
Performing 
Beyond exPectation





PT MNC Securities kembali memperkuat posisinya di industri jasa 
keuangan selama tahun 2012, menyusul keberhasilannya meraih 
peringkat ke-15 dari 114 broker aktif dalam hal nilai transaksi (transaction 
value). Performa unggul ini berdampak positif pada pangsa pasar dan 
tentunya kondisi finansial Perseroan. 

Kerja sama tim yang solid di dalam perusahaan serta dukungan yang 
besar dari induk perusahaan, MNC Group, mendukung Perseroan dalam 
menciptakan kinerja unggul sehingga mampu meraih kepercayaan yang 
lebih besar dari masyarakat luas, pemegang saham serta pemangku 
kepentingan.

PT MNC Securities continued to strengthen its position in the financial 
services industry during 2012 as it successfully lifted its ranking to 15th 

among 114 active brokerage companies in Indonesia in terms of transaction 
value. This excellent performance had a positive impact on the Company’s 
market share and financial performance.

The solid team work and strong support from the parent company, MNC 
Group, has enabled the Company to deliver a winning performance and 
gain more trust from the public, shareholders and stakeholders.
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Performing Beyond exPectation
memPersemBahkan kinerja yang meleBihi haraPan
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IkhtIsar kInerja dI tahun 2012 | perForMAnCe hIGhlIGhtS In 2012

Dalam miliar rupiah, kecuali disebutkan lain In billion Rupiah, unless stated otherwise

uraian 2012 2011 2010 2009 Description

LaPOran LaBa ruGI revenue

pendapatan usaha 215,4 111,7 121,2 51,0 Total Revenue

laba usaha 154,7 65,0 85,5 23,8 Income from Operations

laba Bersih 140,2 55,3 74,8 2,0 Net Income

eBItDA 158,4 68,5 88,6 26,1 EBITDA

Jumlah Aset 1.916,0 787,8 746,3 682,0 Total Assets

Jumlah liabilitas 1.512,1 449,1 417,9 418,7 Total Liabilities

Jumlah ekuitas 403,9 338,7 328,4 263,3 Total Stockholders’ Equity

laba Bersih per Saham (dalam rupiah penuh) 1.402,0 553,0 747,0 20,0 Net Earnings per Share (in full Rupiah)

rasIO keuanGan utaMa (%) financial ratio (%)

laba Bersih/pendapatan usaha 65,1% 49,6% 61,7% 3,9% Net Income/Revenue

laba Bersih/Jumlah Aset 7,3% 7,0% 10,0% 0,3% Net Income/Total Assets

laba Bersih/Jumlah ekuitas 34,7% 16,3% 22,8% 0,8% Net Income/Total Stockholders’ Equity

Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas 374,4% 132,6% 127,3% 159,0% Total Liabilities/Total Stockholders’ Equity

Jumlah liabilitas/Jumlah Aset 78,9% 57,0% 56,0% 61,4% Total Liabilities/Total Assets

eBItDA/ Jumlah pendapatan usaha 73,5% 61,3% 73,1% 51,2% EBITDA/Total Revenue

Pendapatan usaha
total revenue

Laba Bersih  
net income

jumlah aset
total assets

 2011      2012  2011      2012  2011      2012

111,7

215,4

55,3

140,2 

787,8

1.916,0

Dalam miliar rupiah / In billion Rupiah       Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah Dalam miliar rupiah / In billion Rupiah

ikhtisar keuangan
financial highlights
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komPosisi Pemegang saham 
Per 31 desemBer 2012
shareholders comPosition as of 31st decemBer 2012

nAMA peruSAhAAn
pt MnC Securities

www.mncsecurities.com
CORPORATE NAME

KoDe oBlIGASI
BSeC02A
BSeC02B

BONDS CODE

AlAMAt

Menara MnC lt. 4
Jl. Kebon Sirih no. 17-19, Jakarta 10340

tel. : (021) 392 2000
Fax : (021) 3983 6857

ADDRESS

tAnGGAl penDIrIAn 17 Februari / February 2004 ESTABLISHMENT DATE

BIDAnG uSAhA Brokerage & underwriting SECTOR

tAnGGAl penCAtAtAn DI BurSA eFeK 
InDoneSIA

06 Juli / July 2011 LISTING DATE

SeKretArIS peruSAhAAn Susy Meilina CORPORATE SECRETARY

peMeGAnG SAhAM
SHAREHOLDERS

KepeMIlIKAn SAhAM
SHARE OwNERSHIP

%

pt MnC Kapital Indonesia tbk 99.998.000 99,99

Koperasi Karyawan pt Bhakti Investama tbk
Employees’ Cooperative of PT Bhakti Investama Tbk

2.000 0,01

ikhtisar oBligasi
Bonds review
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IkhtIsar kInerja dI tahun 2012 | perForMAnCe hIGhlIGhtS In 2012

Divisi Keuangan Korporasi perseroan ditunjuk 

sebagai penasihat keuangan oleh pt Infokom 

elektrindo dan GC home Shopping Inc dalam rangka 

kerja sama pendirian bisnis tV home Shopping di 

bawah label ‘MnC Shop’.

pembukaan Galeri pemasaran pojok Bursa (BeI) di 

StIKuBAnK, Semarang. 

 

pembukaan Galeri pemasaran pojok Bursa (BeI) di 

uDInuS (universitas Dian nuswantoro) Semarang.

Divisi Keuangan Korporasi perseroan berperan 

sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penawaran 

umum perdana saham (Ipo) pt MnC Sky Vision tbk 

senilai rp2,1 triliun.

Divisi Keuangan Korporasi perseroan berperan 

sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penawaran 

umum obligasi pt Global Mediacom tbk I tahun 2012 

sebesar rp1,25 triliun.

perseroan, melalui Divisi Keuangan Korporasi, 

berperan sebagai penasihat keuangan bagi salah 

satu perusahaan dalam proses akuisisi lido lakes 

resort dari pt Bakrieland Development tbk (eltY) 

senilai rp1,1 triliun.

Divisi Keuangan Korporasi perseroan berperan 

sebagai penasihat keuangan bagi salah satu 

perusahaan dalam proses akuisisi 4 ruas jalan tol 

(Kanci-pejagan, pejagan-pemalang, Ciawi-Sukabumi, 

dan pasuruan–probolinggo) dari pt Bakrie toll road 

senilai rp2 triliun.

perseroan meresmikan pembukaan kantor 

pemasaran cabang Kemayoran.

perseroan ditunjuk sebagai penasihat keuangan 

kegiatan pengumpulan dana (fund raising) sebesar 

uS$150 juta.

perseroan meresmikan pembukaan kantor 

pemasaran cabang Bandar lampung.

The Company’s Corporate Finance Division served 

as financial advisor to PT Infokom Elektrindo and GC 

Home Shopping Inc on the establishment of a TV Home 

Shopping business, ‘MNC Shop’.

The Stock Exchange (IDX) Corner Marketing Gallery was 

opened at STIKUBANK, Semarang. 

Another Stock Exchange (IDX) Corner Marketing Gallery 

was opened at UDINUS (Dian Nuswantoro University).

Corporate Finance Division of the Company served as 

Lead Underwriter at Initial Public Offering (IPO) of 

PT MNC Sky Vision Tbk, amounting to Rp2.1 trillion.

The Company’s Corporate Finance Division served 

as Lead Underwriter for the Public Offering of the 

PT Global Mediacom Tbk I Year 2012 Bond, valued at 

Rp1.25 trillion.

Through its Corporate Finance Division, the Company 

served as Financial Advisor for a company on the 

acquisition of Lido Lakes Resort from PT Bakrieland 

Development Tbk (ELTY) for Rp1.1 trillion.

The Company’s Corporate Finance Division served as 

Financial Advisor to a company on the acquisision of 

four toll roads (Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, 

Ciawi-Sukabumi and Pasuruan–Probolinggo) from 

PT Bakrie Toll Road for Rp2 trillion.

The Company officially opened a new branch marketing 

office at Kemayoran.

The Company was appointed as Financial Advisor for a 

fund raising activity, which generated US$150 million.

the Company inaugurated the opening of marketing 

office in Bandar lampung.

januari
january

maret
march

juni
june

oktoBer
october

novemBer
november

desemBer
december

Peristiwa Penting di tahun 2012
significant events in 2012
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rePort to the shareholders

laPoran kePada 
Pemegang saham
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LaPOran kePada PeMeGanG sahaM | report to the ShAreholDerS

"Perseroan 
berhasil mencatat 
kinerja yang lebih 
baik dibandingkan 
dengan tahun 
sebelumnya, 
yaitu dengan 
meningkatnya 
Peringkat 
Perseroan dari 
Posisi ke-23 di 
akhir tahun 2011 
menjadi Posisi 
ke-15 di antara 114 
broker aktif di 
indonesia."

"The Company’s 
achievements this 
year reflected in the 
improvement of the 
Company’s ranking from 
23rd in 2011 to 15th among 
114 active brokerage 
companies in Indonesia 
in 2012."

hArY tAnoeSoeDIBJo
Komisaris utama President Commissioner
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terus Bertumbuh dan semakin kokoh

pemegang saham yang terhormat,

puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan Yang Maha esa karena 

atas anugerah-nya, perseroan mampu mengukuhkan diri di peta 

industri jasa keuangan nasional dan semakin meraih kepercayaan 

dari masyarakat luas, investor, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris bangga atas keberhasilan perseroan mencatat 

kinerja yang lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, yaitu dengan meningkatnya peringkat perseroan dari 

posisi ke-23 di akhir tahun 2011 menjadi posisi ke-15 di antara 114 broker 

aktif di Indonesia. Dewan Komisaris juga mengapresiasi kemampuan 

perseroan dalam memperbesar pangsa pasarnya dari 1,25% di akhir 

tahun 2011 menjadi 2,01% pada akhir tahun 2012 serta meraih laba 

bersih sebesar rp140,2 miliar yang merupakan peningkatan secara 

signifikan dari posisi akhir tahun 2011 sebesar rp55,3 miliar.

prestasi ini sangat menggembirakan karena perseroan mampu 

mencapainya di saat kinerja pasar modal dalam negeri 

menunjukkan pelemahan, terutama dalam hal nilai transaksi, 

yang dikarenakan oleh berbagai faktor, diantaranya terkait dengan 

ketidakpastian ekonomi global, di mana situasi perekonomian 

di eropa dan Amerika Serikat masih belum pulih sehingga 

mengakibatkan gejolak di bursa saham global yang tentunya 

berdampak pada kinerja Bursa efek Indonesia. Di samping itu, 

kurangnya insentif yang mendorong korporasi untuk melakukan 

penawaran saham perdana (Initial Public Offering/Ipo) melalui 

bursa lokal juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja pasar 

modal dalam negeri di tahun ini.

strategi tepat untuk hasil maksimal

Dewan Komisaris menilai upaya perseroan untuk mengantisipasi 

dampak pelemahan bursa terhadap kinerja perusahaan yang 

memiliki fokus kegiatan bisnis di bursa saham sudah sangat tepat.

penguatan sinergi di antara lini bisnis perseroan yang didukung 

oleh pengembangan divisi-divisi khusus untuk menjajaki peluang 

dari segmen pasar institusional merupakan langkah penting 

yang menentukan pertumbuhan bisnis perseroan di masa yang 

akan datang. hal itu masih ditambah lagi dengan upaya untuk 

meningkatkan peran Divisi Corporate Finance dan Sindikasi 

penjaminan yang pada tahun 2012 menjadi penyumbang terbesar 

terhadap perolehan pendapatan perseroan. 

Kemudian dalam kapasitasnya sebagai Lead Underwriter di 

beberapa aksi korporasi yang direalisasikan selama tahun 2012, 

perseroan membuktikan kontribusi yang besar tidak hanya 

terhadap pendapatan usaha namun juga dalam meningkatkan 

kepercayaan klien korporasi terhadap perseroan.

Growing stronger

Dear shareholders,

we would like to deliver our deep gratitude to God the Almighty for 

His blessings had led the Company to better position itself in the 

national industry and gain more trust from the public in general, 

investors, and other stakeholders.

The Board of Commissioners is very proud of the Company’s 

achievements this year, which were reflected in the improvement 

of the Company’s ranking from 23rd in 2011 to 15th among 114 

active brokerage companies in Indonesia in 2012. The Board of 

Commissioners also appreciated the Company’s efforts to expand its 

market share from 1.25% at end of 2011 to 2.01% at end of 2012, and its 

success in growing net income to Rp140.2 billion, a significant jump 

from Rp55.3 billion in 2011.

These results were particularly satisfying as they were achieved 

against a backdrop of weaker performance by the domestic capital 

market, notably in terms of transaction value. This weakening was 

due to several factors, some of which were related to the global 

uncertainty triggered by the European and US slowdown, which led to 

the volatility in global stocks that had an impact on the performance 

of the Indonesia Stock Exchange. Moreover, the incentives available 

in the market were insufficient to encourage corporations to execute 

initial public offerings (IPO) through the local market, which also 

influenced the performance of the domestic capital market during 

the year.

Smart strategies for optimum results

Since the Company’s business is focused on the stock market, 

the measures taken by the management to anticipate the impact 

of the weaker market on the Company’s performance were very 

astute. Strengthening the synergy between the Company’s business 

sectors and developing  particular divisions to tap the opportunities 

in the institutional market were also very important to sustain 

the Company’s future growth. These efforts were accompanied 

by strategies to enhance the role of the Corporate Finance and 

Syndication Division, which in 2012 was the biggest contributor to 

the Company’s revenue. 

By serving as Lead Underwriter for a number of corporate actions in 

2012, the Company not only made a significant contribution to the 

operating revenue but also increased corporate clients’ trust in the 

Company.

samButan Presiden komisaris
message from the President commissioner
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LaPOran kePada PeMeGanG sahaM | report to the ShAreholDerS

Selain itu, upaya perluasan kantor cabang juga terus dilakukan 

untuk mendukung ekspansi jaringan sekaligus dalam hal jumlah 

nasabah. Sinergi yang dibangun dengan jajaran perusahaan 

di bawah pt MnC Kapital Indonesia tbk, terutama dalam 

memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pasar 

modal, merupakan salah satu strategi yang memberikan nilai 

tambah terhadap layanan perseroan. 

Didukung dengan pembangunan sumber daya yang semakin 

tanggap terhadap dinamika pasar dan memiliki kompetensi yang 

sesuai kebutuhan perusahaan, penerapan strategi ini berjalan 

efektif sepanjang tahun 2012. 

tata kelola yang semakin baik

untuk mendukung penerapan strategi yang terarah dan tepat 

sasaran, perseroan juga telah menunjukkan komitmennya untuk 

membangun internal organisasi yang solid melalui penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik dan sesuai standar universal. 

penerapan tata kelola perusahaan ini selain menunjukkan 

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang 

berlaku juga telah menunjukkan kepedulian perseroan untuk 

melindungi kepentingan pemegang saham maupun pemangku 

kepentingan lainnya. Setiap elemen dalam organisasi dipastikan 

telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang 

digariskan dalam Anggaran Dasar perusahaan sehingga tidak 

ada benturan kepentingan maupun tumpang-tindih dalam 

melaksanakan tugasnya.

Dewan Komisaris sendiri telah memenuhi tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai fungsi dengan melakukan pengawasan dan 

pemantauan secara seksama terhadap jalannya pengelolaan 

perusahaan bekerja sama dengan komite terkait. upaya 

pengawasan dan pengendalian internal yang baik diyakini akan 

menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan 

kegiatan operasional maupun yang terkait finansial.

More branch offices were opened this year to support the expansion 

of the network and the customer base. Driving synergy among the 

companies under the PT MNC Kapital Indonesia Tbk, particularly on 

educating the public about the capital market, was another strategy 

that added value to the Company’s services. 

with suitably qualified and competent human resources that are 

increasingly responsive to market dynamics, all these strategies were 

effectively executed during 2012. 

improved good governance 

In support of focused and effective strategy execution, the Company 

is committed to building a solid organization by implementing 

universally recognized standards of good corporate governance. 

The Company implements good corporate governance not only 

to demonstrate its compliance with the prevailing regulations;  it 

also represents its commitment to protecting the interests of the 

shareholders and the other stakeholders. we ensured that each 

element in the organization fulfilled their duties and responsibilities 

in accordance with the Company’s Articles of Association, and that 

there were no conflicts of interest or overlapping of duties.

The Board of Commissioners, together with the relevant committees, 

also fulfilled its duties and responsibilities with regard to supervising 

and monitoring the management of the Company. we believe that 

strong and effective internal controls are the key to success for the 

Company’s operational and financial management activities.
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Menyambut Prospek Bisnis di tahun Mendatang  

Memasuki tahun 2013, Dewan Komisaris menilai bahwa risiko-

risiko bisnis yang dihadapi di tahun 2012, yaitu terutama terkait 

dengan perekonomian masih akan terus berlanjut. Selain itu, 

manajemen juga perlu mengantisipasi risiko politik mengingat 

situasi politik Indonesia akan segera memasuki masa pemilu 

2014 meskipun secara umum Dewan Komisaris menilai kondisi 

stabilisasi politik dan ekonomi Indonesia sudah semakin 

membaik.

untuk itu, strategi yang mengarah pada penguatan internal 

organisasi perlu terus dikembangkan selain juga memperkuat 

sinergi dengan anak-anak perusahaan lain di bawah pt MnC 

Kapital Indonesia tbk. Dengan demikian, perseroan siap untuk 

memanfaatkan peluang-peluang bisnis di tahun mendatang.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas kerja sama yang solid yang ditunjukkan selama 

tahun 2012 oleh jajaran Direksi dan seluruh karyawan, sehingga 

mengukuhkan posisi perseroan di peta industri jasa keuangan 

nasional. Dewan Komisaris berharap agar sinergi, baik di internal 

perseroan maupun sinergi di dalam Grup semakin ditingkatkan di 

masa yang akan datang agar dapat mempersembahkan kinerja 

optimal yang akan memberikan nilai lebih, tidak hanya bagi 

pemegang saham, pemangku kepentingan namun juga bagi 

perusahaan sendiri.

hArY tAnoeSoeDIBJo
presiden Komisaris

President Commissioner

hormat kami,

Sincerely,

Welcoming a More Promising Year  

As we enter 2013, we expect the business risks the Company dealt 

with in 2012, particularly those related to the economy, to persist. 

The management will, in addition, be challenged by political risks 

as Indonesia prepares for the General Election in 2014, although the 

Board of Commissioners believes that, overall, domestic political and 

economic stability has improved.

we therefore need to develop strategies that are focused on 

strengthening the internal organization and building the synergy 

among the subsidiaries of the PT MNC Kapital Indonesia Tbk. This 

will ensure that the Company is ready to benefit from the business 

opportunities that will arise in the coming years.

The Board of Commissioners would like to thank the Directors and 

employees for their solid teamwork in 2012, which enabled the 

Company to strengthen its position in the industry. The Board 

of Commissioners expects to see the synergies within both the 

Company and the Group enhanced further to position the Company 

to deliver optimum performance and add more value, not only for the 

shareholders and stakeholders, but also for the Company itself.
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LaPOran kePada PeMeGanG sahaM | report to the ShAreholDerS

WIto MAIloA
DIrektur utama President Director

"dengan PeneraPan 
strategi yang tePat, 
bisnis Perseroan 
mengalami 
Pertumbuhan yang 
signifikan dalam 
hal nilai transaksi 
yang didukung 
oleh keberhasilan 
Perseroan dalam 
mendongkrak 
Pangsa Pasarnya 
sebesar 60% dari 
1,25% Pada tahun 2011 
menjadi 2,01% Pada 
akhir tahun 2012."

"The execution of these 
smart strategies resulted 
in significant growth in 
transaction values, while 
the Company’s market 
share climbed by 60% 
from 1.25% in 2011 to 
2.01% at end of 2012."
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Meraih Prestasi Melampaui ekspektasi

pada tahun 2012, perseroan kembali menorehkan prestasi yang 

sangat membanggakan dan melampaui ekspektasi. Keberhasilan 

ini menjadi catatan penting bagi perseroan di tengah risiko usaha 

yang cukup besar, di antaranya tantangan ekonomi global yang 

masih tidak stabil, terutama di kawasan eropa dan Amerika Serikat, 

sehingga berimbas pada pasar modal dalam negeri yang merupakan 

fokus kegiatan bisnis perseroan. 

Kondisi pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2012 yang belum 

kondusif, ditandai dengan menurunnya performa yang dicatatkan 

oleh Bursa efek Indonesia (BeI) yang mengalami penurunan nilai 

transaksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. lemahnya 

kinerja bursa ini merupakan dampak dari adanya kekhawatiran di 

antara investor mengenai ketidakpastian ekonomi di tahun 2012,  di 

samping juga kurangnya insentif yang mendorong korporasi untuk 

melakukan penawaran Saham perdana (Initial Public Offering/Ipo).  

Meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan penguatan, gejolak 

di pasar regional maupun global sedikit banyak membawa risiko 

tersendiri terhadap pergerakan saham-saham bursa lokal. Sementara 

itu, pertumbuhan jumlah investor di dalam negeri yang cenderung 

moderat akan meningkatkan risiko persaingan bisnis perseroan di 

industri pasar modal Indonesia.

strategi tepat untuk Memaksimalkan Peluang

perseroan menyadari bahwa agar dapat memenangkan persaingan 

bisnis dan memaksimalkan peluang yang ada, diperlukan strategi 

yang tepat serta berbagai langkah inovatif.

untuk itu, selama tahun 2012, perseroan telah merealisasikan 

sejumlah strategi penting, yaitu di antaranya:

a. Membangun sinergi di antara lini bisnis untuk mendukung 

performa perusahaan.

b. Mengembangkan divisi khusus untuk menggarap potensi 

pasar institusi, yaitu di antaranya Yayasan Dana pensiun, Fund 

Manager dan Asuransi. Divisi ini berhasil mencatatkan kinerja 

yang baik dengan menambah nasabah-nasabah dari segmen 

institusi untuk meningkatkan transaksi equity perusahaan.

c. Memajukan Divisi Corporate Finance, di mana pada tahun 

2012 berhasil menjadi kontributor terbesar terhadap perolehan 

pendapatan perseroan menyusul perannya sebagai Lead 

Underwiter di dua aksi korporasi, yaitu Ipo pt MnC Sky Vision tbk 

senilai rp2,1 triliun dan penerbitan obligasi pt Global Mediacom 

tbk senilai rp1,25 triliun.

achieving Beyond expectations 

In 2012, the Company proudly recorded achievements that exceeded 

our expectations. This success was particularly significant for the 

Company as the business was exposed to a series of challenges, 

among which were the unstable global economy, particularly in  

Europe and the US, which impacted the domestic stock market on 

which all the Company’s business activities are focused. 

Conditions on the Indonesian stock market in 2012 still not conducive; 

this was reflected by the weaker performance of the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) in terms of transaction value compared to 

that of the previous year. The weak market performance reflected 

investors’ concerns about the economic uncertainty in 2012, as well 

as fewer incentives for corporations to execute initial public offerings 

(IPO). Although the Indonesian economy continued to strengthen, 

turbulence on regional and global markets translated into risks 

for local stocks. In the meantime, we saw the number of investors 

growing at a moderate pace, thus increasing the risk of business 

competition in the capital market industry.

optimizing opportunities with Good Strategies

The Company realized that it needs smart strategies and innovations 

to win the business competition and maximize the opportunities.

Therefore, during 2012, the Company put in place a number of 

important strategies, among which were:

a. Building synergy among the business sectors to support the 

Company’s performance.

b. Establishing a special division to optimize the potential in the 

institutional market, such as pension funds, fund management 

and insurance. This division has performed well, as indicated by 

the increase in the number of institutional clients to boost equity 

transactions.

c. Enhancing the role of the Corporate Finance Division, which in 

2012 became the biggest contributor to the Company’s revenue 

due to its role as Lead Underwriter for two corporate actions,  

PT MNC Sky Vision Tbk IPO and the issuance of the PT Global 

Mediacom Tbk bonds, valued at Rp2.1 trillion and Rp1.25 trillion, 

respectively.

laPoran direksi
rePort from the Board of directors
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d. Meningkatkan peran dalam Sindikasi penjaminan.

e. Meningkatkan performa sistem perdagangan online, Bhakti 

online Brokerage (BoB), dalam rangka mendongkrak volume 

transaksi online yang telah naik 100% dibandingkan tahun lalu.

f. penambahan 4 (empat) kantor cabang baru sehingga total kantor 

cabang yang dikelola mencapai 28 kantor.

g. Mempertajam dan menambah produk Divisi riset, terutama 

produk informasi perdagangan saham kepada klien dengan 

memanfaatkan sinergi dengan jajaran perusahaan media yang 

dikelola grup perusahaan. 

h. Memperkuat Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) untuk 

mendukung keseluruhan operasional bisnis perseroan.

i. Membangun sinergi yang saling menguntungkan dengan seluruh 

perusahaan di bawah naungan pt MnC Kapital Indonesia tbk, 

yaitu bersama pt MnC Asset Management dalam hal edukasi 

dan sosialisasi mengenai pasar modal kepada klien potensial, 

dan perusahaan asuransi yang termasuk grup perusahaan untuk 

mengembangkan produk investasi berbasis asuransi. 

Dengan penerapan strategi yang tepat, bisnis perseroan mengalami 

pertumbuhan yang signifikan dalam hal nilai transaksi yang didukung 

oleh keberhasilan perseroan dalam mendongkrak pangsa pasarnya 

sebesar 60% dari 1,25% pada tahun 2011 menjadi 2,01% pada akhir 

tahun 2012. prestasi ini dengan sendirinya ikut mendorong posisi 

perseroan ke peringkat 15 dari sebelumnya di peringkat 23 di antara 

114 broker yang aktif di Indonesia.

oleh karenanya, perseroan pada akhir tahun menikmati kenaikan sisi 

finansial yang cukup signifikan. pencapaian ini sesungguhnya telah 

melampaui target-target yang dicanangkan Direksi bersama jajaran 

manajemen perusahaan, terutama dalam hal perolehan laba bersih 

yang mencapai rp140,2 miliar dari sebelumnya rp55.3 miliar pada 

tahun 2011. hal ini dikontribusikan dari kenaikan pendapatan komisi 

sebagai perantara pedagang efek sebesar 75%, pendapatan bunga 

dari kegiatan pembiayaan margin sebesar 78% dan pendapatan dari 

kegiatan perbankan investasi sebesar 477%.

d. Enhancing the role of Syndication.

e. Upgrading the performance of the online trading system, Bhakti 

Online Brokerage (BOB), to increase the online transaction 

volume by 100% compared to the previous year’s performance.

f. The opening of four new branch offices to bring the total to 28 

branch offices.

g. Sharpening and adding new products from the Research Division, 

including stock trading information products for the clients, by 

leveraging the synergy with the other media companies under 

the Group. 

h. Strengthening the Adjusted Net working Capital to support the 

entire business operation.

i. Building mutual synergy with all the subsidiaries under MNC 

Kapital Indonesia, including with PT MNC Asset Management 

to educate potential clients about the capital market, and with 

the Group’s insurance companies to develop insurance-based 

investment products.

The execution of these smart strategies resulted in significant growth 

in transaction values, while the Company’s market share climbed by 

60% from 1.25% in 2011 to 2.01% at end of 2012. These achievements 

took the Company’s industry ranking to 15th from 23rd among the 114 

active brokerages in Indonesia.

As a result, the Company enjoyed significant growth in financial 

terms, and in fact exceeded the targets set by the Board of Directors, 

particularly in terms of net income, which reached Rp 140.2 billion, 

from Rp 55.3 billion in 2011. This was attributable to a 75% hike in 

fee income from securities trading brokerage services, a 78% increase 

in interest income from margin financing, and a growth of 477% in 

income from investment banking.
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Mempertahankan kekuatan Internal 

Dalam rangka merespon bisnis yang dinamis, perseroan juga 

melakukan penyesuaian di internal organisasi melalui penguatan 

sumber daya yang ada. perseroan dalam hal ini mewujudkan 

komitmennya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusianya 

melalui pelatihan dan partisipasi dalam berbagai seminar. 

Selain itu, perseroan juga melakukan perekrutan karyawan baru 

untuk memperkuat kapabilitas tiap departemen yang ada serta 

memperkuat tim riset untuk memberikan informasi yang lebih cepat 

dan akurat.

Di sisi lain, penerapan tata kelola perusahaan juga ditingkatkan 

dengan mengacu pada lima pilar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, 

tanggung jawab, independen dan kesetaraan. Masing-masing 

elemen yang terdapat dalam struktur tata kelola perusahaan juga 

telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya. 

Selama tahun 2012, perseroan tidak melakukan penggantian maupun 

penambahan unsur-unsur ke dalam struktur tata kelola perusahaan 

dikarenakan elemen yang ada dirasakan sudah sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

Dengan sumber daya yang responsif, perseroan merasa telah berada 

di jalurnya untuk mewujudkan visi perusahaan dan dukungan inilah 

yang membawa perseroan meraih prestasi yang membanggakan di 

tahun 2012. 

ekspektasi Bisnis untuk 2013  

Memasuki tahun 2013, perseroan telah menelaah sejumlah risiko 

yang perlu mendapat perhatian khusus seluruh jajaran manajemen 

dan staf, yaitu di antaranya risiko terkait politik dan ekonomi di 

Indonesia, termasuk risiko ketidakpastian ekonomi global yang 

dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi di AS dan eropa.

untuk menghadapi tantangan usaha itu, perseroan sejak dini telah 

mempersiapkan sejumlah strategi penting, yang di antaranya adalah 

penguatan sistem perdagangan online melalui re branding aplikasi 

BoB menjadi MnC trade pada Februari 2013 agar mempermudah 

masyarakat mengenal luas nama produk dari MnC Group khususnya 

di Industri pasar Modal Indonesia. proses re branding BoB ini juga 

diikuti dengan penambahan fasilitas fitur aplikasi baru seperti Smart 

trading order, Web trading, Mobile trading dan juga fasilitas sistem 

Android oS trading agar semakin memudahkan nasabah dalam 

bertransaksi secara tepat, aman dan efisien.

Maintaining internal Strength 

In response to the dynamic business conditions, the Company made 

several adjustments to its internal organization, notably through 

its commitment to improve the quality of the existing human 

resources. To this end, the Company provided training and numerous 

opportunities to participate in seminars. 

In addition, the Company recruited new employees to strengthen the 

capability of each department and the research team so that they 

could deliver quicker and more accurate information.

At the same time, good corporate governance practices were 

implemented with reference to the five pillars of GCG: openness, 

accountability, responsibility, independence and fairness. we 

also ensured that each element of the good corporate governance 

structure fulfilled their duties and responsibilities in accordance with 

their functions. The Company did not make any changes or add new 

elements to the good corporate governance structure in 2012 since the 

existing structure meets the business needs of the Company. 

with more responsive human resources, we ensured that the Company 

was on the right track to realize our corporate vision, and it was with 

this support that we were able to achieve the year’s satisfying results. 

Business expectations for 2013  

As we enter 2013, the Company has identified a number of risks that 

need to be anticipated by all the management and staff. These  risks 

relate to Indonesia’s political and economic situation as well as the 

global uncertainty caused by the unstable economies of the US and 

several European countries.

To anticipate these challenges, the Company took early steps 

to prepare a number of important strategies, among which are 

enhancing the online trading system through  the re branding of the 

BOB application as MNC Trade by February 2013. This will make it easier 

for the public to recognize the MNC Group’s products, particularly in 

the Indonesian capital market industry. The re branding of BOB will 

be supported by the addition of new features, such as Smart Trading 

Orders, web Trading, Mobile Trading and an Android OS Trading 

system to help the customers complete their transactions quickly, 

safely and efficiently.
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Selain itu, perseroan juga akan memperkuat sejumlah lini usahanya, 

yaitu seperti Divisi Keuangan Korporasi dengan mendirikan tim 

khusus untuk menangani bisnis penasihat investasi serta Ipo di luar 

aksi korporasi yang dilakukan jajaran perusahaan di dalam grup, dan 

Divisi Marketing Communication untuk memastikan sinergi dalam 

mengkampanyekan kegiatan promosi perusahaan baik di dalam grup 

perusahaan maupun di luar di dalam MnC Grup maupun diluar MnC 

Grup sehingga jalinan komunikasi dapat tercipta dengan baik. untuk 

memastikan daya respon organisasi terhadap perkembangan bisnis 

ke depan, perseroan juga akan memperkuat kapabilitas infrastruktur 

dan sumber daya manusia yang ada.

Akhir kata, atas pencapaian positif yang telah diraih di tahun 2012, 

Direksi memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas 

bimbingan dan arahan Dewan Komisaris sehingga kami dapat 

mengelola perusahaan sebaik-baiknya. Selain itu, Direksi juga 

mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang 

ditunjukkan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan sehingga 

tercapai hasil yang maksimal di luar ekspektasi kita semua. tidak 

lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

dukungan dan kepercayaan para klien terhadap perusahaan. Dengan 

perencanaan strategi yang tepat dan terarah, Direksi berharap dapat 

kembali mensinergikan seluruh potensi yang ada dalam organisasi, 

baik di sisi lini usaha, manajemen dan karyawan, sehingga dapat 

meraih prestasi yang lebih baik lagi di tahun 2013. 

WIto MAIloA
Direktur utama 

President Director

hormat kami,

Sincerely,

In addition, the Company will strengthen a number of its businesses, 

such as Corporate Finance Division, for which we will establish a 

special unit to handle the investment advisory business and IPOs 

beyond the corporate actions of the companies in the Group; and 

the Marketing Communication Division, to enhance synergy in 

promotional campaign activities with both companies in the Group 

and non-Group companies to ensure better communication. To 

improve the organization’s responsiveness to the future developments 

in the business, the Company will also strengthen our infrastructure 

and human resource capabilities.

To conclude, the Directors would like to express our appreciation the 

Board of Commissioners for their guidance and advice, which played 

a key role in enabling us to carry out our management functions well 

during the year. we would also like to thank the management and 

employees for their dedication and hard work, which enabled us to 

achieve results that went beyond expectations. Our thanks also go 

to our clients for their continuous support and trust. with smart and 

focused strategies, we are looking forward to seeing better synergy in 

realizing the full potential of the organization, including that of the 

businesses, management and employees, to lead us towards an even 

better performance in 2013. 
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comPany at a glance
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nAMA peruSAhAAn
pt MnC Securities

www.mncsecurities.com
CORPORATE NAME

KoDe oBlIGASI
BSeC02A
BSeC02B

BONDS CODE

AlAMAt

Menara MnC lt. 4
Jl. Kebon Sirih no. 17-19, Jakarta 10340

tel. : (021) 392 2000
Fax : (021) 3983 6857

ADDRESS

tAnGGAl penDIrIAn 17 Februari/February 2004 ESTABLISHMENT DATE

BIDAnG uSAhA Brokerage & underwriting SECTOR

tAnGGAl penCAtAtAn DI BurSA eFeK 
InDoneSIA

06 Juli 2011 LISTING DATE

SeKretArIS peruSAhAAn Susy Meilina CORPORATE SECRETARY

peruSAhAAn peMerInGKAt

pt. pemeringkat efek Indonesia (pefindo)
panin tower Senayan City 17th Floor

Jl. Asia Afrika lot. 19
Jakarta 10270

RATING AGENCY

WAlI AMAnAt

pt Bank Mega, tbk 
Menara Bank Mega, 16th Floor

Jalan Kapten tendean Kav 12-14A
Jakarta 12970

TRUSTEE

notArIS
ny. poerbaningsih Adi Warsito, Sh 

Jl. panglima polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta 12160

NOTARY

AKuntAn puBlIK

Kosasih, nurdiyaman, tjahjo dan rekan 
Menara Kadin Indonesia, level 17 unit A, B, C
Jl. letjen h.r. rasuna Said Blok X-5 Kav. 2 & 3,

Jakarta 12950

PUBLIC ACCOUNTANT

KonSultAn huKuM 

nindyo & Associates 
Menara Jamsostek Suite tA 05-14th Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto no. 38
Jakarta 12710

LEGAL CONSULTANT

data Perseroan
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pt MnC Securities, selanjutnya disebut “perseroan”, 
secara resmi didirikan pada tahun 2004 dengan 
nama pt Bhakti Securities yang dikhususkan untuk 
menangani bidang usaha perantara pedagang 
efek dan underwriter, yang sebelumnya dijalankan 
oleh induk usaha perseroan, yakni pt MnC Kapital 
Indonesia tbk (sebelumnya pt Bhakti Capital 
Indonesia tbk). 

perubahan nama menjadi pt MnC Securities pada akhir tahun 2010 

dilakukan agar tercipta sinergi grup yang terintegrasi dibawah 

naungan MnC Group, induk perusahaan yang telah memiliki ja-

ringan yang kuat dan mencakup berbagai bidang usaha yang 

luas, mulai dari bisnis media, jasa keuangan, sumber daya alam 

terutama batubara dan kini merambah ke dunia infrastruktur.

Masuknya perseroan ke bisnis online trading sejak tahun 2010, 

dalam rangka merespon dinamika bisnis, merupakan suatu 

keputusan yang tepat. peluncuran sistem layanan perdagangan 

secara online oleh perseroan yang diberi nama Bhakti online 

Brokerage (BoB), memberikan kesempatan bagi perseroan untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, program edukasi 

mengenai dunia pasar modal bagi masyarakat luas dan secara 

khusus bagi nasabah potensial turut berkontribusi terhadap 

meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap perseroan yang 

dapat dibuktikan melalui peningkatan jumlah nasabah perseroan 

setiap tahunnya.   

Sejak tahun 2011, perseroan telah menunjukkan performa yang 

signifikan menyusul keberhasilannya untuk memperbaiki 

peringkatnya di industri dari sebelumnya ke-34 menjadi ke-23 

dengan didukung oleh pertumbuhan nilai perdagangan dan 

perluasan pangsa pasar. 

Kepercayaan nasabah serta ragam produk dan layanan yang 

profesional melalui 28 jaringan kantor cabangnya di seluruh 

Indonesia semakin mengukuhkan posisi perseroan di peta industri 

jasa keuangan dalam negeri. hal ini terbukti dengan berhasilnya 

perseroan menduduki peringkat ke 15 dari 114 broker aktif di 

Indonesia pada tahun 2012 dalam hal nilai transaksi.    

Berbekal positioning yang lebih baik, dukungan teknologi yang 

canggih, serta sinergi yang kuat dengan Grup perusahaan, 

perseroan semakin percaya diri untuk mengembangkan produk dan 

layanannya serta berekspansi ke segmen pasar yang lebih luas.

PT MNC Securities, referred to in this report as  
“the Company”, was officially established in 2004 
under the name PT Bhakti Securities, to handle 
securities trading/brokerage and underwriting,  
which were previously managed under the parent 
company, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (previously 
PT Bhakti Capital Indonesia Tbk).

The re branding that resulted in the Company changing its name to 

PT MNC Securities at the end of 2010 was aimed at promoting synergy 

within the MNC Group, which manages a well-established business 

network covering the media, financial services, natural resources 

(particularly coal), and now the infrastructure businesses.

The Company’s decision in 2010 to tap opportunities in the online 

trading business in order to respond to the rapid developments in 

the business was indeed a smart move. The launch of the online 

trading system known as Bhakti Online Brokerage (BOB) opened the 

way for the Company to extend its services to a much larger market. 

Moreover, the capital market education program aimed at the 

public, and particularly at potential customers, has helped to boost 

customer confidence in the Company, as reflected in the Company’s 

customer base, which is growing year by year.

In 2011, the Company delivered a strong performance, improving its 

industry ranking from 34th to 23rd in line with the growth in trading 

value and expansion of market share. 

A combination of customer confidence and a wide range of products and 

professional services that are offered through 28 branch offices across 

Indonesia, has strengthened the Company’s position in the domestic 

financial service industry. This was confirmed by the Company’s move 

up the rankings to 15th place among the active brokerage companies in 

Indonesia in 2012 in terms of transaction value.    

The better positioning, sophisticated technology, and strong synergy 

within the Group has given the Company greater confidence to further 

develop its products and services and extend them to a wider market.

riwayat singkat Perseroan
comPany's Brief Profile
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 Audit Committee

BOard Of COMMIssIOners

BOard Of dIreCtOrs

struktur organisasi
organization structure

MISI

•	 Berorientasi pada pemberian layanan yang terbaik bagi para 

nasabahnya secara berkesinambungan

•	 Bertindak secara profesional

•	 Berlaku inovatif dan progresif

FIloSoFI

vision

Memiliki arah bisnis yang fokus dan jelas yang dilandasi oleh 

kemampuan melihat kesempatan yang ada.

integrity

Selalu memberikan yang terbaik dengan membangun kepercayaan 

dengan semua mitra usaha.

Persistence

Melakukan segala sesuatu dengan ulet dan pantang menyerah 

untuk memperoleh hasil maksimal.

MISSION

•	 Orientated to delivering the best services to all customers  

•	 Acting professionally 

•	 Being innovative and progressive

PHILOSOPHY

Vision

To have a focused and clear business direction based on the ability to 

foresee available opportunities.

Integrity

To always offer the best by building up the level of trust with all 

business partners.

Persistence

To perform all matters with tenacity and unrelenting pursuit to 

achieve optimal result.

visi: Menjadi Perusahaan Sekuritas Terbaik dan Terpercaya di Indonesia
vision: To be the Best and Most Trustworthy Securities Company in Indonesia

Financial Advisory

private placement and 
underwriting

origination/ 
Syndication

Institutional and 
Corporate Dealer

Fixed Income Settlement 
and Administration

Institutional and 
Corporate 

retail and high networth

online trading

Finance and
 Accounting

Settlement - Custody, 
Contracting

It and GA

Credit Control

Customer Service

equity

Advisory

equItY/MArKetInG reSeArCh FIXeD InCoMe CorporAte FInAnCe operAtIon 

Compliance hrD

Internal Audit Marketing Communication

visi, misi dan filosofi
vision, mission and PhilosoPhy
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media
media

Batubara | Coal 

PT Nuansacipta Coal investment
media berbasis Konten & iklan

Content & Advertising 
based  Media

media berbasis Pelanggan
Subscribers based Media

media Pendukung & infrastruktur
Supporting Media & Infrastructure

manajer investasi
Investment Management

Pembiayaan  
Multifinance

asuransi Jiwa 
Life Insurance

asuransi Umum
General Insurance

migas
Oil & Gas

PT Global Transport Services

infrastuktur | Infrastructure

eNerGi & SUmBer daya alam
energy & Natural resources

JaSa KeUaNGaN
Financial Services

Sumatra Selatan
South Sumatra 

Coal Terminal
Toll Road

Papua Barat
West Papua  

PT MNC Finance

PT MNC Asset Management

PT MNC Life Assurance

PT MNC Asuransi Indonesia

PT Media Nusantara Citra Tbk

PT Infokom Elektrindo

PT MNC Sky Vision Tbk

Sekuritas
Securities

PT MNC Securities

PT mNC Sky Vision Tbk

mNC Bank

investasi lainnya
Other Investments

struktur korPorasi
comPany structure

PT Global mediacom Tbk PT mNC Kapital indonesia Tbk PT mNC energi

iNVeSTaSi PorToFolio
Portfolio investments
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Secara umum cakupan bidang bisnis perseroan adalah sebagai 

berikut:

1. Jasa perantara  pedagang efek, yang termasuk di dalamnya 

instrumen ekuitas, margin trading dan online trading.

2. Bhakti online Brokerage (BoB), yang merupakan sistem apli-

kasi untuk memfasilitasi perdagangan saham secara online.

3. Jasa riset dan pengembangan Bisnis, termasuk riset dan analisa 

pasar untuk membantu mitra dan nasabahnya mencapai hasil 

investasi yang maksimal dengan risiko seminimal mungkin.

4. Jasa penasihat Keuangan, termasuk underwriting, 

restrukturisasi, origination dan sindikasi.

jasa Perantara Pedagang efek

layanan ini merupakan tulang punggung utama bisnis perseroan 

dan diselenggarakan oleh equity Division. Divisi tersebut 

memfasilitasi pembiayaan transaksi di pasar modal baik bagi 

nasabah ritel, korporat atau institusi maupun High Net worth 

dengan dukungan sistem teknologi informasi yang memadai dan 

terintegrasi antara kantor pusat dengan seluruh kantor cabang 

yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Bhakti Online Brokerage (BOB)

Dalam bertindak sebagai perantara pedagang efek, perseroan 

memiliki sistem aplikasi untuk perdagangan saham secara 

online yang disebut Bhakti online Brokerage (BoB). Sistem ini 

memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual/beli 

saham secara real time tanpa perantara sales/dealer karena sistem 

ini menghubungkan secara langsung nasabah dengan sistem yang 

terintegrasi dengan Bursa efek Indonesia (BeI) melalui Jakarta 

Automated trading System (JAtS). Berikut beberapa akses yang 

dapat digunakan untuk aplikasi BoB:

The Company’s service coverage can be explained as follows:

1. Brokerage and Securities Trading Service, including equity 

instruments, margin trading and online trading.

2. Bhakti Online Brokerage (BOB), an application that facilitates 

online stock trading.

3. Research and Business Development, including market research 

and analysis, to help business partners and customers realize 

maximum investment returns with minimum risk.

4. Financial Advisory services, including underwriting, restructuring, 

origination and syndication.

Securities trading Brokerage Service

These services, which are the backbone of the Company’s business, 

come under the Stock Trading Brokerage Division. The division 

facilitates transactional financing on the stock market, targeting 

the retail, corporate, institutional and High Net worth segments, 

supported by an integrated information technology system that 

connects the headquarters with all the branch offices in several major 

cities in Indonesia.

Bhakti online Brokerage (BoB)

As part of its securities trading brokerage services, the Company 

operates an online trading application through the Bhakti Online 

Brokerage (BOB) system. This system allows customers to conduct 

stock selling/buying transactions in real time without a sales/dealer, 

as the system connects the customers directly with the Indonesia 

Stock Exchange system, namely the Jakarta Automated Trading 

System (JATS). Customers can access the BOB system through the 

following gateways:

lingkuP Bidang usaha
scoPe of Business
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- Berbasis Web: BoB – web Trading

 nasabah dalam hal ini dapat mengakses situs resmi perseroan 

www.mncsecurities.com untuk mengoperasikan web trading 

melalui Mozilla Firefox, Safari maupun Google Chrome.

- Berbasis Aplikasi: BoB – Online Trading

 nasabah mengakses situs resmi perseroan www.mncsecurities.

com untuk mengunduh aplikasi gratis dengan instruksi 

tertentu. Aplikasi BoB – Online Trading dapat dijalankan pada 

pC maupun laptop yang terhubungan dengan jaringan Internet.

- Berbasis perangkat bergerak (Mobile): BoB – Mobile Trading 

BlackBerry

 nasabah mengakses situs resmi perseroan www.mncsecurities.com 

melalui browser BlackBerry yang beroperasi dengan BlackBerry 

oS 04 hingga BlackBerry oS 07 dan lalu mengunduh aplikasi 

perdagangan onlinenya secara gratis dengan instruksi tertentu.

- Berbasis perangkat bergerak (Mobile): BoB – Mobile Trading 

Android

 nasabah mengakses situs resmi perseroan www.mncsecurities.com 

melalui browser perangkat berbasis Android untuk mengunduh 

aplikasi perdagangan online-nya secara gratis dengan instruksi 

tertentu.

jasa riset dan Pengembangan Bisnis

layanan ini diberikan untuk membantu nasabah mencapai hasil 

investasi yang optimal. hasil-hasil yang dikerjakan oleh Divisi 

riset ini juga membantu memberi nilai tambah bagi produk dan 

layanan lain yang ditawarkan perusahaan, yaitu yang berkenaan 

dengan kegiatan perdagangan saham dan investasi. produk-

produk yang dihasilkan oleh Divisi riset ditawarkan dengan nama 

Bhakti Research Division (BIrD) kepada nasabah berupa informasi 

yang disediakan secara berkala. produk-produk BIrD di antaranya:

a. early BIrD

 Dihasilkan dari riset yang seksama, informasi yang 

disampaikan ke nasabah dalam bentuk early BIrD ini dikirim 

setiap pagi mulai pukul 05.30 hingga 06.00 melalui BlackBerry 

Messenger Group. layanan ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu 

early BIrD–Fundamental Perspective yang menawarkan analisis 

pasar modal global, bursa saham Indonesia dan komoditas, 

serta early BIrD–Technical Perspective yang berisi rekomendasi 

saham pilihan bagi nasabah yang dihasilkan dari analisis 

teknis dan untuk diperdagangkan hari itu. 

- web-based: BOB – web Trading

 Customers can access the Company’s official website  

www.mncsecurities.com to download the online trading application. 

BOB – web Trading operates on Mozilla Firefox, Safari or Google Chrome.

- Application-based: BOB – Online Trading

 Customers can download the application free of charge from the 

Company’s website www.mncsecurities.com. The BOB – Online 

Trading application can be run on both PCs and laptops with an 

internet connection.

- Mobile-based: BOB – Mobile Trading BlackBerry

 

 Customers can access the Company’s website  

www.mncsecurities.com through their BlackBerry’s browser 

(BlackBerry OS 04 to BlackBerry OS 07) and then download the 

online trading application free of charge. 

- Mobile-based: BOB – Mobile Trading Android

 Customers can access the Company’s website  

www.mncsecurities.com from the browser on their Android- 

based mobile device to download the online trading 

application free of charge.

research and Business development 
services 

These services help customers to achieve optimum returns on their 

investments. The products generated by the Bhakti Research Division 

(BIRD) also give added value to the other products and services from 

the Company, particularly in relation to stock trading and investment 

activities. These products contain important information which is 

made available to customers on a regular basis. Among the BIRD 

products are:

a. Early BIRD

 with information resulting from in-depth research, Early BIRD 

is sent to customers every morning between 05.30 and 06.00 

through a BlackBerry Messenger Group. There are two types 

of service: Early BIRD–Fundamental Perspective, which offers 

analysis of global stocks, the Indonesian stock market and the 

commodity market, and Early BIRD–Technical Perspective, which 

contains stock recommendations, based on technical analysis, 

for customers to trade on that day. 
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b. BIrD Daily

 Merupakan layanan informasi yang disajikan setiap hari dalam 

bentuk laporan yang berisi kondisi ekonomi global, pasar 

komoditas, dan bursa saham Indonesia. laporan ini disertai 

oleh analisa pasar untuk hari berikutnya serta rekomendasi 

saham-saham untuk ditransaksikan oleh nasabah.   

c. BIrD Weekly

 Diterbitkan setiap hari Senin, laporan ini berisi informasi rinci 

mengenai bursa saham dunia, pasar komoditas dan bursa 

saham Indonesia selama sepekan sebelumnya dan disertai 

dengan proyeksi kinerja saham-saham pada pekan depan. 

d. BIrD highlight

 layanan ini berupa laporan komprehensif mengenai 1 

(satu) perusahaan emiten lengkap dengan performa bisnis, 

laporan keuangan dan proyeksi bisnisnya. laporan ini juga 

menyertakan rekomendasi atas saham perusahaan tersebut.

e. BIrD outlook

 laporan disajikan dengan lebih komprehensif terutama terkait 

perkembangan saham-saham dunia, pasar komoditas dan 

bursa saham Indonesia, disertai dengan pembahasan sektor-

sektor industri tertentu yang diperkirakan dapat menjadi 

penggerak bursa di tahun depan dan memberi rekomendasi 

saham-saham yang perlu diperhatikan nasabah dalam 

bertransaksi. 

jasa Penasihat keuangan

layanan ini diselenggarakan dengan merujuk pada prinsip kehati-

hatian dan ditujukan untuk mendukung keberadaan suatu 

perusahaan di bursa saham. layanan ini terdiri dari jasa penasihat 

keuangan untuk restrukturisasi, Merger dan Akuisisi, Underwriting 

serta Origination dan Sindikasi. Divisi ini berupaya untuk terus 

mengembangkan fokus kegiatannya pada underwriting melalui 

penawaran saham publik atau private placement pada instrumen 

ekuitas atau surat utang. Selain itu, layanan ini juga diarahkan 

pada kegiatan perbankan investasi (investment banking) yang 

memfasilitasi merger dan akuisisi serta restrukturisasi.     

b. BIRD Daily

 This service contains information on global stocks, the 

commodity market and the Indonesian stock market, which 

is presented on a daily basis. The report is accompanied by a 

market analysis and stock recommendations for customers to 

trade on the next day.   

c. BIRD weekly

 Published every Monday, the report contains detailed information 

on global stocks, the commodity market and the Indonesian 

stock market over the past week, as well as stock projections for 

the coming week. 

d. BIRD Highlight

 This is a comprehensive report on the business performance, 

financial statement and business projection of a publicly listed 

company. The report also provides recommendations on the 

company’s stocks.

e. BIRD Outlook

 This is a comprehensive report on global stock movements and 

developments on the commodity market and the Indonesian 

stock market, accompanied by an in-depth discussion of certain 

sectors that are expected to drive market movements in the 

coming year, as well as stock recommendations for customers. 

financial advisory Services 

These services are founded on strong prudential principles and are 

designed to support companies on the stock market. The services 

include financial advice for restructuring, mergers and acquisitions, 

and underwriting as well as origination and syndication. The division 

is consistently expanding its underwriting activities through private 

placements in equity instruments or bonds. These services also 

target investment banking activities that facilitate mergers and 

acquisitions as well as restructuring.     
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Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya tahun 1965. hary 

tanoesoedibjo adalah pendiri MnC Group dan saat ini masih 

menjabat sebagai Group president dan Ceo pt Bhakti Investama 

tbk. Beliau memangku jabatan Komisaris utama pt MnC Securities 

sejak Februari 2004 sesuai dengan Akta perseroan terbatas  

pt Bhakti Securities no.99 tanggal 17 pebruari 2004 yang di buat 

dihadapan Aulia taufani, Sh, pengganti dari Sutjipto, Sh, pada 

waktu itu notaris di Jakarta juncto Akta pernyataan Keputusan para 

pemegang Saham Di luar rapat no. 24 tanggal 22 Maret 2013 yang 

dibuat dihadapan Ivan Gelium lantu, Sh, MKn, notaris di Kota Depok. 

Beliau memangku jabatan Komisaris utama pt MnC Securities sejak 

Februari 2004. Beliau juga memegang sejumlah jabatan penting di 

berbagai anak perusahaan yang termasuk dalam jajaran MnC Group, 

di antaranya adalah sebagai Komisaris utama pt MnC Sky Vision tbk 

sejak Desember 2006, Komisaris utama pt Indonesia Air transport 

tbk sejak Desember 2008, Direktur utama pt Bhakti Investama tbk 

sejak Juni 2009, Komisaris utama pt Global Informasi Bermutu sejak 

oktober 2009, Komisaris utama pt Media nusantara Informasi sejak 

Agustus 2009, Komisaris pt Global transport Services sejak Maret 2010, 

Komisaris utama pt Cipta televisi pendidikan Indonesia sejak April 2011, 

Komisaris utama pt GlD property sejak Januari 2011, Direktur utama  

pt Global Mediacom tbk (MnC Media) sejak April 2002, Direktur utama 

pt Media nusantara Citra tbk (MnC) sejak Maret 2004, Direktur utama 

pt rajawali Citra televisi Indonesia (rCtI) sejak Januari 2010.

Beliau juga dikenal sebagai pendiri media cetak Seputar Indonesia 

yang dikelola di bawah payung MnC Media dan membangun 

usaha di bidang jasa keuangan yang terpercaya di bawah pt MnC 

Kapital Indonesia tbk. Selain itu, beliau juga aktif mengajar di  

berbagai lembaga pendidikan dan kursus serta menjadi pembicara 

kunci di berbagai seminar tentang pasar modal, corporate finance, 

investment maupun strategic management. Beliau pada tahun 1988 

mendapat anugerah gelar kehormatan Bachelor of Commerce di 

bidang Corporate Finance dari Carleton university, ottawa, Kanada, 

dan meraih Master of Business Administration bidang Manajemen 

portofolio dari universitas yang sama pada tahun 1989.

Profil dewan komisaris
Board of commissioners' Profile

An Indonesian citizen, born in Surabaya in 1965. Hary Tanoesoedibjo 

is the founder of the MNC Group and is still Group President and CEO 

of pt Bhakti Investama tbk. He has been President Commissioner of 

PT MNC Securities since Februari 2004 based on the Act of Limited 

Liability Company of PT Bhakti Securities No. 99 dated 17 February 

2004, which was signed before Aulia Taufani, SH, which replaced 

Sutjipto, SH, a Notary in Jakarta at that time, juncto Statements of 

the Shareholders outside Meeting No. 24 dated 22 March 2013, which 

was signed before Ivan Gelium Lantu, SH., MKn, a Notary in Depok. He 

also holds strategic positions in several of the subsidiaries in the MNC 

Group, including as President Commissioner of PT MNC Sky Vision 

Tbk since Desember 2006, President Commissioner of PT Indonesia Air 

Transport Tbk since December 2008, President Director of PT Bhakti 

Investama Tbk since June 2009, President Commissioner of PT Global 

Informasi Bermutu since October 2009, President Commissioner of  

PT Media Nusantara Informasi since August 2009, a  Commissioner 

of PT Global Transport Services since March 2010, President 

Commissioner of PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia since April 

2011, President Commissioner of PT GLD Property since January 2011, 

President Director of PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) since 

April 2002, President Director of PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) 

since March 2004, and President Director of PT Rajawali Citra Televisi 

Indonesia (RCTI) since January 2010.

He is also the founder of Seputar Indonesia, a newspaper which is 

managed  by the MNC Media group, and built a trusted fianciel 

services business under PT MNC Kapital Indonesia. In addition, he 

lectures at a number of educational institutions and courses and 

is in demand as a keynote speaker at many seminars on capital 

market, corporate finance, investment and strategic management. 

He earned a Bachelor of Commerce degree in Corporate Finance from 

Carleton University, Ottawa, Canada in 1988 and a Master of Business 

Administration degree in Portfolio Management from the same 

university in 1989.

hary tanOesOedIBjO 
Komisaris utama | President Commissioner
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Warga negara Indonesia, lahir di Medan tahun 1966. Darma putra 

terpilih menjadi Komisaris perseroan dan menjabat sejumlah posisi 

strategis di beberapa perusahaan yang termasuk jajaran MnC Group, 

yakni Komisaris di pt MnC Finance (dahulu “pt Bhakti Finance”), 

Komisaris pt Indonesia Air transport tbk, Komisaris utama pt MnC 

life Assurance, Direktur utama pt MnC Capital Indonesia tbk (dahulu 

“pt Bhakti Capital Indonesia tbk”) dan Direktur pt Bhakti Investama 

tbk. penunjukan beliau di perseroan didasari oleh Akta pernyataan 

Keputusan para pemegang Saham no. 4 tanggal 18 nopember 2009 

yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Sh, Mh, 

notaris Kota Jakarta pusat. Beliau sejak tahun 2010 menjabat sebagai 

Komisaris pt Indo Finance perkasa. 

Beliau memulai karirnya di bidang jasa keuangan sebagai Analis 

riset di pt Sun hung Kai Securities Indonesia (1990- 1991), Financial 

planning executive di Bumi raya utama Group (1991- 1997), kemudian 

ditunjuk sebagai Chief Financial officer pt Marga Mandalasakti 

(1997-1998). Karirnya terus melesat saat beliau ditunjuk sebagai 

Direktur Keuangan di pt Kurnia Kapuas utama tbk (1998-1999), Wakil 

Direktur utama pt Marga Mandalasakti (1999-2001) dan selanjutnya 

menjadi Direktur utama pt Marga Mandalasakti (2001-2008). 

Beliau memperoleh gelar sarjana dari oregon State university 

Corvallis, di oregon, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar MBA 

di bidang Finance dari the university of Minnesota Minneapolis, 

Amerika Serikat pada tahun 1990.

darMa Putra
Komisaris  |  Commissioner

An Indonesian citizen, born in Medan in 1966. Darma Putra has been 

appointed to the Board of Commissioners and holds a number of 

strategic positions in the several companies under the MNC Group, 

including as a Commissioner of PT MNC Finance (previously “PT Bhakti 

Finance”), a Commissioner of PT Indonesia Air Transport Tbk, President 

Commissioner of PT MNC Life Assurance, President Director of PT MNC 

Capital Indonesia Tbk (previously “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) 

and a Director of PT Bhakti Investama Tbk. His appointment to the 

Company wasaccording to the Statements of Shareholders No. 4 dated 

18 November 2009, which was signed before Isyana wisnuwardhani 

Sadjarwo,SH., a Notary in Central Jakarta. Since 2010, he has also been 

a Commissioner of PT Indo Finance Perkasa. 

His career in financial services started at PT Sun Hung Kai Securities 

Indonesia (1990- 1991) as Research Analyst. He then joined Bumi Raya 

Utama Group as a Financial Planning Executive (1991-1997), and later 

was Chief Financial Officer of PT Marga Mandalasakti (1997-1998). His 

career continued to rise with appointments as Director of Finance of 

PT Kurnia Kapuas Utama Tbk (1998-1999), Vice President Director of  

PT Marga Mandalasakti (1999-2001) and President Director of  

PT Marga Mandalasakti (2001-2008). 

He earned a degree from Oregon State University Corvallis, in Oregon, 

USA, in 1988 and an MBA in Finance from the University of Minnesota, 

Minneapolis, USA in 1990.
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Warga negara Indonesia, lahir di lampung - tanjung Karang tahun 

1964. Agustinus Wishnu handoyono yang bergabung dengan  

pt Bhakti Investama tbk sejak tahun 1990 ini telah menjabat sebagai 

Komisaris perseroan sejak oktober 2009. Beliau ditunjuk berdasarkan 

Akta pernyataan Keputusan para pemegang Saham no. 4 tanggal 

18 nopember 2009 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani 

Sadjarwo, Sh, Mh, notaris Kota Jakarta pusat. 

Beliau membangun karirnya di bidang jasa keuangan dengan 

menjadi Financial Advisor di pt Artha prima Margin lalu Floor 

trader pt Bhakti Investama tbk di Bursa efek Surabaya (BeS) tahun 

1990 sehingga akhirnya dipromosikan sebagai Direktur pt Bhakti 

Investama tbk. 

Beliau juga pernah menduduki posisi Komisaris pt AGIS tbk (2001- 

2002), Komisaris pt MnC Asset Management (dahulu pt "Bhakti 

Asset Management") untuk periode tahun 2000-2004, Direktur  

pt Bhakti Investama tbk (1999-2003), Direktur pt MnC Kapital 

Indonesia tbk (dahulu "pt Bhakti Capital Indonesia") pada tahun 

2003-2004, dan Direktur pt MnC Securities (2004-2009). Saat 

ini beliau masih menjabat Direktur pt Mandala Swarnabhumi. 

Beliau juga aktif berorganisasi, di antaranya dengan menjadi salah 

seorang pengurus di sejumlah Asosiasi pasar Modal (ApM), seperti 

Asosiasi perusahaan efek Indonesia (ApeI) dan Asosiasi emiten 

Indonesia (AeI). 

Beliau meraih gelar Sarjana dari universitas Sebelas Maret Surakarta 

tahun 1998 dan gelar Master di bidang Manajemen dari universitas 

Gadjah Mada tahun 2002.

aGustInus WIshnu handOyOnO
Komisaris  |  Commissioner

An Indonesian citizen, born in Tanjung Karang, Lampung. in 1964. 

Agustinus wishnu Handoyono joined PT Bhakti Investama Tbk in 

1990 and has served as a Commissioner of the Company since October 

2009. He was appointed based on the Statements of Shareholders 

No. 4 dated 18 November 2009, which was signed before Isyana 

wisnuwardhani Sadjarwo,SH., a Notary in Central Jakarta. 

He began his career in the financial services sector by joining PT Artha 

Prima Margin as a Financial Advisor, then became a Floor Trader for 

PT Bhakti Investama at the Surabaya Stock Exchange (BES) in 1990, 

before being appointed as a Director of PT Bhakti Investama Tbk. 

His previous positions include Commissioner of PT AGIS Tbk (2001- 

2002), Commissioner of PT MNC Asset Management (previously 

PT Bhakti Asset Management) (2000-2004), Director of PT Bhakti 

Investama Tbk (1999-2003), Director of PT MNC Kapital Indonesia 

Tbk (previously PT Bhakti Capital Indonesia) (2003-2004), and 

Director of PT MNC Securities (2004-2009). He is now also a Director 

of PT Mandala Swarnabhumi. He is an active member of several 

capital market associations, and serves on the management of the 

Association of Indonesian Securities Companies and the Association 

of Indonesian Publicly Listed Companies, in which he becomes one of 

the organization management. 

He earned a degree from the University of Sebelas Maret Surakarta 

in 1998 and a Master’s degree in Management from the University of 

Gadjah Mada in 2002.
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Warga negara Indonesia, lahir di Klaten tahun 1947. Menyelesaikan 

pendidikan Kepolisian republik Indonesia di AAK dan lulus pada 

tahun 1968, ptIK pada tahun 1975, SeSpIMpol pada tahun 1981, SeSKo 

ABrI pada tahun 1991 dan lulus leMhAnAS pada tahun 2000. 

Memulai karir profesionalnya di Kepolisian republik Indonesia 

selaku Kasi ops Komtares pare-pare di polda Sulawesi Selatan 

(1970), pA Koserse polrI (1975), Dan Sat Serse Dak riau (1982), 

Kapolresta pekan Baru Dak riau (1982), Kasat Serse polda Jabar 

dan Wakapoltabes Bandung polda Jabar (1985), Wakapolwil 

purwakarta polda Jabar (1987), Kadit Diklat polda Sulawesi utara 

(1991), Kapolwiltabes Surabaya Jatim (1992), Kasubdit tipikor Dit 

serse polri (1993), Ses Dit Serse polri (1996), Wakil Gubernur ptIK 

(1997), Kapolda Kaltim (1998), Waaslog Kapolri (1999) dan Deputi 

Inspektur Jenderal Kepolisian rI tahun 2001 sebelum akhirnya 

memasuki masa purna bhakti di tahun 2002.

Beliau telah menjabat Komisaris Independen perseroan sejak Juli 

2009 sesuai dengan akta pernyataan Keputusan rapat no. 06 

tanggal 2 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi 

Santoso Isbandi, Sh. notaris di Jakarta. Beliau sebelumnya dipercaya 

sebagai Komisaris Independen pt MnC Finance (dahulu "pt Bhakti 

Finance") pada periode tahun 2006-2009.

drs. ChrIst sOePOntjO
Komisaris  |  Commissioner

An Indonesian citizen, born in Klaten in 1947. He completed his 

education in the Indonesian Police Force, graduating from AAK in 

1968, from PTIK in 1975, from SESPIMPOL in 1981, from SESKO ABRI in 

1991 and from LEMHANAS in 2000. 

He began his professional career in the Indonesian Police as Division 

Head of Ops Komtares Pare-Pare in the South Sulawesi Regional Police 

Department (1970), PA Koserse of the Indonesian Police (1975), Commander 

of Serse Dak Unit of Riau Police Department (1982), Head of Pekan Baru Dak 

Riau City Police Force (1982), Head of the Serse Unit of the west Java Police 

Department and Deputy Head of the Bandung City Police Department 

(1985), Deputy Head of the Purwakarta-west Java Regional Police 

Department (1987), Head of the Education and Training Division of the 

North Sulawesi Police Department (1991), Head of the Surabaya- East Java 

City Police Department (1992), Head of the Sub Division of Corruption Cases 

of Dit serse of the Indonesian Police (1993), Ses Dit Serse of the Indonesian 

Police (1996), Vice Governor of PTIK (1997), Head of the East Java Police 

Academy (1998), Deputy Assistant of Logistics of the Indonesian Police 

Academy (1999) and Deputy Inspector General of the Indonesian Police in 

2001 before he retired in 2002. 

He has been an Independent Commissioner of the Company since July 

2009 based in the Meeting Statements No. 06 dated 2 July 2009, which 

was signed before Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH., a 

Notary in Jakarta. Having served as an Independent Commissioner 

of PT MNC Finance (previously PT Bhakti Finance) from 2006 to 2009.
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Warga negara Indonesia, lahir di Manado tahun 1969. Wito Mailoa 

telah menjadi Direktur utama perseroan sejak oktober 2009 sesuai 

dengan Akta pernyataan Keputusan para pemegang Saham Di luar 

rapat no. 4 tanggal 18 nopember 2009 yang dibuat dihadapan Isyana 

Wisnuwardhani Sadjarwo,Sh. notaris di Kota Jakarta pusat. Saat ini 

per Januari 2013, beliau juga dipercaya untuk menjabat Direktur non 

Afiliasi di pt MnC Kapital Indonesia tbk. 

Sebelum bergabung dengan MnC Group, beliau telah berkarir di 

dunia pasar modal sejak tahun 1995 dimana pengalaman di bidang 

jasa keuangan ditunjukkan dengan pengalamannya sebagai Direktur 

equity retail Business Management di beberapa perusahaan sekuritas 

seperti pt harumdana Securities, pt Sigma Batara Securities dan  

pt Indoverse Securities. Beliau juga pernah ditunjuk untuk 

memegang salah satu posisi Direksi di perusahaan-perusahaan 

seperti: pt CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008) dan Direktur 

Business Management di pt oSK nusadana Securities Indonesia 

(2008-2009). 

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science bidang Management 

Information System di San Diego State university, AS pada tahun 

1991 dan gelar Master of Business Administration bidang Finance di 

California State polytechnic university, pomona, AS di tahun 1993.

WItO MaILOa
Direktur utama  |  President Director

An Indonesian citizen, born in Manado in 1969. wito Mailoa has 

been serving as President Director of the Company since October 

2009 according to the Statements of Shareholders outside Meeting 

No. 4 dated 18 November 2009, which was signed before Isyana 

wisnuwardhani Sadjarwo,SH., a Notary in Central Jakarta. As of 

January 2013, he is also a Non-Affiliated Director of PT MNC Kapital 

Indonesia Tbk. 

In 1995 he began a successful career in the stock market, particularly in 

financial services, as Director of Equity Retail Business Management 

at various securities companies, such as PT Harumdana Securities, PT 

Sigma Batara Securities and PT Indoverse Securities. He also served 

as a Director of PT CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008) and as 

Director of Business Management of PT OSK Nusadana Securities 

Indonesia (2008-2009). 

He earned his Bachelor of Science degree in Management Information 

Systems from San Diego State University, AS in 1991 and his Master 

of Business Administration degree in Finance from California State 

Polytechnic University, Pomona, USA, in 1993.

Profil direksi
Board of directors' Profile
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Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1968. Susy Meilina 

telah menjabat Direktur Keuangan dan operasional perseroan 

sejak April 2010 serta Sekretaris perusahaan perseroan sejak 

Februari 2011. Dasar penunjukan beliau sesuai dengan Akta 

pernyataan Keputusan para pemegang Saham no. 7 tanggal 14 Mei 

2010 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Sh, 

Mh, notaris Kota Jakarta pusat. 

Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang 

operasional, keuangan, transaksi saham, investasi dan compliance 

sejak beliau memulai karirnya di hSBC (1993-1996), pt lippo 

Securities tbk (1996-2000) dan Direktur operasional pt uoB Kay hian 

Securities (2000-2010). Disamping itu, beliau juga pernah menjadi 

dosen paruh waktu di Sekolah Bisnis IpMI (2005-2006), Anggota 

Komite Disiplin Bursa efek Indonesia (2007- 2009) dan saat ini masih 

menjabat sebagai Anggota Komite peraturan Kustodian Sentral efek 

Indonesia (2010-Sekarang) Ketua Departemen hukum dan peraturan 

Asosiasi perusahaan efek Indonesia (2009-Sekarang), Ketua task 

Force GMrA repo (2010-Sekarang) dan Anggota tim Data base IDX 

(2008-Sekarang). 

Beliau meraih gelar di bidang ekonomi dari universitas trisakti (1992) 

dan melanjutkan studinya di Auckland university (1993). Beliau 

memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Securities Institute 

of Australia (2004) dan Magister Manajemen dari Sekolah Bisnis IpMI 

(2004).

susy MeILIna
Direktur Keuangan dan operasional  | 

Director of Finance and Operational

An Indonesian citizen, born in Jakarta in 1968. Susy Meilina has 

served as Director of Finance and Operations of the Company as well 

as Corporate Secretary since April 2010. Her appointment was based 

on the Statements of Shareholders No. 7 dated 14 May 2010, which 

was signed before Isyana wisnuwardhani Sadjarwo,SH., a Notary in 

Central Jakarta.

She has gained more than 20 years of experience in operations, 

finance, stock transactions, investment and compliance since 

beginning her career at HSBC (1993-1996). She then joined PT Lippo 

Securities Tbk (1996-2000) and was Director of Operations at PT UOB 

Kay Hian Securities (2000-2010). She was a part-time lecturer at 

IPMI Business School (2005-2006) and a Member of the Disciplinary 

Committee of the Indonesia Stock Exchange (2007-2009) and has been 

a Member of the Regulatory Committee of the Central Depository 

(Kustodian Sentral Efek Indonesia) since 2010, Head of the Legal and 

Regulatory Department of the Association of Indonesian Securities 

Companies since 2009, Head of the GMRA REPO Task Force since 2010 

and a Member of the IDX Database Team since 2008. 

She earned a degree in Economics from Trisakti University (1992) 

and continued her studies at Auckland University (1993). She earned 

a Master of Applied Finance degree from the Securities Institute of 

Australia in 2004 and a Master of Management degree from IPMI 

Business School, Jakarta in 2004.
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Warga negara Indonesia, lahir di Medan tahun 1971. Beliau meraih 

gelar Sarjana Akuntansi dari universitas tarumanegara pada tahun 

1993. 

Beliau sempat berkarir sebagai Senior Analyst di pt Inti Salim Corpora 

(1993-1997). Setelahnya beliau ditunjuk sebagai Manajer Corporate 

Finance di pt Bhakti Investama tbk (1997-2000) dan Direktur 

Corporate Finance pt MnC Kapital Indonesia tbk(2003-2004). 

tien telah menjabat posisi Direktur penjaminan emisi perseroan di 

pt MnC Securities sejak tahun 2004 sampai saat ini. Beliau diangkat 

berdasarkan Akta perseroan terbatas pt Bhakti Securities no. 99 

tanggal 17 pebruari 2004 yang di buat dihadapan Aulia taufani, Sh, 

pengganti dari Sutjipto, Sh, pada waktu itu notaris di Jakarta juncto 

Akta pernyataan Keputusan para pemegang Saham Di luar rapat  

no. 24 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium 

lantu, Sh, MKn, notaris di Kota Depok.

tIen
Direktur penjaminan emisi  |  

Director of Underwriting

An Indonesian citizen, born in Medan in 1971. She earned a degree in 

Accounting from Tarumanegara University in 1993. 

She began her career as a Senior Analyst at PT Inti Salim Corpora (1993- 

1997). She then went on to serve as Manager of Corporate Finance 

at PT Bhakti Investama Tbk (1997-2000) and Director of Corporate 

Finance at PT MNC Kapital Indonesia Tbk (2003-2004). 

Tien has been Director of Underwriting at PT MNC Securities since 

2004. She was appointed according to the Act of Limited Liability 

Company of PT Bhakti Securities No. 99 dated 17 February 2004, which 

was signed before Aulia Taufani, SH, which replaced Sutjipto, SH, a 

Notary in Jakarta at that time, juncto Statements of the Shareholders 

outside Meeting No. 24 dated 22 March 2013, which was signed before 

Ivan Gelium Lantu, SH., MKn, a Notary in Depok.
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perseroan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 

salah satu modal penting bagi upaya mewujudkan visi dan 

misi perusahaan. peran SDM juga dinilai sangat strategis dalam 

meningkatkan daya saing dan performa perseroan. 

perkembangan bisnis perseroan yang signifikan di tahun 2012 

salah satunya dikontribusikan oleh kemapanan SDM yang dimiliki, 

di mana mereka mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis yang 

dihadapi perseroan sepanjang tahun ini. Kualitas SDM perseroan 

dalam hal ini turut menentukan kemampuan perusahaan dalam 

merespon dan mengantisipasi tantangan bisnis yang dihadapi 

dan mengubahnya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

1. komposisi sdM

per tanggal 31 Desember 2012, perseroan telah mengelola 163 

karyawan, yang terdiri dari 64 orang karyawan wanita dan 99 

orang karyawan pria. 

komposisi karyawan berdasarkan gender/employees composition based on gender

Wanita women 64 39,26%

pria Men 99 60,74%

totAl 163 100,0%

Berdasarkan status kepegawaiannya, 80,98% karyawan berstatus 

permanen dan 19,02% berstatus karyawan kontrak.

komposisi karyawan berdasarkan status kepegawaian/employees composition based on status

permanen Permanent 132 80,98%

Kontrak Contract 31 19,02%

totAl 163 100,0%

Sementara berdasarkan kelompok usia, persentase karyawan 

berusia 31-40 tahun mendominasi komposisi karyawan perseroan, 

yaitu sebesar 38,04%, diikuti oleh karyawan dengan usia 41-50 

tahun sebesar 28,83% dan karyawan berusia 26-30 tahun sebesar 

16,56%. Sementara persentasi  karyawan yang berusia 20-25 tahun 

dan yang berusia lebih dari 50 tahun masing-masing sebesar 

12,88% dan 3,68%.

komposisi karyawan berdasarkan usia/employees composition based on age

<20 0 0,00%

20-25 21 12,88%

26-30 27 16,56%

31-40 62 38,04%

41-50 47 28,83%

>50 6 3,68%

totAl 163 100,0%

Human Resources (HR) are among the most the Company’s most 

important capital in achieving its vision and mission. Our human 

resources also play a strategic role in boosting the Company’s 

competitiveness and performance. 

The significant development of the Company’s business in 2012 was 

due in part to the competence of our human resources and their ability 

to adapt to the dynamic business conditions the Company faced over 

the year. Human resource quality is one of the determining factors in 

the Company’s capacity to respond and anticipate to challenges and 

turn them into potential business opportunities.

1. Human resources composition

As of December 31, 2012, the Company managed 163 employees, of 

whom 64 were female and 99 were male. 

80.98% of the employees held permanent status, and 19.02% were 

contract employees.

sumBer daya manusia
human resources

39,26%
60,74%

80,98%

19,02%

12,88%

16,56%

38,048%

28,83%

3,68%

The dominant age group among the employees was 31-40 years old 

at 38.04%, while 28.83% of the employees fell into the 41-50 year-

old age group, 16.56% were aged between 26 and 30 and 12.88% were 

aged 20-25 years old. Just 3.68% of the employees were over 50 years 

old.
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Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebanyak 54,60% 

karyawan merupakan lulusan S1 atau mencapai 89 orang, disusul 

oleh karyawan dengan status non-akademik sebanyak 38 orang 

(23,31%) dan berstatus lulusan D3 sebanyak 19 orang (11,66%).

komposisi karyawan berdasarkan pendidikan employees composition based on education

S2 15 9,20%

S1 89 54,60%

D3 19 11,66%

D1 2 1,23%

Non Akademik 38 23,31%

totAl 163 100,0%

Komposisi karyawan di tahun 2012 berdasarkan jabatan adalah 

sebagai berikut:

komposisi karyawan berdasarkan jabatan employees composition based on position

BOD 3 1,84%

SPV/VP/GM 3 1,84%

Sr. Manager/ Manager 10 6,13%

Ass. Manager/ Supervisor 30 18,40%

Officer 107 65,64%

Non Officer 10 6,13%

totAl 163 100,0%

2. rekrutmen sdM 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas, 

selama tahun 2012 perseroan telah melakukan sejumlah kegiatan 

rekrutmen karyawan melalui: 

a. Bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan 

terkemuka, di antaranya universitas Indonesia, prasetya 

Mulya dan ppM dalam hal pencarian kandidat yang potensial.

b. Bekerja sama dengan website rekrutmen terkemuka di Asia, 

yaitu Jobstreet dan JobsDB dalam menyelenggarakan Job Fair, 

yang diadakan di Bandung dan Jakarta.

c. Menyelenggarakan Job Fair yang bekerja sama dengan MnC 

Media di MnC tower.

3. Marketing Development Program (MdP)

penyelenggaraan program Marketing Development program (MDp) 

ditujukan untuk merekrut tenaga kerja muda yang profesional 

dan berkualitas. program ini merupakan bagian percepatan 

pengembangan SDM yang akan menunjang proses bisnis dan 

pencapaian target perseroan. program ini diadakan secara 

berkala, dengan memberikan kesempatan kepada para karyawan 

tersebut untuk mendapatkan berbagai macam pelatihan dan 

pengembangan kompetensi. Setelah mereka selesai menjalani 

pelatihan dan evaluasi, para karyawan akan ditempatkan di kantor 

cabang sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

In term of education, 54.60% of the employees, or 89 people, 

graduated with a bachelor’s degree, followed by 23.31% of the 

employees (38 people)  with a non-academic background, and 11.66% 

(19 people) with a Diploma 3 qualification.

The table below shows the employees composition in 2012 by job 

position:

2. recruitment of employees

In order to find high quality human resources, the Company 

conducted a series of recruitment activities during 2012 through: 

a. Cooperating with a number of leading educational institutions, 

among which were the University of Indonesia, Prasetya Mulya 

and PPM, to seek potential candidates.

b. Cooperating with Asia’s leading HR recruitment websites, namely 

Jobstreet and JobsDB, to organize Job Fairs in Bandung and 

Jakarta.

c. Organizing a Job Fair at MNC Tower in cooperation with MNC 

Media.

3. Marketing Development Program (MDP)

The Marketing Development Program (MDP) is designed to assist the 

Company in recruiting professional, high quality young employees. 

This is part of the HR development acceleration program which was 

launched to support the business process and target achievement. 

The program is held periodically to give employees the opportunity to 

take part in various training and competency development programs. 

After undergoing the training and an evaluation, the employees are 

placed in one of the branch offices, in line with the requirements of 

the business. 

65,64%

18,40%

6,13%

6,13%

1,84%
1,84%

23,31%

11,66% 54,60%

1,23%

9,20%
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4. kegiatan Pengembangan sdM

Sepanjang tahun 2012, perseroan telah menerapkan berbagai 

langkah strategis dalam upayanya mengembangkan kompetensi 

dan meningkatkan kualitas SDM agar memiliki keterampilan 

dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

pengembangan keterampilan dan kompetensi ini dilakukan secara 

menyeluruh, baik itu yang terkait langsung dengan pekerjaan 

(hard skill) ataupun yang menunjang kemampuan karyawan 

tersebut dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 

(soft skill). program pelatihan dan pengembangan karyawan yang 

dilaksanakan sepanjang tahun 2012 di antaranya adalah:

- training neop (new employee orientation program)

- training ’Be effective – Be Inspiring Supervisor’

- training ’Be possible to the Max’

- training ’nlp for Sales’

- training ’Beauty Class’

- training ’how to Discovering Yourself’

- training ’Service excellent’

- Seminar ’to Be (Im) possible leader’ oleh tung Desem Waringin

- Seminar ‘Crackership VS leadership’ oleh rhenald Kasali

5. Program outing Bhakti Investama & Group 

program outing merupakan program tahunan yang bertujuan 

untuk memperkuat teamwork dan meningkatkan motivasi di antara 

karyawan. program outing yang diadakan tahun 2012 mengambil 

tema ’Leading Through Synergy’ dilakukan dalam dua batch, yakni 

batch I diadakan pada bulan Juli 2012 dengan lokasi pulau pramuka 

di Kepulauan Seribu dan batch II diadakan pada bulan September 

2012 di pulau tidung di Kepulauan Seribu. program outing ini 

diikuti oleh semua Direksi dan karyawan perseroan bersama  

pt Bhakti Investama tbk, pt MnC Kapital Indonesia tbk, pt MnC 

Asset Management, pt MnC life Assurance, pt MnC Insurance, oil 

Mining Gas, pt MnC Finance serta Indofinance.

6. Perayaan hari jadi Bhakti Investama ke-23 

Dalam rangka memperingati hari jadi Bhakti Investama ke-23, 

manajemen Grup perusahaan mengadakan acara perayaan hut 

dengan tema ’Leading Through Synergy’. Dalam kesempatan 

yang sama, diumumkan nama karyawan yang memenangkan 

penghargaan employee Award program 2012. Kriteria penilaian 

employee Award program tahun 2012 ditetapkan berbeda dari 

tahun-tahun sebelumnya. Mengingat tujuan awalnya adalah untuk 

mendorong karyawan berperan aktif dalam melakukan perbaikan di 

masing-masing departemen/perusahaan, para kandidat employee 

Award program diharuskan untuk dapat memberikan ide dengan 

masa implementasi 3 (tiga) bulan. Ide tersebut diharapkan dapat 

berdampak positif bagi perusahaan, baik dari segi finansial 

maupun peningkatan service level serta dapat diterapkan secara 

berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. 

4. Hr Development activities 

During 2012, the Company took a number of strategic steps to 

develop the quality of our employees and equip them with the skills 

and competencies required by the Company. we covered all aspects 

of skills and competency development, including job-related skills 

(hard skills) as well as supporting skills that can help employees to 

accomplish their duties and responsibilities (soft skills). Among the 

employee training and development programs in 2012 were:

- neop (new employee orientation program)

- ‘Be effective – Be an Inspiring Supervisor’

- ‘Be possible to the Max’

-  ‘nlp for Sales’

- ‘Beauty Class’

- ‘how to Discover Yourself’

- ‘Service excellence’

- ‘to Be a (Im) possible leader’ (Seminar by tung Desem Waringin)

- ‘Crackership vs. leadership’ (Seminar by rhenald Kasali)

5. Bhakti investama & Group outing 

The annual outing is aimed at strengthening teamwork and building 

motivation among the employees. The 2012 outing, on the theme of  

‘Leading Through Synergy’, was held in two batches. Batch I, in July 

2012, was held on Pramuka Island in the Thousand Islands, while 

Batch II took place in September 2012 on Pulau Tidung, also in the 

Thousand Islands. All the directors and employees of the Company 

as well as those of PT Bhakti Investama Tbk, PT MNC Kapital 

Indonesia Tbk, PT MNC Asset Management, PT MNC Life Assurance, 

PT MNC Insurance, Oil Mining Gas, PT MNC Finance and Indofinance, 

participated in the outing.

6. celebration of Bhakti investama’s 23rd 

anniversary 

to celebrate the 23rd Anniversary of Bhakti Investama, the Group 

management held an event on the theme of ‘leading through 

Synergy’. the Company also took this occasion to announce 

the winners of the 2012 employee Award program. the criteria 

for the employee Award program in 2012 were different from 

the previous years. Given that the original objective was to 

encourage employees to participate actively in improving each 

their respective departments/ companies, the candidates for the 

employee Awards were required to propose an idea and implement 

it within 3 months. We expect that these ideas will have a positive 

impact on the Company by bringing improvements not only 

financially but to our service level as well, and that they will be 

applied over the long-term.
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Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2012 masih 

menunjukkan dampak dari gejolak perekonomian global yang 

masih belum pulih setelah krisis utang yang dialami beberapa 

negara maju di eropa serta kondisi ekonomi Amerika Serikat yang 

tengah bergejolak kembali terkait dengan proposal pemangkasan 

belanja dan rencana untuk menaikkan pagu utang di tengah-

tengah mulai bergairahnya sektor manufaktur di negara tersebut.

Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan bagi para investor 

untuk berinvestasi di pasar modal dan mengalihkan fokus 

investasi ke bidang properti, hal ini dapat dilihat dari penurunan 

kegiatan transaksi di pasar modal Indonesia sebesar 14% selama 

tahun 2012. Meskipun demikian, bursa saham nasional termasuk 

dalam jajaran bursa yang berkinerja baik pada tahun 2012 di 

kawasan Asia pasifik. 

Kondisi makroekonomi Indonesia yang tetap membukukan angka 

positif dengan laju pertumbuhan yang tercatat sebesar 6,23%, 

tingkat inflasi yang terkendali di level 4,3% dan suku bunga acuan 

Bank Indonesia yang terjaga di level 5,75% hingga akhir tahun 2012, 

mampu mempertahankan kinerja Indeks harga Saham Gabungan 

(IhSG) yang naik 12,94% sehingga indeks bursa ditutup pada posisi 

4.316,7. Kinerja IhSG ini juga ditopang oleh sektor properti dan 

konstruksi yang tumbuh sebesar 42,44% sementara imbas dari 

pelemahan manufaktur global ditunjukkan dengan menurunnya 

kinerja saham-saham pertambangan sebesar 26,41%.

Indonesian macroeconomic situation in 2012 still experienced the 

impact of prolonged global economic slowdown. This was due to 

worsening debt crisis in some of developed countries in Europe and 

the economic turbulence in United States of America following a 

proposal to lift the debt ceiling or execute further fiscal tightening 

while the manufacturing sector started to glide.        

Such condition had created uncertainty among the investors to 

invest in the capital market and led then to shift their investment 

focus on the property, thus bringing down the total transactions 

at the Indonesian capital market by 14% in 2012. Still, the national 

capital market stood among the best performing capital markets in 

Asia Pacific in 2012. 

The robust performance where Indonesia’s Gross Domestic Product 

(GDP) growing at 6.23%, the inflation rate maintained at 4.3%, and 

Bank Indonesia’s benchmark interest rate slowing to 5.75% at the 

end of 2012, sustained the Jakarta Composite Index (JCI) which was 

up 12.94%, thus helping the market to close at 4,316.7. This strong 

market performance was supported by the property and construction 

sector which rose by 42.44% while the impact of weakening global 

manufacturing sector led to a 26.41% drop in the performance of 

mining stocks.

tinjauan makroekonomi
macroeconomic review
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tinjauan Bisnis
Business review

Sejalan dengan strategi Group perusahaan yang menitikberatkan 

pada 3 hal yaitu peningkatan kualitas produk dan jasa yang 

ditawarkan; penguatan jaringan usaha; serta  peningkatan jumlah 

pelanggan, perseroan pada tahun 2012 menetapkan sejumlah 

strategi usaha untuk merespon dinamika bisnis yang ada. 

penerapan strategi ini didukung oleh penguatan sinergi di antara 

lini usaha perusahaan sehingga mampu meningkatkan performa 

perseroan.

Divisi Jasa perantara pedagang efek, yang termasuk di dalamnya 

instrumen ekuitas, margin trading dan online trading, pada 

tahun 2012 perseroan telah melakukan peningkatan performa 

sistem perdagangan online, Bhakti online Brokerage (BoB), 

sehingga mampu mencatat kenaikan nilai transaksi sebesar 

47% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pangsa pasar 

perseroan juga meningkat sebesar 60% dari 1,26% pada tahun 2011 

menjadi 2,01% pada akhir tahun 2012.

prestasi ini sekaligus memposisikan perseroan pada peringkat 

ke-4 di antara perusahaan sekuritas lokal dan peringkat ke-15 di 

antara seluruh perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia.

Divisi riset dan pengembangan Bisnis perseroan juga terus 

diperkuat dengan menambahkan produk informasi perdagangan 

saham bagi para klien dengan memanfaatkan sinergi dengan 

jajaran perusahaan media yang dikelola Group perusahaan.

Sementara itu, Divisi Corporate Finance terus mempertajam 

kinerjanya di tahun 2012 setelah sukses melaksanakan bertindak 

sebagai Lead Underwriter dalam pelaksanaan penawaran Saham 

perdana pt MnC Sky Vision tbk (MSKY) yang bernilai rp2,1 triliun 

pada bulan Juni 2013 dan penawaran umum obligasi pt Global 

Mediacom tbk I senilai rp1,25 triliun pada Juli 2012. Divisi ini 

menjadi kontributor terbesar terhadap sumber pendapatan 

perseroan selama tahun 2012.

Di sisi lain, Divisi Manajemen Investasi perseroan pada tahun 

2012 memutuskan untuk mengembangkan divisi khusus untuk 

menggarap peluang usaha di pasar institusional, seperti Yayasan 

Dana pensiun, Fund Manager dan Asuransi.

Kemudian, langkah ekspansi melalui penambahan 4 (empat) 

kantor cabang baru turut berkontribusi terhadap peningkatan 

jumlah nasabah perseroan di tahun 2012, dimana total kantor 

cabang perseroan di tahun ini menjadikan 28 kantor cabang yang 

mampu mengelola sebanyak 4.500 nasabah. 

In line with the Group’s strategy, which highlighted three issues, 

namely: improving the quality of products and services, strengthening 

the business network, and increasing the number of customers, the 

Company determined a number of additional strategies to respond to 

the business dynamics in 2012. 

The strategy execution was supported by greater synergy among all 

the business lines of the company which boosted the Company’s 

performance overall.

In the Securities Trading and Brokerage Division, which covers equity, 

margin trading and online trading, the Company in 2012 enhanced 

the performance of the online trading system, Bhakti Online 

Brokerage (BOB), to boost transaction value by 47% compared to 

that of previous year. In addition, the Company’s market share rose 

by 60% from 1.26% in 2011 to 2. 01% at the end of 2012.

This achievement positioned the Company 4th among local securities 

companies and 15th among all the securities companies in Indonesia.

The Research and Business Development Division was enhanced by 

adding new stock trading information products for the clients, which 

were developed through synergy with the media companies under the 

Group. 

The performance of the Corporate Finance Division continued to 

strengthen in 2012 to following its successful role as Lead Underwriter 

at the Initial Public Offering (IPO) of  PT MNC Sky Vision (MSKY) valuing 

at Rp2.1 trillion in June 2013, and the Public Offering of the PT Global 

Mediacom Tbk I bond, valuing at Rp1.25 trillion, on July, 2012. The 

Division was the biggest contributor to the Company’s revenue in 2012.

In the Investment Management Division, the Company in 2012 decided 

to establish a special division to tap the potential in the institutional 

market, namely Pension Funds, Fund Manager and Insurance. 

In the meantime, the business expansion through the addition of four 

new branches to bring the total to 28 branches at the end of 2012, 

contributed to the increase in the number of customers. At end of 

2012, the Company managed 4,500 customers.
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penerapan strategi di atas telah membuahkan hasil yang 

memuaskan yaitu dengan diperolehnya laba bersih sebesar 

rp140,2 miliar di tahun 2012, naik secara signifikan dari perolehan 

2011 sebesar rp55,3 miliar. Berikut tinjauan keuangan perseroan 

yang disajikan secara lengkap untuk tahun buku yang berakhir 

pada 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

publik Kosasih, nurdiyaman, tjahjo & rekan:

Laporan Laba rugi komprehensif

Pendapatan usaha
perseroan pada tahun 2012 mencatatkan pendapatan usaha sebesar 

rp215,4 miliar, naik 93% dari posisi 2011 sebesar rp111,7 miliar. 

Kenaikan pendapatan usaha ini sebagian besar dikontribusikan 

dari pendapatan dari kegiatan perantara perdagangan efek 

sebesar rp171,2 miliar, naik secara signifikan dari perolehan di 2011 

sebesar rp97,7 miliar lalu disusul oleh pendapatan dari kegiatan 

penjamin emisi efek dan pendapatan bunga dan dividen masing-

masing sebesar rp27,8 miliar dan rp16,4 miliar, yang meningkat 

dari posisi 2011 sebesar rp4,8 miliar dan rp9,2 miliar.

Beban usaha
Sementara itu, kenaikan pada sisi pendapatan usaha hingga 

93% tersebut juga diikuti oleh kenaikan pada sisi beban usaha. 

ekspansi yang dilakukan perseroan untuk memperkuat jaringan 

usahanya melalui penambahan 4 (empat) kantor cabang baru telah 

mendongkrak nilai beban kepegawaian dikarenakan perekrutan 

karyawan baru, yaitu menjadi rp36,9 miliar pada tahun 2012 

dari rp27,5 miliar pada tahun 2011. pada akhir tahun 2012, secara 

keseluruhan nilai beban usaha meningkat 30% dari rp46,6 miliar 

pada tahun 2011 menjadi rp60,7 miliar pada tahun 2012.

Laba usaha
Secara keseluruhan laba usaha yang mampu dibukukan perseroan 

mencapai rp154,7 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya 

rp65,1 miliar pada tahun 2011. Sementara itu, laba komprehensif 

mencapai rp140,2 miliar, naik 153% dibandingkan dari posisi 2011 

sebesar rp55,3 miliar, sehingga menghasilkan laba per saham 

rp1.402 dari sebelumnya rp553.

Strong execution of the strategies resulted in a satisfying 

performance, with the Company booking a net income of Rp140,2 

billion in 2012, a significant growth from Rp55.3 billion in 2011. The 

Company’s complete financial review for the fisal year ending on 

December 31, 2012, which was audited by Public Accountants Kosasih, 

Nurdiyaman, Tjahjo & Partners, is presented as follows: 

comprehensive report on Profit (loss)

operating revenue
The Company booked an operating revenue of Rp215.4 billion in 2012, 

up 93% from Rp111.7 billion in 2011. The hike in operating revenue was 

largely contributed by revenue from the securities trading brokerage, 

which amounted to Rp171.2 billion, rising significantly from Rp97.7 

billion in 2011, followed by underwriting and interest and dividend 

income, which grew to Rp27.8 billion and Rp16.4 billion, respectively,  

from Rp4.8 billion and Rp9.2 billion, respectively, in 2011.

operating expenses
Meanwhile, the 93% hike in operating revenue was offset by the 

increase in operating expenses. The Company’s expansion of the 

business network by four new branch offices drove Employment 

Expenses up by Rp36.9 billion in 2012, from Rp27.5 billion in 2011, due 

to the new recruitment. Overall, operating expenses rose 30% from 

Rp46.6 billion in 2011 to Rp60.7 billion in 2012.

operating Profit
In 2012 the Company booked an operating profit of Rp154.7 billion, 

an increase from Rp65.1 billion in 2011. Meanwhile, the comprehensive 

profit jumped 153% to Rp140.2 billion from Rp55.3 billion in 2011, 

resulting in earnings per share of Rp1,402 from Rp553 in the prior year.

tinjauan keuangan
financial review
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Laporan Posisi keuangan

aset
Kegiatan ekspansi usaha yang agresif selama tahun 2012 di sisi 

lain menghasilkan nilai aset yang meningkat, yaitu menjadi rp1,9 

triliun dari sebelumnya rp787,8 miliar pada tahun 2011. perseroan 

mencatat adanya lonjakan pada sisi piutang nasabah reguler dari 

sebelumnya rp213,9 miliar pada tahun 2011 menjadi rp1,4 triliun 

pada tahun 2012 sehingga mendorong kenaikan nilai aset secara 

signifikan. 

Liabilitas 
namun di sisi lain, nilai liabilitas perseroan juga meningkat dari 

rp449,1 miliar yang tercatat di tahun 2011 menjadi rp1,5 triliun 

pada akhir tahun 2012. hal ini disebabkan oleh kenaikan di sisi 

utang nasabah dari hanya rp265,1 miliar pada tahun 2011 menjadi 

rp1,2 triliun pada tahun 2012.

ekuitas
Di sisi ekuitas, perseroan juga mencatat kenaikan sebesar rp19,2% 

dari rp338,7 miliar menjadi rp403,9 miliar pada tahun 2012. 

Laporan arus kas

pada akhir tahun 2012, perseroan mencatat kas dan setara kas 

senilai rp110,4 miliar, menurun dari posisi sebelumnya rp116,6 

miliar. penjelasan mengenai kegiatan yang memengaruhi posisi 

arus perseroan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

arus kas dari aktivitas Operasi
Arus kas bersih perseroan dari aktivitas operasi tercatat sebesar 

rp70,6 miliar pada akhir tahun 2012 dari sebelumnya rp147,3 miliar. 

Arus kas ini ditopang oleh penjualan portofolio efek sebesar rp1,1 

triliun dan penerimaan dari nasabah sebesar rp1,0 triliun namun 

hal itu diimbangi dengan pembayaran nasabah yang mencapai 

rp1,2 triliun pada tahun 2012.

arus kas dari aktivitas Investasi
Sementara itu, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 

investasi pada tahun 2012 menunjukkan penurunan, yaitu 

mencapai sebesar rp1,3 milliar, dari sebelumnya rp2,4 miliar pada 

tahun 2011.  

arus kas dari aktivitas Pendanaan
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mencapai 

rp75,6 miliar pada tahun 2012, menurun dari posisi 2011 sebesar 

rp96,5 miliar. perseroan mengeluarkan dana sebesar rp75 miliar 

untuk membayar dividen pada periode tersebut.

Balance Sheet

assets
The aggressive expansion in 2012 generated a growth in asset value 

to Rp1.9 trillion, from Rp787.8 billion in 2011. The Company booked a 

dramatic increase in regular customer receivables from Rp213.9 billion 

in 2011 to Rp1.4 trillion in 2012, which drove the substantial increase 

in asset value.  

liabilities
On the other hand, the Company’s liabilities also increased from 

Rp449.1 billion in 2011 to Rp1.5 trillion in 2012. This reflected the hike 

in customer payables from only Rp265.1 billion in 2011 to Rp1.2 trillion 

in 2012.

equity
The Company booked an increase of 19.2% in equity, from Rp338.7 

billion to Rp403.9 billion in 2012.

report on cash flow

At the end of 2012, the Company’s cash and cash equivalents 

amounted to Rp110.4 billion, down from Rp116.6 billion in the previous 

year. The breakdown of the Company’s cash flow in 2012 is as follows:

cash flow from operational activities
Net cash flow from operational activities was Rp70.6 billion at the 

end of 2012, compared to Rp147.3 billion in the previous year. The 

cash flow was supported by sales of securities portfolios amounting 

to Rp1.1 trillion, while income from customers reached Rp1.0 trillion. 

However, this was offset by payments to customers, which reached 

Rp1.2 trillion in 2012.

cash flow from investment activities
The Company’s net cash flow used for financing the investment 

activities in 2012 showed a downward trend, slipping to Rp1.3 billion 

from Rp2.4 billion in 2011.

cash flow from financing activities
The Company’s cash flow used in financing activities reached Rp75.6 

billion in 2012, falling from Rp96.5 billion in 2011. The Company paid 

out Rp75 billion in dividends for the prior period. 
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perseroan memproyeksikan situasi makroekonomi global masih 

belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan 

pada tahun 2013 dikarenakan ketidakstabilan ekonomi di Amerika 

Serikat dan eropa. Sementara itu di dalam negeri, kita juga 

akan menghadapi tantangan ekonomi, yaitu mulai dari rencana 

pemerintah untuk menaikkan tarif listrik maupun harga bahan 

bakar, hingga tantangan politik menjelang pemilihan umum 2014. 

Mengingat secara umum fundamental ekonomi Indonesia telah 

menunjukkan penguatan, peluang bisnis di pasar modal diyakini 

masih akan terbuka lebar. terutama dipicu oleh menguatnya 

konsumsi masyarakat kelas menengah, beberapa sektor bisnis 

diperkirakan akan menguat pada tahun 2013 dan menjadi incaran 

para investor.

perseroan dalam menghadapi prospek usaha tersebut telah 

mempersiapkan sejumlah strategi penting. Salah satu strategi itu 

adalah dengan memperkuat sistem perdagangan online melalui 

re branding aplikasi BoB menjadi MnC trade pada Februari 2013. 

penggunaan brand MnC pada sistem aplikasi perdagangan online 

sangat penting sebagai bagian dari brand awareness terhadap 

produk-produk dari MnC Group yang terutama terkait dengan 

Industri pasar Modal Indonesia. Selain re branding, perseroan 

juga memperkaya aplikasi ini dengan fitur baru seperti Smart 

trading order, Web trading, Mobile trading dan juga fasilitas 

sistem Android oS trading untuk memfasilitasi nasabah dalam 

bertransaksi secara tepat, aman dan efisien.

Strategi lainnya termasuk penguatan peran dari sejumlah lini 

usahanya, yaitu seperti Divisi Keuangan Korporasi. perseroan 

dalam hal ini berencana mendirikan tim khusus yang akan 

menangani bisnis penasihat investasi (advisory) dan Ipo di luar 

aksi korporasi yang dilakukan jajaran perusahaan di dalam 

grup. Selain itu, terdapat rencana pendirian Divisi Marketing 

Communication yang akan bertugas untuk memastikan sinergi 

dalam mengkampanyekan kegiatan promosi perusahaan yang 

dilakukan bersama perusahaan lain dari jajaran grup perusahaan 

maupun perusahaan dari luar grup perusahaan.

Kemudian perseroan juga akan memperkuat kapabilitas 

infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada untuk 

mendukung kelanjutan usaha perusahaan.

Due to the protracted instability in the US and European economies, 

we do not anticipate any significant signs of recovery in global 

macroeconomic conditions in 2012. In the meantime, the domestic 

economy will be dealing with a series of challenges, such as the 

government’s plans to raise electricity tariffs and fuel prices, as well 

as the political risks associated with the 2014 General Election.   

 

Given that Indonesia’s economic fundamentals have continued 

to strengthen, we expect to see bigger business opportunities in 

the capital market. with the stronger consumption of middle class 

households, we believe that certain sectors will flourish in 2013, and 

these will be targeted by investors. 

 

The Company is therefore preparing several strategies to address 

these opportunities, one of which is enhancing the online trading 

system, BOB, which will be rebranded as MNC Trade in February 2013. 

The use of the MNC brand on the online trading application system is 

a key strategy in increasing the brand awareness of the products of 

the MNC Group, particularly those relating to the Indonesian capital 

market industry. The Company is also enriching this application 

with new features, such as Smart Trading Orders, web Trading and 

Mobile Trading as well as an Android OS Trading system to make it 

easier for customers to conduct transactions accurately, securely and 

efficiently.

 Other strategies include enhancing the role of the various businesses, 

such as the Corporate Finance Division, where the Company plans 

to establish a special team to handle the investment advisory 

business and IPOs of non-Group companies. The Company also 

plans to establish a Corporate Marketing Division that will be tasked 

with ensuring synergy in promotional campaigns, not just among 

companies in the Group but also those outside the Group.

we also plan to strengthen the capabilities of the Company’s  

infrastructure and human resources to sustain the business. 

ProsPek Bisnis
Business ProsPect
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Sebagai perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum 

Indonesia, perseroan memenuhi komitmennya untuk mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai 

bentuk kepatuhannya terhadap penerapan uu no. 40 tahun 2007 

mengenai perseroan terbatas, perseroan telah melaksanakan 

secara sungguh-sungguh praktik-praktik dalam tata kelola 

perusahaan dalam upayanya menciptakan sebuah organisasi 

yang unggul dan transparan sehingga pada akhirnya mampu 

merealisasikan visi dan misi perusahaan dan mempertahankan 

pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 

tidak hanya sebagai bentuk kepatuhannya terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, perseroan juga menyadari 

pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik 

dalam lingkungan perusahaan agar setiap individu menyadari 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perannya 

masing-masing. perseroan juga berharap dengan terciptanya 

organisasi yang transparan dan akuntabel, maka kredibilitas 

perseroan di mata pemegang saham, pemangku kepentingan 

serta publik luas akan meningkat dan kepercayaan terhadap 

perseroan juga semakin bertambah. 

As a business entity located in Indonesia, the Company is committed 

to complying with Indonesian laws and regulations. In compliance 

with Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the 

Company has fully implemented best practices in good corporate 

governance as part of its drive to create an excellent and transparent 

organization, which will support the realization of the corporate 

vision and mission as well as sustainable growth. 

The Company also recognizes the importance of implementing 

good corporate governance in helping each individual employee to 

perform their duties and responsibilities. Moreover, the Company 

believes that being a transparent and accountable organization will 

boost the Company’s credibility and increase the level of trust from 

shareholders, stakeholders and the general public. 

Pendahuluan
introduction

"Perseroan telah melaksanakan secara 
sungguh-sungguh Praktik-Praktik dalam 
tata kelola Perusahaan dalam uPayanya 
menciPtakan sebuah organisasi yang unggul 
dan transParan sehingga Pada akhirnya mamPu 
merealisasikan visi dan misi Perusahaan dan 
memPertahankan Pertumbuhan bisnis yang 
berkelanjutan. "

"The Company has fully implemented best practices in good corporate 
governance as part of its drive to create an excellent and transparent 
organization, which will support the realization of the corporate vision and 
mission as well as sustainable growth."
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Agar hasil penerapannya sesuai dengan standar yang berlaku, 

implementasi tata kelola perusahaan di lingkungan perseroan 

didasarkan pada lima pilar, yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. keterbukaan atau transparansi
 prinsip ini diterapkan dengan tujuan untuk menjaga 

obyektivitas dalam pengelolaan bisnis yang diwujudkan di 

antaranya melalui  penyediaan informasi yang material, akurat 

dan relevan serta mudah diakses oleh berbagai pemangku 

kepentingan.

b. akuntabilitas
 prinsip ini diterapkan untuk memastikan transparansi dan 

kewajaran dalam pertanggungjawaban kinerja perseroan 

serta kehati-hatian dan kepatuhan dalam pengelolaan bisnis 

demi melindungi kepentingan para pemegang saham dan 

pemangku kepentingan.

c. tanggung jawab
 prinsip ini penting untuk diterapkan dalam rangka memastikan 

kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta komitmennya terhadap 

pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan 

lingkungan.

d. Independen
 prinsip ini diterapkan untuk memastikan tidak adanya 

intervensi dari pihak manapun terhadap pengambilan 

keputusan maupun kebijakan di organisasi dan 

pengawasannya dilakukan dengan mengangkat Komisaris 

Independen.

e. kesetaraan
 prinsip ini diterapkan untuk memastikan pengambilan 

keputusan yang adil dan bijaksana sehingga tidak akan 

menimbulkan kerugian bagi pihak manapun maupun 

melanggar kepentingan dari pemegang saham maupun 

pemangku kepentingan.

Guna menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan, 

perseroan juga mengacu pada Buku panduan perilaku Bhakti 

Investama Group yang berlaku sama di seluruh jajaran anak 

usaha MnC Group. perseroan telah mensosialisasikannya kepada 

seluruh jajaran manajemen dan karyawan agar mereka tidak 

hanya mengetahui prinsip-prinsip serta standar etika yang 

berlaku namun juga menunjukkan perilaku serta etos kerja yang 

diharapkan di lingkungan perusahaan.

To ensure that GCG is implemented effectively and in accordance with 

the recognized standards, the Company’s GCG practices are based on 

the following five pillars or principles:

a. openness or transparency 

 This principle ensures objectivity in the management of the 

business, by ensuring that accurate and relevant material 

information is made available to stakeholders.

b. accountability

 This principle ensures that reports on the Company’s 

performance are presented transparently and fairly and that 

prudence and compliance are upheld in the management of the 

business in order to protect the interests of both shareholders 

and stakeholders.

c. responsibility

 The implementation of this principle is important to ensure 

that the Company complies with the prevailing legislation and 

is committed to fulfilling its social responsibilities to the people 

and the environment.

d. independence

 This principle ensures that there is no intervention from any party 

whatsoever in the organization’s decision- or policy-making 

processes and that supervision is exercised by an Independent 

Commissioner.

e. fairness

 This principle ensures that the decisions taken are fair and wise 

and as such will not cause any loss to any parties or violate the 

interests of the shareholders or stakeholders.

To improve the implementation of good corporate governance, the 

Company also refers to Code of Conduct of the Bhakti Investama 

Group, which applies to all subsidiaries of the MNC Group. The 

Company has also disseminated it to all levels of management and 

staff so that they are not only aware of the principles and ethical 

standards but are also capable of demonstrating the behaviors and 

work ethics expected by the Company.
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Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari elemen-elemen berikut 

ini:

1. rapat umum Pemegang saham

 rapat umum pemegang Saham (rupS) memegang wewenang 

tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi. 

Agenda yang dibahas saat penyelenggaraan rupS, di antaranya 

adalah:

a. penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Direksi 

maupun Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan dan 

pencapaian kinerja perusahaan.

b. Meminta persetujuan para pemegang saham atas aksi 

korporasi tertentu

c. Meminta persetujuan atas besaran remunerasi yang 

diberikan kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris

pada tahun 2012, perseroan mengadakan rapat umum 

pemegang Saham tahunan (rupSt) pada tanggal 8 Maret 2012 

dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Direksi untuk 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2. Mengesahkan laporan Keuangan perseroan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tangga 31 Desember 2011 yang 

telah diaudit Kantor Akuntan publik Kosasih, nurdiyaman, 

tjahjo, & rekan, dan memberikan pembebasan tanggung 

jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi 

perseroan atas segala tindakan pengawasan dan 

pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (acquit de charge).

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk 

menunjuk Akuntan publik yang mengaudit laporan 

Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2012 dan memberikan wewenang 

kepada Direksi untuk menentukan besaran honorarium 

untuk akuntan yang ditunjuk tersebut.

4. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para 

pemegang saham dengan menggunakan saldo laba yang 

ditahan dari tahun buku 2011 yang telah diaudit sebesar 

rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau rp50 (lima puluh 

rupiah) per saham serta memberikan wewenang kepada 

Direksi untuk menerapkan jadual pembagian dividen 

sesuai ketentuan dengan perhitungan sebagai berikut: pt 

Bhakti Capital Indonesia tbk menerima rp4.999.500.000 

(empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan 

lima ratus ribu rupiah) dan Koperasi Karyawan pt Bhakti  

Investama tbk rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

The good corporate governance structure consists of the following 

elements:

1. General Meeting of Shareholders

 The General Meeting of Shareholders (GMS) holds the highest 

decision-making authority in the organization. The matters 

discussed at the GMS include the following:

 

a. The presentation of the accountability reports of the 

Board of Directors and Board of Commissioners on the 

implementation of their duties and responsibilities relating 

to the management and performance of the Company;

b. Requests for the shareholders’ approval of certain corporate 

actions;

c. Requests for approval of the amount of remuneration for the 

Board of Directors and Board of Commissioners.

In 2012, the Company held its Annual General Meeting of 

Shareholders (AGMS) on March 8, 2012 with the following agenda:

1. To agree and accept the Annual Report of the Board of 

Directors for the book year ending on Desember 31, 2011.

2. To give consent to the Company’s Annual Report for the 

book year ending on December 31, 2011, which was audited 

by Public Accountant Firm of Kosasih, Nurdiyaman, 

Tjahjo, & Partners, and authorize acquit de charge for any 

supervision and management tasks in the book year ending 

on December 31, 2011, to both Board of Commissioners and 

Board of Directors of the Company.

3. To give authorization to the Board of Commissioners to 

appoint Public Accountant to audit the Annual Report of 

the Company for the book year ending on December 31, 

2012, and authorize the Board of Directors to determined the 

honorarium of the appointed accountant.

4. To agree to the distribution of dividend to the shareholders 

using the retained earnings from the book year of 2011 

which was audited and in the amount of Rp5,000,000,000 

(five billion Rupiah) or Rp50 (fifty Rupiah) per share and to 

authorize the Board of Directors to set the schedule of the 

dividend payment according to the applying rules and based 

on the following calculation: PT Bhakti Capital Indonesia 

Tbk to accept Rp4,999,500,000 (four billion nine hundred 

ninety nine million and five hundred thousand Rupiah) 

and Cooperative of PT Bhakti Investama Tbk’s Employees to 

accept Rp500,000 (five hundred thousand Rupiah).

struktur tata kelola Perusahaan
good corPorate governance structure
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5. To authorize Anthonius Adam Nihin with substitution 

right to hold, attend and make decisions at the 

General Meeting of Shareholders of the Company or to 

sign a decision taken outside the General Meeting of 

Shareholders.

6. To authorize Anthonius Adam Nihin with substitution right 

to state any decisions taken at this Shareholders’ Decisions 

in a Notarial act.

2. Board of commissioners

 The Board of Commissioners of the Company consists of four 

members, including one Independent Commissioner, who exercise 

supervision over the management of the Company’s business 

and its compliance with the prevailing laws and regulations. The 

composition of the Board of Commissioners as per December 31, 

2012 was as follows:

 President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo

 Commissioner  : Darma Putra w.

 Commissioner  : Agustinus wishnu Handoyono

 Independent Commissioner : Drs. Christ Soepontjo

 the duties and responsibilities of the Board of commissioners are:

a. To supervise the management of the Company by the Board of 

Directors;

b. To monitor the effective implementation of GCG practices;

c. To provide direction and advice to the Board of Directors 

relating to the management of the Company. 

Meetings of the Board of commissioners 

The Board of Commissioners’ meetings are one of instruments 

used to measure the effectiveness of the control and supervisory 

functions carried out by the Board of Commissioners. The Board 

of Commissioners held four routine meetings in 2012. However, 

meetings can be held at anytime, if necessary, at the written request 

of the President Commissioner  or any member of the Board of 

Commissioners and/or Board of Directors. At the meetings, decisions 

are made through a process of deliberation to reach consensus. 

Frequency of Attendance at Meetings of the Board of Commissioners

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada 

Anthonius Adam nihin untuk bertindak khusus untuk 

mengadakan, menghadiri dan mengambil keputusan 

dalam rapat umum pemegang Saham perseroan atau 

menandatangani suatu keputusan di luar rapat umum 

pemegang Saham.

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada 

Anthonius Adam nihin untuk menuangkan keputusan-

keputusan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 

pemegang Saham ini ke dalam suatu akta notaris.   

2. dewan komisaris

 Dewan Komisaris perseroan terdiri dari 4 (empat) orang 

anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen 

yang bertindak mengawasi pengelolaan bisnis perseroan dan 

kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 

Struktur Dewan Komisaris per 31 Desember 2012 adalah 

sebagai berikut:

Komisaris utama : hary tanoesoedibjo

Komisaris : Darma putra W.

Komisaris : Agustinus Wishnu handoyono

Komisaris Independen : Drs. Christ Soepontjo

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
a. Mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan oleh Direksi

b. Memantau efektivitas penerapan praktik-praktik tata 

kelola perusahaan.

c. Memberikan arahan dan masukan kepada Direksi terkait 

pengelolaan perusahaan.

rapat dewan komisaris 
rapat Dewan Komisaris merupakan salah satu instrumen 

untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian 

maupun pengawasan perusahaan oleh Dewan Komisaris. Dewan 

Komisaris perseroan selama tahun 2012 menyelenggarakan 

rapat rutin sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun namun 

dapat diadakan rapat sewaktu-waktu, jika diperlukan, atas 

permintaan tertulis dari Komisaris utama atau salah satu 

anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Keputusan yang 

dicapai dalam rapat merupakan musyawarah untuk mufakat. 

tingkat Frekuensi Kehadiran rapat Dewan Komisaris

no nama/
name

Jabatan/
position

Jumlah rapat/
Meetings

Kehadiran/
Attendance

1 hary tanoesoedibjo Komisaris utama | President Commissioner 4 100%

2 Darma putra Komisaris  |  Commissioner 4 100%

3 Agustinus Wishnu handoyono Komisaris  |  Commissioner 4 100%

4 Drs. Christ Soepontjo Komisaris  |  Commissioner 4 100%
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3. Board of Directors
 

 The Board of Directors of the Company as per December 31, 2012 

consisted of three people, led by a President Director, as follows:

 

 President Director  : wito Mailoa

 Director of Finance and Operations : Susy Meilina

 Director of Underwriting  : Tien

 the duties and responsibilities of the Board of Directors are:

a. To lead the management of the Company’s business;

b. To be responsible for the effective management of the 

Company as mandated by the shareholders through the 

GMS;

c. To be responsible for any actions and policies taken in 

accordance with the corporate vision and mission and with 

respect to the Company’s interests; 

d. To represent the Company within and outside the Company.

 Meetings of the Board of Directors

 During 2012, the Board of Directors held meetings twice a month, 

and additional meetings could be held at the written request of 

the President Director, or of one or more members of the Board of 

Directors or members of the Board of Commissioners. In addition 

to the regular internal meetings and joint meetings with the 

Board of Commissioners, the Board of Directors also held monthly 

meetings with the division heads to discuss operational matters 

and formulate strategic plans based on the current situation of 

the business. 

Frequency of Attendance at Meetings of the Board of Directors 

remuneration for Members of the Board of Directors and Board of 

commissioners

The Company pays compensation to  the Board of Commissioners 

as well as salaries and allowances to the members of the Board of 

Directors, the amount of which is determined by the performance of 

the Company as well as of the individual members, in accordance 

with their roles and responsibilities. The remuneration package is 

reviewed every year to ensure that it remains competitive with the 

industry standard.

The Company has also determined the procedures for formulating the 

remuneration for members of Board of Commissioners and the Board 

of Directors, as follows:

a. Formulating the system for the remuneration, allowances and 

bonuses of members of the Board of Commissioners and Board 

of Directors;

3. direksi

Direksi perseroan per tanggal 31 Desember 2012 terdiri dari 

3 (tiga) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur utama, 

dengan susunan sebagai berikut:

Direktur utama   : Wito Mailoa

Direktur Keuangan dan operasional : Susy Meilina

Direktur penjaminan emisi  : tien

tugas dan tanggung jawab direksi:
a. Memimpin pengelolaan bisnis perseroan

b. Bertanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan 

kepengurusan perusahaan sesuai mandat yang diberikan 

pemegang saham melalui rupS

c. Bertanggung jawab atas tindakan maupun kebijakan 

yang diambil sesuai visi dan misi perusahaan dan dengan 

mengutamakan kepentingan perusahaan 

d. Mewakili perseroan ke dalam maupun ke luar perusahaan

rapat direksi
Selama tahun 2012, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 

2 (dua) kali dalam sebulan dan dapat diadakan rapat tambahan 

jika terdapat permintaan tertulis dari Direktur utama, atau 

dari salah seorang atau lebih anggota Direksi atau anggota 

Dewan Komisaris. Selain mengadakan rapat rutin internal 

dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris, Direksi juga 

mengadakan rapat dengan para pemimpin divisi sebanyak 1 

(satu) kali dalam sebulan yang ditujukan untuk membahas 

masalah operasional serta membuat perencanaan strategis 

berdasarkan perkembangan bisnis terkini. 

tingkat Frekuensi Kehadiran rapat Direksi 

no nama/
name

Jabatan/
position

Jumlah rapat/
Meetings

Kehadiran/
Attendance

1 Wito Mailoa Direktur utama  |  President Director 15 100%

2 Susy Meilina Direktur Keuangan dan operasional  | Director of Finance and Operational 15 100%

3 tien Direktur penjaminan emisi  |  Director of Underwriting 15 100%

remunerasi bagi anggota direksi maupun dewan komisaris

perseroan memberikan remunerasi bagi Dewan Komisaris 

serta paket tunjangan dan gaji bagi anggota Direksi dengan 

besaran yang ditentukan oleh kinerja perusahaan serta performa 

masing-masing anggota sesuai peran dan tanggung jawabnya.  

paket remunerasi ini terus dikaji setiap tahunnya agar nilainya 

tetap dapat kompetitif dengan standar remunerasi yang berlaku 

di industri. 

perseroan menetapkan prosedur penetapan remunerasi bagi 

anggota Dewan Komisaris maupun Direksi sebagai berikut:

a. Menyusun sistem remunerasi, tunjangan, dan bonus bagi 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi
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b. Melakukan penilaian terhadap kinerja Komisaris dan Direksi 

dalam menjalankan aktivitas usaha perseroan

c. Menyusun sistem penilaian anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi

pada tahun 2012, perseroan memberikan paket remunerasi 

sebesar rp6.323.838.000, sedangkan untuk tahun 2011 sebesar 

rp5.163.892.800 untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelatihan bagi dewan komisaris dan direksi

untuk meningkatkan pengetahuan Komisaris maupun Direksi 

mengenai perkembangan bisnis terkini serta untuk mengasah 

kemampuan manajerialnya, perseroan telah mengikutsertakan 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam sejumlah pelatihan, 

yang diuraikan sebagai berikut:

tanggal/
Date

tema/
Theme

pembicara/penyelenggara
Speaker/Organizer

peserta/
Participant

3/5/2012 Manager Forum - Build Your 
Momentum to Change

1. q1 Corporate/Business update oleh/by: 
       hary tanoesoedibjo
2. leadership Sharing Session – to be a Fast reliable 

Change leader oleh/by:  hary tanoesoedibjo

Darma putra
Wito Mailoa
Susy Meilina
tien

Komisaris/ Commissioner
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD

25/6/2012 Manager Forum - With Strong 
leadership, We CAn Continue to excell

1. Corporate Actions/ Business update oleh/by: 
hary tanoesoedibjo

2. leadership Sharing Session - to be (IM)poSSIBle 
leADer oleh/by: tung Desem Waringin

Darma putra
Wito Mailoa
Susy Meilina
tien

Komisaris/ Commissioner
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD

1/11/2012 Manager Forum - Cracking the Zone 1. Corporate/Business update oleh/by: 
 hary tanoesoedibjo
2. Crackership VS leadership oleh/by: 
       rhenald Kasali

Darma putra
Wito Mailoa
Susy Meilina
tien

Komisaris/ Commissioner
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD

7/7/2012 team Building - leading through 
Synergy

team Synergy Indonesia Darma putra
Susy Meilina
tien

Komisaris/ Commissioner
Direksi/ BoD
Direksi/ BoD

4. komite di bawah dewan komisaris

komite audit

perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka 

memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan di 

internal organisasi. Selain itu, pembentukan komite ini juga 

merupakan bagian dari upaya perseroan memenuhi peraturan 

Bapepam-lK mengenai keberadaan komite independen untuk 

melakukan penelaahan dan identifikasi terhadap hal-hal yang 

memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit perseroan 

adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang 

akan dikeluarkan perseroan, yaitu di antaranya laporan 

keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap 

peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal 

dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan 

dengan kegiatan perseroan.

b. Assessing the performance of the Commissioners and Directors 

in carrying out their activities in the Company;

c. Formulating the assessment system for members of the Board of 

Commissioners and Board of Directors.

In 2012, the Company paid a total remuneration package of 

Rp6,323,838,000 to the members of the Board of Commissioners and 

the Board of Directors while the package in 2011 was amounting to 

Rp5,163,892,800.

trainings for Board of commissioners and Board of Directors

To upgrade the knowledge of the Commissioners and Directors 

with regard to developments in the business and to improve their 

managerial capacity, the Company has encouraged members of the 

Board of Commissioners and the Board of Directors to participate in a 

number of training programs, among which were:

4. committees under the Board of commissioners

the audit committee

 

 The Company established the Audit Committee to help strengthen 

the control and supervisory functions within the organization. 

The establishment of the Committee is also in compliance with 

the Bapepam-LK regulation concerning the establishment of an 

independent committee to identify and review important issues 

that require the attention of the Board of Commissioners.

 

 The scope of duties and responsibilities of the Audit Committee is 

as follows:

a. To review the financial information to be released by the 

Company, including the financial statements, projections 

and other financial information.

b. To review the Company’s compliance with the prevailing 

laws and regulations governing the capital market and other 

regulations relating to the Company’s activities.
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c. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan 

oleh Auditor Internal.

d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai 

risiko yang dihadapi perseroan serta pelaksanaan 

manajemen risiko oleh Direksi.

e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Dewan 

Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan 

perseroan.

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi 

perseroan.

g. Membuat pedoman Kerja Komite Audit.

Susunan Komite Audit perseroan per tanggal 31 Desember 2012 

adalah sebagai berikut:

Ketua Komite :  Drs. Christ Soepontjo

Anggota           : Sandra hadinata

                riati

profil mengenai Bapak Drs. Christ Soepontjo dapat di lihat di 

halaman 28.

Profil anggota komite audit

sandra hadinata (anggota)
Warga negara Indonesia, lahir di Salatiga tahun 1972. Sandra 

hadinata saat ini merupakan General Manager Group hrD & 

GA di pt MnC Kapital Indonesia tbk sejak tahun 2010. Beliau 

membangun karirnya di pt Federal International Finance 

(1996-1998) sebagai officer, kemudian sebagai Manager hrD 

di pt pharos Indonesia (1999-2001), Manager national Sales 

& training di pt Great river International tbk (2002-2003) 

dan General Manager hrD di pt MnC Finance (2004-2010). 

Beliau meraih gelar Magister Management dari universitas 

tarumanegara pada tahun 2004.

riati (anggota)
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1972. riati saat ini 

merupakan Finance Manager di pt Bhakti Investama tbk sejak 

tahun 2008. Beliau membangun karirnya sebagai Account 

officer di pt Bank Dagang nasional Indonesia (1993-1998), 

lalu Credit Control di pt Bhakti Investama tbk (2000-2001) 

dan Finance Manager di pt Agis electronic (2001-2006). Beliau 

meraih gelar Sarjana dari Sekolah tinggi Ilmu ekonomi tri 

Darma Widya (1999).

rapat komite audit
Selama tahun 2012, Komite Audit melaksanakan rapat 

sebanyak 4 (empat) kali yang melibatkan juga jajaran Direksi, 

Dewan Komisaris, dan anggota manajemen lainnya untuk 

memaparkan hasil pemantauan dan pengidentifikasian 

terhadap hal-hal yang perlu menjadi perhatian perseroan. 

Setiap risalah rapat yang dibuat dalam rapat Komite Audit 

dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat 

dan rekomendasi.

c. To review the implementation of audits by the Internal 

Auditor.

d. To report to the Board of Commissioners concerning the 

risks facing the Company and the implementation of risk 

management by the Board of Directors.

e. To review and report to the Board of Commissioners 

concerning complaints relating to the Company. 

f. To maintain the confidentiality of corporate documents, 

data and information. 

g. To compile the Audit Committee Manual.

 The composition of the Audit Committee as per December 31, 2012 

was as follows:

 Chairman of the Committee : Drs. Christ Soepontjo

 Members  : Sandra Hadinata

        Riati

 A profile of Drs. Christ Soepontjo can be seen on page 28.

Profile of the audit Committee members:

 Sandra Hadinata (Member)

 An Indonesian citizen, born in Salatiga in 1972. Sandra Hadinata 

has been General Manager Group HRD & GA at PT MNC Kapital 

Indonesia Tbk since 2010. She began her career at PT Federal 

International Finance (1996-1998) as an Officer, before becoming 

HRD Manager at PT Pharos Indonesia (1999-2001), National Sales 

& Training Manager at PT Great River International Tbk (2002-

2003) and HRD General Manager at PT MNC Finance (2004-2010). 

She earned a Master’s in Management from Tarumanegara 

University in 2004.

 riati (Member)

 An Indonesian citizen, born in 1972. Riati has been Finance 

Manager at PT Bhakti Investama Tbk since 2008. She began 

her career as an Account Officer at PT Bank Dagang Nasional 

Indonesia (1993-1998), then worked in Credit Control at  

PT Bhakti Investama Tbk (2000-2001) and as a Finance Manager at  

PT Agis Electronic (2001-2006). She graduated from the School of 

Economic Studies of Tri Darma widya with a Bachelor’s degree 

in 1999.

Meetings of the audit committee

 During 2012, the Audit Committee held 4 (four) meetings, 

in which members of the Board of Directors, Board of 

Commissioners and the management also participated, to 

present the results of the monitoring and identification of issues 

that require further attention from the Company. The minutes 

of each Audit Committee meeting are reported to the Board of 

Commissioners, accompanied by the Committee’s opinions and 

recommendations.
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5. Internal audit

unit Internal Audit dibentuk dengan berpedoman pada 

piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) yang telah 

disesuaikan dengan peraturan Bapepam-lK dan dimaksudkan 

untuk meningkatkan efektivitas kegiatan audit di internal 

organisasi perseroan. Internal Audit menyampaikan laporan 

terkait hasil kegiatan audit, implementasi rekomendasi dan 

kegiatan lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan 

pengendalian internal kepada Direksi setiap bulan.

Fungsi unit Internal Audit:

a. Memberikan masukan yang independen terhadap kondisi 

sistem pengendalian internal di lingkungan perusahaan. 

b. Mengkonsultasikan aspek pengendalian dan kegiatan 

lainnya.

c. Mengevaluasi kondisi pengendalian internal (internal 

control).

d. Meningkatkan kecukupan dan efektivitas dari sistem 

pengendalian internal. 

e. Meningkatkan kualitas kegiatan audit dan kompetensi 

auditor.  

Dalam rangka memperkuat fungsi audit internal, Internal Audit 

telah melakukan langkah-langkah perbaikan, di antaranya 

melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan staf termasuk 

dengan memprioritaskan kegiatan berisiko tinggi.

6. sekretaris Perusahaan 

Sebagai upaya perseroan untuk memenuhi peraturan 

Bapepam-lK tentang pembentukan Sekretaris perusahaan, 

perseroan telah menunjuk Susy Meilina untuk menjabat posisi 

Sekretaris perusahaan. Susy Meilina telah menjabat Sekretaris 

perusahaan perseroan sejak tahun 2011, berdasarkan SK Direksi 

pt MnC Securities no. 001/MnCSeC/lGl/II/11 per tanggal 

16 Februari 2011. Adapun profil Susy Meilina dapat dilihat di 

halaman 30.

lingkup dan tanggung jawab Sekretaris perusahaan perseroan 

adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan pasar modal, terutama 

peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.

b. Menyediakan informasi yang akurat terkait kondisi 

perseroan kepada masyarakat dan/atau investor.

c. Memberikan masukan kepada Direksi perseroan terkait 

kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang no. 

8 tahun 1995 mengenai pasar Modal serta peraturan-

peraturan lainnya yang berlaku di pasar modal.

d. Sebagai penghubung antara perseroan dengan Badan 

pengawas pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-

lK), instansi terkait lainnya serta publik secara luas.  

5. internal audit

 The Internal Audit Unit (IAU) was established with reference to 

the Internal Audit Charter, which has been adjusted to comply 

with Bapepam-LK regulations and is designed to improve the 

effectiveness of the internal audit implementation within the 

Company. The IAU presents monthly reports to the Board of 

Directors relating to the audit activities, the implementation of 

the recommendations and other activities relating to efforts to 

upgrade internal controls.

 The Internal Audit Unit functions are:

a. To give an independent opinion on the condition of the 

system of internal controls within the Company; 

b. To provide consultations on aspects of control and other 

activities;

c. To evaluate the condition of the internal controls;

d. To boost the adequacy and effectiveness of the internal 

control system;

e. To improve the audit quality and the auditors’ competence.  

 The IAU has taken several actions to strengthen the internal 

audit function, such as enhancing the capacity of the staff and 

prioritizing high-risk activities.

6. corporate Secretary 

 In compliance with the Bapepam-LK regulation regarding 

the Appointment of a Corporate Secretary, the Company has 

appointed Susy Meilina as the Corporate Secretary. Susy Meilina 

has been serving as Corporate Secretary of the Company since 

2011, based on the Statements of the Board of Directors of  

PT MNC Securities No. 001/MNCSEC/LGL/II/11 dated 16 February 

2011. Susy Meilina’s profile can been seen on page 30.

 The scope of duties and responsibilities of the Company’s 

Corporate Secretary is as follows:

a. To closely follow developments on the capital market, 

particularly the regulations governing the capital market. 

b. To provide accurate information on the Company’s condition 

to the public and/or investors.

c. To provide input to the Board of Directors relating to the 

Company’s compliance with Law No. 8 of 1995 concerning the 

Capital Market as well as the other regulations pertaining to 

the Capital Market.

d. To serve as the liaison between the Company and the 

Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board 

(Bapepam-LK), other related institutions and the general 

public.
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manajemen risiko
risk management

Dalam rangka pengendalian risiko usaha pada tahun 2012 Divisi 

risk Management & Compliance perseroan mengidentifikasi 

sejumlah risiko usaha, antara lain:

Manajemen risiko Modal

perseroan mengelola modal ditujukan untuk memastikan 

kemampuan perseroan melanjutkan usaha  secara berkelanjutan 

dan memaksimalkan imbal hasil pemegang saham. perseroan 

diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum Modal Kerja 

Bersih seperti yang tercantum dalam peraturan Bapepam-lK 

no. V.D.5 dan peraturan BApepAM-lK no. X.e.1, yang antara lain, 

menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk perusahaan 

efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek dan 

penjamin emisi sebesar rp25.000.000.000. Jika tingkat modal 

kerja berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan regulator, 

dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai 

dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha. 

untuk mengatasi risiko ini, perseroan terus mengevaluasi tingkat 

kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau 

perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang 

diisyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum 

In running the risk control in 2012, the Risk Management & 

Compliance Division of the Company had identified the following 

risks, they were:

capital risk Management 

The Company’s capital management is to ensure the company’s 

capability to continue the business in sustainable basis and 

maximize the returns for the shareholders. The Company is obligated 

to maintain the minimum requirement of Net working Capital as 

ruled in the regulation of Bapepam-LK No. V.D.5 and regulation of 

BAPEPAM-LK No. X.E.1, among which regulate Net Adjusted working 

Capital for a securities company and underwriter at an amount of 

Rp25,000,000,000. If the working capital is below the minimum 

requirement, the regulator can put a sanction, starting by temporarily 

suspending some or the whole operation of the company. 

To anticipate the risk, the Company consistently evaluates the 

working capital adequacy based on the regulation and monitors the 

regulatory development of the required net working capital while 

preparing to increase the minimum requirement as necessary and 

sebagai Perusahaan yang bergerak di sektor bisnis 
yang sangat dinamis, yaitu jasa keuangan, Perseroan 
memPerkuat organisasinya dengan membentuk 
divisi risk management & comPliance. divisi ini 
bertugas mengidentifikasi Potensi risiko usaha yang 
daPat memPengaruhi jalannya Perusahaan serta 
memPersiaPkan langkah antisiPasinya dan memastikan 
kePatuhan Perusahaan terhadaP Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum 
indonesia Pada umumnya.

As a business entity focusing on a dynamic financial service sector, 
the Company decides to foster its organization by establishing Risk 
Management & Compliance Division. This division is assigned to identify risk 
potential which may hamper the operation of the company and to prepare 
for the anticipative action as well as ensure the company’s compliance 
against the applying regulations in Indonesia.
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required by the regulation in the future years. the Adjusted net 

Working Capital reported by the Company on December 28, 2012 

and December 30, 2011 were rp67,887,903,498 and rp219,337,293,879 

respectively.

liquidity risk Management 

Liquidity risk management is to manage the short, medium and 

long term fund as well as requirement of liquidity management. The 

Company is exposed to liquidity risk at the time it finds it difficult to 

fulfill the financial liabilities. The Company applies liquidity policy 

to ensure that each funding requirement can be fulfilled. To manage 

the liquidity risk, the Company maintains the adequacy of fund by 

monitoring the plan and realization of cash flow by suiting the profile 

to the maturity date of the financial assets and liabilities.

operational risk Management 

The Company is potentially exposed to operational risk due to human 

error or system error. The Company manages the operational risk by 

determining and formulating the procedures of working standard, 

training, periodical maintenance, monitoring and supervision 

over the operational procedures as well as setting up the business 

contingency plan.

Market risk Management 

The Company is exposed to market risk due to the uncertainty in 

investment values of the securities in the coming years. The market 

risk is attached to the position of the Company and the adequacy of 

fund collateral for the customers. The Company manages market risk 

by diversifying and determining the limit of individual or whole stock 

instruments, as well as discipline management of the adequacy of 

the collateral in the form of stocks, for customer’s financing.

credit risk Management 

The Company deals with the credit risk when a customer or 

counterparty fails to fulfill the financial liabilities to the Company. The 

risk is managed by determining policies and procedures that include 

the determination of transaction limit, collateral and force-sell limit 

to ensure that the profile of the credit risk is in the acceptable range. 

yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu 

ke waktu di masa datang. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) 

yang dilaporkan perseroan pada tanggal 28 Desember 2012 dan 

30 Desember 2011 masing-masing sebesar rp67.887.903.498 dan 

rp219.337.293.879.

Manajemen risiko Likuiditas 

Manajemen risiko likuiditas dibentuk untuk pengelolaan dana 

jangka pandek, menengah dan panjang serta persyaratan 

manajeman likuiditas. perseroan menghadapi risiko likuiditas 

ketika menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang 

diasosiasikan dengan kewajiban keuangan. perseroan memiliki 

kebijakan likuiditas untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan 

dana dapat dipenuhi. untuk mengelola risiko likuiditas, perseroan 

memelihara kecukupan dana dengan terus memantau rencana 

dan realisasi arus kas dengan mencocokkan profil jatuh tempo 

aset keuangan dan kewajiban keuangan.

Manajemen risiko Operasional

perseroan berpotensi menghadapi risiko operasional karena 

kesalahan manusia (human error) maupun kesalahan sistem 

(system error).  perseroan mengelola risiko operasional dengan 

menetapkan dan menyusun prosedur standar kerja, pelatihan, 

pemeliharaan secara berkala, monitoring dan supervisi atas 

pelaksanaan prosedur operasional serta membangun business 

contigency plan.

Manajemen risiko Pasar

perseroan menghadapi risiko pasar akibat dari ketidakpastian 

nilai investasi surat berharga di masa yang akan datang. risiko 

pasar melekat pada posisi yang diambil oleh perseroan dan juga 

pada kecukupan kolateral yang menjadi jaminan pembiayaan 

yang diberikan pada nasabah. perseroan mengelola risiko pasar 

melalui diversifikasi dan penetapan limit atas instrumen saham 

secara individu dan keseluruhan, serta disiplin dalam pengelolaan 

kecukupan kolateral dalam bentuk saham untuk pembiayaan 

yang diberikan pada nasabah.

Manajemen risiko kredit

perseroan mengalami risiko kredit saat nasabah atau counterparty 

gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada perseroan. 

risiko ini dikelola dengan menetapkan kebijakan dan prosedur 

yang mencakup penetapan limit transaksi, jaminan dan batas 

force sell untuk memastikan profil risiko kredit berada di kisaran 

yang dapat diterima. 
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Berdasarkan Surat edaran Bapepam-lK no. Se-16/Bl/2012, 

dalam rangka memenuhi peraturan tersebut, perseroan akan 

menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo negatif 

pada rekening dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo 

negatif. penyelesaian transaksi nasabah wajib diselesaikan pada 

akhir Bursa ke-5 sejak transaksi Bursa dilakukan (t+4). Apabila 

pada hari Bursa ke-6 sejak transaksi dilakukan (t+5), nasabah 

belum memenihi kewajibannya, maka akan dilakukan penjualan 

efek secara paksa (forced sell) atas efek nasabah di pasar reguler. 

 

Manajemen Persaingan usaha

perseroan bergerak di bidang industri keuangan yang terus 

berkembang dan memiliki tingkat persaingan yang cukup 

tinggi. Banyaknya perusahaan sejenis berpotensi meningkatkan 

persaingan yang dapat menyebabkan turunnya pendapatan 

perseroan. persaingan usaha berkaitan dengan persaingan 

pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta 

teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah dan 

keunggulan bagi perseroan.

per Desember 2012, sebanyak 114 perusahaan sekuritas aktif 

bertransaksi dari total 119 sekuritas yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia. 

In order to fulfill the requirements in the Circular Letter of Bapepam-

LK No. SE-16/BL/2012, the Company will inform the customers about 

the negative balance on the account and ask the customers to cover 

the negative balance. The customer’s transactions shall be settled at 

the end of 5th market day since the market transaction is executed 

(T+4). If on the 6th market day since transaction is executed (T+5) the 

customers have not yet fulfilled their obligation, the company can 

execute force sell upon the customers’ securities at regular market. 

 

competition risk Management 

The Company manages a financial service business which is very 

dynamic and highly competitive. The great number of companies of 

similar business potentially step up the competition and at the end 

reduces the Company’s revenue. The competition mostly relates to the 

efforts to provide high quality human resources as well as technology 

that will ease the customer’s transaction and serve as one leading 

advantage of the Company.

As per December 2012, 114 of 199 securities companies registered at 

Indonesia Stock Exchange actively made transactions. 
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perseroan memiliki komitmen tinggi untuk menyelenggarakan 

program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility 

(CSr). pelaksanaan program CSr ini tidak hanya merupakan bagian 

dari kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku, 

namun juga merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap 

masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan di 

sekitarnya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan 

prinsip-prinsip hak Asasi Manusia (hAM). 

untuk itu, secara rutin, perseroan menyelenggarakan berbagai 

kegiatan terkait tanggung jawab sosial yang juga melibatkan 

seluruh karyawan dalam rangka menumbuhkembangkan 

tanggung jawab perusahaan dan seluruh karyawan, sehingga 

keberadaan perusahaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat luas. 

pada tahun 2012, salah satu kegiatan CSr perseroan yang 

dilaksanakan adalah kegiatan penanaman bakau di pulau 

pramuka, Kepulauan Seribu, yang dilakukan pada bulan Juli 2012. 

Kegiatan serupa juga dilaksanakan pada bulan September 2012 

di pulau tidung, Kepulauan Seribu. Melalui kegiatan CSr ini, 

perseroan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup di 

sekitar pulau-pulau tersebut.  

The Company is strongly committed to Corporate Social Responsibility 

(CSR). The CSR program not only represents the Company’s compliance 

with the prevailing rules and regulations, but also demonstrates its 

concern for economic, social, cultural and environment issues, as well 

as its respect for human rights and social norms.

The Company therefore organizes regular CSR activities that involve 

all the employees. This is aimed at embedding a sense of responsibility 

among the employees and ensuring that ultimately, the public will 

derive real benefits from the Company’s existence. 

One of the Company’s recent CSR programs was planting mangrove 

trees on Pramuka Island, part of the Thousand Islands group, in 

July 2012. This was followed by a similar activity in September 2012, 

which took place on Tidung Island, also in the Thousand Islands. 

Through this CSR program, the Company was able to contribute to 

the preservation of the environment on and around the islands. 

tanggung jawaB sosial Perusahaan
corPorate social resPonsiBillity
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alamat kantor Pusat dan caBang
head office and Branch offices address

kantOr Pusat Head office

MnC tower lantai 1 dan 4 

Jl. Kebon Sirih no 17-19 

Jakarta 10340

telp. 021-392 2000

Fax. 021-3983 6857

kantOr CaBanG Branch offices

jakarta - Suryo 

Jl. Suryo no. 20, Senopati

Jakarta Selatan

telp. 021 – 7279 9989

Fax. 021 – 7279 9977

Contact person : Suta Vanda Syafril

email : suta.syafril@mncsecurities.com

jakarta – pasar Baru

Jl. pasar Baru timur no. 11

Jakarta pusat 

telp. 021 – 345 9341

Fax. 021 – 381 1865

Contact person : Bismar

email: bismar.ferryarman@mncsecurities.com

jakarta – Gajah Mada 

Mediterania Gajah Mada residence 

unit ruko tuD 12, Jl. Gajah Mada 174

Jakarta 11130

telp. 021 – 6387 5567

Contact person : Yeyen Anggraini

email: msec.gajahmada@mncsecurities.com

jakarta – Kemayoran 

Jl. landasan pacu utara Selatan Blok A1 Kav. 2

Mediterania palace ruko C/or/M, C/or/l

Kemayoran Jakarta pusat

telp. 021 – 3004 4599

Contact person : Johan

email : mnc.jakpus@ymail.com

Bogor

Jl. raya pajajaran no. 25 (Depan hotel pangrango 2)

Bogor

telp. 0251 – 835 0476

Fax. 0251 – 835 0527 

hp. 0819 0524 0006

Contact person : Irwan oktavian

email : irwan.oktavian@mncsecurities.com

tegal

Jl. Ahmad Yani no. 237

tegal

telp. 0283 – 335 7768

Fax. 0283 – 340 520

Contact person : Aprilia ningrum

email : aprilia.ningrum@mncsecurities.com

jakarta - Kebon Sirih 

MnC tower lantai 1

Jl. Kebon Sirih no. 17 – 19

Jakarta 10340

telp. 021 – 392 8333

Fax. 021 – 391 9930

hp. 0888 800 9138

Contact person : Yelly Syofita londt

email : yelly.londt@mncsecurities.com

jakarta - Mangga Dua 

Arkade Belanja Mangga Dua, ruko no. 2

Jl. Arteri Mangga Dua raya

Jakarta 10620

telp. 021 – 612 7668

Fax. 021 – 612 7701

Contact person : Yenny Mintarjo

email : yenny.mintarjo@mncsecurities.com

jakarta - Indovision

Wisma Indovision lantai Dasar

Jl. raya panjang  Z/III

Jakarta 11520

telp. 021 – 581 3378 / 79

Fax. 021 – 581 3380

Contact person : Denny Kurniawan

email: denny.kurniawan@mncsecurities.com

jakarta - Kelapa Gading 

Komplek Bukit Gading Mediterania 

Jl. Boulevard BGr Blok A/12

Kelapa Gading Barat 

Jakarta utara 14240

telp. 021 – 4584 2111

Fax.  021 – 4584 2110

Contact person : Andri Muharizal putra

email : andri.putra@mncsecurities.com

jakarta – taman permata Buana 

ruko taman permata Buana 

Jl. pulau Bira D1 no. 26

Jakarta 11610

telp. 021 – 580 3735

Fax. 021 – 5835 8063

Contact person : Kie henny roosiana

email: bsec.pb@gmail.com
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solo

Jl. Dr. rajiman 64 / 226

Solo

telp. 0271 – 642 722, 631 662

Fax. 0271 – 637 726

Contact person : lenny

email: laurensia.lennyawati@mncsecurities.com

surabaya – Ambengan (tAIS)

Gedung ICBC Center lantai 2 

Jl. Basuki rahmat no. 16 – 18

Surabaya, Jawa timur

telp.  031 – 531 7929

hp.  0888 303 7929

Contact person : Andrianto Wijaya

email: andrianto.wijaya@mncsecurities.com

surabaya – Sulawesi

Jl. Sulawesi no. 60 

Surabaya 60281

telp. 031 – 504 1690

 Fax. 031 – 504 1694

hp. 0812 325 2868

Contact person : lius Andy hartono

email : lius.hartono@mncsecurities.com

Batam

hotel nagoya plaza

Jl. Imam Bonjol no. 3 – 4, lubuk raja

Batam 29432

telp. 0778 – 459 997

Fax. 0778 – 456 787

hp. 0812 701 7917

Contact person : Manan

email : manan@mncsecurities.com

semarang 

rukan Mutiara Marina no. 36

lantai 2, Kav. 35 – 36

Semarang

telp. 024 – 7663 1623

Fax. 024 – 7663 1627

Contact person : Widyastuti

email : widyastuti@mncsecurities.com

Bandung

Wisma CIMB niaga Bandung

lantai 9, Suite 902B

Jl. Gatot Subroto no. 2

Bandung 40262

telp. 022 – 733 1916 / 17

Fax. 022 – 733 1915

Contact person : Dimas putra

email : dimas.putra@mncsecurities.com

Pati

Jl. hoS Cokroaminoto Gang II no.1

pati

telp. 0295 – 382 722

Fax. 0295 – 385 093

Contact person : Arie Santoso

email : mnc.pati@gmail.com

Magelang

Jl. Cempaka no. 8 B

Komp. Kyai langgeng, Kel. Jurang ombo

Magelang 56123

telp. 0293 – 313 338

Fax. 0293 – 313 438

hp. 0888 282 6180

Contact person : Fandy

email : bhaktimgl@yahoo.com

Malang

Jl. pahlawan trIp no. 9

Malang 65112

telp. 0341 – 567 555

Fax. 0341 – 586 086

hp. 0888 330 000

Contact person : lanny tjahjadi

email : lanny.tjahjadi@mncsecurities.com

Makassar 

Kompleks rukan ratulangi Blok C12 – C13

Jl. Dr. Sam ratulangi no. 7

Makassar 90113

telp. 0411 – 850 915

Fax. 0411 – 850 913

Contact person : Daniel r. Marsan

email : denicivil@gmail.com

Medan

Jl. Karantina no. 46

Kel. Durian, Kec. Medan timur

Medan 20235

telp. 061 – 451 7078

Contact person : Johan

email : mnc.jakpus@ymail.com 

Lampung 

Jl. Brigjend Katamso no. 12

tanjung Karang 

Bandar lampung 35111

telp. 0721 – 251 238 / 264 569

Contact person : Felix 

email : csmncsecbdl@gmail.com

 

denpasar 

Gedung Bhakti Group (Koran Sindo)

Jl. Diponegoro no. 17 – 19

Denpasar 80114

telp. 0361 – 264 569

Fax. 0361 – 264 563

Pojok Bursa BeI – SteI tazkia 

Jl. Ir. h. Juanda no. 78, Sentul City

Bogor 16810

hp. 0878 779 70784

Contact person : Faried Kurnia rahman

Pojok Bursa BeI – StIKuBAnK

Jl. Kendeng V, Bendan ngisor

Semarang, Jawa tengah

telp. 024 – 841 4970

Contact person : Sri Sudarsi

 

Pojok Bursa BeI – uDInuS

Jl. nakula I no. 5 – 11

Semarang, Jawa tengah

telp. 024 – 356 7010

Contact person : ririh Dian pratiwi

 

   



Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa semua 

informasi dalam laporan tahunan pt MnC Securities tahun Buku 

2012 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh 

atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan  ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2013

We the undersigned hereby declare that the information contained 

in the Annual report of pt MnC Securities for Financial Year 2012 

has been completed and we are fully responsible for the accuracy 

of the content of the company’s Annual report.

this statement has been made truthfully.

Jakarta, April 29, 2013

direksi
Board of Directors

Wito Mailoa
Direktur Utama
President Director

Susy Meilina
Direktur Keuangan dan Operasional
Director of Finance and Operational

Tien
Direktur Penjaminan Emisi 
Director of Underwriting

dewan komisaris
Board of Commissioners

Hary Tanoesoedibjo
Komisaris Utama 
President Commissioner

Darma Putra
Komisaris 
Commissioner

Agustinus Wishnu Handoyono
Komisaris 
Commissioner

Christ Soepontjo
Komisaris Independen 
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Tentang Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2012 
PT MNC Securities

Statement Letter of the Board of CommiSSionerS and the Board of direCtorS 
regarding reSponSiBiLity for the 2012  annuaL report of pt mnC SeCuritieS
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 1 Januari 2011/

Catatan 31 Desember 2012 31 Desember 2011

ASET

Kas dan setara kas 2e, 2f, 4 110.384.453.775    116.625.621.145 68.256.191.616   

Deposito pada Lembaga Kliring

dan Penjaminan 2f, 5 4.780.599.455        4.576.639.742     4.333.082.853     

Aset keuangan, diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi 2f, 2g, 6

  Pihak ketiga 3.961.377.360        1.698.939.350     29.403.499.350   

  Pihak berelasi 225.984.697.175    330.272.397.050 307.801.961.050 

Aset keuangan, dimiliki hingga

jatuh tempo 2f, 2g, 7 4.771.553.776        4.474.503.582     4.436.508.790     

Piutang PT Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia 2f, 2g, 11 131.935.801.500    83.867.740.500   81.036.966.000   

Piutang perusahaan efek 2f, 2g, 10 40.350.000             304.550.000        -                            

Piutang nasabah reguler 2f, 2g, 9 1.404.810.305.333 213.923.846.750 197.632.196.468 

Piutang nasabah marjin 2f, 2g, 8 9.246.201.235        8.629.326.452     30.883.303.153   

Piutang lain-lain 2f, 12 343.240.120           353.526.986        333.760.624        

Biaya dibayar di muka 2h, 13 7.020.829.038        1.606.520.147     1.210.086.388     

Penyertaan bursa efek 2i, 14 310.000.000           310.000.000        310.000.000        

Penyertaan saham 2i, 15 300.000.000           300.000.000        300.000.000        

Aset pajak tangguhan 2p, 21 4.223.875.910        11.377.025.847   10.351.863.170   

Aset tetap - setelah dikurangi

akumulasi penyusutan sebesar

Rp 14.099.062.710 tahun 2012,

Rp 11.505.968.988 tahun 2011,

Rp 8.293.564.184 tahun 2010 2j, 2m, 16 7.430.229.683        9.141.437.170     9.714.415.816     

Aset lain-lain 2f, 17 410.021.125           323.178.150        294.561.150        

JUMLAH ASET 1.915.953.535.485 787.785.252.871 746.298.396.428 

PT MNC SECURITIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2010

 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

 dari laporan keuangan secara keseluruhan
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 1 Januari 2011/

Catatan 31 Desember 2012 31 Desember 2011

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS 

Utang nasabah 2f, 2g, 18 1.177.387.659.002 265.074.557.188 192.685.214.269

Utang PT Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia 2f, 2g, 11 212.646.745.500 69.918.624.500 64.868.679.500

Utang perusahaan efek 2f, 2g, 19 854.200.000 294.950.000 1.350.000

Biaya masih harus dibayar 20 7.309.042.070 4.553.576.676 2.784.895.821

Liabilitas imbalan pasca kerja 2n, 34 8.583.525.045 6.032.977.781 4.744.091.266

Utang pajak 2p, 21 4.940.878.580 2.850.719.778 1.393.704.899

Utang obligasi 2k, 23 99.503.455.301 99.204.872.493 149.636.950.517

Utang sewa pembiayaan 2m, 22 450.121.508 760.634.157 1.277.094.276

Utang lain-lain 24 422.642.140 401.642.140 548.541.937

JUMLAH LIABILITAS 1.512.098.269.146 449.092.554.713 417.940.522.485

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal

Rp 1.000 per saham

Modal dasar - 400.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh -

100.000.000 saham 25 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000

Saldo laba 26 303.855.266.339 238.692.698.158 228.357.873.943

JUMLAH EKUITAS 403.855.266.339 338.692.698.158 328.357.873.943

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.915.953.535.485 787.785.252.871 746.298.396.428

PT MNC SECURITIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2012

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2010

 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

 dari laporan keuangan secara keseluruhan
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Catatan  2012  2011

PENDAPATAN USAHA 2o

Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek 27, 43 171.237.927.175   97.660.592.079     

Pendapatan kegiatan penjamin emisi efek 28 27.773.137.044     4.810.072.355        

Pendapatan bunga dan dividen 29 16.401.395.421     9.196.399.422        

Jumlah Pendapatan Usaha 215.412.459.640   111.667.063.856   

BEBAN USAHA 2o

Beban kepegawaian 30 36.915.012.979     27.536.334.835     

Beban kantor 4.711.168.903        4.269.662.887        

Komunikasi dan telekomunikasi 3.792.764.957        3.409.374.919        

Penyusutan 2j, 2m, 16 3.719.212.304        3.460.894.139        

Sewa 3.510.482.527        3.210.981.508        

Beban transaksi bursa 3.019.760.739        1.127.944.112        

Beban kustodian 2.065.192.804        1.347.801.063        

Iklan dan promosi 1.290.606.976        999.971.242           

Pemeliharaan dan perbaikan 903.343.273           616.962.346           

Perjalanan dinas dan transportasi 386.265.452           335.874.472           

Jasa tenaga ahli 333.849.468           138.015.184           

Asuransi 50.442.591             56.154.365             

Representasi dan sumbangan 43.708.624             106.226.126           

Jumlah Beban Usaha 60.741.811.597     46.616.197.198     

LABA USAHA 154.670.652.067   65.050.870.680     

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 2o

Penghasilan bunga 3.582.271.756        3.120.209.381        

Laba selisih kurs - bersih 2c 289.536.511           197.683.082           

Laba penjualan aset tetap - bersih 2j 248.483.940           7.556.648               

Beban bunga dan keuangan 31 (13.409.448.737)    (16.083.763.552)    

Lain - lain - bersih 1.934.222.580        2.017.105.299        

Beban Lain-lain- Bersih (7.354.933.950)      (10.741.209.142)    

LABA SEBELUM 

     MANFAAT (BEBAN)  PAJAK PENGHASILAN 147.315.718.117   54.309.661.538     

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

 Tangguhan 2p, 21 (7.153.149.936)      1.025.162.677        

LABA BERSIH 140.162.568.181   55.334.824.215     

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN -                              -                              

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 140.162.568.181   55.334.824.215     

LABA PER SAHAM

Laba bersih per saham dasar 2l, 32 1.402                      553                         

PT MNC SECURITIES

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

 dari laporan keuangan secara keseluruhan
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PT MNC SECURITIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan Modal saham Saldo laba Jumlah ekuitas

Saldo per 1 Januari 2011 100.000.000.000 228.357.873.943 328.357.873.943 

Dividen 26 (45.000.000.000)  (45.000.000.000)  

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 55.334.824.215   55.334.824.215   

Saldo per 31 Desember 2011 25 100.000.000.000 238.692.698.158 338.692.698.158 

Dividen 26 (75.000.000.000)  (75.000.000.000)  

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 140.162.568.181 140.162.568.181 

Saldo per 31 Desember 2012 25 100.000.000.000 303.855.266.339 403.855.266.339 

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

 dari laporan keuangan secara keseluruhan

 4



Catatan 2012 2011*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penjualan portofolio efek 1.102.203.959.880       657.577.497.290         

Penerimaan nasabah 1.009.374.618.277       640.173.456.090         

Penerimaan komisi perantara perdagangan efek 47.846.160.106            29.417.590.472           

Penerimaan dari perusahaan efek lain 43 44.110.802.164            4.972.057.611              

Penerimaan jasa penjamin emisi efek 22.766.515.138            548.569.287                 

Penerimaan bunga dan jasa giro 18.955.583.770            15.961.651.845           

Penerimaan jasa penasehat keuangan 5.288.811.306              3.738.615.210              

Pembayaran pajak (456.106.776)                (179.144.201)               

Pembayaran beban bunga (13.110.865.929)           (13.805.702.329)          

Pembayaran kepada perusahaan efek lain 43 (17.864.134.000)           (6.401.575.000)            

Pembayaran beban usaha (31.585.613.571)           (15.812.702.978)          

Pembayaran kepada karyawan (32.434.229.972)           (23.797.931.270)          

Perolehan portofolio efek (878.677.913.594)         (586.800.961.632)        

Pembayaran nasabah (1.205.796.342.364)     (558.269.589.160)        

Kas Bersih Diperoleh dari

    Aktivitas Operasi             70.621.244.435           147.321.831.235 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil penjualan aset tetap 396.581.217                 16.950.000                   

Perolehan aset tetap (1.669.367.095)             (2.384.008.845)            

Kas Bersih Digunakan untuk

    Aktivitas Investasi (1.272.785.878)             (2.367.058.845)            

PT MNC SECURITIES

LAPORAN ARUS KAS 

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

 dari laporan keuangan secara keseluruhan
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Catatan 2012 2011*

PT MNC SECURITIES

LAPORAN ARUS KAS 

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan dari:

  Penerbitan Obligasi -                                    99.529.000.000           

Pembayaran untuk:

  Dividen 26 (75.000.000.000)           (45.000.000.000)          

  Utang sewa pembiayaan (589.231.685)                (1.115.851.050)            

  Pelunasan obligasi -                                    (150.000.000.000)        

Kas Bersih Digunakan untuk

   Aktivitas Pendanaan (75.589.231.685)           (96.586.851.050)          

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH

    KAS DAN SETARA KAS (6.240.773.128)             48.367.921.340           

Dampak perubahan selisih kurs  

    terhadap kas dan setara kas 43 (394.242)                       1.508.189                     

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 4 116.625.621.145          68.256.191.616           

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 4 110.384.453.775          116.625.621.145         

Saldo Kas dan Setara Kas terdiri dari:

Kas 163.082.422                 46.625.971                   

Bank 64.871.371.353            76.778.995.174           

Deposito Berjangka 45.350.000.000            39.800.000.000           

JUMLAH 110.384.453.775          116.625.621.145         

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

 dari laporan keuangan secara keseluruhan
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1. UMUM

Perantara Pedagang Efek

Penjamin Emisi Efek

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris 

Komisaris 

Komisaris Independen

Direksi

Direktur Utama

Direktur Keu. dan Operasional

Direktur Penjaminan Emisi

Komite Audit

Ketua

Anggota

Anggota

PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kantor pusat Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan berkantor pusat di MNC Tower Lantai 4, Jalan Kebon Sirih

No. 17-19. Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Magelang,

Malang, Tegal, Denpasar, Bogor, Batam, Makassar, Bandung dan  Pati.

26 Mei 2004 No. KEP-03/PM/PEE/2004

26 Mei 2004 No. KEP-03/PM/PEE/2004

Pendirian Perusahaan

Berdasarkan surat No.PENG-002/BEJ.ANG/03-2007 tanggal 28 Maret 2007 dari Bursa Efek Jakarta (sekarang

Bursa Efek Indonesia ("BEI")), Perusahaan memperoleh izin melakukan transaksi marjin.

PT MNC Securities (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 99 Notaris Sutjipto S.H., tanggal 17 Februari

2004 dengan nama PT Bhakti Securities. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07616 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Maret 2004 dan telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2004, Tambahan No. 6895 Tahun

2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir akta No. 48 dari Notaris

Firdhonal, S.H., tanggal 29 Desember 2010 tentang perubahan nama perseroan dari PT Bhakti Securities

berubah menjadi PT MNC Securities. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-01614.AH.01.02 tanggal 12 Januari 2011.

Sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain

menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Perusahaan memulai

kegiatan komersial pada tanggal 1 Juni 2004.

Rincian izin usaha Perusahaan yang diperoleh dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atas nama

Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

Tanggal Perolehan Surat KeputusanAktivitas

31 Desember 2012 dan 2011

Wito Mailoa 

Christ Soepontjo

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai

berikut:

2011

Darma Putra  

Perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 156 orang pada tahun 2012 dan 151 orang pada tahun 2011

(tidak diaudit).

Riati

Hary Tanoesoedibjo

Sandra Hadinata

Agustinus Wishnu Handoyono Agustinus Wishnu Handoyono

Tien

Darma Putra  

Susy Meilina

Tien

Riati

Wito Mailoa 

Christ Soepontjo

Susy Meilina

Sandra Hadinata

Christ Soepontjo

Christ Soepontjo

2012

Hary Tanoesoedibjo
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

1. UMUM (lanjutan)

2.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

b. Penyajian Laporan Keuangan

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Kurs mata uang

USD

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No 10 (Revisi 2011), "Pengaruh Perubahan Kurs

Valuta Asing". PSAK revisi mengatur bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan

usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam

suatu mata uang penyajian. Setiap entitas mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam

menentukan mata uang fungsional. PSAK revisi ini telah diterapkan dan penerapannya tidak memiliki

dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi

dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan

untuk mencerminkan kurs yang berlaku yang terakhir diumumkan oleh Bank Indonesia untuk tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

sebagai berikut:

2012 2011

           9.670             9.068 

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah

yang merupakan mata uang fungsional.

Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah

direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada

15 Maret 2013.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan

kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi yang

berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada catatan ini.

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan,

kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam

kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas

dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK"), yang

mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

Akuntan Indonesia. 

Penyelesaian Laporan Keuangan
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

1)

2). Suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan;

3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai venturer;

4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau induk;

5)

6)

7)

e. Kas dan Setara Kas

f. Instrumen Keuangan

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) dan (4);

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri dari kas ditangan dan bank dan deposito jangka

pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan

setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek seperti dijelaskan di atas, setelah dikurangi saldo

cerukan.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan telah menerapkan PSAK Nomor 50 (Revisi 2010), "Instrumen

Keuangan: Penyajian", PSAK No 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran",

dan PSAK No 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". PSAK revisi ini diterapkan secara prospektif.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas

laporan keuangan yang relevan.

Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh

atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung,

individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5) atau;

Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau

entitas yang terkait dengan Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan

tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak - pihak yang tidak berelasi.

Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan,

atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; (ii) memiliki

kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (iii)

memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;

PSAK No 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian", menetapkan prinsip penyajian instrumen

keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.

PSAK No 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", menetapkan prinsip-prinsip

dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak untuk membeli

atau menjual item non-keuangan.
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penerapan PSAK 60 memiliki dampak pada pengungkapan dalam laporan keuangan.

Klasifikasi

(i) Aset Keuangan

(ii) Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, deposito pada Lembaga Kliring dan

Penjaminan, piutang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan, piutang nasabah reguler dan marjin,

piutang perusahaan efek, piutang lain dan aset lain-lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan

dan piutang. Sedangkan portofolio efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur melalui nilai

wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi atau liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, jika

sesuai . Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba

rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan

tersedia untuk dijual, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat

pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang pada PT KPEI, utang nasabah, utang obligasi, utang

perusahaan efek, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai liabilitas

keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak

diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya

pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau

menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan

yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau

kebiasaan yang berlaku dipasar.

PSAK No 60 memperkenalkan pengungkapan baru untuk meningkatkan informasi mengenai instrumen

keuangan. PSAK ini mewajibkan pengungkapan secara luas mengenai signifikansi pengaruh instrumen

keuangan terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan, dan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif

atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta menentukan pengungkapan minimum mengenai

risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar, dan juga analisis sensitivitas atas risiko pasar. PSAK ini juga

mewajibkan pengungkapan terkait dengan pengukuran nilai wajar menggunakan tiga tingkat hirarki nilai

wajar dimana mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam mengukur nilai wajar dan memberikan

arahan dalam bentuk pengungkapan kuantitatif mengenai pengukuran nilai wajar dan mewajibkan informasi

yang diungkapkan dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai.

Penerapan PSAK No 50 dan PSAK No 55 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan

keuangan.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi

a. Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Pengakuan dan pengukuran

a. Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk

diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan

dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok

diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan

perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan keuangan atau biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Perusahaan mengevaluasi aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, selain derivatif, untuk

menentukan apakah niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Perusahaan tidak

mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk

menjualnya di masa mendatang secara signifikan berubah, Perusahaan dapat memilih untuk

mereklasifikasi aset keuangan dalam kondisi yang jarang terjadi. Perpindahan ke pinjaman yang

diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo tergantung pada sifat aset

tersebut. Evaluasi ini tidak mempengaruhi aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi menggunakan opsi nilai wajar pada saat penentuan.

Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik

dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan

dengan nilai wajar. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari

perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat

perubahan dalam ketentuan-ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan

diperlukan.  

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari

perubahan nilai wajar aset keuangan diakui melalui laporan laba rugi. 

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau

telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan

tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika

dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian

diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami

penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset

keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di

pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan

pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan

tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran

c. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Saling hapus dari instrumen keuangan 

Nilai wajar dari instrumen keuangan 

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal

diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto

tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. 

Beban bunga diakui dalam “Beban keuangan” dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui

pada laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses

amortisasi.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran

tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika

Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh

tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo menggunakan suku bunga efektif untuk

mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke

nilai tercatat bersih dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada

saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui

proses amortisasi.

 


Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi,

jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir

periode pelaporan. 

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan

teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar

antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (arm’s length market transactions ); referensi atas nilai

wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model

penilaian lain.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi

keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus

atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk

merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal pinjaman dan utang,

termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. 
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Penurunan nilai aset keuangan 

a. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur

sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk

kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai sekarang dari arus kas masa depan yang

diperkirakan didiskonto dengan menggunakan suku bunga asli keuangan aset yang efektif. Jika pinjaman

yang diberikan memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai

adalah suku bunga efektif yang berlaku. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun

penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika aset menjadi tidak tertagih, nilai tercatat aset keuangan dikurangi secara langsung atau jika jumlah

yang dibebankan ke akun penyisihan, jumlah dibebankan pada akun penyisihan dihapusbukukan

terhadap nilai tercatat aset keuangan.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan

penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan

tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan

biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset

keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset

keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti

yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi

setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut

berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang

dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak

peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak

peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat

diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang,

misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok

tersebut.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali

menentukan apakah bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan

secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika

Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan

yang dinilai secara individual, apakah signifikan atau tidak, itu termasuk aset tersebut ke dalam kelompok

aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kolektif menilai penurunan nilai.

Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau

tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

b. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut

diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, sejauh bahwa nilai

tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi tersebut pada tanggal pembalikan dengan

menyesuaikan tunjangan akun. Jumlah pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Pelunasan

kemudian atas piutang yang dihapusbukukan, jika dalam periode berjalan, dikreditkan ke rekening

tunjangan, tetapi jika setelah periode pelaporan, yang dikreditkan ke pendapatan operasional lainnya.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, Perusahaan menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah

terdapat bukti obyektif bahwa investasi atau kelompok investasi mengalami penurunan.

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan

meliputi penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya

perolehannya. 'Signifikan' dievaluasi terhadap biaya asli dari investasi dan 'berkepanjangan' terhadap

periode dimana nilai wajar telah di bawah biaya aslinya. Dimana ada bukti kerusakan, kerugian kumulatif -

yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan

nilai pada investasi yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi - akan dihapus dari pendapatan

komprehensif lain dan diakui dalam laporan laba kerugian. Kerugian penurunan nilai atas investasi

ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi, kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai

diakui langsung dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai dievaluasi

berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Namun, jumlah yang dicatat untuk penurunan adalah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih

antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada

investasi yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga di masa depan tetap diakui berdasarkan nilai tercatat dikurangi aset, dengan

menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dengan tujuan

untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga dicatat sebagai bagian dari pendapatan

keuangan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar dari instrumen utang meningkat dan peningkatan

tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui

dalam laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba

rugi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali

menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan

yang signifikan secara individual dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat

bukti penurunan nilai secara kolektif. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai

penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut

signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang

memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara

kolektif. 
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Penghentian aset keuangan

(i) Aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk

menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mentransfer

hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk

membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak

ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement ), dan (a) Perusahaan telah

mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak

mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah

mentransfer pengendalian atas aset.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur

sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk

ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang

didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan

dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah

suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan

jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar

jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang

mungkin harus dibayar kembali.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani

kesepakatan pelepasan (pass through arrangement ), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak

memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset,

aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Dalam hal, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur

dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara

langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut

dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut. 

Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau

tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut

diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak

melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan.

Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. Penerimaan kemudian atas piutang yang

telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun

cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan

operasional lainnya.
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan

g. Transaksi Efek

h. Biaya Dibayar di Muka

i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham dicatat dengan menggunakan metode biaya dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika

terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat penyertaan saham di bursa dievaluasi dan diturunkan

langsung ke jumlah terpulihkan.

Penerimaan dana dari nasabah pemilik rekening dalam rangka pembelian efek, pembayaran dan

penerimaan atas transaksi pembelian dan penjualan efek untuk nasabah pemilik rekening dicatat sebagai

rekening nasabah. 

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan

persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan

liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai

penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai

tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. 

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan

atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Transaksi pembelian dan penjualan efek baik untuk nasabah reguler dan marjin maupun untuk Perusahaan

diakui pada saat timbulnya transaksi. Pembelian efek untuk nasabah dicatat sebagai piutang nasabah dan

utang PT Kliring dan Penjaminan, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang PT Kliring dan

Penjaminan dan utang nasabah. Pembelian efek untuk Perusahaan dicatat sebagai persediaan efek dan

utang PT Kliring dan Penjaminan, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang PT Kliring dan

Penjaminan dan mengurangi jumlah tercatat efek yang dimiliki dengan menggunakan metode FIFO serta

mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut.

Pada tanggal penyelesaian, kegagalan untuk menyelesaikan transaksi pembelian efek, jika ada, dicatat

sebagai gagal terima dan disajikan di neraca sebagai liabilitas, sedangkan kegagalan untuk menyelesaikan

transaksi penjualan efek, jika ada, dicatat sebagai gagal serah dan disajikan di laporan posisi keuangan

sebagai aset.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode

garis lurus.
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

j. Aset Tetap

Partisi

Kendaraan

Perabot & Peralatan Kantor

k. Biaya Emisi Obligasi

l. Laba Per Saham 

Efektif 1 Januari, 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”. PSAK revisi ini

mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi

mengenai investasi entitas pada aset tetap dan perubahan pada investasi tersebut. Isu-isu utama dalam

aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, penyusutan dan penurunan nilai aset tetap.

Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Jumlah laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata

tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Tahun

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi

kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke

dalam jumlah tercatat (“carrying amount ”) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria

pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui

dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Perusahaan memilih menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011) “Laba Per Saham”

PSAK revisi menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya

banding kinerja antara entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antara periode

pelaporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan

terhadap laporan keuangan.

Beban emisi obligasi yang diakui sebagai diskonto diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut

dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

5

5

5

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method ) berdasarkan taksiran

masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat

ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian

pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuan. Nilai residu,

estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila

diperlukan.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

m. Sewa

n. Imbalan Kerja

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”, yang

menggantikan PSAK 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK 15,

“PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya”.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa

operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan

kepemilikan aset.

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi

keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum,

penilaian ditentukan pada awal sewa. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang

merupakan beban keuangan dan pelunasan liabilitas sewa. Beban keuangan dialokasikan pada setiap

periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo

liabilitas.

Imbalan paska kerja seperti pensiun, uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003").

Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) “Sewa”, klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana

risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee , dan

substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. 

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Jumlah yang dapat disusutkan dari aset sewaan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama perkiraan

masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan aset yang

dimiliki. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan

pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa

dan umur manfaat aset sewaan.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK no. 30 (Revisi 2011), “Sewa”. PSAK revisi mengatur,

untuk lessee maupun lessor , kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan dalam

sewa yang berlaku untuk perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan aset meskipun penyediaan

jasa substansial oleh lessor diperlukan dalam mengoperasikan atau memelihara aset tersebut. Penerapan

PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.    

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan, kecuali pada

pengungkapan yang diharuskan. Perusahaan memilih mempertahankan kebijakan yang ada untuk

mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial, yang mana menggunakan pendekatan koridor. Penerapan

ISAK 15 tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan.

PSAK 24 (Revisi 2010) memberikan petunjuk untuk penghitungan dan 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 periode terjadinya sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

2.

n. Imbalan Kerja (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Transaksi efek berikut pendapatan komisi

Pendapatan jasa penjamin emisi dan penjualan efek

Pendapatan dividen dan bunga

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

Pendapatan dari jasa penjaminan emisi dan penjualan efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah

dikurangi biaya sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana Perusahaan bertindak sebagai penjamin

emisi atau agen. Pendapatan dari konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa

penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi telah selesai dan jumlah pendapatan telah

dapat ditentukan.

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran

telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada

Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Keuntungan atau kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan

atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan

pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata

sisa periode jasa pegawai yang masuk program pensiun.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban dengan metode garis lurus sepanjang periode sampai imbalan tersebut

menjadi vested . Jika manfaat telah menjadi hak atau vested , segera setelah pengenalan program, atau

perubahan, program pensiun, biaya jasa lalu diakui secara langsung.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan

pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau

penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini liabilitas imbalan pasti dan keuntungan dan

kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit . 

Akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada

awal periode pelaporan diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang

berpartisipasi.

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.

Perusahaan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan Undang-

undang No. 13/2003 tentang “Ketenagakerjaan” (UU Ketenagakerjaan). Program pensiun Perusahaan

berdasarkan perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan

imbalan yang disediakan oleh program pensiun Perusahaan akan melebihi imbalan pensiun minimal yang

ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
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2.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dividen dan bunga

Beban

p. Perpajakan

Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Non Final

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi

fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan beda temporer yang boleh dikurangkan dan

akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa

mendatang, kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat

dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan

kombinasi bisnis dan, pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba

kena pajak atau rugi, namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi

pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer

akan dibalik dimasa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang

memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. 

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

jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan bunga diakui atas dasar waktu, dengan

mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat diskonto yang tepat

untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan ke jumlah tercatat

aset pada saat pengakuan awal.

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. Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan

komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang

dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”, Perusahaan

juga menerapkan ISAK 20, “Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para

Pemegang Saham”. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

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

dan penyesuaian diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang berasal dari pajak tahun-tahun lalu

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, diakui proporsional dengan jumlah

pendapatan menurut akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang

dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak di laba rugi diakui sebagai pajak dibayar

dimuka atau utang pajak
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2.

p. Perpajakan

Pajak Penghasilan Non Final (lanjutan)

q. Informasi Segmen

r. Rekening Efek

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Perusahaan

mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara

langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk

segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai

bagian dari proses konsolidasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara

hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan

liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud

untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Rekening Efek adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah Perusahaan Efek dalam kaitannya dengan

transaksi jual beli Efek oleh nasabah. Rekening Efek berisi catatan mengenai Efek dan dana yang dititipkan

nasabah kepada Perusahaan Efek. Rekening Efek nasabah tidak memenuhi kriteria pengakuan aset

keuangan oleh Perusahaan, sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan posisi keuangan Perusahaan,

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

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan

produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi

tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. 

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi 

dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan, dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode

pelaporan. Namun, ketidakpastian tentang asumsi dan estimasi dapat menghasilkan hasil yang memerlukan

penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang terkena dampak pada periode mendatang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah

tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk

mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui

dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena

pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset

direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau

berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan

dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif

pajak, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pertimbangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Nasabah

Estimasi dan asumsi

Penilaian Instrumen Keuangan

Penyusutan Aset Tetap

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang

memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun

berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang

tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan

mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut

dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen

mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sampai dengan 5 tahun. Ini adalah umur secara umum

diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan

perkembangan  teknologi  dapat  mempengaruhi masa manfaat  ekonomis  dan  nilai  sisa  aset,  dan karenanya 

biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada

tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 7.430.229.683 dan

Rp 9.141.437.170  (Catatan 16).

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan

estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti

obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan

metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat

mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar

dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp 1.896.668.600.854 dan Rp 765.050.269.707, sedangkan nilai tercatat liabilitas keuangan dalam laporan

posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing - masing sebesar Rp 1.494.050.326.943

dan Rp 438.130.271.321 (Catatan 40).

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi

Perusahaan yang  memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan: 

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas

keuangan  dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No.  55  (Revisi  2011)  dipenuhi. Dengan  

demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan

sebagaimana diungkapkan pada catatan No.2. 

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi

liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi

yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan

status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang

telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi

jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima

mempengaruhi  jumlah  cadangan  penurunan  nilai piutang. 
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

Pajak Penghasilan

Pajak tangguhan

4.

Kas dan setara kas terdiri dari: 

Kas

Rupiah

Dollar Amerika Serikat

Sub-jumlah

Bank

Rupiah

Pihak ketiga

PT Bank Mutiara Tbk

PT Bank Permata Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Standard Chartered

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Dollar Amerika Serikat

Pihak ketiga

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

PT Bank Central Asia Tbk

Sub-jumlah

-                                 226.700

240.480.672

2011

28.147.08222.418.510

2012

163.082.422

33.221.270.986

22.216.600

163.082.422 46.625.970

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi

yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk

antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat

kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan

Perusahaan diakui segera dalam laporan laba rugi dan pada saat terjadi.

35.099.593.360

KAS DAN SETARA KAS

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat

transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan

usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah

terdapat tambahan pajak penghasilan badan. 

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya

bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan

oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan

saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. 

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan

pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi

secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat

atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp 8.583.525.045 dan Rp 6.032.977.781 (Catatan 32).

27.661.152.851

15.315.793.154

52.641.408

40.603.638

76.778.995.175

332.685.906

268.112.837

-

237.292.422

46.399.270

-

19.378.974.395

7.241.204.435

120.726.815

112.470.711

2.254.580.745

64.871.371.353

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan memiliki rugi fiskal kumulatif masing-masing sebesar

Rp 13.436.182.336 dan Rp 42.009.033.485.
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4.

Deposito

Rupiah

Pihak ketiga

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

Sub-jumlah

Jumlah

5. 

6.

Saham dengan kuotasi – diperdagangkan 

  Pihak Berelasi (catatan 27)

PT Bhakti Investama  Tbk (BHIT)

PT Global Mediacom Tbk (BMTR)

PT MNC Land Tbk (KPIG)

PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)

PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (BCAP)

PT Indonesia Air Transport Tbk (IATA)

PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)

Sub-jumlah pihak berelasi

  Pihak Ketiga   

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)

PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)

Sub-jumlah pihak ketiga

Nilai wajar

Rincian nilai perolehan dengan kenaikan (penurunan) nilai wajar adalah sebagai berikut:

Saham dengan kuotasi – diperdagangkan 

  Pihak Berelasi (catatan 33)

PT Bhakti Investama  Tbk (BHIT)

Akun ini merupakan aset keuangan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) diperdagangkan berupa saham-

saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nilai wajar efek saham ditentukan berdasarkan harga

pasar tercatat di bursa pada tanggal neraca. Perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laporan laba

rugi tahun berjalan. Aset keuangan FVTPL pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri atas:

2011

18.500.000.000

69.937.020.000           

Akun ini merupakan deposito wajib dana kliring Perusahaan yang ditentukan oleh PT Kliring dan Penjaminan

Efek Indonesia sebagai jaminan untuk transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan. Saldo deposito pada

Lembaga Kliring dan Penjaminan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, masing-masing sebesar

Rp 4.780.599.455 dan Rp 4.576.639.742. Tingkat bunga deposito ini berkisar antara 5,25% sampai dengan 7%

pada tahun 2012  dan 7% pada tahun 2011.

7.978.800.000 -                                  

39.800.000.000

DEPOSITO PADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

1.698.939.350

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka dalam rupiah pada tahun 2012 dan 2011 adalah

masing-masing sebesar 3% sampai 5,25 %. dan 4% sampai 5,75 %.

21.300.000.000

229.946.074.535

ASET KEUANGAN, DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI 

2012

161.045.973.198

2012 2011

185.417.640.000

-

193.403.105.579

25.350.000.000

20.000.000.000

169.120.402.500

-                                  

53.959.555.000

330.272.397.050

35.727.120.000

1.528.299.550

1.302.000.000

396.939.350

17.758.800.000

13.366.500.000

1.462.925.000

32.175

225.984.697.175

45.350.000.000

110.384.453.775 116.625.621.145

-                                 

2.565.000.000

1.360.800.000

35.577.360

3.961.377.360

KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

2012 2011

331.971.336.400
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6.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR)

PT Global Land Development Tbk (KPIG)

PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)

PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (BCAP)

PT Indonesia Air Transport Tbk (IATA)

PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)

Sub-jumlah pihak berelasi

  Pihak Ketiga   

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)

PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)

Sub-jumlah pihak ketiga

Ditambah kenaikan nilai

Jumlah

Semua saham yang diperdagangkan merupakan saham yang tidak dijaminkan

7.

8.

Pihak berelasi

Saldo lebih atau sama 5%

Susy Meilina

Pihak Ketiga

Saldo lebih atau sama 5%

Perorangan

Perusahaan

Jumlah

Piutang lebih dari 3 hari

229.946.074.535

-

2012

-

Akun ini merupakan obligasi Aerospace Satelite Corp yang diperoleh melalui pasar yang tercatat di bursa efek

Singapura (SGX-ST) dengan nilai sebesar US$ 493.438,86 atau setara dengan Rp 4.771.553.777 pada

tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 4.474.503.582 pada tanggal 31 Desember 2011. Obligasi Aerospace

Satelite Corp diterbitkan oleh PT MNC Skyvision, dengan rating “B2”, diperingkat oleh Moody's, dengan rating

“B+”, diperingkat oleh Standar & Poor (S&P) dan dengan rating “B”, diperingkat oleh Composite, memiliki

periode jatuh tempo 5 tahun (jatuh tempo tanggal 16 Nopember 2015) dengan tingkat bunga 12.75%.

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi marjin nasabah. Rincian piutang marjin nasabah

berdasarkan jenis nasabah dan hubungan adalah sebagai berikut:

2011

1.630.540.831

331.971.336.400

-

35.877.627.525

399.739.35021.177.000

3.988.211.472

1.671.600.000

PIUTANG NASABAH MARJIN

ASET KEUANGAN, DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO

14.172.553.570

8.658.319.683

16.456.152.415

8.250

201.963.547.947 325.772.059.931

9.246.201.235

2012

1.302.000.000

8.629.326.452

2.665.034.472

-

-                                

2.071.339.350

Perubahan nilai wajar portofolio Efek untuk diperdagangkan sebesar Rp 23.994.315.116 dan

Rp 4.127.937.119 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011 disajikan sebagai keuntungan dari perdagangan

Efek-bersih (Catatan 27).

7.200.349.882

355.712.835 432.404.029             

8.196.922.423          

Rincian saldo piutang nasabah marjin berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

2011

40.456.720.805

54.339.418.176

23.994.315.116 4.127.937.119

8.629.326.452

ASET KEUANGAN, DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)

2012 2011

1.695.187.846

1.690.138.518

9.246.201.235
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8.

9. PIUTANG NASABAH REGULER

Saldo lebih atau sama 5%

Perusahaan

Perorangan

Saldo kurang 5%

Perusahaan

Perorangan

Jumlah

Rincian saldo piutang nasabah berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi

Piutang kurang dari 3 hari

Piutang lebih dari 3 hari

Pihak Ketiga

Piutang kurang dari 3 hari

Perusahaan

Perorangan

Piutang lebih dari 3 hari

Perusahaan

Perorangan

Jumlah

Pihak Berelasi

Hary Tanoesoedibjo

Wito Mailoa

Pihak Ketiga

Perusahaan

Perorangan

Jumlah

1.239.140.707             

-                                1.239.140.707            

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa

piutang marjin dapat tertagih dan mempunyai jaminan yang cukup untuk menutup kemungkinan tidak

tertagihnya piutang marjin.

Perusahaan memberikan pembiayaan transaksi marjin dengan rasio maksimal sebesar 65% dari jaminan

portofolio nasabah. Jaminan piutang marjin pada umumnya berupa saham nasabah. Jumlah jaminan berupa

saham yang diterima atas piutang nasabah marjin pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp 21.563.285.000 dan Rp 17.438.025.000.

73.969.066.632448.003.903.776

28.782.538.492

Tingkat suku bunga marjin antara 16% - 18% p.a dengan jangka waktu piutang sampai dengan satu tahun dan

dapat diperpanjang.

213.923.846.750         

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi pembelian efek oleh nasabah. Rincian piutang nasabah

berdasarkan jenis nasabah adalah sebagai berikut:

2011

69.956.257.404

-

213.923.846.750

483.784.000.000

Piutang nasabah yang telah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 20% sampai dengan 30% per tahun.

1.404.810.305.333   

247.476.161.807

646.463.928.876       97.149.279.820           

2012

484.373.762.319      

225.546.239.750 41.215.984.222

673.550.143.526      

44.549.111.694           

2012

1.404.810.305.333

Rincian saldo piutang nasabah berdasarkan hubungannya adalah sebagai berikut:

589.762.319              

1.404.810.305.333    

246.886.399.488      

-                                  

115.185.050.854        

97.499.655.189          

2011

2011

27.086.214.650         18.035.771.034           

126.237.260.256       52.950.543.495           

2012

483.784.000.000       

213.923.846.750        

120.649.139.232       

PIUTANG NASABAH MARJIN (lanjutan)
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9. PIUTANG NASABAH REGULER (lanjutan)

10. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK LAIN

Pihak Ketiga

Transaksi Jual efek

PT Danareksa Sekuritas

PT Phillindo Santana Perkasa

PT Tifa Securities

PT Anugerah Securindo Indah

PT Caturpilar Trivestama

PT Puridana Sekurindo

PT Profindo International Securities

PT Asjaya Indosurya Securities

PT United Overseas Bank Bali

PT Mandiri Sekuritas

Jumlah

11.

a. Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Piutang transaksi bursa

b. Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Utang transaksi bursa

PIUTANG DAN UTANG PADA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

2012 2011

40.350.000 304.550.000

2012

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa

piutang perusahaan efek lain dapat tertagih.

Akun ini merupakan piutang dari perusahaan efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

Rincian piutang perusahaan efek adalah sebagai berikut:

Akun ini merupakan tagihan dan liabilitas Perusahaan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

akibat perhitungan penyelesaian (settlement ) transaksi jual efek yang dilakukan oleh Perusahaan dengan

rincian sebagai berikut: 

Jumlah jaminan saham yang diterima oleh Perusahaan atas piutang nasabah masing-masing sebesar

Rp 498.777.247.073 dan Rp 442.689.814.962  pada tahun 2012 dan 2011.

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa

piutang nasabah dapat tertagih dan mempunyai jaminan yang cukup untuk menutup kemungkinan tidak

tertagihnya piutang nasabah.

-                               24.800.000

-                               

-                               14.500.000

2011

69.918.624.500

14.500.000

6.750.000

-                               

40.350.000

-                               

28.000.000

-                               

Akun ini merupakan tagihan terkait dengan transaksi jual efek yang diserahkan Perusahaan dalam rangka

transaksi efek, serta piutang komisi dari transaksi Pinjam-Meminjam Efek, sebagai berikut:

2012 2011

131.935.801.500 83.867.740.500

Akun ini merupakan liabilitas kepada KPEI dan transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan

dengan KPEI, sebagai berikut:

12.000.000

-                               43.500.000

-                               29.000.000

116.000.000

-                               

15.500.000

212.646.745.500
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12.

Pihak Ketiga

Karyawan

Lain - lain

Jumlah

13. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Sewa 

Asuransi

Uang muka

Jumlah

14.

15.

Penyertaan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota bursa

dicatat dengan menggunakan metode biaya dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi

penurunan nilai, nilai tercatat penyertaan saham di bursa dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah

terpulihkan.

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.

216.935.000-

Akun ini merupakan penyertaan Perusahaan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejumlah 60 lembar

saham dengan kepemilikan sebesar 1%. Penyertaan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

sebesar Rp 300.000.000.

Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan

nilai investasi saham pada akhir periode pelaporan.

Akun ini merupakan penyertaan Perusahaan pada PT Bursa Efek Indonesia sejumlah 1 lembar saham pada

tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 310.000.000. Penyertaan saham pada PT Bursa Efek

Indonesia merupakan penyertaan jangka panjang wajib anggota. 

2011

343.240.120

46.000.000

1.606.520.147

Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan

nilai investasi saham pada akhir periode pelaporan.

PENYERTAAN PADA BURSA EFEK

7.020.829.038

1.306.246.9536.830.235.815

2012 2011

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji

bulanan.

83.338.194190.593.223

PIUTANG LAIN - LAIN

Asuransi dibayar dimuka terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan pada PT MNC Life (pihak berelasi)

dan asuransi kendaraan pada PT MNC Asuransi Indonesia (pihak berelasi).

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa

piutang lain-lain dapat tertagih.

353.526.986

2012

Merupakan sewa dibayar di muka atas ruangan pada gedung MNC Tower, cicilan uang muka sewa ruangan

gedung MNC Financial Services yang dimiliki oleh PT MNC Land Tbk (pihak berelasi) dan juga penyewaan

ruangan gedung-gedung yang dimiliki pihak ketiga.

211.526.986

PENYERTAAN SAHAM

142.000.000

297.240.120
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16.

Biaya Perolehan

Kepemilikan Langsung 

Sewa Pembiayaan

Kendaraan

Jumlah Biaya Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Kepemilikan Langsung

Sewa Pembiayaan

Kendaraan

Jumlah Akumulasi

Penyusutan
Nilai Buku

Biaya Perolehan

Kepemilikan Langsung 

Sewa Pembiayaan

Kendaraan

Jumlah Biaya Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Kepemilikan Langsung

Sewa Pembiayaan

Kendaraan

Jumlah Akumulasi

Penyusutan

Nilai Buku

797.522.497         

Penambahan

6.888.216.559 

Jumlah penyusutan yang dibebankan sebagai beban usaha pada laporan laba rugi adalah sejumlah

Rp 3.719.212.304 untuk tahun 2012 dan Rp 3.460.894.139 untuk tahun 2011.

11.078.460.654    

787.489.497       

248.489.335        

        241.770.002 

19.717.192.393    

-                           9.870.644.587      

2.430.000.000     

    (2.430.000.000)

-                           

-                           

4.388.339.250      

13.898.244.411    

241.770.000        

        161.750.000 

-                           15.226.344.396    

1.562.680.958     

        257.882.687 

-                           

     1.274.215.860 

     1.274.215.860 -                           

1.563.300.000      

7.952.524.524      

Saldo Akhir

560.624.583        -                           

6.719.335            

-                           797.522.497       

   11.927.788.568      2.212.225.845 

Pengurangan

1.562.680.958     Kendaraan

-                           

10.033.000         

1.126.118.583                                - 

7.952.524.524 

-                           Partisi

350.265.510         

19.084.106.158    

Reklasifikasi

Partisi 205.858.209 144.407.301

Peralatan Kantor

-                          

-                                                      - 1.812.100.000      

   20.647.406.158      2.156.102.095 

-                           -                           491.567.708         

9.714.415.816    

584.841.667

8.293.564.184 

Peralatan Kantor 13.898.244.411  

11.505.968.988    

9.141.437.170      

7.430.229.683      

427.508.334

565.494.000        

354.126.665

11.505.968.988 3.719.212.304

-                           

Penambahan Saldo Akhir

2.430.000.000     

Peralatan Kantor

2.876.052.472

Peralatan Kantor 5.971.100.978 2.223.193.546

Sub jumlah

711.257.372 508.451.625

-                           -                           781.635.000         

        579.202.110 

2011

ASET TETAP

     3.480.000.000         513.300.000 

   18.007.980.000      2.897.308.845 

Sub Jumlah    14.527.980.000      2.384.008.845         257.882.687 

20.647.406.158    

Partisi

11.078.460.654 3.365.085.639 1.126.118.583     -                           13.317.427.710    

Saldo Awal

Sub Jumlah

Partisi

                           - 

   19.084.106.158      1.907.302.095 

797.522.497         

2.483.614.063

9.141.437.170    

-                           

1.405.347.625

-                           3.693.325.500      Kendaraan Bermotor 4.388.339.250    

740.169.378

     1.907.302.095 

        695.013.750 

        248.800.000 

2012

141.302.198

          16.112.685 

14.099.062.710    

Sub jumlah

Kendaraan

Kendaraan Bermotor

Aset tetap terdiri dari:

2.775.670.620 

     1.563.300.000 

                           - 

Saldo Awal

Pengurangan Reklasifikasi

     1.812.701.935 

-                           21.529.292.393    

-                           

(1.562.680.958)    

2.955.215.415      

-                           

2.775.670.620      

3.460.894.139

-                           

248.489.335        

427.508.334         

350.265.510 
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16.

Perusahaan melakukan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Harga perolehan

Akumulasi penyusutan 

Nilai buku

Penjualan

Laba penjualan

17.

Uang jaminan
Lain-lain

Jumlah

18.

Saldo lebih atau sama dengan 5%

Perusahaan

Perorangan

Saldo kurang dari 5%

Perusahaan

Perorangan

Jumlah

            248.483.940 

2011

483.784.000.000 98.079.597.941

349.219.320.000

62.672.009.146        157.657.307.719    

186.727.031.283    104.322.950.101      

-                                

                  9.393.352 

            396.581.217                16.950.000 

Kendaraan bermotor digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT MNC Finance (dahulu

PT Bhakti Finance) sebanyak 5 dan 4 unit mobil masing-masing di tahun 2012 dan 2011. Nilai jaminan tahun

2012 dan  2011 masing-masing sebesar Rp 1.662.100.000 dan Rp 1.413.300.000.

Aset lain-lain berupa uang jaminan adalah dana yang disetorkan kepada pengelola gedung sebagai

deposit/jaminan atas pemakaian sewa ruang dan fasilitas gedung, termasuk deposit/jaminan telepon.

Deposit/jaminan tersebut dapat ditagih kembali apabila Perusahaan sudah tidak menggunakan ruang dan

fasilitas yang disediakan oleh pengelola gedung.

2012

2012

410.021.125           

         1.274.215.860              257.882.687 

       (1.126.118.583)

1.177.387.659.002       

UTANG NASABAH REGULER

Akun ini merupakan utang kepada nasabah yang timbul dari transaksi penjualan efek oleh nasabah sebagai

berikut:

265.074.557.188      

ASET LAIN-LAIN

323.178.150             

-                               

            (248.489.335)

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya kepada perusahaan asuransi

pihak berelasi pada PT MNC Asuransi Indonesia (dahulu PT Jamindo) dan pihak ketiga PT Sinarmas Syariah,

PT Asuransi Central Asia pada tahun 2012 dan 2011, serta pihak ketiga yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia

(Persero) pada tahun 2011. Nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.865.105.000 dan

Rp 3.510.300.000 untuk tahun 2012 dan 2011. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai

pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tahun 2012 dan 2011.

            148.097.277 

                  7.556.648 

410.021.125           

Rincian aset lain-lain pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

7.512.650                 
315.665.500             

2011

20112012

ASET TETAP (lanjutan)
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18.

Rincian saldo utang nasabah berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi

Utang kurang dari 3 hari

Pihak ketiga

Utang kurang dari 3 hari

Perusahaan

Perorangan

Utang lebih dari 3 hari

Perusahaan

Perorangan

Jumlah

Rincian saldo utang nasabah reguler berdasarkan hubungan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi

Hary Tanoesoedibjo

Wito Mailoa

Pihak ketiga

Perusahaan

Perorangan

Jumlah

19. UTANG PERUSAHAAN EFEK LAIN

Pihak Ketiga

Transaksi beli efek

PT Mandiri Sekuritas

PT Wanteg Securindo

PT Maryloon Mentari

Jumlah

20.

Bunga kupon obligasi

Biaya transaksi di bursa efek - Levy

Komisi dan kesejahteraan karyawan

Lain-lain

Jumlah

372.899.320.000    

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

88.352.229.718

1.225.915.255          

92.036.421               

4.553.576.676          7.309.042.070        

1.463.263.516          

372.899.320.000 -

1.463.263.516

2011

Akun ini terdiri dari:

Akun ini merupakan utang kepada perusahaan efek lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

Rincian utang perusahaan efek lain adalah sebagai berikut:

2012

3.438.858.895

3.235.625.000          

641.215.063.941

641.441.307.719 160.751.607.087

2011

854.200.000           294.950.000             

-                               

-                               20.750.000               

2.000.495.151        

2011

2012

Pada tahun 2011 Perusahaan mengembalikan penghasilan bunga bank yang diperoleh dari hasil dana deposit

nasabah antara 1% sampai dengan 2% per tahun. Sisa dana deposit nasabah pada tahun 2012 sebesar

Rp 1.628.268.627.

265.074.557.188

-                                

3.235.625.000        

200.000                    

1.177.387.659.002

2012

274.000.000             

1.177.387.659.002 265.074.557.188

-

2.010.167.652        

854.200.000           

62.754.267             

159.608.172.388 67.982.579.327

2012 2011

163.047.031.283 102.859.686.585

34.877.107.258

UTANG NASABAH REGULER (lanjutan)

72.399.377.369226.243.778
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21.

Pajak penghasilan

Pasal 21

Pasal 23

Transaksi Penjualan Saham

Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah

Laba Perusahaan sebelum manfaat (beban) 

pajak penghasilan

Beda tetap:

Beban tunjangan dan kesejahteraan karyawan

Beban usaha atas pendapatan final

Sumbangan dan representasi

Beban dan denda pajak

Keuntungan perdagangan efek - bersih

Bunga dan jasa giro

Bunga kupon obligasi 

Beda temporer:

Laba yang belum direalisasi atas efek

Beban penyisihan imbalan kerja

Penyusutan

Laba penjualan aset tetap

Laba kena pajak (rugi fiskal)

Akumulasi kompensasi rugi fiskal awal tahun

Akumulasi rugi fiskal akhir tahun 

Penyisihan imbalan kerja

Kerugian fiskal

Penyusutan aset tetap

Aset Pajak Tangguhan - bersih

Penyisihan imbalan kerja

Kerugian fiskal

Penyusutan aset tetap

Aset Pajak Tangguhan - bersih

PERPAJAKAN

Utang pajak terdiri dari:

1.898.062.844          

       28.572.851.149 

     (42.009.033.485)

(13.436.182.336)     

(602.499.640)          

2.550.547.264        

1.961.337.447        

457.794.891

43.708.624 106.226.126

-                                

31 Desember

517.182.607              

11.377.025.847          

ke laporan

321.108.738           

4.940.878.580        

1.288.886.515          

2.850.719.778          

31 Desember

Dikreditkan

1.628.698.655           2.145.881.262             

       (31.675.581.602)

(148.125.569)          

444.383.596             

2012

2.956.398.786        

28.034.510               

31 Desember

(2.630.285.151)         

Laba (rugi) 2012

9.594.280.732           

(548.894.588)             

(2.979.772.116)       

2011

54.309.661.538

(489.924.230)            

       (10.333.451.883)

-                                

2012

147.315.718.117

595.492.067

9.211.200               

(97.226.659.054)     

2011

480.238.828             

(60.671.258.917)       

Rekonsiliasi antara laba sebelum (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan taksiran laba

(rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai

berikut:

1.306.477.026           

2010

2011

10.351.863.170          11.377.025.847           

1.628.698.655             

10.502.258.371           

(753.931.179)               

(42.009.033.485)       

(7.153.149.936)          4.223.875.910             

(dibebankan)

(23.994.315.116)     (4.127.937.120)

31 Desember

Rincian (beban) pajak penghasilan tangguhan dan aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

(dibebankan)

ke laporan

Laba (rugi) 2011

2011

1.025.162.677           

Dikreditkan

723.076.024

2012

(527.119.756)             (1.281.050.935)            

746.136.658           

917.234.398           

827.892.398             

920.623.968

3.359.045.583             

(753.931.179)             

907.977.639              

(205.036.591)             

10.502.258.371          (7.143.212.787)          

322.221.629              
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21.

22.

Jumlah

Bunga yang belum jatuh tempo

Utang Pembiayaan

Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Bagian Jangka Panjang

Persyaratan perjanjian utang sewa pembiayaan antara lain sebagai berikut:

a) Jangka waktu pembayaran selama tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

b) Besarnya bunga sesuai ketentuan perjanjian. 

c)

d)

e) Segala risiko rusak, hilang atau musnahnya aset ditanggung oleh PT MNCS (“Perseroan”).

f)

g)

h)

i)

- Pelunasan atas seluruh/sisa kewajiban perseroan

-

j)

2012 545.688.000

2014

304.131.042             

2012

Pada tahun 2012 dan 2011 tidak ada pajak penghasilan atas pendapatan komprehensif lainnya karena selama

periode tersebut tidak ada pendapatan komprehensif lainnya.

Tahun

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tahun 2012 dan 2011, Perusahaan memperoleh utang pembiayaan untuk perolehan kendaraan bermotor

dari PT MNC Finance (dahulu PT Bhakti Finance), pihak berelasi sebesar masing-masing

Rp 199.040.000 dan Rp 513.300.000 dengan tingkat bunga sebesar 14 % hingga 16 % efektif per tahun.

Jangka waktu utang pembiayaan selama tiga tahun. Dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayainya. 

2011

Rincian utang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan  2011, adalah sebagai berikut:

250.776.000

Perseroan tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara

tertulis terlebih dahulu dari perusahaan pembiayaan. 

Perseroan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan atas keadaaan aset termasuk menarik kembali aset

apabila terjadi wanprestasi yang dilakukannya.

86.302.000

2015 13.812.000

Perseroan tidak dapat memindahtangankan aset kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis

terlebih dahulu dari perusahaan pembiayaan.

(456.503.115)

-                               

-                                

332.029.621           

882.766.000             

(61.617.288) (122.131.843)

2013

Perusahaan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun 2012 ke

Kantor Pelayanan Pajak sesuai perhitungan taksiran penghasilan kena pajak. Perhitungan taksiran penghasilan

kena pajak perusahaan pada tahun 2011 sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT Tahunan

Perusahaan. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan.

328.753.796

169.173.000

511.738.796           

Jika Perseroan wanprestasi/cidera janji maka perusahaan pembiayaan berhak menuntut sebagai berikut:

450.121.508           

(118.091.887)

760.634.157             

Jika perseroan tidak dapat melunasi maka perseroan bersedia untuk menyerahkan aset kepada

perusahaan pembiayaan berikut dokumen yang terkait termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

untuk dijual guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan

perusahaan pembiayaan.

Setiap keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda keterlambatan untuk

setiap hari keterlambatan dihitung dari jumlah yang tertunggak.
Perseroan sebagai pemberi jaminan mengganti dengan aset yang baru jika aset rusak sehingga tidak dapat

dipakai dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Perjanjian berakhir apabila perseroan telah melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan

pembiayaan. 

PERPAJAKAN (lanjutan)
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23.

Obligasi MNC Securities II

Dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi

Bagian yang jatuh tempo lebih dari setahun

Biaya emisi obligasi

Dikurangi akumulasi amortisasi biaya emisi obligasi

Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi

Obligasi seri A

Obligasi seri B

Jumlah

Dikurangi:

biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi

Bersih

Rencana Penggunaan Dana

Realisasi Penggunaan Dana

Sisa yang belum direalisasi

Rencana Penggunaan Dana

Realisasi Penggunaan Dana

Sisa yang belum direalisasi

            (795.127.507)

Pengembangan 

            (270.375.043)

            795.127.507 

2.473

93.989                     

93.989

93.989                     1.434                      

net

93.989

          (496.544.699)

Pada tanggal 30 Mei 2008, Perusahaan menerbitkan obligasi Bhakti Securities I tahun 2008 tanpa warkat

sejumlah Rp 150.000.000.000 dengan tingkat bunga 14% per tahun dengan jangka waktu obligasi adalah tiga

tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2011. Obligasi ini untuk periode 9 Juli 2010 sampai dengan

1 Juli 2011 mendapat peringkat id.BBB (Triple B, stable outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perusahaan telah melunasi seluruh pokok obligasi berikut bunganya pada tanggal 30 Mei 2011.

Utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, adalah sebagai berikut:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi MNC Securities II tahun 2011 untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (dalam jutaan rupiah) sebagai berikut:

        99.204.872.493 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi MNC Securities II tahun 2011 untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (dalam jutaan rupiah) sebagai berikut:

Jumlah Obligasi

Pengembangan Pengembangan Jumlah Obligasi

Modal Kerja Kantor

1.154

1.320

95.497                       

Amortisasi biaya emisi obligasi adalah sebesar Rp 298.582.808 dan Rp 518.917.640 masing-masing untuk

tahun 2012 dan 2011.

net

41.000.000.000       

2016 Jumlah Obligasi

2011

98.935                       

2.473                      97.896                       

-                              1.039                      -                              

2.119                      

     100.000.000.000       100.000.000.000 

-                              

IT

Dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember

(496.544.699)             

          1.065.502.550 

-                              

355                         

-                              59.000.000.000       

-                              

-                              

3.438                        

       99.503.455.301 

99.503.455.301         

UTANG OBLIGASI

59.000.000.000         

59.000.000.000       

-                              

            496.544.699              795.127.507 

Tabel berikut merupakan pembayaran pokok dari semua utang obligasi yang masih terutang pada 31 Desember

2012:

100.000.000.000       

2013

          (298.582.808)

2012

Pada tanggal 5 Juli 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi MNC Securities II tahun 2011 tanpa warkat sebesar

Rp 41.000.000.000 untuk Seri A dengan tingkat bunga 12,5% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan Rp

59.000.000.000 untuk Seri B dengan tingkat bunga 13,25% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini

untuk periode 12 April 2012 sampai dengan 1 April 2013 mendapat peringkat id.BBB (Triple B, stable outlook ) 

dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2014 2015

1.039                        

2.473 2.473                      

-                              

Pengembangan 

98.935                       

KantorModal Kerja

41.000.000.000 41.000.000.000         -                              -                              

2.473

IT
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23.

a. Jatuh Tempo Obligasi adalah:

-

-

b.

c.

d.

e.

f.

g.

-

-

-

-

-

-

-

-

Apabila Perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 9

Perjanjian Perwaliamanatan maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian

Perwaliamanatan.

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian

Perwaliamanatan.

Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali

dengan harga pasar.

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perusahaan dan PT Bank Mega Tbk. Isi

perjanjian perwaliamanatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Perusahaan telah memenuhi dan tidak melanggar seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian

perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi

adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang

dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Tata cara pembayaran bunga: Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perusahaan melalui KSEI selaku Agen

Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga

Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada

Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama

Perusahaan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran

Obligasi seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi 5 Juli 2011

Obligasi seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi 5 Juli 2011

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perusahaan tidak

dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perusahaan melakukan kelalaian

(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh

persetujuan RUPO.

Apabila Perusahaan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan

Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan

Obligasi, maka Perusahaan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi

dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari

jumlah dana yang terlambat dibayar.

Dalam hal Perusahaan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Denda yang dibayar oleh Perusahaan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran

akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang

dimilikinya.

Apabila Perusahaan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau

pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal

Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perusahaan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh

Perusahaan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan

kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
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24.

Pihak berelasi

Uang kelebihan plafon atas pembelian kendaraan dinas

Pihak ketiga

Pembelian aset tetap inventaris kantor

Pihak ketiga

Deviden Saham Nasabah

Jumlah

25.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

(dahulu PT Bhakti Capital Indonesia Tbk)

Koperasi Karyawan PT Bhakti

Investama Tbk

26.

Pembagian dividen adalah sebagai berikut:

a.

b.

c.

- Tanggal 20 Desember 2012, sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah)

- Tanggal 27 Desember 2012, sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah)

Kepemilikan

99,99%

Utang atas deviden saham nasabah merupakan dividen tunai yang tidak diambil oleh nasabah yang

bersangkutan lebih dari dua tahun. Perusahaan telah menghubungi nasabah yang bersangkutan tetapi belum

diambil. Manajemen Perusahaan berkomitmen untuk tetap mengakui utang tersebut sampai nasabah

mengambilnya.

MODAL SAHAM

21.000.000             

Pemegang Saham

Ditempatkan 

Rincian pemegang saham Perusahaan dan pemilikannya pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

sebagai berikut:

Jumlah

Jumlah Saham

Persentase 

dan Disetor Penuh

0,01%

100%

99.998.000

2.000 2.000.000

100.000.000.000

384.499.800           

-                            

Jumlah

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat, para pemegang saham menyetujui untuk

membagikan dividen interim secara tunai sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) dengan nilai total dividen Rp

10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) yang berasal dari laba perseroan tahun 2012. 

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat, para pemegang saham menyetujui untuk

membagikan dividen interim secara tunai sebesar Rp 600 (enam ratus Rupiah) dengan nilai total dividen Rp

60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah) yang berasal dari laba perseroan tahun 2012, dengan jadwal

pembagian sebagai berikut:

2012

DIVIDEN TUNAI DAN LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Utang pembelian aset tetap kendaraan timbul karena setoran tunai dari direksi atas kelebihan diatas plafon

fasilitas pembelian kendaraan dinas yang diberikan Perusahaan kepada direksi. Selama direksi masih

menggunakan kendaraan dinas tersebut maka dana tersebut tetap dipegang oleh Perusahaan.

422.642.140           401.642.140             

100.000.000

99.998.000.000

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat dalam Akta No.17, Notaris Ivan Gelium

Lantu, S.H., M.Kn.tanggal 22 Maret 2012, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen

tunai sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah) dengan nilai total dividen Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah)

yang berasal dari laba tahun 2011. 

17.142.340               

UTANG LAIN - LAIN

384.499.800             

17.142.340             

2011
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26.

d.

27.

Komisi transaksi

Pihak berelasi

Hary Tanoesoedibjo

Wito Mailoa

Susy Meilina

Pihak ketiga

Laba terealisasi perdagangan efek

laba terealisasi atas penjualan efek untuk 

diperdagangkan - bersih

Laba (rugi) belum direalisasi atas efek untuk

diperdagangkan - bersih

Bunga pembiayaan penyelesaian transaksi (marjin)

Jumlah

Rincian komisi transaksi adalah sebagai berikut:

Transaksi Beli

Transaksi Jual

Jumlah

28.

Pendapatan jasa penasehat keuangan

Pihak Berelasi (catatan 33)

PT Global Informasi Bermutu

PT Global Mediacom Tbk

Pihak Ketiga

Jasa Penjaminan emisi dan penjualan efek

Pihak Berelasi

Emisi obligasi

PT Global Mediacom Tbk

Emisi saham

PT Bhakti Investama Tbk

PT MNC Sky Vision Tbk

Pihak Ketiga

Jasa manajemen (management fee )
Pihak Ketiga

Jumlah

27.012.500 

3.501.527.581 

                                 - 

7.387.122.977 

11.080.684.466 

3.116.000.000 

2.170.794.912 

                               - 

        29.359.870.472 

67.138.089 

7.835.289 41.084.682 

47.444.881.046 

4.753.671.306 669.770.455 

       27.773.137.044 

             366.592.500             908.645.795 

JASA PENJAMINAN EMISI DAN PENJUALAN EFEK

          4.810.072.355 

     171.237.927.175         97.660.592.079 

2012 2011

206.341.673 -

2012

3.461.680.750 

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara efek ekuitas saham.

Rincian komisi perantara perdagangan efek terdiri dari: 

13.814.263.279 

29.251.647.702 

187.102.098 

2011

23.749.257.226 

KOMISI PERANTARA PERDAGANGAN EFEK

24.096.902.880 

       47.846.160.106 

500.000.000 

312.028.650 

-

-

Akun ini merupakan imbalan jasa sebagai penjamin emisi dan agen penjualan atas penawaran umum saham

dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan terlebih dahulu atas saham, dengan rincian

sebagai berikut:

23.994.315.116 4.127.937.119 

15.545.607.193 

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat dalam Akta No.29, Notaris Firdhonal, S.H.,

tanggal 19 Desember 2011, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar

Rp 45.000.000.000 yang berasal dari laba tahun 2010. 

-

60.671.258.917 

2012 2011

97.226.659.053 

DIVIDEN TUNAI DAN LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (lanjutan)
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29.

Rincian pendapatan bunga dan dividen terdiri dari: 

Bunga

Perantara perdagangan efek
Piutang nasabah - bersih

Dividen

Pihak berelasi

PT Global Mediacom Tbk

PT Bhakti Investama Tbk

PT Media Nusantara Citra Tbk

Pihak ketiga

Jumlah

30. BEBAN KEPEGAWAIAN

Gaji dan tunjangan

Komisi

Bonus dan tunjangan lain

Beban imbalan kerja (catatan 28)

Lain-lain

Jumlah

31. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

Beban bunga utang surat obligasi

Amortisasi biaya emisi obligasi

Bunga pinjaman

Administrasi bank dan lainnya

Jumlah

32.

Laba

Laba bersih setelah pajak

Lembar Saham

Jumlah lembar saham rata-rata tertimbang

2012

PENDAPATAN BUNGA DAN DIVIDEN

2011

          1.288.886.515 

2012 2011

       12.942.500.000 

LABA PER SAHAM

        55.334.824.215 

2011

             441.860.735             961.582.438 

2012

       14.682.794.333 

16.401.395.421      

          7.522.560.183 

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

2011

          5.040.985.209 

         2.550.547.264 

          3.271.129.394 

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah

sebagai berikut:

9.196.399.422          

2012

100.000.000             

2012

     140.162.568.181 

100.000.000           

27.536.334.835        36.915.012.979      

             518.917.640 

              55.664.578                71.768.014 

13.409.448.737      16.083.763.552        

        15.335.756.886 

            776.475.000              410.125.000 

            851.990.700 

       21.606.926.286         17.493.472.982 

         9.914.460.962 

2011

            112.701.351              157.321.011 

         1.881.496.029 

          1.261.931.250 

              29.750.000                                  - 

              60.387.400                   1.785.000 

            298.582.808 
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33.

Pendapatan

Transaksi Perdagangan Efek

Hary Tanoesoedibjo

Wito Mailoa

Susy Meilina

PT Media Nusantara Citra Tbk

PT Rajawali Citra Televisi Indonesia

Pendapatan jasa penasehat keuangan

PT Global Informasi Bermutu

PT Global Mediacom Tbk

Jasa Penjaminan emisi dan penjualan efek

PT Global Mediacom Tbk

PT Bhakti Investama Tbk

PT MNC Sky Vision Tbk

Pendapatan dividen

PT Global Mediacom Tbk

PT Bhakti Investama Tbk

PT Media Nusantara Citra Tbk

Jumlah

Beban

Beban Sewa

PT GLD Property

PT Indo Finance Perkasa

PT MNC Land Tbk

(d/h PT Global Land Development Tbk)

Jumlah

Penyertaan Portofolio

PT Bhakti Investama Tbk

PT Global Mediacom Tbk

PT MNC Land Tbk

(d/h PT Global Land Development Tbk)

PT MNC Sky Vision Tbk

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

(d/h PT Bhakti Capital Indonesia Tbk)

PT Indonesia Air Transport Tbk

PT Media Nusantara Citra Tbk

Jumlah

Biaya dibayar dimuka

PT MNC Life Assurance

PT MNC Asuransi Indonesia

Jumlah

                   500.000.000                                      - 0,2% 0,0%

                                     -                 3.461.680.750 0,0% 3,1%

                3.116.000.000                                      - 1,4% 0,0%

                7.387.122.977                                      - 

9,7%

5,5%

23.742.023.143 5.133.737.000

Pendapatan

10,3%

                     35.355.254 

0,9%

0,0%

3,4%

0,0%

0,0%

              11.080.684.466 

                            32.175 

185.417.640.000 

              69.937.020.000 

                                     - 

4,5%

2011

0,2%

0,0%

2012

2012 2011

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi, perusahaan yang

berada di bawah pengawasan manajemen yang sama dengan Perusahaan, yang dilakukan dengan harga dan

syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga, adalah sebagai berikut:

5,9%

Persentase dari jumlah 

7.978.800.000                                      - 

            169.120.402.500 

                     77.671.913                        4.633.386 0,0%

                2.571.568.600 

0,0%

0,1%

21,5%

2012 2011

Aset

                                     -                    144.643.848 

2.938.720.683

                   206.341.673 

                   187.102.098 

                       7.835.289 

 - 

                     67.138.089 

                     29.750.000 

Persentase dari jumlah 

                1.462.925.000 

0,4% 1,1%

0,0%

SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

                                     -               53.959.555.000 

8,9%

                2.839.211.400 

17.758.800.000 

                                     - 0,1%

5,1%

0,4% 0,4%

                   851.990.700                 1.261.931.250 

2012 2011

225.984.697.175            

57.407.513                    

0,0%

2011 2012

0,0%

0,0%

0,0%

11,8%

                     22.052.259 0,0%

                                     - 

                     41.084.682 

                1.528.299.550 0,0%

              35.727.120.000 

Persentase dari jumlah 

Beban

330.272.397.050            

4,7%

3,1%

2.762.467.687 4,8%

0,1%                   190.899.087                      35.129.283 

13.366.500.000 

0,4% 0,0%

-

168.120.382                   

0,7%

0,0% 0,1%

0,0%

0,4%

41,9%

6,8%

                     22.965.434 

                   776.475.000                    410.125.000 

2012 2011

0,0%

                   145.154.948 

0,1% 0,1%

0,0% 0,0%

                     64.380.000                                      - 0,1% 0,0%
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33.

Piutang nasabah reguler

Hary Tanoesoedibjo

Wito Mailoa

Piutang nasabah marjin

Susy Meilina

Utang lain-lain

Direksi

Utang sewa pembiayaan

PT MNC Finance

Imbalan Kerja Jangka Pendek
Dana Pensiun dan Tunjangan Kesehatan

Jumlah

Hary Tanoesoedibjo Komisaris Utama Perusahaan Komisi perantara perdagangan efek

Wito Mailoa Direktur Utama Perusahaan Komisi perantara perdagangan efek

Susy Meilina Direktur  Perusahaan Komisi perantara perdagangan efek

PT Bhakti Investama Tbk Pemegang saham induk perusahaan

Jasa penjamin emisi

PT MNC Kapital Indonesia Tbk Pemegang saham perusahaan

(d/h PT Bhakti Kapital Indonesia Tbk)

PT Global Mediacom Tbk Perusahaan dengan Komisaris yang sama

Jasa penjamin emisi

PT Indonesia Air Transport Tbk Perusahaan dengan Komisaris yang sama

Jasa penjamin emisi

PT Global Informasi Bermutu

Perusahaan dengan Komisaris yang sama

0,1%

Pemegang saham yang sama

sewa gedung kantor tahun 2012 dan

2011

SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

          5.163.892.800 

Pertanggungan asuransi jiwa tahun 2012

dan 2011

Perusahaan dengan Komisaris yang sama

450.121.508                   

2012

Perusahaan dengan Komisaris yang sama

Pemegang saham yang sama Pertanggungan asuransi kerugian tahun

2012 dan 2011

sewa gedung kantor tahun 2012 dan

2011

PT MNC Finance Pemegang saham yang sama

          4.948.990.400 

PT MNC Asuransi Indonesia

PT MNC Life Assurance

Pemilikan portofolio efek

Utang sewa pembiayaan tahun 2012 dan

2011

Perusahaan dengan Komisaris yang sama

            348.504.000              214.902.400 

Transaksi

PT MNC Land Tbk (d/h PT Global 

Land Development Tbk)

         5.975.334.000 

Besarnya kompensasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan untuk tahun 2012 dan 2011

adalah sebagai berikut:

Pemilikan portofolio efek dan

PT Indo Finance Perkasa

         6.323.838.000 

Liabilitas

2011

Pemilikan portofolio efek dan

Pemilikan portofolio efek

PT MNC Sky Vision Tbk Pemilikan portofolio efek danPerusahaan dengan Komisaris yang sama

Pemegang obligasi MNC Securities II

tahun 2011, pada tahun 2012 dan 2011.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah:

2011

PT GLD Property

2012

Persentase dari jumlah 

2012 2011

760.634.157                  0,3%

Perorangan Sifat Hubungan Istimewa

Jasa penasehat keuangan

sewa kendaraan pada tahun 2012

384.499.800                   384.499.800                  0,1% 0,3%

Persentase dari jumlah 

Aset

2012 2011 2012 2011

-                                

1.239.140.707                

484.373.762.319              

-                                 

34,5% 0,0%

0,0% 0,2%

1.690.138.518                  -                                0,1% 0,0%
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34. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Program Pensiun Iuran Pasti

Imbalan paska kerja lain

a.

Nilai kini kewajiban
Nilai wajar aset pendanaan

Kerugian aktuarial yang belum diakui

Biaya jasa lalu yang belum diakui

Liabilitas imbalan kerja 

b. Mutasi nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Saldo awal

Biaya jasa kini 

Biaya bunga

Kontribusi

Kerugian (laba) aktuarial

Imbalan yang dibayar

Kurtailmen

Saldo akhir

c. Beban imbalan pasca kerja yang diakui dilaporan laba rugi komprehensif adalah:

Biaya jasa kini 

Biaya bunga

Hasil yang diharapkan dari aset pendanaan

Rugi aktuarial bersih selama tahun berjalan

Biaya jasa lalu - vested

Saldo akhir

804.550.698             

4.514.623.836          

-                               

889.429.948           913.986.703             

421.297.023           

2012 2011

5.228.427.083        

2011

Perusahaan ikut serta dalam program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya. Program ini

memberikan imbalan kerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini

dikelola oleh Dana Pensiun Bimantara (Danapera) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 382/KM.17/1996 tanggal 15 Oktober 1996. Pendiri

Danapera adalah PT Global Mediacom Tbk, pihak yang berelasi. Pendanaan program pensiun berasal dari

kontribusi pemberi kerja dan karyawan masing-masing sebesar 9,90% dan 4% dari gaji pokok.

Perusahaan mencatat Liabilitas imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan ganti

kerugian kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 8.583.525.045 dan Rp 7.286.043.360 pada tahun 2012

dan 2011. Biaya yang dibebankan sebesar Rp 2.550.547.264 dan Rp 1.288.886.515 masing-masing pada

tahun 2012 dan 2011 disajikan bagian dari akun “Beban kepegawaian - Imbalan kerja” dalam laporan laba rugi.

Perusahaan mencatat Liabilitas imbalan pasti atas imbalan pasca kerja (post employment benefit ) tersebut

berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang dilakukan oleh PT Dian

Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 25 Pebruari 2013 dan

10 Pebruari 2012.

8.583.525.045        6.032.977.781          

5.552.678.030        5.228.427.083          
-                               -                                

2012

889.429.948           913.986.703             

(575.083.268)            

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari imbalan pasca kerja Perusahaan adalah

sebagai berikut:

3.030.847.015        

2.550.547.264        1.288.886.515          

1.253.065.579        -                                

-                               

2012 2011

-                                

5.552.678.030        

(13.245.286)            -                                

-                                

421.297.023           374.899.812             

-                               -                                

-                               

5.228.427.083          

374.899.812             

-                                

(986.476.024)          
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34. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. 

Saldo awal

Penambahan tahun berjalan

Pembayaran tahun berjalan

Jumlah

e.

Usia pensiun normal 

Tingkat diskonto 

Tingkat kenaikan gaji

Tingkat angka kematian Tabel CSO - 1980 Tabel CSO - 1980

Tingkat cacat

Tingkat pengunduran diri

Umur 18 – 44 tahun

Umur 45 – 54 tahun

f. Angka untuk tahun berjalan dan empat tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nilai kini imbalan

kerja pasti

Nilai wajar

   aset pendanaan

Kelebihan (defisit)

Penyesuaian atas

liabilitas pendanaan

Penyesuaian atas

aset pendanaan

35.

2012

6.032.977.781        

2.550.547.264        

-                               

2012

4.744.091.266          

2012

-                                  

Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang dilaporkan Perusahaan pada tanggal 28 Desember 2012 dan

30 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 67.887.903.498 dan Rp 219.337.293.879. 

23.781.375                  

0% per tahun 0% per tahun

2.552.618.949             

(85.801.857)              12.646.392               

5.552.678.030           6.481.492.662           5.767.689.415          3.912.250.078          2.552.618.949             

MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN 

2.902.429.322           1.430.576.392           

-                                

-                                

-                                

Aktivitas bursa mulai diliburkan dari tanggal 29 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, sehingga laporan

MKBD terakhir dilaporkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011.

5.552.678.030           6.481.492.662           

0% per tahun0% per tahun

-                                

3,3% per tahun 3,3% per tahun

5.767.689.415          

1.288.886.515          

2011

55 tahun

-                                

3.912.250.078          

6,5%

6%

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-

kurangnya Rp 25.000.000.000 seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAMLK No.V.D.5 yang terlampir

dalam surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan peraturan

BAPEPAM-LK No.X.E.1, yang terlampir dalam surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-460/BL/2008

tanggal 10 November 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, Modal Kerja Bersih adalah jumlah aset lancar

Perusahaan Efek (PE) dikurangi dengan seluruh liabilitas PE dan Ranking Liabilities, ditambah dengan Utang

Subordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya.

-                                

8.583.525.045        6.032.977.781          

-                                  -                                

Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit ”. Asumsi dasar yang

digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Perubahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31

Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

2011 2010

55 tahun

6%

5,5%

2008

-                                

2012

-                                

2009
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36.

Aset

Bank

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Obligasi Aerospace Satelite Corp

Jumlah

37.

Jumlah Pendapatan 

Hasil

Hasil Segmen

Beban usaha

    tidak dapat dialokasikan

Laba usaha

Beban Lain-lain

Beban pajak

Laba bersih

Aset dan liabilitas

Aset Segmen

Aset tidak dapat dialokasikan -   

Jumlah Aset

Perdagangan Efek penasehat keuangan Investasi Jumlah

2012

140.162.568.181         

(7.153.149.936)           

(7.354.933.950)           

66.418.348.427         

(42.169.619.252)         -                                

penjualan efek, dan 

Penjamin emisi,

40.603.638               

PELAPORAN SEGMEN

Untuk tujuan informasi segmen, manajemen Perusahaan menetapkan segmen usaha berdasarkan

pertimbangan risiko dan hasil terkait dengan jasa yang diberikan yaitu perdagangan efek, penjamin emisi,

penjualan efek dan penasehat keuangan serta investasi.

-                                

234.705.729.182      1.785.518.986.705      

4.198,93

154.670.652.067         

-                                -                                

-                                130.434.548.780         

Informasi berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut:

493.438,86 4.771.553.776

559.767,96

2012

47.846.160.106         

-                                

Rupiah

penasehat keuangan

2012

34.403,92

ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan memiliki saldo aset dalam mata uang asing sebagai

berikut: 

27.773.137.044        

Perdagangan Efek Jumlah

1.915.953.535.485      

121.220.974.169      196.840.271.319         

US Dollar

27.726,25 268.112.837             

-                                

Investasi

5.412.956.158          

332.685.906             

27.773.137.044        121.220.974.169      

-                                

Penjamin emisi,

penjualan efek, dan 

215.412.459.640         

Kurs rata-rata mata uang asing pada tanggal pelaporan audit 15 Maret 2013 adalah sebesar Rp.9.700 untuk

1 US Dollar. Kurs tersebut dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual uang kertas asing dan/atau kurs

transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika aset dan liabilitas dalam mata uang

asing pada tanggal 31 Desember 2012 dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata pada tanggal

15  Maret 2013, maka aset dalam mata uang asing akan meningkat sebesar Rp 16.793.039.

1.550.813.257.523
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37.

Liabilitas Segmen

Liabilitas

    tidak dapat dialokasikan

Jumlah liabilitas

Informasi segmen lainnya

Penyusutan

Penyusutan

    tidak dapat dialokasikan

Jumlah Penyusutan

Jumlah Pendapatan 

Hasil

Hasil Segmen

Beban usaha

    tidak dapat dialokasikan

Laba usaha

Beban Lain-lain

Manfaat pajak

Laba bersih

Aset dan liabilitas

Aset Segmen

Aset tidak dapat dialokasikan -   

Jumlah Aset

Liabilitas Segmen

Liabilitas

    tidak dapat dialokasikan

Jumlah liabilitas

Informasi segmen lainnya

Penyusutan

Penyusutan

    tidak dapat dialokasikan

Jumlah Penyusutan

38. IKATAN DAN KONTIJENSI

PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)

-                                

111.667.063.856         

96.959.226.789           

-                                -                                1.025.162.677             

-                                

-                                

2011

-                                

-                                

4.140.301.900          

-                                

-                                -                                

449.092.554.713         

65.050.870.680           -                                -                                -                                

2.186.880.645             2.006.787.705           180.092.940             

-                                

-                                

311.302.103.444       

-                                1.355.973.199             

-                                

-                                

-                                

-                                

119.800.225.186         

Penjamin emisi,

penjualan efek, dan 

Perdagangan Efek penasehat keuangan Investasi Jumlah

243.710.345             

1.392.298.043.960    

Penjamin emisi,

penjualan efek, dan 

2012

-                                (10.741.209.142)         

42.057.795.464         

Perdagangan Efek penasehat keuangan Investasi

2.104.920.940             

-                                -                                

-                                

-                                

-                                

3.773.709.400          63.825.646.917        

-                                -                                

-                                

335.593.048.081         

-                                

1.861.210.595           

-                                (31.908.356.109)         

29.359.870.472         

3.719.212.304             

-                                -                                1.532.331.659             

-                                

-                                787.785.252.871         

Jumlah

-                                

1.392.298.043.960      

-                                

-                                -                                3.460.894.139             

113.499.506.632         

1.512.098.269.146      

-                                

55.334.824.215           

336.434.681.627      647.736.785.071         

140.048.467.800         -                                -                                

-                                -                                

65.468.966.492        

-                                

335.593.048.081       

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

Pada tanggal 29 November 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas intraday dari PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk yang berlaku hingga tanggal 20 September 2012. Fasilitas tersebut dalam valuta Rupiah dengan nilai

maksimal sejumlah Rp 125.000.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk penyelesaian transaksi saham di

pasar reguler, surat utang negara, obligasi dan saham di pasar negosiasi.

44



PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

39. REKENING EFEK

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Pinjaman yang diberikan dan piutang:

Kas dan setara kas

Deposito Lembaga Kliring dan Penjaminan

Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Piutang nasabah reguler

Piutang perusahaan efek

Piutang nasabah marjin

110.384.453.775          

Tabel di bawah menunjukkan maksimum eksposur risiko kredit untuk komponen dalam laporan posisi

keuangan per tanggal 31 Desember 2012.

Perusahaan telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangannya. Kebijakan yang ditetapkan

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

risiko Perusahaan ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap

kinerja keuangan Perusahaan. Dewan Direksi menentukan kebijakan tertulis manajemen risiko keuangan

secara keseluruhan melalui masukan laporan komite-komite risiko yang dibentuk dalam divisi-divisi terkait.

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

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

Perusahaan sesuai dengan kerangka kebijakan yang disetujui oleh komite. Kerangka tersebut memaparkan

risiko pada Perusahaan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko. Komite risiko

Perusahaan menetapkan dan memantau kebijakan ini.

4.576.639.742          

83.867.740.500        

8.629.326.452          

2012

116.625.621.145      

2011

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa perdagangan dengan nasabah yang mempunyai

catatan kredit yang baik. Divisi kredit menetapkan batas kredit dan tingkat jaminan untuk klien.

Dalam bisnis sehari-hari, Perusahaan terekspose pada risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang

berasal dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Fungsi utama manajemen

risiko Perusahaan adalah mengidentifikasi semua kunci risiko untuk Perusahaan, mengukur risiko-risiko

tersebut dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan. Perusahaan secara reguler mereviu kebijakan

manajemen risikonya dan sistem untuk merefleksikan perubahan dalam pasar, produk dan praktik pasar yang

terbaik.

213.923.846.750      

4.780.599.455              

131.935.801.500          

9.246.201.235              

1.404.810.305.333       

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mengelola Efek dan dana nasabah dalam Rekening Efek yang

terdiri dari 4444 nasabah perorangan dan 46 nasabah perusahaan. Sedangkan pada 31 Desember 2011,

Perusahaan mengelola Efek dan dana nasabah dalam Rekening Efek yang terdiri dari 3968 nasabah

perorangan dan 56 nasabah.

Eksposur risiko kredit Perusahaan berkaitan dengan kegiatan broker saham terasosiasi pada posisi

kontraktual nasabah yang muncul pada saat perdagangan. Dengan demikian, Perusahaan memerlukan

jaminan untuk mengurangi risiko tersebut. Jenis instrumen diterima Perusahaan atas jaminan tersebut dapat

berupa kas dan efek yang tercatat di bursa. Konsentrasi risiko kredit yang signifikan terhadap laporan

keuangan perusahaan berasal dari piutang nasabah lebih dari 3 hari. Perusahaan mempunyai eksposur

terhadap nasabah-nasabah yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 3 hari tersebut dan atas

piutang tersebut, Perusahaan telah menerima jaminan yang memadai.

Eksposur maksimum kotor
1)

40.350.000                   304.550.000             

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari counterparty atas liabilitas kontraktual yang mengakibatkan

kerugian keuangan kepada Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki risiko konsentrasi kredit yang signifikan.
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Piutang lain-lain

Aset lain-lain

Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan, dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang:

Kas dan setara kas

Deposito Lembaga Kliring dan Penjaminan

Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Piutang nasabah reguler

Piutang perusahaan efek

Piutang nasabah marjin

Piutang lain-lain

Aset lain-lain

Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan, dimiliki hingga jatuh tempo

1)

2)

b. Risiko Pasar

Risiko perubahan nilai tukar mata uang

Risiko pasar adalah risiko bahwa nilai wajar dari arus kas masa depan pada sebuah instrumen keuangan

yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan terekspos pada risiko pasar, risiko suku

bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.

331.971.336.400      

4.474.503.582          

4.474.503.582          

353.526.986             

343.240.120           353.526.986             

410.021.125           323.178.150             

229.946.074.535    331.971.336.400      

323.178.150             

1.896.668.600.854       

-                               -                                

Eksposur maksimum bersih
2)

410.021.125                 

229.946.074.535          

4.576.639.742          

131.935.801.500    83.867.740.500        

765.050.269.707      

1.388.645.152.546       542.497.096.505      

4.771.553.776              

4.780.599.455        

Perusahaan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset moneter yang diakui

dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional perusahaan.

304.550.000             

906.033.058.260          

Aset keuangan kotor, sebelum memperhitungkan jaminan yang dimiliki, credit enhancement lainnya atau pengaturan

saling hapus

Aset keuangan bersih, setelah memperhitungkan jaminan yang dimiliki, credit enhancement lainnya atau pengaturan

saling hapus

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, aset moneter bersih perusahaan terutama diatribusikan dari

USD (lihat Catatan 36 untuk aset dalam mata uang asing). Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011,

apabila USD menguat/melemah sebesar 10% terhadap Rupiah dengan asumsi variabel lainnya tidak

mengalami perubahan, maka laba sebelum pajak perusahaan akan turun/naik sebesar Rp 540.105.703 dan

Rp 3.795.551.030 hal ini terutama diakibatkan keuntungan/kerugian selisih kurs yang dicatat di laba rugi.

Eksposur maksimum kotor
1)

2012 2011

40.350.000             

343.240.120                 

116.625.621.145      

2012 2011

110.384.453.775    

-                                

4.771.553.776        
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Liabilitas

Utang PT Kliring Penjaminan

    Efek Indonesia

Utang Nasabah

Utang perusahaan efek

Utang Obligasi

Utang lain-lain

Biaya yang masih 

   harus Dibayar

Jumlah liabilitas

2012

Tiga bulan Satu Tahun

Kurang dari sampai dengan sampai dengan Lebih dari 

Tiga bulan satu Tahun Lima Tahun Lima Tahun Jumlah

                             -                              -                              -                              - 

212.646.745.500                              -                              - 

                             - 

(540.105.703)

                             - 422.642.140            

Risiko likuiditas (juga dikenal sebagai risiko pendanaan) adalah risiko dimana entitas akan mengalami

kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara cepat

dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko Likuiditas (Liquidity Risk ) Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas

untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen

likuiditas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai,

fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman, dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan

cara pencocokkan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.

                             - 

1.177.387.659.002 1.177.387.659.002           

1.398.197.646.572 1.498.123.744.013

laba

sebelum pajak

                             -                              -       99.503.455.301 

                             - 

99.503.455.301       

7.309.042.070         

-                             

Analisis liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh tempo dari akhir periode pelaporan sampai

dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan

sebagai berikut:

2012

2011

10%

pada kurs Dollar AS

Kenaikan (penurunan)

-10%

       7.309.042.070                              - 

422.642.140 99.503.455.301                              - 

854.200.000                              -                              -                              - 

2012

2011

10%

-10%

Pengaruh pada

(3.795.551.030)

540.105.703

3.795.551.030

                             - 212.646.745.500     

                             -                              -                              - 

                             -           422.642.140 

854.200.000            
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Manajemen Modal

41. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas

Deposito pada Lembaga Kliring

   dan Penjaminan

Aset keuangan, pada nilai wajar

   melalui laba rugi

Aset keuangan,

   dimiliki hingga jatuh tempo

Piutang marjin

Piutang PT Kliring Penjaminan 

   Efek Indonesia

Piutang nasabah

Piutang Perusahaan Efek

Piutang lain -lain

Aset lain-lain 

Jumlah

Perusahaan telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2012.

1.404.810.305.333   

-                                

-                                -                                4.780.599.455          

-                                

-                                -                                131.935.801.500      

-                                1.404.810.305.333      

131.935.801.500         

-                                

-                                -                                9.246.201.235          9.246.201.235             

       229.946.074.535 

410.021.125             

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut.

       229.946.074.535 -                                

-                                -                                

410.021.125                

343.240.120                

Jumlah

31 Desember 2012

Kelompok Dimiliki hingga

Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha

secara berkelanjutan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo

utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat

menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, pengurangan modal, penerbitan saham baru atau membeli

kembali saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman.

4.780.599.455             

229.946.074.535         

-                                           4.771.553.776 -                                

    1.661.950.972.543       1.896.668.600.854 

-                                

40.350.000               40.350.000                  

4.771.553.776             

diberikan

-                                -                                343.240.120             

diperdagangkan

110.384.453.775                110.384.453.775 

           4.771.553.776 

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh

Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan

perusahaan efek.

Perusahaan juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti yang

disebutkan dalam peraturan Bapepam dan LK No.V.D.5, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih

Disesuaikan untuk PE yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi dan

penjamin emisi sebesar Rp 25 miliar atau 6,25% dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang

Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah Ranking Liabilities, mana yang lebih

tinggi, ditambah Rp 200 juta dan 0,1% dari total dana yang dikelola. Jika hal ini tidak dipantau dan

disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan

oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai dengan penghentian

sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan terus mengevaluasi tingkat

kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja

bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan

yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

 jatuh tempo dan piutang

Pinjaman yang 
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kas dan setara kas

Deposito pada Lembaga Kliring

   dan Penjaminan

Aset keuangan, pada nilai wajar

   melalui laba rugi

Aset keuangan,

   dimiliki hingga jatuh tempo

Piutang marjin

Piutang PT Kliring Penjaminan 

   Efek Indonesia

Piutang nasabah

Piutang Perusahaan Efek

Piutang lain -lain

Aset lain-lain 

Jumlah

Klasifikasi Liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Utang PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Utang nasabah

Utang perusahaan efek

Utang obligasi

Utang lain-lain

Biaya yang masih harus dibayar     

Jumlah

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

• 

• 

dan piutang

       331.971.336.400 

-                                

diperdagangkan

       428.604.429.725 

-                                

           4.474.503.582 

83.867.740.500        

-                                

Kelompok 

-                                

401.642.140                

265.074.557.188         

69.918.624.500           

Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan

digunakan harga permintaan.

83.867.740.500           -                                

8.629.326.452          -                                

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan

diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan

asumsi sebagai berikut:

-                                

       331.971.336.400 

854.200.000             294.950.000                

116.625.621.145         

4.576.639.742             

-                                -                                

3.235.625.000          

    1.494.050.326.943 

353.526.986             

323.178.150             

           4.474.503.582 -                                

         438.130.271.321 

213.923.846.750      

         765.050.269.707 

331.971.336.400         

99.503.455.301        

422.642.140             

99.204.872.493           

-                                

-                                

-                                

yang Diamortisasi

-                                213.923.846.750         

353.526.986                

323.178.150                

2012 2011

8.629.326.452             

4.576.639.742          

-                                

Biaya Perolehan

3.235.625.000             

Biaya Perolehan

yang Diamortisasi

212.646.745.500      

1.177.387.659.002   

Jumlah

Dimiliki hingga

Pinjaman yang 

-                                

-                                

 jatuh tempo

diberikan

-                                4.474.503.582             

       116.625.621.145 

31 Desember 2011

-                                -                                304.550.000             304.550.000                

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi,

jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir

periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan

menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar

yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (arm’s length market transactions ); referensi

atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto;

atau model penilaian lain.
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

• 

Perbandingan nilai tercatat dengan wajar adalah sebagai berikut:

Aset Keuangan

Kas dan setara kas

Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan

Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan, dimiliki hingga jatuh tempo

Piutang PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Piutang Perusahaan Efek

Piutang nasabah

Piutang marjin

Piutang lain – lain

Aset lain-lain 

Jumlah Aset Keuangan

Liabilitas

Utang nasabah

Utang perusahaan efek
Utang obligasi 

Utang PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Biaya yang masih harus dibayar

Utang lain – lain

Jumlah Liabilitas

Aset Keuangan

Kas dan setara kas

Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan

Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan, dimiliki hingga jatuh tempo

Piutang PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Piutang Perusahaan Efek

Piutang nasabah

Piutang marjin

Piutang lain – lain

Aset lain-lain 

Jumlah Aset Keuangan

          9.246.201.235 

Nilai Wajar

      110.384.453.775 

          4.780.599.455 

      229.946.074.535 

          5.291.653.138 

      131.935.801.500 

765.050.269.707         

Nilai Tercatat

8.629.326.452          

1.177.387.659.002         
854.200.000             

99.503.455.301        

               40.350.000 

         1.404.810.305.333 

             410.021.125 

1.897.188.700.216             

Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan

menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

116.625.621.145    

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.

Nilai Tercatat

212.646.745.500    

Nilai Wajar

1.494.050.326.943         

40.350.000             

2011

422.642.140             

2012

         4.780.599.455 

116.625.621.145      

99.503.455.301      

422.642.140           

3.235.625.000        

212.646.745.500      

3.235.625.000          

1.494.050.326.943       

     110.384.453.775 

8.629.326.452        

4.576.639.742        

1.896.668.600.854          

83.867.740.500      

213.923.846.750    

       1.404.810.305.333 

         4.771.553.776 

4.474.503.582        

         9.246.201.235 

410.021.125           

323.178.150           

1.177.387.659.002       

131.935.801.500    

4.474.503.582          

323.178.150             

     229.946.074.535 

765.050.269.707       

83.867.740.500        

304.550.000             

213.923.846.750      

4.576.639.742          

331.971.336.400      331.971.336.400    

304.550.000           

854.200.000           

353.526.986           353.526.986             

            343.240.120              343.240.120 
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PT MNC SECURITIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2012 dan 2011

41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas

Utang nasabah

Utang perusahaan efek

Utang obligasi 

Utang PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Biaya yang masih harus dibayar

Utang lain – lain

Jumlah Liabilitas

Estimasi nilai wajar

Aset keuangan

   Pada nilai wajar

melalui laba rugi:

Ekuitas

Subjumlah

Aset keuangan

   Dimiliki hingga

Jatuh tempo

Obligasi

Subjumlah

Jumlah

Aset keuangan

   Pada nilai wajar

melalui laba rugi:

Ekuitas

Subjumlah

Aset keuangan

   Dimiliki hingga

Jatuh tempo

Obligasi

Subjumlah

Jumlah

Per 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan mempunyai instrumen keuangan pada laporan keuangannya

sebagai berikut:

234.717.628.311       -                                -                                234.717.628.311         

4.771.553.776           

berdasarkan

Harga kuotasian Input signifikan  data pasar

(Tingkat 3)

331.971.336.400       -                                -                                

Jumlah

diobservasi/

Rp Rp

4.474.503.582           -                                -                                

(Tingkat 2)

-                                

331.971.336.400         

4.474.503.582             4.474.503.582           

331.971.336.400       331.971.336.400         

4.771.553.776             

4.771.553.776           -                                -                                

-                                -                                

4.474.503.582             

336.445.839.982         336.445.839.982       -                                -                                

-                                -                                

229.946.074.535         

Input signifikan

99.204.872.493        

pasar aktif/

265.074.557.188      

294.950.000             

Rp Rp

berdasarkan

 data pasar

-                                

Rp

diobservasi/

Harga kuotasian

Rp

diobservasi lainnya/

(Tingkat 1) (Tingkat 2) (Tingkat 3)

229.946.074.535       

Jumlah

-                                

229.946.074.535       

-                                229.946.074.535         

69.918.624.500        

3.235.625.000          

401.642.140             

438.130.271.321      

4.771.553.776             

yang dapat

2011

Nilai Tercatat Nilai Wajar

3.235.625.000        

-                                -                                

Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal adalah sama dengan harga transaksinya. Nilai wajar

efek yang diperdagangkan di bursa adalah harga penutupan pada tanggal perdagangan.

69.918.624.500      

99.204.872.493      

401.642.140           

Rp Rp

294.950.000           

pasar aktif/ diobservasi lainnya/

2011

Input yang bukan

dalam yang dapat

(Tingkat 1)

yang dapat

2012

dalam yang dapat

438.130.271.321    

265.074.557.188    

Input yang bukan
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41. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Rekonsiliasi aset keuangan dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Saham

Obligasi

Jumlah

Saham

Obligasi

Jumlah

42. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Penambahan aset tetap melalui:

- sewa pembiayaan

- utang lain-lain atas pembelian peralatan kantor

- Uang muka renovasi gedung yang diselesaikan tahun 2012

43. REKLASIFIKASI AKUN

Aset

Piutang perusahaan efek lain

Piutang nasabah reguler

Liabilitas

Utang perusahaan efek lain

Utang nasabah reguler

Laporan Laba rugi

Laba (rugi) penjualan efek

Perubahan nilai wajar efek diperdagangkan 

Laporan arus kas

Penerimaan (pembayaran) nasabah

31 Desember 2011

Rekonsiliasi nilai portofolio efek yang dimiliki Perusahaan berdasarkan laporan keuangan dibandingkan nilai

portofolio efek pada Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah sebagai berikut:

Nilai Portofolio efek tahun 2012

Nilai Portofolio efek tahun 2011

11.158.355                

336.434.681.627     11.158.355                

234.705.729.183     

11.899.128                

234.717.628.311     

4.771.553.776         

513.300.000             

Sesudah

486.735.000           

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 direklasifikasi untuk penyesuaian dengan

penyajian laporan keuangan tahun 2012. Dampak dari reklasifikasi adalah sebagai berikut:

MKBD Perbedaan

331.971.336.400     -                                

4.463.345.227         

Sebelum

11.899.128                

Laporan keuangan

216.935.000           -                                

Laporan keuangan

331.971.336.400     

4.474.503.582         

336.445.839.982     

4.759.654.648         

21.000.000             -                                

2012 2011

229.946.074.535     229.946.074.535     -                                

MKBD Perbedaan

248.800.000           513.300.000             

Perbedaan antara nilai portofolio efek pada laporan keuangan dengan MKBD dengan laporan keuangan

berasal dari selisih kurs.

-                               304.550.000           304.550.000             

214.228.396.750    (304.550.000)          213.923.846.750      

294.950.000           294.950.000             

265.369.507.188    (294.950.000)          265.074.557.188      

-                               

80.474.349.541      (80.474.349.541)     -                                

4.127.937.119          

106.798.277.630    

(41.999.081.593)     

(46.127.018.712)     

46.127.018.712      

reklasifikasireklasifikasi reklasifikasi

60.671.258.918        
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43. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Penerimaan nasabah

Penerimaan dari perusahaan efek lain

Pembayaran kepada perusahaan efek lain

Pembayaran nasabah

Dampak perubahan selisih kurs  

Pembayaran beban usaha

Perolehan aset tetap

Liabilitas

Utang nasabah 

Utang perusahaan efek

44. LAIN-LAIN

45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

192.686.564.269    (1.350.000)              192.685.214.269      

-                               1.350.000               1.350.000                 

31 Desember 2011

1 Januari 2011/31 Desember 2010

Sebelum Sesudah

reklasifikasi reklasifikasi reklasifikasi

(2.443.508.845)       59.500.000             

-                               

Pada tanggal 15 Januari 2013, Perusahaan melalui surat No 001/MNC-Sec/Lgl/Dir/I/2013 memberitahukan

kepada Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan pengunduran diri direktur utamanya, Wito Mailoa dan

pengajuan Alpino Kianjaya sebagai calon direktur utama yang baru Perusahaan untuk memperoleh persetujuan

sebelum calon yang dimaksud diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

Pada tanggal 15 Maret 2013, berdasarkan Surat No. S-73/PM.2/2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menyetujui pengangkatan Alpino Kianjaya sebagai Direktur Utama PT MNC Securities yang efektif setelah

penyampaian hasil RUPS atas perubahan susunan direksi Perusahaan.

4.972.057.611        

Berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-548/BL/2010 dan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.3

tentang “Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara

Pedagang Efek”, untuk perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek wajib

melakukan pembukaan rekening nasabah paling lambat 31 Januari 2012, yang telah diperpanjang oleh Surat

Edaran BAPEPAM-LK No. 01/BL/2012 hingga tanggal 21 Februari 2012. Peraturan tersebut diatas

mengharuskan rekening nasabah dicatat dalam catatan off-balance sheet . Apabila hingga batas waktu yang

ditentukan masih terdapat dana nasabah yang tersisa dalam laporan posisi keuangan, Perusahaan dilarang

melaksanakan transaksi efek atas nasabah yang bersangkutan dan dana tersebut akan menjadi faktor

pengurang dalam perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pada tanggal 1 Februari 2012, Perusahaan telah memisahkan dana milik nasabah dari pembukuan dana milik

Perusahaan (off-balance sheet ).

4.972.057.611          

-                               

(2.384.008.845)         

(6.401.575.000)       (6.401.575.000)         

-                               (558.269.589.160)   (558.269.589.160)     

-                               640.173.456.090    640.173.456.090      

(15.751.694.789)     (61.008.189)            (15.812.702.978)       

-                               1.508.189               1.508.189                 

Pada tanggal 11 Januari 2013, Wito Mailoa mengajukan pengunduran diri sebagai direktur utama Perusahaan

terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013.

Sebelum Sesudah

reklasifikasi reklasifikasi reklasifikasi
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