B  5.386.800.000  100  - 

Total  5.411.800.000  100    

Modal (Saham) Ditempatkan & disetor penuh :

Kore Group Limited 147.164.500 - 12,43

Credit Suisse Securities (Europe) 85.189.100 - 7,19

Nomura PB Nomines Ltd 80.000.000 - 6,76

Credit Suisse Securities (USA) 75.000.000 - 6,33

Masyarakat 771.846.400 - 67,29

Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh  1.159.200.000  - 100,00

Saham Dalam Portepel :

Saham Seri A  -  - 

Saham Seri B  4.252.600.000  100  - 

Jumlah Saham Dalam Portepel  4.252.600.000  100  - 

Keterangan :

Total modal disetor Rp. 140.920.000.000,- terdiri dari:
• 25.000.000 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp. 1.000,- atau senilai Rp. 25.000.000.000,-
• 1.159.200.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- atau senilai Rp. 115.920.000.000,-

12.43

67.29

7.19 6.336.76

Kore Group
Limited

Credit Suisse 
Securitie (Europe)

Nomura PB 
Nomines Ltd

Credit Suisse 
Securitie (USA)

Masyarakat

PROFIL PERUSAHAAN
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ENTITAS ANAK PERSEROAN

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mengkonsolidasikan Entitas Anak dengan 
kepemilikan langsung yang dikendalikan dengan kepemilikan mayoritas berikut ini :

31 Desember 2014

Entitas Anak Operasi 
Komersial Kegiatan Usaha Persentase  

Kepemilikan Jumlah Aset

PT Universal Broker Indonesia 2004 Perdagangan Efek 76,42% 165.654.750.060

PT Binong Nuansa Permai 2006 Kontruksi 99,75% 202.677.373.071

PT Polaris Indo Energy 2009 Pertambangan 99,90% 4.193.947.313

31 Desember 2013

Entitas Anak Operasi 
Komersial Kegiatan Usaha Persentase 

Kepemilikan Jumlah Aset

PT Universal Broker Indonesia 2004 Perdagangan Efek 76,42% 151.120.523.762

PT Binong Nuansa Permai 2006 Kontruksi 99,75% 196.807.205.671

PT Polaris Indo Energy 2009 Pertambangan 99,90% 4.171.472.916

PROFIL PERUSAHAAN
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PROFIL ENTITAS ANAK PERSEROAN

PT Universal Broker Indonesia (UBI)

UBI bergerak di bidang Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek. Selain itu UBI juga 
memiliki anak perusahaan yaitu PT Treasure Fund Investama (98%) yang memiliki izin usaha sebagai 
Manajer Investasi.

Kepengurusan dan Kepengawasan

Kepengurusan dan kepengawasan UBI yaitu sebagai berikut :

Kepengurusan

Jabatan Nama

Direktur Utama Lindawati Puspalita Halim

Direktur Rita Ningsih Djapri 

Kepengawasan

Jabatan Nama

Komisaris Utama Drs. EC I Gede Raka Tantra

Komisaris Patricius Sendjojo

Komposisi Pemegang Saham UBI

No. Nama Jumlah Saham Jumlah Nominal 
(Rp)

Persentase 
(%)

Modal Dasar 200 200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1 PT Polaris Investama Tbk 38.25 38.250.000.000 76,42

2 Lindawati Puspita Halim 11.8 11.800.000.000 23,58

Total 50.05 50.050.000.000 100,00

Portepel 149.95 149.950.000.000 -

PT Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) didirikan berdasarkan akta Notaris Soebagio 
Ronoatmodjo, S.H., No. 22 tanggal 8 September 1989 dengan nama PT. Jasura Finance Corporation. 
Akta ini telah diubah dengan akta No. 51 tanggal 16 Oktober 1989 dari notaris yang sama dan telah 
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan 
No.C210068.HT.01.01 TH tanggal 31 Oktober 1989.

Anggaran dasar Entitas Anak mengalami perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Secara Tertulis PT Universal Broker Indonesia No. 8 tanggal 8 Agustus 2008 oleh B. Andy 
Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan 
untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta 
perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia No. AHU-84702.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 November 2008. 

PROFIL PERUSAHAAN
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PT Universal Broker Indonesia memiliki penyertaan saham pada PT Treasure Fund Investama sebesar 
Rp. 24.500.000.000 atau sebesar 98% dari total saham. PT Treasure Fund Investama didirikan di 
Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Treasure Fund Investama No. 1 tanggal 1 
Maret 2004 oleh B. Andy Widyanto, SH., Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06362HT.01.01.
TH.2004 tanggal 15 Maret 2004. 

Perusahaan kemudian melaksanakan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Treasure Fund Investama No. 2 tanggal 1 
April 2004 yang dibuat di hadapan notaris yang sama.  Anggaran dasar PT Treasure Fund Investama 
telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Treasure 
Fund Investama No. 15 tanggal 21 Mei 2008 oleh B. Andy Widyanto S.H., Notaris di Tangerang, dimana 
para pemegang saham memutuskan beberapa hal, antara lain peningkatan modal dasar Perusahaan 
yang semula sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000.000 
(seratus miliar Rupiah). Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3307.AH.01.02.Tahun 2008 
tanggal 16 Juni 2008.

PROFIL PERUSAHAAN
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PT Binong Nuansa Permai (BNP)

BNP bergerak di bidang properti dan memiliki proyek yang sedang berjalan di Meruya Residence,  
Jakarta. Berdasarkan analisis prospek usaha dan pemasaran maka rencana pengembangan usaha 
melalui akuisisi tanah di Jonggol Jawa Barat.

Kepengurusan dan Kepengawasan

Kepengurusan dan Kepengawasan BNP yaitu sebagai berikut :

Kepengurusan

Jabatan Nama

Direktur Taffy Tjahya Indra

Kepengawasan

Jabatan Nama

Komisaris Sudjono Tanu Handoko

Komposisi Pemegang Saham BNP

No. Nama Jumlah 
Saham

Jumlah Nominal 
(Rp)

Persentase 
(%)

Modal Dasar 40 40.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1 PT Polaris Investama Tbk 39.9 39.900.000.000 99,75

2 Taffy Tjahya Indra 100 100.000.000 0,25

Total 40 40.000.000.000 100,00

Portepel - - -

PT Binong Nuansa Permai didirikan berdasarkan akta Notaris Sinta Susikto S.H., No. 233 tanggal 
29 Maret 1988. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C25721.HT.01.01.TH’88 tanggal 7 Juli 1988.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 29 Juli 2008 oleh B. Andy 
Widyanto S.H., Notaris di Tangerang, dimana pemegang saham memutuskan untuk merubah seluruh 
anggaran dasar Perusahaan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60996.AH.01.02 .Tahun 2008 
tanggal 10 September 2008.

PROFIL PERUSAHAAN
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PT Polaris Indo Energy (PIE)

PIE berencana melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan dan energi. Memiliki Entitas 
Anak yaitu PT Polaris Indonesia yang berencana bergerak dalam bidang usaha perdagangan.

Kepengurusan dan Kepengawasan

Kepengurusan dan Kepengawasan PIE yaitu sebagai berikut :

Kepengurusan

Jabatan Nama

Direktur Taffy Tjahya Indra

Kepengawasan

Jabatan Nama

Komisaris Ario Purboyo

Komposisi Pemegang Saham PIE

No. Nama Jumlah Saham Jumlah 
Nominal (Rp)

Persentase 
(%)

Modal Dasar 20.000.000 2.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1 PT Polaris Investama Tbk 5.994.000 599.400.000 99,90

2 Taffy Tjahya Indra 6.000 600.000 0,10

Total 6.000.000 600.000.000 100,00

Portepel 14.000.000 1.400.000.000 -

PT Polaris Indo Energy didirikan berdasarkan akta Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta No. 22 tanggal 
7 Juli 2009 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 
Surat Keputusan No.AHU-31609.AH.01.01-Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009. PT Polaris Indo Energy 
memiliki penyertaan saham pada PT. Polaris Indonesia sebesar Rp. 499.500.000 atau sebesar 98% 
dari total saham. PT Polaris Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
35 tanggal 13 Juli 2009 oleh Yulia, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
32741.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 Juli 2009.

PROFIL PERUSAHAAN
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KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

PT Polaris Investama Tbk (selanjutnya disebut Perusahaan) didirikan pada tanggal 23 Juli 1992 
berdasarkan Akta Notaris Kamelina, SH., No. 92 dengan nama PT Daya Delta Intertama dan telah 
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 
C2-3428-HT.01.01. Th. 1994 tanggal 24 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 
61 Tambahan No.4973 tanggal 2 Agustus 1994.

Anggaran Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat PT Palm Asia Corpora Tbk No. 17 tanggal 18 Juni 2007 oleh Muhammad 
Hanafi S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut diantaranya mengenai perubahan nama 
Perusahaan yang semula bernama PT Palm Asia Corpora Tbk menjadi PT Redland Asia Capital Tbk. 
Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-07616.HT.01.04-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007.

Anggaran Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Redland Asia Capital Tbk No. 1 tanggal 
1 Desember 2008 oleh Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut diantaranya 
perubahan nama Perusahaan menjadi PT Polaris Investama Tbk Akta perubahan tersebut telah 
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
surat pengesahan No. AHU-93051.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008.

Pada tanggal 26 Februari 2001, Perusahaan memperoleh Surat pemberitahuan Efektif atas Penyertaan 
Pendaftaran Emisi Saham No. S290/PM/2001 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal untuk 
mengadakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat sejumlah 100.000.000 saham dengan 
nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran Rp 200 setiap saham dan 35.000.000 
waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 
membeli 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 16 Maret 2001. 
Pada tahun 2003 dan 2004, Perusahaan berturut-turut melakukan Penawaran Umum Terbatas Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I dan II kepada pemegang saham. Penawaran Umum Terbatas 
I Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham sejumlah 750.000.000 
saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham. Penawaran Umum Terbatas II kepada pemegang 
saham sejumlah 409.200.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.
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Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk 
oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, 
wewenang, dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk 
dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian Dewan Komisaris. Dalam pengangkatan 
Dewan Komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan 
Dewan Komisaris.

Tugas dan kewenangan

• Melakukan pengawasan atas jalannya usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi
• Dalam melakukan tugas, Dewan Komisaris berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan PT.
• Kewenangan khusus Dewan Komisaris, bahwa Dewan Komisaris dapat diamanatkan dalam 

anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Direksi. 
• Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan rapat.
• Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT 

dan saham di PT lainnya.
• Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.
• Mengawasi Direksi.

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan 5 (lima) kali pertemuan, dalam 
rangka membahas evaluasi dan kinerja Perseroan pada periode tertentu.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Polaris 
Investama Tbk No. 69 tanggal 14 Juli 2014 oleh Yulia S.H., Notaris di Jakarta susunan pengurus 
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : 

Komisaris Utama (Independen) : Tan Kiem Hok
Komisaris : Sudjono Tanu Handoko

DEWAN KOMISARIS
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Tan Kiem Hok
Komisaris Utama (Independen)

Berusia 51 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Surakarta, Jawa Tengah. 
Menyelesaikan Pendidikan Akademi Perindustrian Yogyakarta pada tahun 1986. 
Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) PT Polaris Investama Tbk tahun 
2008 - Sekarang, Associate Director PT SJH Rent A Car tahun 2004 - Sekarang, 
Marketing Manager PT Surindo tahun 1998 - 2003, Marketing Supervisor PT 
Aneka Spring tahun 1991 - 1998 dan Marketing Executive PT Neon Lite Jakarta 
tahun 1990 - 1991.

Sudjono Tanu Handoko
Komisaris

Berusia 56 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Tegal, Jawa Tengah. 
Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Tinggi Pius pada tahun 1977. Menjabat 
sebagai Komisaris PT Polaris Investama Tbk tahun 2008 - Sekarang, Marketing 
Manager Perusahaan Kebun Organik Permata Hijau tahun 2004 - 2007, Kepala 
Bagian Umum dan Administrasi PT Central Korporindo Tbk tahun 1999 - 2003, 
Kepala Cabang CV Depok Motor tahun 1989 - 1999 dan Sales Supervisor                   
PT Astra Motor tahun 1986 - 1989.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
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Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan Perseroan sesuai dengan 
kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Perusahaan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan juga bertanggung jawab dalam 
menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan 
Perusahaan. Direksi Perseroan juga mengawasi pelaksanaan Audit Internal dan melakukan tindak 
lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham, namun, kekuasaan dan/atau kewenangan itu dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
secara independen dan harus menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan 
usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi harus menindaklanjuti 
temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Komisaris atas hasil pengawasan serta hasil pengawasan 
otoritas lainnya.

Tanggung jawab

Tanggung Jawab utama Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

• Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
• Menyiapkan strategi bisnis dan rencana operasional tahunan;
• Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;
• Mengangkat, memberikan penghargaan, memberikan sanksi, dan memberhentikan karyawan 

sesuai dengan peraturan Perseroan;
• Menyiapkan laporan keuangan Perseroan;
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko utama yang mempengaruhi Perseroan;
• Mengawasi pelaksanaan usaha Perseroan; dan
• Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Sepanjang tahun 2014, Direksi Perseroan telah melakukan 9 (sembilan) kali pertemuan, dalam rangka 
membahas evaluasi dan kinerja Perseroan pada periode tertentu. 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Polaris 
Investama Tbk No. 69 tanggal 14 Juli 2014 oleh Yulia S.H., Notaris di Jakarta susunan pengurus 
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : 

Direktur Utama (Independen) : Taffy Tjahya Indra
Direktur : Ario Purboyo

DIREKSI
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Taffy Tjahya Indra
Direktur Utama (Independen)

Berusia 41 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1996. Menjabat 
sebagai Direktur Utama  PT Sasana Boga tahun 2009 - sekarang, Direktur Utama 
PT Polaris Investama Tbk tahun 2008-sekarang, Direktur Utama PT Central 
Graha Sejahtera tahun 2004 - 2007, Relationship Manager Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional tahun 1998 - 2004 dan Corporate Account Officer PT Bank 
Dagang Nasional Indonesia tahun 1996 - 1998.

Ario Purboyo
Direktur

Berusia 50 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Manado, Sulawesi Utara. 
Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Negeri (IKIP) Jakarta, Fakultas Ilmu 
Sosial pada tahun 1990. Menjabat sebagai Direktur PT Polaris Investama Tbk 
tahun 2008 - sekarang, General Manager PT Fortuna Karya tahun 2007 - 2008, 
Manager PT Dipasena Citra Darmaja tahun 2006 - 2007, Deputy Manager BPPN 
tahun 1998 - 2004 dan Vice Brand Manager PT Bank Modern tahun 1991 - 1998.

PROFIL DIREKSI
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Perseroan dan Entitas Anak merekrut sumber daya manusia (SDM) berkualitas sesuai kemampuan 
masing-masing dan memiliki integritas di bidangnya masing-masing. Hal itu turut membantu 
keberhasilan Perseroan  dalam mengembangkan sistem dan juga keuntungan yang di capai oleh 
Perseroan. Kemampuan dan keterampilan masing-masing individu menjadi nilai lebih yang dapat 
di maksimalkan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas dan pelayanan bagi stakeholders. 
Perseroan sangat menyadari pentingnya peran SDM berdedikasi tinggi tersebut di tengah persaingan 
bisnis yang semakin ketat, apalagi memasuki era perdagangan bebas ASEAN.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan dan Entitas Anak memperkerjakan 
masing-masing sebanyak 90 dan 93 orang karyawan (tidak diaudit).

Tunjangan dan Fasilitas Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan 
bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi 
seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

• Fasilitas Kesehatan
• Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
• Tunjangan Hari Raya
• Jaminan Asuransi Kecelakaan
• Santunan Kematian
• Tunjangan cuti dan cuti panjang
• dan lain-lain

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas 
Anak tersebut, telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi. Sampai dengan Annual Report 
ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tidak ada tenaga kerja 
asing yang menduduki jabatan tertentu dalam Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembatasan 
tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan UU yang berlaku dalam bidang 
ketenagakerjaan.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
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TINJAUAN OPERASIONAL

Perseroan bergerak dalam bidang investasi, melalui penyertaan modal kepada Entitas Anak dimana  
kegiatan operasional usahanya bergantung pada kemampuan dan kinerja dari Entitas Anak yaitu BNP 
bergerak di bidang properti saat ini memiliki proyek yang sedang berjalan berupa pembangunan di 
Meruya Residence, Jakarta dan sudah melakukan akuisisi tanah di daerah Jonggol, Jawa Barat.

Entitas Anak UBI bergerak di bidang Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek. Dengan 
kegiatan usaha ini UBI memperoleh pendapatan dari jasa fee sebagai perantara perdagangan efek 
serta keuntungan dan fee atas penjaminan yang dilakukan kepada emiten. Selain itu UBI juga 
memilik anak perusahaan yaitu PT  Treasure Fund Investama (98%) yang memiliki izin usaha sebagai 
Manajer Investasi.

Sedangkan anak perusahaan PIE, di tahun 2014 masih menjajaki kemungkinan untuk melakukan 
usaha dibidang pertambangan dan energi. Selain itu PIE juga memiliki anak perusahaan yaitu PT 
Polaris Indonesia yang memiliki izin usaha perdagangan.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Pasar utama Perseroan adalah pada sektor investasi. Sampai saat ini kegiatan investasi Perseroan 
dilakukan melalui penanaman modal kepada Entitas Anak dengan kepemilikan saham lebih dari 
50% atau kepemilikan mayoritas.

TINJAUAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang 
menyangkut  kinerja keuangan Perseroan, yang disusun berdasarkan laporan keuangan pada 
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik.

Pendapatan (dalam jutaan Rupiah) 2014 2013

Pendapatan 29.066 29.139

Laba (rugi) Kotor 27.358 28.002

Laba (rugi) Usaha 2.369 2.280

Laba (rugi) Bersih 2.118 5.245

Perseroan mengalami sedikit penurunan pendapatan 0,25% yaitu sebesar Rp 29.066 juta tahun 2014 
dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 29.138 juta, hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan 
kegiatan Manajer Investasi pada Entitas Anak (UBI). 

Laba bersih Perseroan turun 59,62% atau sebesar Rp 3.127 juta dibandingkan total laba bersih tahun 
2013 sebesar Rp 5.245 juta, hal itu dipengaruhi oleh peningkatan beban operasional di tahun 2014.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
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Aset

Uraian (dalam jutaan Rupiah) 2014 2013

Aset Lancar 176.738 165.436 

Aset Tidak Lancar 186.288 182.863 

Jumlah Aset 363.026 348.299 

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2014 naik 4,23% setara sebesar Rp 14.727 juta, dibandingkan 
dengan pencatatan aset tahun 2013 dengan jumlah aset sebesar Rp 348.299 juta, sehubungan 
dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

Total Laba (Rugi) Komprehensif

Selama tahun 2014 tercatat laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 5.946 juta atau turun 
dibandingkan perolehan sepanjang 2013 yang sebesar Rp 8.851 juta.  Penurunan laba komprehensif 
tahun berjalan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban operasional lainnya yang pada 
tahun 2013 sebesar Rp 4.985 juta menjadi Rp 9.334 juta.

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas dan Ekuitas 2014 2013

Liabilitas Jangka Pendek 123.043 109.971 

Liabilitas Jangka Panjang 4.129 8.421 

Jumlah Liabilitas 127.172 118.392 

Ekuitas 235.853 229.907  

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tahun 2014 mengalami peningkatan 7.42% dengan total sebesar 
Rp 127.172 juta dibanding tahun 2013 yaitu sebesar Rp 118.392 juta, hal ini disebabkan adanya 
peningkatan utang bank jangka pendek.

Ekuitas Perseroan pada tahun 2014 mengalami peningkatan 2,59% dengan total sebesar Rp 235.853 
juta dibanding tahun 2013 yaitu sebesar Rp 229.907 juta.

ARUS KAS

Pada akhir tahun 2014, Perseroan membukukan posisi jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 6.683 
juta. Jumlah ini turun dari posisi kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2013 yaitu sebesar Rp 
28.439 juta. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kas bersih untuk :
• Aktivitas operasional sebesar Rp. 17.386 yang digunakan antara lain untuk Pembayaran beban 

usaha dan Pembayaran atas piutang reverse repo.
• Aktivitas investasi sebesar Rp. 2.098 yang digunakan antara lain penambahan Persediaan aset 

real estate.
• Aktivitas pendanaan sebesar Rp. 2.270 yang digunakan antara lain untuk Pembayaran kepada 

pihak yang berelasi, Pembayaran bunga dan provisi.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
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RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Rasio solvabilitas Perseroan pada tahun 2014 dan 2013 yaitu perbandingan antara jumlah liabilitas 
dengan jumlah aset adalah 0,35 dan 0,34. Sedangkan untuk rasio antara jumlah liabilitas dengan 
jumlah ekuitas adalah 0,54 dan 0,51 yang mencerminkan, tingkat kemampuan Perseroan dalam 
memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya.

Imbal Hasil Aset dan Ekuitas

Imbal Hasil Aset

Rasio imbal hasil aset Perseroan pada tahun 2014 dan 2013 adalah 0,58% dan 1,51% mencerminkan 
kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dikelola oleh Manajemen. 

Imbal Hasil Ekuitas 

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tahun 2014 dan 2013 adalah 0,90%  dan 2,28% yang mencerminkan 
kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki, semakin besar 
nilai rasio tersebut maka semakin besar pula kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba dari 
pengelolaan ekuitas yang dimiliki.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS di tahun 2014, telah disepakati atas penggunaan laba bersih  
tahun buku 2013, dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan dibukukan sebagai dana cadangan untuk 
mendukung kelancaran kegiatan operasional.

KOLEKTABILITAS PIUTANG

Dari jumlah piutang Perseroan, tingkat kolektabilitas pembayaran piutang Perseroan rata-rata dalam 
jangka waktu kurang dari 30 hari.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 berada di Board room, Four 
Seasons Hotel - Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar 
Biasa (RUPSLB) PT Polaris Investama, Tbk berkedudukan di  Jakarta (“Perseroan”).

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Agenda Rapat Pertama :

 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk  tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2013 serta menyetujui dan mengesahkan  untuk memberikan pembebasan 
tanggung jawab  sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka  lakukan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

2. Agenda Rapat Kedua :

 Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2013 adalah sebagai berikut : 

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,-  akan dibukukan sebagai dana cadangan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 4.245.055.607,- sebagai laba ditahan untuk kegiatan Operasional 

Perseroan

3. Agenda Rapat Ketiga :

 Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik 
yang akan melakukan  audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 
dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 (apabila diperlukan), serta menetapkan 
honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

4. Agenda Rapat Keempat :

 Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan 
Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya 
bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Agenda Rapat Pertama :

 Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau 
manjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya 
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang  berkaitan satu 
sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2015, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh 
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing 
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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2. Agenda Rapat Kedua:

 Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
yang lama dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, 
pengangkatan dan pemberhentian mana terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan 
RUPS Tahunan Kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengesampingkan hak 
dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk 
selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sbb :

Direksi :
Direktur Utama (Independen) : Taffy Tjahya Indra
Direktur : Ario Purboyo

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama (Independen)  : Tan Kiem Hok
Komisaris : Sudjono Tanu Handoko

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu 
akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen 
atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud 
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak 
yang berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut.

TARGET DAN PROYEKSI 2015

Pada tahun 2015, jajaran manajemen Perseroan akan berupaya untuk mendorong dan mengawal 
pertumbuhan dan kinerja anak perusahaannya, untuk lebih ditingkatkan dengan maksud dapat 
memberikan kontribusi kinerja keuangan antara lain aset, pendapatan dan laba bagi Perseroan 
sebagai investor. Perseroan belum memiliki rencana untuk mendirikan perusahaan baru maupun 
melakukan  penyertaan modal pada perusahaan lain yang akan dijadikan anak perusahaan di tahun 
2015 mendatang.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris 
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengawasan. Komite Audit senantiasa melakukan 
review terhadap proses penyusunan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan 
pengelolaan risiko finansial, proses audit internal dan proses pemantauan kepatuhan terhadap 
hukum dan perundang-undangan serta kode etik bisnis perusahaan.

Demi kelancaran melaksanakan tugasnya, Komite Audit akan menjalin hubungan kerja yang efektif 
dengan Direksi Perseroan, manajemen, auditor internal dan auditor eksternal.

Tugas Komite Audit Perseroan mengacu kepada Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.I.5 tentang 
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite Audit bertugas untuk 
memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan 
oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 
Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara 
lain meliputi :

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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1.  Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2.  Melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan 
seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

3.  Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4.  Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan 

pelaksanaan  manajemen risiko oleh Direksi Perseroan.
5.  Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang 

berkaitan  dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
6.  Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sepanjang tahun 2014, Komite Audit Perseroan telah melakukan 3 (tiga) kali pertemuan, anggota 
Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut :

Sudjono Tanu Handoko : Ketua Komite Audit
Retnowati : Anggota Komite Audit
Akbar : Anggota Komite Audit

Dimana masing-masing anggota Komite Audit Perseroan tidak memiliki kepemilikan saham 
Perseroan, sehingga tidak mempunyai hubungan atau afiliasi terhadap Perseroan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Masa Jabatan Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa 
jabatan Dewan Komisaris yaitu lima (5) tahun.

Sudjono Tanu Handoko
Ketua Komite Audit

Berusia 56 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Tegal, menyelesaikan Pendidikan Sekolah Tinggi 
Pius pada tahun 1977. Menjabat sebagai Komisaris PT Polaris Investama Tbk tahun 2008-Sekarang, 
Marketing Manager Perusahaan Kebun Organik Permata Hijau tahun 2004-2007, Kepala Bagian 
Umum dan Administrasi PT Central Korporindo Tbk tahun 1999-2003, Kepala Cabang CV Depok 
Motor tahun 1989-1999 dan Sales Supervisor PT Astra Motor tahun 1986-1989.

Retnowati
Anggota Komite Audit

Berusia 48 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Tapanuli Utara, menyelesaikan Pendidikan di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1), Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1995. Staf 
Pajak  PT. Binong Nuansa Permai tahun 2007 - sekarang, Admin dan Pajak PT. Inti Steel Oriental tahun 
2004-2007, sebagai Administrasi di Kantor Akuntan Publik Purbalaud & Rekan tahun 1997-2004.

Akbar
Anggota Komite Audit

Berusia 44 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Jombang, menyelesaikan Pendidikan di STMIK 
Budi Luhur Jakarta Jurusan Komputerisasi Akuntansi pada tahun 1995. Menjabat sebagai Corporate 
Secretary PT Inti Agri Resources Tbk tahun 2011 – sekarang, Financial Advisory PT Treasure Fund 
Investama tahun 2008 – 2010, Corporate Secretary PT Palm Asia Corpora Tbk tahun 2005 –  2008, 
Compliance, Corporate Finance & Corporate Secretary PT United Capital Indonesia Tbk tahun 2003– 
2005, Head Operation Settlement PT United Capital Indonesia Tbk tahun 2001 – 2003, Business 
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Development PT Sarijaya Sekuritas tahun 2000, Head Settlement System PT Sarijaya Permana 
Sekuritas tahun 1999 – 2000, Pengelolaan Data Transaksi PT Danareksa Sekuritas tahun 1996 –1999, 
Operation PT Danareksa Fund Management tahun 1996.

PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal pada seluruh lini dan jenjang menajemen operasional  
Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris, sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelancaran dan 
ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi :

1.  Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2.  Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen 

risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3.  Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan 
kegiatan lainnya;

4.  Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa 
pada semua tingkat manajemen;

5.  Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama 
dan dewan komisaris; memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak 
lanjut perbaikan yang telah disarankan;

6.  Bekerja sama dengan Komite Audit;
7.  Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya 

dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Sistem Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga agar Perseroan dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan, meraih efisiensi secara optimal. Internal Perseroan telah memiliki alur dan prosedur kerja 
sesuai dengan bidang dan divisi masing-masing yang dalam pelaksanaannya di awasi dan diperiksa 
oleh Audit Internal pada setiap unit-unit kerja Perseroan. Aktivitas pengendalian internal ini meliputi 
aspek akuntansi dan keuangan, legal, risiko, sumber daya manusia serta operasional.

SISTEM PELAPORAN

Perseroan belum membangun sistem pelaporan terkait dengan mekanisme, pedoman dan 
perlindungan bagi pelapor. Mekanisme penyelesaian masalah yang kemungkinan muncul di 
selesaikan dengan musyawarah pada tingkat dan jenjang diatasnya.

Saat ini bagi masyarakat yang berkeinginan menyampaikan informasi kepada Perseroan dapat 
menghubungi langsung atau mengirimkan surat ke alamat Perseroan yang ditujukan kepada 
Sekeretaris Perusahaan atau melalui email corsec@polarisinvestama.co.id dan juga melalui website 
Perusahaan di: www.polarisinvestama.co.id.

Uraian mengenai system pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan yang meliputi 
pengendalian keuangan dan operasioanal, serta kepatuhan terhadap peraturan peundang-
undangan lainnya dan review atas efektivitas system pengendalian intern.

Sistem Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga agar Perseroan dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan, meraih efisiensi secara optimal.
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Internal Perseroan telah memiliki alur dan prosedur kerja sesuai dengan bidang dan divisi masing-
masing yang dalam pelaksanaannya di awasi dan diperiksa oleh Audit Internal pada setiap unit-unit 
kerja Perseroan. Aktivitas pengendalian internal ini meliputi aspek akuntansi dan keuangan, legal, 
risiko sumber daya manusi serta operasional.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN

Perseroan belum memiliki rumusan kode etik dan budaya perusahaan, namun sistem kerja dan 
pembagian tugas kepada karyawan yang sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya dengan 
tujuan dapat bekerja dengan professional serta  mampu menumbuhkan suasana di lingkungan kerja 
yang nyaman, saling menghormati, bertanggungjawab dan kerja sama tim yang lebih solid.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Taffy Tjahya Indra sejak 2009 hingga saat ini, beliau juga 
merupakan Direktur Utama Perseroan. Berusia 41 Tahun, Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1996. Menjabat 
sebagai Direktur Utama PT Sasana Boga tahun 2009-sekarang, Direktur Utama PT Polaris Investama 
Tbk tahun 2008-sekarang, Direktur Utama PT Central Graha Sejahtera tahun 2004-2007, Relationship 
Manager Badan Penyehatan Perbankan Nasional tahun 1998-2004 dan Corporate Account Officer PT 
Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1996-1998. 

Masa jabatan sekretaris perusahaan adalah 5 (lima) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan IX.I.4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-63/PM/1996 
Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung 
jawab termasuk diantaranya:

1.  Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal dan memastikan agar Perseroan selalu mematuhi peraturan regulasi 
pasar modal;

2.  Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal, Dewan Komisaris 
dan Direksi yang berkaitan dengan kondisi Perseroan untuk mendukung pencapaian 
kinerja Perseroan sesuai visi, misi, dan strategi Perseroan;

3.  Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-
undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;

4.  Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala 
dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

5. Memastikan Perseroan untuk selalu mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan 
sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

6.  Sebagai penghubung atau liaison officer antara Perseroan dengan OJK, BEI dan 
masyarakat.

7.  Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, seperti Daftar Pemegang Saham, 
Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

8.  Membangun corporate image Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, hubungan 
media dan hubungan investor. 
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MANAJEMEN RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi perusahaan investasi yang kegiatan usaha dijalankan melalui Entitas 
Anak adalah risiko internal dan eksternal. Posisi Perseroan adalah sebagai perusahaan investasi, 
dimana kegiatan usaha dijalankan melalui Entitas Anak, sehingga Perseroan memiliki berbagai risiko 
yang mungkin terjadi, diantaranya adalah risiko internal dan eksternal. 

Risiko internal yang dihadapi adalah masih bergantungnya pendapatan usaha dari produktivitas 
dan kinerja entitas Entitas Anak. Perseroan pada dasarnya memberikan keleluasaan masing-masing 
Entitas Anak untuk menentukan langkah dan strategi untuk kemajuan usaha serta mengantisipasi 
risiko usaha yang dihadapi oleh masing-masing Entitas Anak.

Risiko eksternal adalah risiko yang timbul dari kondisi perekonomian baik secara nasional maupun  
global, politik dan persaingan usaha. Fluktuasi kondisi ekonomi dan politik Indonesia serta  berbagai 
kebijakan yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. 
Selain itu persaingan usaha yang semakin ketat mempengaruhi strategi bisnis yang sedang dijalankan 
sehingga perlu membuat atau mengembangkan strategi baru yang mungkin mempengaruhi laba 
dan pendapatan. Perseroan mulai menjalankan jasa konsultan bagi anak perusahaan sehingga 
Perseroan akan mendapatkan kemandirian finansial dari hasil konsultasi management fee ini. Selain 
investasi pada Entitas Anak, Perseroan juga melakukan investasi dibeberapa bidang usaha yang 
potensial mengalami pertumbuhan yang baik.

PERKARA HUKUM 

Sepanjang tahun 2014, baik Perseroan, Dewan Komisaris maupun Direksi tidak menghadapi kasus 
pelanggaran hukum dan tidak mendapatkan sanksi administrasi dari Otoritas Pasar Modal dan 
Otoritas lainnya pada tahun buku terakhir, sebagai efek dari berjalannya fungsi pengawasan dan 
pengendalian yang baik dalam kegiatan operasional Perseroan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada 
setiap perusahaan penanaman modal, termasuk perusahaan pengembang properti, untuk tetap 
menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, 
dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan CSR tersebut juga sebagai wujud rasa syukur dengan 
membagi kegembiraan serta manfaat yang lebih luas. Komitmen Perseroan untuk menjalankan 
program CSR dibuktikan dengan berbagai kegiatan di tahun 2014. 

Dibangun sarana-sarana dan kebijakan-kebijakan yang meliputi tempat ibadah yang layak, jaminan 
kesehatan dan tunjangan hari tua, kesetaraan gender dan pelatihan (seminar) yang sesuai dengan 
bidang kerja karyawan, sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pengembangan dan interaksi 
sumber daya manusia (SDM), baik jasmani dan rohani di dalam lingkungan bekerja.

Perseroan juga memberikan apresiasi dalam bentuk materiil dan non-materiil, seperti pemberian  
bonus, wujud dari penghargaan yang diberikan Perseroan atas dedikasi dan kepercayaan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibarengi dengan pelatihan sesuai dengan 
dibidangnya.

Budaya hemat energi dan bersama-sama melaksanakan kerja bakti yang diikuti oleh seluruh 
karyawan Perseroan merupakan wujud dari kepedulian terhadap lingkungan di tempat bekerja 
sampai membersihkan lingkungan disekitar tempat usaha Perseroan.

Diluar lingkungan tempat kerja kepedulian sosial Perseroan berwujud pemberian bantuan dan dana 
pembangunan tempat ibadah, fasilitas umum, acara perayaan hari besar agama dan perayaan Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 
(CSR)
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SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 
TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014
PT POLARIS INVESTAMA Tbk

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan 
Tahunan PT Polaris Investama Tbk Tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan benar, serta 
bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

  Jakarta, 28 April 2015

 
  Dewan Komisaris

 Tan Kiem Hok  Sudjono Tanu Handoko
 Komisaris Utama (Independen)  Komisaris 

  

  Direksi

 Taffy Tjahya Indra  Ario Purboyo
 Direktur Utama (Independen)  Direktur 
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LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT POLARIS INVESTAMA Tbk

Untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK  DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan per 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

Catatan 2014 2013

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas 3e,3g,3k,5,41 6.683.275.232            28.439.211.601          

Portofolio efek 3k,3j,6,41 43.237.607.433          32.085.891.203          

Piutang lembaga kliring dan penjamin 3k,7a,41 5.475.194.584            6.963.868.310            

Piutang perusahaan efek

- Pihak ketiga 3k,11,41 624.374.500               -                                 

Piutang nasabah 

- Pihak ketiga 3k,3x,8,41 20.949.089.904          30.268.923.100          

Piutang reverse repo 3i,3k,10,41 42.236.555.556          26.150.277.778          

Piutang usaha

- Pihak ketiga 3k,3u,9,41 10.421.421.786          3.787.993.936            

Pajak dibayar dimuka 13 -                                 160.720.294               

Piutang lain-lain 3f,3k,14,41,43 35.749.600.237          24.700.968.238          

Persediaan aset real estat 3o,12 9.155.023.592            10.863.187.560          

Beban dibayar dimuka dan uang muka 3k,3n,16,41 2.205.969.819            2.015.518.158            

Jumlah Aset Lancar 176.738.112.643        165.436.560.178        

Aset Tidak Lancar

Persediaan aset real estat 3o,12 179.493.930.859        175.688.535.465        

Aset pajak tangguhan 3v,22d 1.515.943.844            1.265.862.651            

Penyertaan 3k,3m,3y,37,41 2.667.347.400            2.667.347.400            
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 

Rp. 9.818.728.950 dan Rp. 9.643.944.313 masing-masing  

pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 3p,15 1.504.645.658            1.665.210.745            

Aset lain-lain 3k,17,41 1.105.845.682            1.575.700.524            

Jumlah Aset Tidak Lancar 186.287.713.443        182.862.656.785        

JUMLAH ASET 363.025.826.086        348.299.216.963        

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan 

konsolidasian secara keseluruhan
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK  DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN

Per 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan per 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

Catatan 2014 2013

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang nasabah 3k,3x,18,41 23.172.409.262          23.898.243.571          

Utang lembaga kliring dan penjaminan 3k,7b,41 8.451.862.000            15.714.987.500          

Utang usaha

- Pihak ketiga 3k,19,41 350.990.854               667.210.414               

Utang bank jangka pendek 3k,20,41 50.000.000.000          24.290.000.000          

Utang pihak ketiga lain 3k,21,41 35.000.000.000          35.000.000.000          

Utang pajak 3o,22a 1.520.763.113            874.757.977               

Utang perusahaan efek

- Pihak ketiga 3k,24,41 1.350.000                   1.800.000                   

Beban yang masih harus dibayar 3k,3u,23,41 3.494.561.804            3.307.589.544            

Utang bank jangka panjang

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu

satu tahun 3k,26,41 -                                 3.155.181.810            

Utang lain-lain 3k,25 1.051.444.686            3.061.717.906            

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 123.043.381.719        109.971.488.721        

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja 3r,40 4.129.228.049            3.244.226.728            

Utang bank jangka panjang

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu

lebih dari satu tahun 3k,26,41 -                                 5.176.760.253            

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 4.129.228.049            8.420.986.981            

Jumlah Liabilitas 127.172.609.768        118.392.475.702        

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas induk
Modal dasar 25.000.000 saham seri A 

dan 5.386.800.000 saham seri B  

Nilai nominal Rp. 1.000 per saham seri A dan 

Rp. 100 per saham seri B 

Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 

25.000.000 saham seri A dan 1.159.200.000 saham seri B 27 140.920.000.000        140.920.000.000        

Tambahan modal disetor 28 5.355.608.283            5.355.608.283            

Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya 29 6.050.000.000            5.050.000.000            

Belum ditentukan penggunaannya 55.283.788.607          54.165.463.728          

207.609.396.890        205.491.072.011        

Kepentingan non pengendali 3c 28.243.819.428          24.415.669.250          

Jumlah Ekuitas 235.853.216.318        229.906.741.261        

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 363.025.826.086        348.299.216.963        

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan 

konsolidasian secara keseluruhan
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK  DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

Catatan 2014 2013

PENDAPATAN 3u,30 29.066.487.879          29.138.861.125          

BEBAN POKOK PENJUALAN 3u,31 1.708.163.968            1.136.048.224            

LABA BRUTO 27.358.323.911          28.002.812.901          

Beban penjualan 3u,32 (209.797.566)              (197.847.804)              

Beban umum dan administrasi 3u,33 (24.779.266.243)         (25.525.086.199)         

Pendapatan operasional lainnya 3u,34 13.040.170.245          11.784.681.476          

Beban operasional lainnya 3u,35 (9.334.514.490)           (4.985.806.122)           

LABA SEBELUM PAJAK 6.074.915.858            9.078.754.252            

Taksiran (Manfaat) Beban Pajak Penghasilan 3o,22b

Pajak kini (378.521.993)              (480.445.364)              

Pajak tangguhan 250.081.193               252.715.400               

Jumlah Taksiran Beban Pajak Penghasilan (128.440.800)              (227.729.964)              

LABA TAHUN BERJALAN 5.946.475.057            8.851.024.288            

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN -                                 -                                 

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 5.946.475.057            8.851.024.288            

Laba yang diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 2.118.324.879            5.245.055.607            

Kepentingan non pengendali 3.828.150.178            3.605.968.681            

5.946.475.057            8.851.024.288            

LABA NETO PER SAHAM 3w,38 1,79                            4,43                            

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan 

konsolidasian secara keseluruhan

 3



P
T

. P
O

L
A

R
IS

 IN
V

E
S

T
A

M
A

 T
b

k
  D

A
N

 E
N

T
IT

A
S

 A
N

A
K

L
A

P
O

R
A

N
 P

E
R

U
B

A
H

A
N

 E
K

U
IT

A
S

 K
O

N
S

O
L

ID
A

S
IA

N

U
n

tu
k

 tah
u

n
 yan

g
 b

erak
h

ir p
ad

a tan
g

g
al 3

1
 D

esem
b

er 2
0

1
4

(D
engan angka perbandingan untuk tahun yan

g
 b

erak
h

ir p
ad

a tan
g

g
al 3

1
 D

esem
b

er 2
0

1
3

)

(D
a

la
m

 R
u

p
ia

h
)

 T
ela

h
 

D
iten

tu
k

an
 

p
en

ggu
n

an
an

ya 

 B
elu

m
 D

iten
tu

k
an

 

P
en

ggu
n

aan
ya 

S
a

ld
o

 p
er 3

1
 D

esem
b

er 2
0

1
2

1
4

0
.9

2
0

.0
0

0
.0

0
0

     
5

.3
5

5
.6

0
8

.2
8

3
   

3
.8

0
0

.0
0

0
.0

0
0

    
5

0
.1

7
0

.4
0

8
.1

2
1

     
5

3
.9

7
0

.4
0

8
.1

2
1

    
2

3
.3

2
0

.5
4

0
.5

6
9

      
2

2
3

.5
6

6
.5

5
6

.9
7

3
    

C
adangan U

m
um

-
                              

-
                        

1
.2

5
0

.0
0

0
.0

0
0

    
(1

.2
5

0
.0

0
0

.0
0

0
)

     
-

                           
-

                             
-

                             

D
ividen

-
                              

-
                        

-
                         

-
                            

-
                           

(2
.5

1
0

.8
4

0
.0

0
0

)
       

(2
.5

1
0

.8
4

0
.0

0
0

)
      

T
o

tal lab
a k

o
m

p
reh

en
sif tah

u
n

 b
erjalan

-
                              

-
                        

-
                         

5
.2

4
5

.0
5

5
.6

0
7

       
5

.2
4

5
.0

5
5

.6
0

7
      

3
.6

0
5

.9
6

8
.6

8
1

        
8

.8
5

1
.0

2
4

.2
8

8
       

S
a

ld
o

 p
er 3

1
 D

esem
b

er 2
0

1
3

1
4

0
.9

2
0

.0
0

0
.0

0
0

     
5

.3
5

5
.6

0
8

.2
8

3
   

5
.0

5
0

.0
0

0
.0

0
0

    
5

4
.1

6
5

.4
6

3
.7

2
8

     
5

9
.2

1
5

.4
6

3
.7

2
8

    
2

4
.4

1
5

.6
6

9
.2

5
0

      
2

2
9

.9
0

6
.7

4
1

.2
6

1
    

C
adangan U

m
um

-
                              

-
                        

1
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

    
(1

.0
0

0
.0

0
0

.0
0

0
)

     
-

                           
-

                             
-

                             -
                             

T
otal rugi kom

prehensif tahun berjalan
-

                              
-

                        
-

                         
2

.1
1

8
.3

2
4

.8
7

9
       

2
.1

1
8

.3
2

4
.8

7
9

      
3

.8
2

8
.1

5
0

.1
7

8
        

5
.9

4
6

.4
7

5
.0

5
7

       

S
a

ld
o

 p
er 3

1
 D

esem
b

er 2
0

1
4

1
4

0
.9

2
0

.0
0

0
.0

0
0

     
5

.3
5

5
.6

0
8

.2
8

3
   

6
.0

5
0

.0
0

0
.0

0
0

    
5

5
.2

8
3

.7
8

8
.6

0
7

     
6

1
.3

3
3

.7
8

8
.6

0
7

    
2

8
.2

4
3

.8
1

9
.4

2
8

      
2

3
5

.8
5

3
.2

1
6

.3
1

8
    

C
a

ta
ta

n
 a

ta
s la

p
o

ra
n

 keu
a

n
g

a
n

 ko
n

so
lid

a
sia

n
 terla

m
p

ir m
eru

p
a

ka
n

 b
a

g
ia

n
 ya

n
g

 tid
a

k terp
isa

h
ka

n
 

d
a

ri keselu
ru

h
a

n
 la

p
o

ra
n

  keu
a

n
g

a
n

 ko
n

so
lid

a
sia

n
 seca

ra
 

 S
ald

o
 la

b
a 

 M
o

d
a

l D
item

p
atk

an
 

d
an

 D
isetor P

en
u

h
 

 T
a

m
b

ah
an

 

m
od

al d
isetor 

 Ju
m

la
h

 E
k

u
itas 

 K
ep

en
tin

gan
 n

o
n

 

p
en

g
en

d
ali 

 E
k

u
ita

s y
a

n
g

 d
i 

atrib
u

sik
an

 

k
ep

ad
a p

em
ilik

 

en
titas in

d
u

k
 

4



PT. POLARIS INVESTAMA TBK  DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

Catatan 2014 2013

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari pelanggan 19.942.622.757          28.026.667.222          

Pembayaran kepada pemasok (2.024.383.528)           (2.278.718.226)           

Pembayaran beban usaha (14.729.748.143)         (13.263.321.703)         

Pembayaran kepada karyawan (8.625.962.784)           (7.780.093.979)           

Utang dan pembayaran pajak 308.203.437               (1.043.604.768)           

Penerimaan portofolio efek 283.479.986               6.191.175.084            

Penerimaan dari (pembayaran kepada) nasabah 8.593.998.888            (21.899.258.985)         

Pembayaran atas piutang reverse repo (16.086.277.778)         (567.583.334)              

Penerimaan (pembayaran kepada) lembaga kliring dan penjaminan (5.774.451.774)           16.864.177.136          

Pembayaran kepada perusahaan efek lain (624.824.500)              (10.050.000)                

Penerimaan dari kegiatan usaha lainnya 1.350.407.405            2.532.436.745            

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari

 (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi (17.386.936.035)         6.771.825.192            

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penambahan aset tetap 3p,15 (471.265.874)              (419.923.750)              

Pengurangan aset lain-lain 3k,17,41 469.854.842               1.540.024.878            

Persediaan aset real estate 3o,12 (2.097.231.426)           (46.872.487.241)         

Pencairan deposito berjangka -                                 15.000.000.000          

Kas Bersih Yang Digunakan Untuk

 Aktivitas Investasi (2.098.642.458)           (30.752.386.113)         

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran kepada pihak yang berelasi (11.326.569.370)         (4.358.091.714)           

Penerimaan utang bank - bersih 3k,26,41 17.378.057.937          8.331.942.063            

Penerimaan utang pihak ketiga lain 3k,21,41 -                                 35.000.000.000          

Pendapatan bunga 740.957.302               1.208.790.584            

Pembayaran dividen kepada pemegang saham non pengendali

    pada entitas anak 27 -                                 (2.510.840.000)           

Pembayaran bunga dan provisi 3k,21,41 (9.062.803.745)           (4.874.500.708)           

Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (2.270.357.876)           32.797.300.225          

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (21.755.936.369)         8.816.739.303            

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 28.439.211.601          19.622.472.298          

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 6.683.275.232            28.439.211.601          

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  keuangan 

konsolidasian secara keseluruhan
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan berkedudukan di Mayapada Tower Lt. 11 Jalan Jendral Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920. 

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

PT. Polaris Investama Tbk (selanjutnya disebut Perusahaan) didirikan pada tanggal 23 Juli 1992 berdasarkan Akta Notaris Kamelina,

SH., No. 92 dengan nama PT. Daya Delta Intertama dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

dalam Surat Keputusan No. C2-3428-HT.01.01. Th. 1994 tanggal 24 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61

Tambahan No.4973 tanggal 2 Agustus 1994.

Anggaran Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Palm

Asia Corpora Tbk No. 17 tanggal 18 Juni 2007 oleh Muhammad Hanafi S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut diantaranya

mengenai perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT. Palm Asia Corpora Tbk menjadi PT. Redland Asia Capital Tbk. Akta

perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

W7-07616.HT.01.04-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007.

Anggaran Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT. Redland Asia Capital Tbk No. 1 tanggal 1 Desember 2008 oleh Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan

tersebut diantaranya perubahan nama Perusahaan menjadi PT. Polaris Investama Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pengesahan No. AHU-

93051.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008.

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang investasi. Untuk

menunjang kegiatan usaha tersebut Perusahaan menjalankan usaha di bidang perdagangan, pengembang (kontraktor), jasa,

pengangkutan, percetakan dan lain-lain.

Pada tanggal 26 Februari 2001, Perusahaan memperoleh Surat pemberitahuan Efektif atas Penyertaan Pendaftaran Emisi Saham No. S-

Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 16 Maret 2001.

c. Susunan entitas anak 

Operasi Kegiatan Usaha Persentase Jumlah

komersial kepemilikan Aset

PT. Universal Broker Indonesia 2004 Perdagangan efek 76,42% 165.654.750.060      

PT. Binong Nuansa Permai 2006 Konstruksi 99,75% 202.677.373.071      

PT. Polaris Indo Energy 2009 Pertambangan 99,90% 4.193.947.313          

Operasi Kegiatan Usaha Persentase Jumlah

komersial kepemilikan Aset

PT. Universal Broker Indonesia 2004 Perdagangan efek 76,42% 151.120.523.762      

PT. Binong Nuansa Permai 2006 Konstruksi 99,75% 196.807.205.671      

PT. Polaris Indo Energy 2009 Pertambangan 99,90% 4.171.472.916          

Entitas Anak

Pada tanggal 26 Februari 2001, Perusahaan memperoleh Surat pemberitahuan Efektif atas Penyertaan Pendaftaran Emisi Saham No. S-

290/PM/2001 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal untuk mengadakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat sejumlah

100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran Rp 200 setiap saham dan 35.000.000 waran seri

I yang diberikan secara cuma-cuma, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan nilai

nominal Rp 100 setiap saham.

Pada tahun 2003 dan 2004, Perusahaan berturut-turut melakukan Penawaran Umum Terbatas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(HMETD) I dan II kepada pemegang saham. Penawaran Umum Terbatas I Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada

pemegang saham sejumlah 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham. Penawaran Umum Terbatas II kepada

pemegang saham sejumlah 409.200.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.

31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mengkonsolidasikan Entitas Anak dengan kepemilikan langsung yang

dikendalikan dengan kepemilikan mayoritas berikut ini:

Entitas Anak

31 Desember 2013
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

1. UMUM - LANJUTAN

c. Susunan entitas anak-lanjutan

PT. Universal Broker Indonesia

PT. Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) didirikan berdasarkan akta Notaris Soebagio Ronoatmodjo, S.H., No. 22 tanggal 8

September 1989 dengan nama PT. Jasura Finance Corporation. Akta ini telah diubah dengan akta No. 51 tanggal 16 Oktober 1989 dari

notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-

10068.HT.01.01-TH tanggal 31 Oktober 1989.

Anggaran dasar Entitas Anak mengalami perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Secara Tertulis PT. Universal

Broker Indonesia No. 8 tanggal 8 Agustus 2008 oleh B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang mengenai perubahan seluruh

anggaran dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta

perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

84702.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 November 2008.

PT. Universal Broker Indonesia memiliki penyertaan saham pada PT. Treasure Fund Investama sebesar Rp. 24.500.000.000 atau sebesar

98% dari total saham. PT. Treasure Fund Investama didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Treasure

Fund Investama No. 1 tanggal 1 Maret 2004 oleh B. Andy Widyanto, SH., Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06362HT.01.01.TH.2004 tanggal 15 Maret 2004.

Perusahaan kemudian melaksanakan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT. Treasure Fund Investama No. 2 tanggal 1 April 2004 yang dibuat di hadapan notaris yang sama. 

Anggaran dasar PT. Treasure Fund Investama telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Treasure Fund Investama No. 15 tanggal 21 Mei 2008 oleh B. Andy Widyanto S.H., Notaris di Tangerang, dimana para pemegang

saham memutuskan beberapa hal, antara lain peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat

puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3307.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Juni

PT. Binong Nuansa Permai

PT. Polaris Indo Energy

d. Susunan Pengurus

Komisaris

Komisaris Utama :  Sandhy SiswantoTan Kiem Hok

Komisaris :  Sudjono Tanu Handoko

Direksi

Direktur Utama :  Taffy Tjahya Indra

Direktur :  Ario Purboyo

PT. Polaris Indo Energy memiliki penyertaan saham pada PT. Polaris Indonesia sebesar Rp. 499.500.000 atau sebesar 98% dari total

saham. PT. Polaris Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 35 tanggal 13 Juli 2009 oleh Yulia, SH.,

Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan

Surat Keputusan No. AHU-32741.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Polaris Investama Tbk No. 69 tanggal 14 Juli

2014 oleh Yulia S.H., Notaris di Jakarta susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

PT. Binong Nuansa Permai didirikan berdasarkan akta Notaris Sinta Susikto S.H., No. 233 tanggal 29 Maret 1988. Akta pendirian

tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-

5721.HT.01.01.TH'88 tanggal 7 Juli 1988.

2008.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 29 Juli 2008 oleh B. Andy Widyanto S.H., Notaris di Tangerang, dimana pemegang saham

memutuskan untuk merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia No. AHU-60996.AH.01.02 .Tahun 2008 tanggal 10 September 2008.

PT. Polaris Indo Energy didirikan berdasarkan akta Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta No. 22 tanggal 7 Juli 2009 dan telah

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No.AHU-31609.AH.01.01-Tahun 2009

tanggal 10 Juli 2009.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

1. UMUM - LANJUTAN

d. Susunan pengurus-lanjutan

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Tan Kiem Hok

Anggota : Akbar

Anggota : Retnowati

2.

a. Standar yang berlaku pada tahun berjalan

- ISAK 27, “Pengalihan Aset dari Pelanggan”;

- ISAK 28, “Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas”;

- ISAK 29, “Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka”.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum berlaku
Penerapan interpretasi baru berikut yang berlaku sejak 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

-

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan dan Entitas Anak mempekerjakan masing-masing sebanyak 90 karyawan

dan 93 karyawan (tidak diaudit).

PENERAPAN PERNYATAAN DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK REVISI DAN ISAK)

PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian

Berikut ini standar dan interpretasi baru dan revisi yang diterapkan dalam laporan keuangan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai

pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam

laporan keuangan tahun sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi akuntasi untuk transaksi dimasa datang.

-

-

- ISAK 29, “Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka”.

-

-

-

-

-

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan kepatuhan

PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”, yang diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua

pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan PSAK No. 15

(Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.

PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran

nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Laporan keuangan Entitas Anak yang bergerak di bidang perantara pedagang efek telah disiapkan sesuai Peraturan No. VIII.G.17

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terdapat di dalam Pedoman

Akuntansi Perusahaan Efek yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK.

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar

Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) serta

peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di

Pasar Modal.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan

interpretasi terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PSAK No. 66, “Pengaturan Bersama”, yang diadopsi dari IFRS 11, menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No.

12. PSAK ini menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian ventura bersama.

PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian

kelompok pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari

pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”, yang diadopsi dari IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi

ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

PSAK No. 15 (Revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”, yang diadopsi dari IAS 28, mengatur

penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.

PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan

pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

8



PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

b. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

c. Prinsip konsolidasian

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan, dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian

disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam

kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya historis pada umumnya berdasarkan nilai wajar yang digunakan pada saat

pertukaran aset.

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan

Entitas Anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan

operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk perusahaan

memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara.

Hak minoritas terdiri dari jumlah kepemilikan pada tanggal terjadinya penggabungan usaha (Catatan 3d) dan bagian minoritas dari

perubahan ekuitas sejak tanggal dimulainya penggabungan usaha. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas

dialokasikan kepada bagian induk perusahaan.

Hasil dari Entitas Anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif

penjualan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan

akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis

e. Transaksi dalam mata uang asing

Kurs mata uang asing yang  digunakan 31 Desember 2014 31 Desember 2013

Dolar Amerika Serikat 12.440Rp                 12.189Rp                 

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan, dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Periode pengukuran adalah periode dari tanggal akuisisi hingga tanggal Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh informasi lengkap

tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan periode pengukuran maksimum satu tahun dari tanggal akuisisi.

Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian untuk

tahun yang bersangkutan.

Nilai tukar

Pembukuan Perusahaan dan Entitas Anak diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selama

tahun berjalan dicatat sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan

konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. 

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan Entitas

Anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntasinya belum selesai dalam laporan keuanganya. Selama periode

pengukuran, pihak pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru

yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui

pada tanggal tersebut.

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya akuisisi adalah nilai agregat nilai wajar ( pada tanggal pertukaran)

dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau ditanggung dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas

pengendalian dari pihak diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Dalam penerapannya, imbalan untuk akuisis termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan

kontijensi diukur terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar disesuaikan dengan biaya akuisisi

ketika memenuhi syarat sebagai penyesuaian pengukuran periode. Semua perubahan selanjutnya ddalam nilai wajar dari imbalan

kontijensi diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Perubahan dalam nilai

wajar dari imbalan kontijensi yang di klasifikasikan sebagai ekuitas tidak dicatat.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

f. Transaksi Dengan Pihak -Pihak Yang Berelasi

1) Orang atau keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

i. Pengendalian atau pengendali bersama atas entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau

iii. Personil manajamen kunci entitas atau entitas induk dari entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi denga entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

i.

ii.

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv.

v.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1).

vii.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam hal ini dirujuk sebagai

"Entitas Pelapor") sebagai berikut :

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas

anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya.

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas

yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas

sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

Orang yang diidentifikasi dalam poin 1 (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas

(suatu entitas induk dari entitas).

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 konsolidasian.

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang

merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

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

g. Kas dan Setara Kas

h. Deposito Berjangka

i. Transaksi Repo dan Reverse Repo

j. Portofolio Efek

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.

Deposito berjangka baik yang dijaminkan untuk pinjaman bank maupun yang tidak dijaminkan dinyatakan sebesar biaya perolehan

diamortisasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Transaksi repo bukan merupakan suatu penghentian pengakuan. Perusahaan mengakui liabilitas sebesar nilai pembelian kembali

dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi.

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

diamortisasi.

Pendapatan (beban) bunga yang timbul atas perjanjian reverse repo (repo) ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode kontrak

dengan metode suku bunga efektif.

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 komprehensif konsolidasian tahun berjalan.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

k. Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laporan laba rugi;

- Tersedia untuk dijual;

- Pinjaman yang diberikan dan piutang; dan

- Dimiliki hingga jatuh tempo.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

FVTPL memiliki 2 (dua) sub kategori, yaitu:

1.

2. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (Held For Trading) .

-

-

Seluruh aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana

pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan 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 konsolidasian, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

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 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 risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang

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

-

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

merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil

untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

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.

berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang

kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau

merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) 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.

Kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang reverse repo, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang usaha, piutang nasabah,

deposito pada lembaga kliring dan penjaminan, piutang lain-lain, biaya dibayar di muka dan uang muka (uang muka pembelian lahan)

dan aset lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai

“pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka

pendek, ketika pengakuan pendapatan 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.

Aset dan liabilitas keuangan dari transaksi efek saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika

memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk

menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

k. Aset Keuangan - lanjutan

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available For Sale (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available For Sale (AFS)

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

dinyatakan pada nilai wajar. 

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.

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 dan kemampuan yang positif untuk

memilikinya 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

menggunakanmetode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai, dengan pendapatan diakui pada tingkat pengembalian yang

efektif dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

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.

Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available For Sale (AFS)

Metode suku bunga efektif

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

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 komprehensif konsolidasian.

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

dividen ditetapkan.

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.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

k. Aset Keuangan - lanjutan

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.

terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi 

Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik

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.

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.

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.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat

dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang

sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian hingga nilai tercatat investasi pada tanggal

pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

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.

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 komprehensif konsolidasian dalam tahun yang

bersangkutan.

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.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui

secara langsung ke ekuitas.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

l. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen ekuitas

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.

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 dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak diklasifikasi sesuai dengan substansi

perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

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.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan Entitas Anak setelah dikurangi dengan

seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung

Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak dicatat dengan menggunakan metode biaya.

Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

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

-

-

-

Liabilitas keuangan lainnya

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan Entitas Anak

telah dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya

berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Perusahaan, dan informasi tentang

kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau

merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan

kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

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.

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.

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

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

pinjaman.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

m. Penyertaan pada Bursa Efek

n. Beban Dibayar Dimuka

o. Persediaan Aset Real Estat

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- Biaya praperolehan tanah;

- Biaya perolehan tanah;

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya

pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah

yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan.

Aset real estat terdiri dari bangunan yang siap dijual, tanah belum dikembangkan dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan

sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Beban dibayar di muka diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat dari masing-masing beban dengan menggunakan metode garis

lurus (Straight Line Method).

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.

Tanah belum dikembangkan merupakan tanah mentah yang belum dikembangkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai

realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan

tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau

dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

- Biaya perolehan tanah;

- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek; dan

- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat.

Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek adalah:

- Biaya praperolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh

-

Beban yang diakui pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

Pengkajian atas estimasi dan alokasi biaya dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial, jika

terjadi perubahan mendasar Perusahaan dan entitas anak akan melakukan revisi dan  realokasi biaya.

Aset real estat untuk tujuan diperdagangkan dan akan terealisasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan disajikan

sebagai aset lancar.

Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan, yang dijual atau dialihkan,

sehubungan dengan penjualan unit.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi 
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

p. Aset tetap

Tahun

Bangunan dan prasarana 20

Kendaraan 4

Inventaris kantor 4

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Perbaikan yang menambah masa manfaat atau

meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap dikapitalisasi ke harga perolehan aset terkait dan disusutkan dengan tingkat penyusutan aset

yang bersangkutan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan

konsolidasian. Keuntungan atau kerugian dari pendapatan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif

konsolidasian periode berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap

yang bersangkutanpada saat selesai dan siap digunakan.

PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset tetap, ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat

memahami informasi mengenai investasi entitas pada aset tetap dan perubahan pada investasi tersebut. Penerapan PSAK ini tidak

berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan

setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset

tetap sebagai berikut :

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

r. Imbalan Kerja

Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2010) tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian, kecuali pada

pengungkapan yang diharuskan. Entitas Anak memilih mempertahankan kebijakan yang ada untuk mengakui keuntungan atau kerugian

aktuarial, yang mana menggunakan pendekatan koridor sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Entitas Anak menghitung imbalan pasca kerja pasti sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat

pendanaan yang disisihkan oleh perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

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 komprehensif

konsolidasian.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Project Unit Credit . Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang

belum diakui yang melebihi 10 % dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja

yang diperkiraan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut tidak menjadi

hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama tahun rata-rata sampai imbalan tersebut

menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti

disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, 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.

PSAK No. 24 (Revisi 2010) memberikan petunjuk untuk penghitungan dan dengan penambahan pengungkapan untuk imbalan kerja

dengan beberapa ketentuan transisi. Standar ini memberikan pilihan pengakuan laba atau rugi aktuarial sebagai alternatif atas

penggunaan pendekatan koridor, dimana laba atau rugi aktuarial diakui sebagai laba atau rugi pada tahun terjadinya sebagai bagian dari

pendapatan komprehensif lain. 
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

s. Sewa

Sebagai Lessor

Sebagai Lessee

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.

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.

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.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar

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.

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 konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

t. Provisi

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Transaksi efek berikut pendapatan komisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat

peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal

mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dilakukan.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan Provisi pada akhir

periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajibanya. Apabila suatu provisi diukur

menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban  kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini sari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomis untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang

diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

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 konsolidasian.

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.

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.

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.

Perusahaan sebagai lessee mengakui pembayaran sewa operasi sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

Transaksi efek berikut pendapatan komisi - lanjutan

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

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

Pendapatan manajer investasi

Pendapatan dividen dan bunga

Jasa pengelolaan investasi ditentukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan. Jasa

penjualan dan/atau jasa pembelian kembali serta jasa agen penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

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 Entitas Anak dan jumlah pendapatan

dapat diukur secara andal).

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.

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 bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan entitasa anak dan jumlah

Pendapatan penjualan real estat

1. Pendapatan bangunan rumah, rumah dan toko (ruko) dan bangunan sejenis lainya beserta kavling tananhnya (metode full accrual)

- Proses penjualan telah selesai

- Harga Jual akan tertagih dan pembayaran telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati

- Tagihan penjual tidak bersifat subordinasi dimasa yang akan datang; dan

-

2. Penjualan kavling tanah tanpa bangunan (full accrual)

-

- Harga jual akan tertagih

- Tagihan penjual tidak bersifat subordinasi dimasa yang akan datang; 

-

- Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan atas kavling tersebut.

Penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan lagi untuk menyelesaikan pematangan lahan yang dijual atau

pembangunan fasililitas yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli; dan

Jika salah satu persayaratan di butir 1 dan 2 belum terpenuhi maka semua pembayaran yang diterima dari pelanggan disajikan sebagai

uang muka pelanggan sampai semua persyaratan pengakuan pendapatan terpenuhi.

Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui transaksi yang secara

substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Perusahaan dan entitasa anak 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.

Jumlah pembayaran yang diterima telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlahnya tidak dapat

dikembalikan kepada pembeli
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
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(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

Beban

Beban lainnya diakui pada periode terjadinya.

v. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Tidak Final

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut

akuntansi yang diakui pada periode berjalan.Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan

sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi komprehensif konsolidasian, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang

pajak.Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya

tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

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.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 46 “Pajak Penghasilan” (Revisi 2010), yang

mensyaratkan Perusahaan dan entitas anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan

(penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan transaksi dan

kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK revisi ini tidak berdampak secara signifikan terhadap laporan

keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan Tidak Final

w. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tahun yang

bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan

saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan

pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud

untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang

berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung

di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

PSAK No. 56 (Revisi 2011), laba per saham, menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya

banding kinerja antara entitas yang berbeda pada tahun pelaporan yang sama dan antara tahun pelaporan yang berbeda untuk entitas yang

sama. Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset

dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas kecuali perbedaan yang

berhubungan dengan pajak penghasilan final. 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.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas

diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada

akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak

ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir tahun pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar

laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan

tersebut.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang

berlaku.
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PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
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3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - LANJUTAN

x. Rekening Efek

y. Penyertaan Saham

z. Informasi Segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

-

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.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan Entitas Anak yang secara regular

direview oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

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.

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 dan Anak Perusahaan, namun dicatat secara off balance sheet  pada Buku Pembantu Dana dan Buku Pembantu Efek.

Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban

terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

-

- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

4. PENGGUNAAN PENILAIAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

a. Penilaian

- Penentuan mata uang fungsional

- Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak 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.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka

terfokus pada kategori dari setiap produk.

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak, 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:

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

Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya

yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
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4. PENGGUNAAN PENILAIAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN - LANJUTAN

b. Estimasi dan Asumsi

1. Pertimbangan yang dibuat dalam penerapan kebijakan akuntansi

2. Sumber ketidakpastian estimasi

Rugi penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya direview secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya

perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang

bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

Berikut pertimbangan kritikal, selain yang berkaitan dengan estimasi (lihat 4b dibawah), yang dilakukan manajemen pada saat

proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak yang berpengaruh paling signifikan pada jumlah yang diakui di

laporan keuangan konsolidasian.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan dan entitas anak melaporkan pajak berdasarkan sistem self-

assessment . Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Perusahaan dan entitas anak memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan yang

signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Perusahaan dan entitas anak.

Informasi asumsi utama mengenai masa datang dan sumber utama dari estimasi lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki

risiko signifikan yang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode

pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Perusahaan dan entitas anak membuat penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang marjin dan

piutang nasabah. Penyisihan tersebut dibentuk apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa

saldo tersebut tidak akan tertagih.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Manfaat karyawan

Identifikasi piutang marjin dan piutang nasabah tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda

dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat piutang marjin dan piutang nasabah serta biaya

piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi.

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan

aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas aset

sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya

karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat

kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode

pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap. Nilai tercatat

aset tetap diungkapkan dalam Catatan No. 15.

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam

menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi

yang berbeda dari asumsi entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh

terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsie entitas anak dianggap tetap dan wajar,

namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja entitas anak.

saldo tersebut tidak akan tertagih.

21



PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Kas

Rupiah 87.093.400               1.671.542.915          

Bank

Rupiah

PT. Bank CIMB Niaga Tbk 2.450.586.584          1.873.513.714          

PT. Bank Central Asia Tbk 947.360.923             1.506.825.601          

PT. Bank Capital Indonesia Tbk 472.895.777             9.205.165                 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 317.944.693             651.648.470             

PT. Bank Permata Tbk 53.836.667               43.893.004               

PT. Bank International Indonesia Tbk 1.136.000                 -                               

PT. Bank Saudara -                               2.902.808                 

PT. Bank Finconesia -                               2.721.700                 

PT. Bank Panin Tbk -                               1.290.199                 

PT. Bank Mega Tbk -                               772.820                    

Dollar AS

PT. Bank CIMB Niaga Tbk

(USD 36.783,89 dan USD 36.903,25 masing-masing pada

tanggal 31 Desember 2014 dan 2013) 457.591.592             449.813.660             

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

(USD 5.868,82 dan USD 17.703,03 masing-masing pada

tanggal 31 Desember 2014 dan 2013) 88.168.606               215.782.224             

PT. Bank Panin Tbk

(USD 7.087,51 dan USD 609.93 masing-masing pada

tanggal 31 Desember 2014 dan 2013) 6.660.990                 7.434.403                 

PT. Bank Saudara

(USD 153,00 pada tanggal 31 Desember 2013) -                               1.864.917                 

Deposito

Rupiah

PT. Bank CIMB Niaga Tbk 1.800.000.000          17.000.000.000        

PT. Bank Mega Tbbk -                               5.000.000.000          

JUMLAH 6.683.275.232          28.439.211.601        

6. PORTOFOLIO EFEK

2014 2013

Portofolio efek untuk diperdagangkan           43.237.607.433           32.085.891.203 

Portofolio tersedia untuk dijual                                  -                                  - 

          43.237.607.433           32.085.891.203 Jumlah

Akun ini merupakan portofolio efek milik PT. Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) berupa efek yang bersifat ekuitas dengan rincian

sebagai berikut:

Tingkat suku bunga deposito rata-rata sebesar 3% - 7% per tahun dan 6% - 7% per tahun masing-masing pada tahun 2014 dan 2013.
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6. PORTOFOLIO EFEK - LANJUTAN

Dijaminkan Dipinjamkan Tidak dijaminkan Total

Pihak ketiga                                  -                                 -           31.689.331.240           31.689.331.240 

Pihak berelasi                                  -                                 -                                  -                                  - 

                                 -                                 -               297.701.585               297.701.585 

                                 -                                 -           11.250.574.608           11.250.574.608 

                                 -                                 -           43.237.607.433           43.237.607.433 

Dijaminkan Dipinjamkan Tidak dijaminkan Total

Pihak ketiga                                  -                                 -           24.725.184.158           24.725.184.158 

Pihak berelasi                                  -                                 - 

                                 -                                 -               320.494.768               320.494.768 

                                 -                                 -             7.040.212.277             7.040.212.277 Kenaikan (penurunan) nilai

Jumlah

 2014 

Kenaikan (penurunan) nilai

Reksa dana

Reksa dana

 2013 

Saham

Ditambah (dikurangi):

Ditambah (dikurangi):

Saham

                                 -                                 -             7.040.212.277             7.040.212.277 

                                 -                                 -           32.085.891.203           32.085.891.203 

7. PIUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN

a. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

 2014  2013 

Piutang transaksi bursa 3.584.180.300          5.522.310.000          

Setoran jaminan 1.891.014.284          1.441.558.310          

Jumlah 5.475.194.584          6.963.868.310          

b. Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan

 2014  2013 

Utang transaksi bursa 8.451.862.000          15.714.987.500        

Jumlah 8.451.862.000          15.714.987.500        

Merupakan tagihan PT. Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) kepada pihak PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

sehubungan dengan transaksi  jual efek yang dilakukan oleh Entitas Anak. 

Kenaikan (penurunan) nilai

Jumlah

Entitas Anak tidak membentuk cadangan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen Entitas Anak berkeyakinan bahwa piutang tersebut

dapat tertagih.

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:

Nilai wajar portofolio efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh

BEI, sedangkan nilai wajar Reksa Dana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

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

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

a. Berdasarkan hubungan

Pihak berelasi

Nasabah Pemilik Rekening -                                    -                               

Nasabah Kelembagaan -                                    -                               

Sub Jumlah -                               -                               

Pihak ketiga

Saldo masing-masing 

lebih atau sama dengan 5% 15.571.483.268        11.589.919.285        

kurang dari 5% 5.377.606.636          18.679.003.815        

Sub Jumlah 20.949.089.904        30.268.923.100        

Dikurangi penyisihan piutang tak tertagih -                               -                               

JUMLAH 20.949.089.904        30.268.923.100        

b. Berdasarkan pihak

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dengan nasabah yang dilakukan oleh PT. Universal Broker

Indonesia (Entitas Anak), dengan rincian sebagai berikut: 

b. Berdasarkan pihak

Nasabah Pemilik Rekening

Transaksi Reguler 20.949.089.904        30.268.923.100        

Transaksi Marjin -                               -                               

Sub Jumlah 20.949.089.904        30.268.923.100        

Dikurangi penyisihan piutang tak tertagih -                               -                               

JUMLAH 20.949.089.904        30.268.923.100        

9. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

2014 2013

Pihak Ketiga :

Rupiah

Piutang penjualan rumah dan kavling -                               -                               

Piutang kegiatan jasa manajer investasi 10.421.421.786        3.787.993.936          

JUMLAH 10.421.421.786        3.787.993.936          

Umur piutang 2014 2013

Belum jatuh tempo -                               -                               

1 - 30  hari 10.421.421.786        3.787.993.936          

JUMLAH 10.421.421.786        3.787.993.936          

Berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang usaha pada akhir tahun, pihak manajemen Perusahaan dan Entitas Anak

berkeyakinan bahwa semua piutang usaha dapat ditagih, sehingga tidak melakukan penyisihan atas piutang usaha.

Analisis umur dari piutang usaha Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut :

Entitas Anak tidak membentuk cadangan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut dapat tertagih.
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10. PIUTANG REVERSE REPO

Efek Nominal Tanggal Lokasi Jatuh Nilai Beli Nilai Jual Pendapatan Piutang

Transaksi efek  tempo Kembali  Bunga Revers Repo

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 5.500.000.000     08/12/2014 Jakarta 08/01/2015 5.500.000.000       5.552.097.222 40.333.333 5.540.333.333       

PT Inti Agri Resources Tbk 5.000.000.000     08/12/2014 Jakarta 08/01/2015 5.000.000.000       5.051.666.667 40.000.000 5.040.000.000       

PT Tempo Scan Pacific Tbk 5.000.000.000     10/12/2014 Jakarta 12/01/2015 5.000.000.000       5.045.833.333 30.555.556 5.030.555.556       

PT Inti Agri Resources Tbk 5.000.000.000     10/12/2014 Jakarta 12/01/2015 5.000.000.000       5.055.000.000 36.666.667 5.036.666.667       

PT Inti Agri Resources Tbk 5.000.000.000     10/12/2014 Jakarta 12/01/2015 5.000.000.000       5.055.000.000 36.666.667 5.036.666.667       

PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 2.388.245.000     17/12/2014 Jakarta 19/01/2015 2.388.245.000       2.412.326.470 10.946.123 2.399.191.123       

PT. Indika Energy Tbk 611.755.000        17/12/2014 Jakarta 19/01/2015 611.755.000          617.923.530 2.803.877 614.558.877          

PT. Astra Otoparts Tbk 7.000.000.000     17/12/2014 Jakarta 19/01/2015 7.000.000.000       7.070.583.333 32.083.333 7.032.083.333       

PT Inti Agri Resources Tbk 6.500.000.000     29/12/2014 Jakarta 29/01/2015 6.500.000.000       6.567.166.667 6.500.000 6.506.500.000       

Jumlah efek dibeli dengan janji dijual kembali 42.000.000.000     42.427.597.222     236.555.556           42.236.555.556     

Efek Nomor Seri Nominal Tanggal Lokasi jatuh Nilai Beli Nilai Jual Pendapatan Piutang

Transaksi efek tempo Kembali  Bunga Revers Repo

PT Tempo Scan Pacific Tbk 5.000.000.000     04/12/2013 Jakarta 03/01/2014 5.000.000.000       5.050.000.000       46.666.667 5.046.666.667       

PT. Hexaindo Adiperkas Tbk 2.178.700.000     11/12/2013 Jakarta 10/01/2014 2.178.700.000       2.202.302.583       16.521.808 2.195.221.808       

PT. Indika Energy Tbk 821.300.000        11/12/2013 Jakarta 10/01/2014 821.300.000          830.197.417          6.228.192 827.528.192          

PT. Astra Otopart Tbk 7.000.000.000     11/12/2013 Jakarta 10/01/2014 7.000.000.000       7.075.833.333       53.083.333 7.053.083.333       

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 4.000.000.000     16/12/2013 Jakarta 16/01/2014 4.000.000.000       4.044.777.778       23.111.111 4.023.111.111       

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 5.285.000.000     30/12/2013 Jakarta 30/01/2014 5.285.000.000       5.339.611.667       3.523.333 5.288.523.333       

PT. Panin Financial Tbk 1.715.000.000     30/12/2013 Jakarta 30/01/2014 1.715.000.000       1.732.721.667       1.143.333 1.716.143.333       

Jumlah efek dibeli dengan janji dijual kembali 26.000.000.000     26.275.444.444     150.277.778           26.150.277.778     

Tingkat bunga piutang reverse repo adalah 12%  - 13%  masing-masing untuk tahun 2014 dan 2013.

2014

2013

Perusahaan tidak membentuk cadangan piutang ragu-ragu atas piutang reserve Repo karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut dapat 

tertagih.
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11. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK

Akun ini merupakan piutang kepada perusahaan efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek 

2014 2013

a. Berdasarkan hubungan

Pihak berelasi

Jumlah -                               -                               

Pihak ketiga

PT. Milenium Danatama Sekuritas 612.000.000             -                               

PT. Trimegah Securities 12.374.500               -                               

Jumlah 624.374.500             -                               

b. Berdasarkan kegiatan

Transaksi Beli Efek -                               -                               

Jumlah -                               -                               

12. PERSEDIAAN ASET REAL ESTAT

Persediaan terdiri dari : 2014 2013

Aset lancarAset lancar

Persediaan bahan industri real estat

Persediaan tanah 8.421.768.216          8.421.768.216          

Persediaan rumah jadi 733.255.376             2.441.419.344          

JUMLAH 9.155.023.592          10.863.187.560        

Aset tidak lancar

Tanah belum dikembangkan 174.980.000.000      174.980.000.000      

Tanah dalam pengembangan 4.513.930.859          708.535.465             

JUMLAH 179.493.930.859      175.688.535.465      

13. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Persediaan tanah atas nama PT. Binong Nuansa Permai (Entitas Anak) dijaminkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT. Bank Victoria

International Tbk (Lihat Catatan No. 20).

Akun ini merupakan pajak yang dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan saldo sebesar Rp. 160.720.294 pada tanggal

31 Desember 2013.

Tanah belum dikembangkan pada tahun 2014 dan 2013 tersebut merupakan tanah milik PT. Binong Nuansa Permai (Entitas Anak) dengan

luas 346.774 meter persegi yang terletak di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol - Jawa Barat dan tanah seluas 273.322 meter persegi yang

terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol - Jawa Barat dimana saldo pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp. 174.980.000.000,- 
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14. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari 2014 2013

Pihak berelasi

PT. Soegee Commodity 35.623.401.959        24.296.832.589        

Pihak ketiga

Piutang karyawan 125.411.564             197.693.500             

Piutang pendapatan bunga deposito 236.713                    -                               

Piutang pihak ketiga lain 550.001                    206.442.148             

JUMLAH 35.749.600.237        24.700.968.238        

15. ASET TETAP

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Perusahaan dan Entitas Anak tidak membentuk cadangan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut

dapat tertagih.

2014

Berdasarkan Perjanjian No. 0095A/DIR/UB/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan telah beberapa kali diubah dan diperpanjang, terakhir melalui 

Perjanjian No 104A/DIR/UB/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, Perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada PT. Soegee

Commodity (pihak yang berelasi) dengan nilai plafond pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada

tanggal 27 Juni 2015. Saldo atas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar

Rp. 35.623.401.959,- dan Rp. 24.296.832.589.

Harga perolehan :

Kepemilikan langsung

Tanah 686.431.872             -                               -                               686.431.872             

Bangunan 441.435.444             -                               -                               441.435.444             

Kendaraan 2.810.175.000          -                               -                               2.810.175.000          

Sarana dan prasarana 2.586.376.047          -                               -                               2.586.376.047          

Inventaris kantor 4.784.736.696          471.265.874             457.046.324             4.798.956.246          

JUMLAH 11.309.155.058        471.265.874             457.046.324             11.323.374.609        

Akumulasi penyusutan :

Kepemilikan langsung

Bangunan 198.645.911             22.071.803               -                               220.717.714             

Kendaraan 2.411.601.617          373.392.653             -                               2.784.994.270          

Sarana dan prasarana 2.586.376.047          -                               -                               2.586.376.047          

Inventaris kantor 4.447.320.738          236.366.505             457.046.324             4.226.640.919          

JUMLAH 9.643.944.313          631.830.961             457.046.324             9.818.728.950          

NILAI BUKU 1.665.210.745          1.504.645.658          

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Harga perolehan :

Kepemilikan langsung

Tanah 686.431.872             -                               -                               686.431.872             

Bangunan 441.435.444             -                               -                               441.435.444             

Kendaraan 2.810.175.000          -                               -                               2.810.175.000          

Sarana dan prasarana 2.586.376.047          -                               -                               2.586.376.047          

Inventaris kantor 4.364.812.946          419.923.750             -                               4.784.736.696          

JUMLAH 10.889.231.308        419.923.750             -                               11.309.155.058        

2013
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15. ASET TETAP - LANJUTAN

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Akumulasi penyusutan :

Kepemilikan langsung

Bangunan 176.574.154             22.071.757               -                               198.645.911             

Kendaraan 1.817.980.367          593.621.250             -                               2.411.601.617          

Sarana dan prasarana 2.586.376.047          -                               -                               2.586.376.047          

Inventaris kantor 3.938.586.461          508.734.277             -                               4.447.320.738          

JUMLAH 8.519.517.029          1.124.427.284          -                               9.643.944.313          

NILAI BUKU 2.369.714.279          1.665.210.745          

16. BEBAN DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

2013

Beban penyusutan aset tetap tahun untuk yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dialokasikan ke beban umum dan

administrasi masing-masing sebesar  Rp. 631.830.961 dan Rp. 1.124.427.284 (Lihat Catatan No. 33).

Pada tahun 2014 dan 2013, aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing

sebesar Rp. 1.145.000.000 dan Rp. 1.891.281.250. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk

menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Uang muka pajak - SKP 1.821.681.087          1.701.681.087          

Asuransi dibayar di muka 64.583.854               112.176.113             

Iklan dan promosi 35.646.600               57.138.833               

Biaya dibayar di muka lain-lain 284.058.278             144.522.124             

JUMLAH 2.205.969.819          2.015.518.158          

17. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Uang jaminan 1.105.845.682          1.575.700.524          

NILAI TERCATAT 1.105.845.682          1.575.700.524          

Akun uang muka pajak merupakan jumlah angsuran yang dibayarkan oleh PT. Binong Nuansa Permai (Entitas Anak) sehubungan telah

diterimanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang dibayar sampai dengan

tanggal  31 Desember 2014 dan 2013.
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18. UTANG NASABAH

2014 2013

a. Berdasarkan hubungan

Pihak berelasi

Nasabah pemilik rekening -                               -                               

Nasabah kelembagaan -                               -                               

JUMLAH -                               -                               

b. Berdasarkan kegiatan

Pihak ketiga

Saldo masing-masing 

lebih atau sama dengan 5% 15.579.106.184        1.208.616.400          

kurang dari 5% 7.593.303.078          22.689.627.171        

JUMLAH 23.172.409.262        23.898.243.571        

19. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari: 2014 2013

PT. Binong Nuansa Permai

Rupiah

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari transaksi perdagangan efek yang dilakukan PT. Universal Broker Indonesia - Entitas Anak

dengan nasabah, dengan rincian sebagai berikut: 

Rupiah

Utang konstruksi 350.990.854             667.210.414             

JUMLAH 350.990.854             667.210.414             

20. UTANG  BANK JANGKA PENDEK

PT. Bank Capital Indonesia Tbk

PT. Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Baru No. 096/OL/CCD-VIC/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014 Perusahaan

memperoleh Fasilitas Kredit berupa fasilitas modal kerja dari PT. Bank Victoria International Tbk. Jumlah plafond atas fasilitas kredit

tersebut sebesar Rp. 50 milyar dan berjangka waktu 12 bulan dan dengan tingkat bunga sebesar 16% per tahun. Fasilitas kredit tersebut

dijamin dengan 21 bidang tanah atas nama entitas anak yang terletak di Perumahan Meruya Residence Jakarta Barat..

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No.7 tanggal 19 Januari 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Capital

Indonesia Tbk berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Aksep dengan plafond kredit sebesar Rp. 35.000.000.0000. Fasilitas kredit tersebut

berjangka waktu satu tahun sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2012, dengan tingkat suku bunga sebesar 13% per tahun

dan dijamin dengan 53 bidang tanah di Meruya Residence milik Perusahaan. Pada tanggal 12 Februari 2013, Perjanjian Fasilitas Kredit dari

PT. Bank Capital Indonesia Tbk telah diperpanjang melalui Perjanjian Kredit No. 2 dengan jangka waktu satu tahun sampai dengan jatuh

tempo pada tanggal 12 Februari 2014. 

Pada tanggal 23 Desember 2014, fasilitas kredit dari PT. Bank Capital Indonesia Tbk tersebut telah diselesaikan.

Dalam persetujuan kredit tersebut terdapat beberapa batasan yang diberikan oleh pihak bank selaku pemberi kredit kepada Perusahaan

sebagai debitur (negative covenants ) diantaranya adalah Perusahaan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas kredit tersebut diluar

yang telah diperjanjikan, melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan

Perusahaan, melakukan perubahan anggaran dasar, mengikatkan diri sebagai penjamin (guarantor) kepada pihak lain dan batasan-batasan

lainnya. 

Pada tanggal 14 Februari 2014, Perjanjian Fasilitas Kredit dari PT. Bank Capital Indonesia Tbk telah diperpanjang melalui Perjanjian Kredit

No. 2 tertanggal 10 Februari 2014 dengan jangka waktu satu tahun sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2015. 

29



PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

21. UTANG PIHAK KETIGA LAIN

22. PERPAJAKAN

2014 2013

a. Utang pajak

Akun ini terdiri dari :

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 89.048.795               307.877.058             

Pajak Penghasilan pasal 21 151.483.556             123.848.968             

Pajak Penghasilan pasal 23 12.870.708               13.078.708               

Pajak Penghasilan pasal 25 10.288.935               5.744.195                 

Pajak Penghasilan Pasal 29 69.071.662               78.215.408               

Pajak penghasilan transaksi jual 671.343.446             324.588.347             

Pajak Pertambahan Nilai 323.084.779             21.405.293               

STP Pajak Pertambahan Nilai 193.571.231             -                               

JUMLAH 1.520.763.113          874.757.977             

Berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang No. 01666/TF/PAP/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 Perusahaan memperoleh fasilitas Anjak

Piutang dari PT. Transpacific Finance dengan plafond sebesar Rp. 40.000.000.000, dengan tingkat suku bunga atas fasilitas tersebut adalah

sebesar 14% per tahun dan dengan biaya provisi sebesar 1%. Fasilitas tersebut telah diperpanjang dan akan jatuh tempo tanggal 25 Juli

2015.

Pada tanggal 29 Desember 2014, PT. Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) memperoleh STP atas Pajak Pertambahan Nilai dengan

b. Beban pajak penghasilan

2014 2013

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Pajak kini (378.521.993)            (480.445.364)            

Pajak tangguhan 250.081.193             252.715.400             

JUMLAH (128.440.800)            (227.729.964)            

c. Pajak kini

2014 2013

Laba sebelum taksiran 

    pajak penghasilan menurut 

    laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 6.074.915.858          9.078.754.252          

Laba sebelum taksiran 

    pajak penghasilan menurut  

    laporan laba rugi komprehensif Entitas Anak (11.999.405.785)       (11.099.566.177)       

Laba sebelum taksiran  

   pajak penghasilan kena pajak 

   Perusahaan (5.924.489.928)         (2.020.811.925)         

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba kena pajak untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Pada tanggal 29 Desember 2014, PT. Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) memperoleh STP atas Pajak Pertambahan Nilai dengan

No. 00204/107/13/054/14 sampai dengan No. 00215/107/13/054/14 sebesar Rp. 193.571.231. Jumlah tersebut telah dilunasi pada

tanggal 22 Januari 2015.

Beban pajak penghasilan Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

adalah sebagai berikut :
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22. PERPAJAKAN - LANJUTAN

c. Pajak kini - lanjutan

2014 2013

Koreksi fiskal

Beda tetap

Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak -                               164.000.000             

Penghasilan yang telah dikenakan Pajak (215.845)                  (7.974.029)                

Jumlah beda tetap (215.845)                  156.025.971             

Jumlah koreksi fiskal (215.845)                  156.025.971             

Rugi fiskal (5.924.705.773)         (1.864.785.954)         

Taksiran penghasilan kena pajak 

- (rugi pajak)

   Entitas Anak 409.877.094             (21.616.705.808)       

Taksiran beban pajak tahun berjalan

Entitas Anak 378.521.993             480.445.364             

   Jumlah taksiran beban pajak tahun berjalan 378.521.993             480.445.364             

Dikurangi : Pajak dibayar di muka

Entitas Anak 

  Pajak penghasilan pasal 25 206.878.612             181.514.829               Pajak penghasilan pasal 25 206.878.612             181.514.829             

  Pajak penghasilan pasal 23 102.571.719             220.715.128             

Jumlah pajak dibayar di muka 309.450.331             402.229.957             

Utang pajak penghasilan

  Entitas Anak 69.071.662               78.215.408               

Taksiran Utang Pajak Penghasilan 69.071.662               78.215.408               

d.  Pajak tangguhan

2014 2013

Perusahaan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan -                               -                               

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan Entitas Anak seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan

konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :
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22. PERPAJAKAN - LANJUTAN

d.  Pajak tangguhan - lanjutan

2014 2013

Entitas Anak

Aset pajak tangguhan

Penyusutan aset tetap 28.830.863               69.698.780               

Uang jasa dan pesangon 

   karyawan 221.250.330             183.016.620             

Manfaat (beban) pajak tangguhan 250.081.193             252.715.400             

Perbedaan temporer tahun sebelumnya 1.265.862.651          1.013.147.251          

Saldo aset pajak tangguhan 1.515.943.844          1.265.862.651          

Saldo aset pajak tangguhan Perusahaan dan Entitas Anak 1.515.943.844          1.265.862.651          

23. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Jangka pendek

Beban transaksi 531.584.809             245.138.218             

Beban komisi 502.783.160             245.097.877             

Beban gaji dan tunjangan 314.000.000             -                               Beban gaji dan tunjangan 314.000.000             -                               

Beban jasa profesional 2.144.550.000          2.812.758.575          

Lain-lain 1.643.835                 4.594.874                 

JUMLAH 3.494.561.804          3.307.589.544          

24. UTANG PERUSAHAAN EFEK

a. Berdasarkan hubungan

2014 2013

Pihak berelasi -                               -                               

Jumlah -                               -                               

Pihak ketiga

PT. E-Capital Securities 1.350.000                 -                               

PT. Asia Capitalindo Sekuritas -                               1.800.000                 

Jumlah 1.350.000                 1.800.000                 

b. Berdasarkan kegiatan

Transaksi Beli Efek -                               -                               

Jumlah -                               -                               

Akun ini merupakan hutang kepada perusahaan efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh PT.

Universal Broker Indonesia (Entitas Anak). 
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25. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Uang muka penjualan 100.000.000             2.590.437.273          

Utang pembelian aset tetap -                               60.739.922               

Lain-lain - pihak ketiga 283.003.500             -                               

Lain-lain 668.441.186             410.540.711             

JUMLAH 1.051.444.686          3.061.717.906          

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG

2014 2013

Nilai pinjaman 10.000.000.000        10.000.000.000        

Angsuran yang telah dibayar (10.000.000.000)       (1.668.057.937)         

Saldo Pinjaman per 31 Desember 2013 -                               8.331.942.063          

Uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan uang muka penjualan tanah dan bangunan pada PT. Binong

Nuansa Permai (Entitas Anak). Transaksi tersebut belum diklasifikasikan ke dalam akun penjualan dikarenakan ketentuan atas pengakuan

penjualan belum terpenuhi.

PT. Binong Nuansa Permai, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dari PT. Bank Capital Indonesia Tbk berupa Pinjaman Angsuran

Berjangka sebesar Rp.10.000.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2013 dengan jangka waktu tiga tahun yang jatuh tempo pada tanggal 13 Mei

2016 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Fasilitas kredit tersebut di jaminkan dengan tanah Meruya Residence milik PT. Binong

Nuansa Permai. Rincian atas akun tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun -                               3.155.181.810          

Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun -                               5.176.760.253          

27. MODAL SAHAM

Pemegang saham Jumlah saham Jumlah saham Prosentase Jumlah

Seri A Seri B

Kore Goup Ltd -                               147.164.500             12,43% 14.716.450.000        

Credit Suisse Securities (Europe) -                               85.189.100               7,19% 8.518.910.000          

Nomura PB Nomines Ltd -                               80.000.000               6,76% 8.000.000.000          

Credit Suisse Securities (USA) -                               75.000.000               6,33% 7.500.000.000          
Masyarakat - dengan kepemilikan

kurang dari 5% 25.000.000               771.846.400             67,29% 102.184.640.000      

JUMLAH 25.000.000               1.159.200.000          100,00% 140.920.000.000      

Pemegang saham Jumlah saham Jumlah saham Prosentase Jumlah

Seri A Seri B

Richely Pacific Ltd -                               337.766.995             28,52% 33.776.699.500        

Kore Goup Ltd -                               148.664.500             12,55% 14.866.450.000        
Masyarakat - dengan kepemilikan

kurang dari 5% 25.000.000               672.768.505             58,92% 92.276.850.500        

JUMLAH 25.000.000               1.159.200.000          100,00% 140.920.000.000      

(Nilai nominal Rp. 100 dan Rp. 1.000)

31 Desember 2014

Pada tanggal 23 Desember 2014, fasilitas kredit dari PT. Bank Capital Indonesia Tbk tersebut telah diselesaikan.

(Nilai nominal Rp. 100 dan Rp. 1.000)

31 Desember 2013
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28. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian akun tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Agio saham 10.000.000.000        

Biaya emisi saham

Penawaran umum perdana (2.189.531.833)         

Penawaran Umum Hak I HMETD (1.350.000.000)         

Penawaran Umum Hak II HMETD (1.104.859.884)         

Jumlah 5.355.608.283          

29. CADANGAN UMUM

30. PENDAPATAN

2014 2013

Pendapatan atas usaha sekuritas

Pendapatan Perantara Pedagang Efek 15.227.864.270        14.759.026.061        

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris No. 71 tanggal 16 Juni 2014 dari Yulia, SH.

Notaris di Jakarta, Pemegang saham menyetujui antara lain cadangan umum sebesar Rp. 1.000.000.000 dari laba bersih tahun 2013.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Juni 2013 dari Yulia, SH.

Notaris di Jakarta, Pemegang saham menyetujui antara lain cadangan umum sebesar Rp. 1.250.000.000 dari laba bersih tahun 2012.

Pendapatan Perantara Pedagang Efek 15.227.864.270        14.759.026.061        

Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek 534.450                    14.001.563               

Pendapatan Kegiatan Manajer Investasi 9.170.051.887          11.121.754.865        

Sub Jumlah 24.398.450.607        25.894.782.489        

Pendapatan atas usaha property

Penjualan tanah dan rumah

Berdasarkan tipe rumah

  - Kavling -                               2.040.000.000          

  - Smart 2.090.909.091          -                               

  - Classic 2.577.128.182          1.204.078.636          

Sub Jumlah 4.668.037.273          3.244.078.636          

JUMLAH 29.066.487.879        29.138.861.125        

31. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Beban pokok penjualan atas usaha property

Beban pokok bangunan 1.708.163.968          520.630.456             

Beban pokok tanah -                               615.417.768             

JUMLAH 1.708.163.968          1.136.048.224          
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32. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Beban promosi dan iklan 93.371.500               83.284.590               

Beban komisi 69.212.727               72.487.028               

Beban lain-lain 47.213.339               42.076.186               

JUMLAH 209.797.566             197.847.804             

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan 8.625.962.784          7.780.093.979          

Beban komisi 4.962.928.399          3.070.266.362          

Beban sewa 2.561.782.322          2.837.891.533          

Beban jasa profesional 2.417.096.134          4.321.164.949          

Beban pajak, denda dan iuran 1.199.998.370          925.788.631             

Beban perjalanan dinas dan transportasi 950.949.634             727.857.906             

Beban uang jasa dan pesangon karyawan (Lihat Catatan No. 40) 885.001.321             732.066.481             

Beban pos dan telekomunikasi 707.802.218             682.742.974             

Beban penyusutan aset tetap (Lihat catatan No. 15) 631.830.961             1.124.427.284          

Beban pemeliharaan 560.292.182             871.612.208             

Beban perlengkapan kantor 334.704.874             298.742.245             

Beban sumbangan dan jamuan 300.477.133             1.243.213.122          

Beban legal dan perijinan 258.790.919             184.105.300             

Beban listrik 242.800.504             273.196.436             

Beban asuransi 88.753.624               388.492.138             

Beban lain-lain 29.914.325               18.517.009               

Beban pendidikan 15.005.540               40.242.642               

Beban transaksi 5.175.000                 4.665.000                 

JUMLAH 24.779.266.243        25.525.086.199        

34. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Pendapatan bunga deposito dan jasa giro 741.194.015             1.183.661.817          

Selisih kurs 219.243.407             2.592.094.909          

Pendapatan investasi reksadana - bersih 10.977.896.935        4.836.917.020          

Pendapatan lain-lain 1.101.835.887          3.172.007.730          

JUMLAH 13.040.170.245        11.784.681.476        

35. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari : 2014 2013

Beban administrasi bank 271.710.745             102.953.933             

Beban bunga pihak ketiga -                               8.351.481                 

Beban bunga bank dan provisi 9.062.803.745          4.874.500.708          

JUMLAH 9.334.514.490          4.985.806.122          
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36. ASET DALAM MATA UANG ASING

USD Rp

Aset

Bank 44.406,85                 552.421.188             

Investasi reksadana - TFI Xtra Ordinary I 1.026.866,34            12.774.217.240        

JUMLAH 1.071.273,19            13.326.638.428        

USD Rp

Aset

Bank 55.369,20                 674.895.204             

Investasi reksadana - TFI Xtra Ordinary I 845.697,62               10.308.208.324        

JUMLAH 901.066,82               10.983.103.528        

37. PENYERTAAN 

Akun ini terdiri dari: 2014 2013

2014

2013

Rincian penyertaan adalah sebagai berikut :

Nama penyertaan

PT. Bursa Efek Indonesia 135.000.000             135.000.000             

PT. HD Art Vision 2.532.347.400          2.532.347.400          

JUMLAH 2.667.347.400          2.667.347.400          

38. LABA PER SAHAM DASAR

2014 2013

Laba yang diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan 2.118.324.879          5.245.055.607          

Jumlah rata-rata tertimbang saham 1.184.200.000          1.184.200.000          

Laba persaham dasar 1,79                          4,43                          

Berikut adalah rekonsiliasi perhitungan laba bersih per saham dasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan

2013 :

Pada setiap tahun pelaporan, tidak terdapat efek berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada laba bersih per saham

Perusahaan.
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39. SEGMENTASI USAHA

2014 2013

PT. Universal Broker Indonesia

Pendapatan Perantara Pedagang Efek 15.227.864.270        14.759.026.061        

Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek 534.450                    14.001.563               

Pendapatan Kegiatan Manajer Investasi 9.170.051.887          11.121.754.865        

Jumlah 24.398.450.607        25.894.782.489        

PT. Binong Nuansa Permai

Tipe rumah hunian

  - Kavling -                               2.040.000.000          

  - Smart 2.090.909.091          -                               

  - Classic 2.577.128.182          1.204.078.636          

Jumlah 4.668.037.273          3.244.078.636          

JUMLAH PENJUALAN 29.066.487.879        29.138.861.125        

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Entitas Anak 

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Entitas Anak masing-masing PT. Universal Broker Indonesia dan PT. Binong Nuansa

Permai serta PT.Treasure Fund Investama (Entitas Anak dari PT. Universal Broker Indonesia) mencatat akrual manfaat kesejahteraan

Beban imbalan pasca kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:  2014  2013 

Biaya jasa kini 637.168.041             588.504.138             

Biaya bunga 255.735.002             137.929.831             

(Keuntungan) dan kerugian aktuarial bersih (7.901.722)                5.632.512                 

Jumlah 885.001.321             732.066.481             

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

 2014  2013 

Saldo Awal Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 3.244.226.728          2.512.160.247          

Beban Imbalan Kerja 885.001.321             732.066.481             

Jumlah 4.129.228.049          3.244.226.728          

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:
 2014  2013 

Saldo awal 3.244.226.728          2.512.160.247          

Beban tahun berjalan 885.001.321             732.066.481             

Pembayaran tahun berjalan -                               -                               

Jumlah 4.129.228.049          3.244.226.728          

Permai serta PT.Treasure Fund Investama (Entitas Anak dari PT. Universal Broker Indonesia) mencatat akrual manfaat kesejahteraan

karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT. Dian Artha Tama dengan menggunakan metode

“Projected Credit Unit” dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

37



PT. POLARIS INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

(Dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013)

(Dalam Rupiah)

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA - LANJUTAN

2014 2013

Tingkat diskonto 8,0% 8,5%

Tingkat Cacat 0,0% 0,0%

Tingkat kenaikan gaji 5% 5%

Tingkat kematian

Tingkat pengunduran diri

usia 18-44 5% 5%

usia 45-54 0% 0%

Usia pensiun normal 55 tahun 55 tahun

41. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan memiliki berbagai macam aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang lembaga kliring dan

penjaminan (termasuk jaminan), piutang nasabah, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang reverse repo, biaya dibayar di muka dan uang

muka (uang muka pembelian lahan) dan aset lain-lain yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam

menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Commissioners 

Standard Ordinary

(CSO) – 1980 

Commissioners 

Standard Ordinary

(CSO) – 1980 

2014 2013

Aset keuangan

   Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas 6.683.275.232          28.439.211.601        

Deposito berjangka -                               -                               

Piutang lembaga kliring dan penjaminan 5.475.194.584          6.963.868.310          

Piutang nasabah 20.949.089.904        30.268.923.100        

Piutang usaha 10.421.421.786        3.787.993.936          

Piutang perusahaan efek 624.374.500             -                               

Piutang lain-lain 35.749.600.237        24.700.968.238        

Piutang reverse repo 42.236.555.556        26.150.277.778        

Biaya dibayar di muka dan uang muka

 - uang muka pembelian lahan -                               -                               

Aset lain-lain 1.105.845.682          1.575.700.524          

   Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

Portofolio efek 43.237.607.433        32.085.891.203        

   Tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya

tidak dapat diukur dengan andal

Penyertaan saham 2.667.347.400          2.667.347.400          

Jumlah 169.150.312.312      156.640.182.090      

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

diantaranya utang nasabah, utang bank jangka pendek, utang pihak ketiga lain, utang lembaga kliring dan penjaminan, utang usaha,

utang perusahaan efek, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain  dan utang bank jangka panjang. 

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar

pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam

Catatan 3.
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41. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN - LANJUTAN

2014 2013

Liabilitas keuangan

  Liabilitas keuangan lainnya

Utang nasabah 23.172.409.262        23.898.243.571        

Utang bank jangka pendek 50.000.000.000        24.290.000.000        

Utang lembaga kliring dan penjaminan 8.451.862.000          15.714.987.500        

Utang usaha 350.990.854             667.210.414             

Utang pihak ketiga lain 35.000.000.000        35.000.000.000        

Utang perusahaan efek 1.350.000                 1.800.000                 

Utang lain-lain 1.051.444.686          3.061.717.906          

Beban yang masih harus dibayar 3.494.561.804          3.307.589.544          

Utang bank jangka panjang -                               8.331.942.063          

Jumlah 121.522.618.606      114.273.490.998      

 Nila Tercatat  Nilai Wajar 

Aset keuangan

   Pinjaman yang diberikan dan piutang

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

keuangan konsolidasian tahun 2014 dan 2013:

 2014 

   Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas 6.683.275.232          6.683.275.232          

Piutang lembaga kliring dan penjaminan 5.475.194.584          5.475.194.584          

Piutang nasabah 20.949.089.904        20.949.089.904        

Piutang usaha 10.421.421.786        10.421.421.786        

Piutang perusahaan efek 624.374.500             624.374.500             

Piutang lain-lain 35.749.600.237        35.749.600.237        

Piutang reverse repo 42.236.555.556        42.236.555.556        

Aset lain-lain 1.105.845.682          1.105.845.682          

   Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

Portofolio efek 31.987.032.825        43.237.607.433        

   Tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya

tidak dapat diukur dengan andal

Penyertaan saham 2.667.347.400          2.667.347.400          

Jumlah 157.899.737.706      169.150.312.314      

Liabilitas keuangan

  Liabilitas keuangan lainnya

Utang nasabah 23.172.409.262        23.172.409.262        

Utang bank jangka pendek 50.000.000.000        50.000.000.000        

Utang lembaga kliring dan penjaminan 8.451.862.000          8.451.862.000          

Utang usaha 350.990.854             350.990.854             

Utang pihak ketiga lain 35.000.000.000        35.000.000.000        

Utang perusahaan efek 1.350.000                 1.350.000                 

Utang lain-lain 1.051.444.686          1.051.444.686          

Beban yang masih harus dibayar 3.494.561.804          3.494.561.804          

Jumlah 121.522.618.606      121.522.618.606      
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41. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN - LANJUTAN

 Nila Tercatat  Nilai Wajar 

Aset keuangan

   Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas 28.439.211.601        28.439.211.601        

Deposito berjangka -                               -                               

Piutang lembaga kliring dan penjaminan 6.963.868.310          6.963.868.310          

Piutang nasabah 30.268.923.100        30.268.923.100        

Piutang usaha 3.787.993.936          3.787.993.936          

Piutang lain-lain 24.700.968.238        24.700.968.238        

Piutang reverse repo 26.150.277.778        26.150.277.778        

Aset lain-lain 1.575.700.524          1.575.700.524          

   Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

Portofolio efek 25.045.678.926        32.085.891.203        

   Tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya

tidak dapat diukur dengan andal

Penyertaan saham 2.667.347.400          2.667.347.400          

149.599.969.813      156.640.182.090      

 2013 

Liabilitas keuangan

  Liabilitas keuangan lainnya

Utang nasabah 23.898.243.571        23.898.243.571        

Utang bank jangka pendek 24.290.000.000        24.290.000.000        

Utang usaha 667.210.414             667.210.414             

Utang perusahaan efek 1.800.000                 1.800.000                 

Utang lain-lain 3.061.717.906          3.061.717.906          

Beban yang masih harus dibayar 3.307.589.544          3.307.589.544          

Jumlah 55.226.561.435        55.226.561.435        

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

*

*

*

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).

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.

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:

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.
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42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. MANAJEMEN MODAL

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

2014 2013

Utang nasabah 23.172.409.262        23.898.243.571        

Utang bank jangka pendek 50.000.000.000        24.290.000.000        

Utang lembaga kliring dan penjaminan 8.451.862.000          15.714.987.500        

Utang usaha 350.990.854             667.210.414             

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memaastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha Perusahaan

dan Entitas Anak dan memaksimalkan  keuntungan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk

memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang

saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Utang bersih meliputi seluruh pinjaman (utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pihak ketiga lain) ditambah

utang usaha - pihak ketiga, utang nasabah, utang lembaga kliring dan penjaminan, utang perusahaan efek dan utang lain- lain serta

beban masih harus dibayar dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal mencakup seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan dalam

laporan  posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit, yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih

dengan jumlah modal. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis

dengan tujuan  untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang usaha 350.990.854             667.210.414             

Utang pihak ketiga lain 35.000.000.000        35.000.000.000        

Utang perusahaan efek 1.350.000                 1.800.000                 

Utang lain-lain 1.051.444.686          3.061.717.906          

Beban yang masih harus dibayar 3.494.561.804          3.307.589.544          

Utang bank jangka panjang -                               8.331.942.063          

Jumlah 121.522.618.606      114.273.490.998      

Dikurangi: Kas dan setara kas 6.683.275.232          28.439.211.601        

Utang bersih 114.839.343.374      85.834.279.397        

Jumlah ekuitas 235.853.216.318      229.906.741.261      

Rasio Pengungkit 0,49                          0,37                          

b. MANAJEMEN RISIKO

Risiko Harga Pasar

Perusahaan dan Entitas Anak beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko keuangan, termasuk likuiditas, harga pasar,

kredit, dan suku bunga. Dana Perusahaan dan Entitas Anak dan eksposur suku bunga dikelola oleh fungsi keuangan Perusahaan dan

Entitas Anak sesuai dengan kerangka kebijakan yang disetujui oleh komite. Kerangka tersebut memaparkan risiko pada Perusahaan dan

Entitas Anak dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko. Komite risiko Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan

dan memantau kebijakan ini.

Eksposur Perusahaan dan Entitas Anak 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 dan Entitas

Anak bertindak sebagai prinsipal dan kemudian menovasi kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah menerima perdagangan akan

menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anak terkena risiko harga pasar.

Perusahaan dan Entitas Anak telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangannya. Kebijakan yang ditetapkan

merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Perusahaan dan

Entitas Anak ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan

dan Entitas Anak. Dewan Direksi menentukan kebijakan tertulis manajemen risiko keuangan secara keseluruhan melalui masukan

laporan komite-komite risiko yang dibentuk dalam divisi-divisi terkait.
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42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - LANJUTAN

b. MANAJEMEN RISIKO - LANJUTAN

Risiko Suku Bunga

Risiko Kredit

Eksposur risiko kredit Perusahaan dan Entitas Anak berkaitan dengan kegiatan broker saham terasosiasi pada posisi kontraktual nasabah

yang muncul pada saat perdagangan. Dengan demikian, Perusahaan dan Entitas Anak memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko

tersebut. Jenis instrumen diterima Perusahaan dan Entitas Anak atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang tercatat di bursa.

Perusahaan dan Entitas Anak juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi tersedia untuk dijual. Untuk mengelola risiko harga

yang timbul dari investasi ini, Perusahaan dan Entitas Anak 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 dan Entitas Anak 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 dan non keuangan. Perusahaan dan Entitas Anak

memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Perusahaan dan Entitas Anak sesuai dengan pasar.

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang akan dialami perusahaan, apabila nasabah atau pihak lawan, gagal untuk memenuhi liabilitas

kontraktual. Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Perusahaan dan Entitas Anak

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.

Risiko Likuiditas

43. SIFAT TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi

44. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

45. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 4 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang Selatan,

PT. Universal Broker Indonesia (Entitas Anak) telah menjual kepemilikan sahamnya di PT. HD Art Vision kepada PT. Megatrend Putranusa

dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.500.000.000.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan pada tanggal 19 Maret 2015.

Perusahaan dan Entitas Anak, dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi dimana transaksi

tersebut dilakukan dengan harga dan syarat, yang sama dengan pihak ketiga. Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa tidak

terdapat benturan kepentingan atas transaksi-transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.

IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diselesaikan.

Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai eksposur terhadap pelanggan yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan Perusahaan

dan Entitas Anak telah menurunkan nilainya ke estimasi jumlah terpulihkan. Atas piutang tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak 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 dan Entitas Anak 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.

Tn. Alexander Gee yang menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Soegee Commodity memiliki hubungan keluarga dengan Ny. Lindawati

Puspalita Halim yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Universal Broker Indonesia (Entias Anak).
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