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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018

Aset
Portofolio investasi:

Deposito Berjangka 3cl.3;5 1.409.500.000.000       304.650.000.000         
Efek utang (dengan biaya
   perolehan Rp 2.540.942.564.014 
   dan Rp 977.665.850.344 untuk tahun 
   2019 dan 2018) 3cl.3;5 2.564.532.271.262       987.187.225.000         
Jumlah Portofolio investasi 3.974.032.271.262       1.291.837.225.000      

Kas 3c1.3;3d;6 126.550.948.793          8.901.362.680             
Piutang Bunga 3cl.3;7 35.759.268.862            10.468.203.606           
Piutang Penjualan Efek 3cl.3;8 -                                29.794.741.319           
Piutang Penjualan Unit Penyertaan 3cl.3;9 118.197.275.192          -                                   
Jumlah Aset 4.254.539.764.109       1.341.001.532.605      

Liabilitas

Uang Muka Diterima Atas Pemesanan
    Unit Penyertaan 10 214.245.339.431          4.556.416.053             
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;11 3.097.404.687              606.252.513                
Utang Pajak 3g 1.755.001                      1.065.000                    
Utang Lain-lain 3c2;12 1.547.461.064              7.609.454                    

Jumlah Liabilitas 218.891.960.183          5.171.343.020             

Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemegang Unit Penyertaan 13
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 358.213.365.185          148.974.311.163         
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan 3.677.434.438.741       1.186.855.878.422      

Jumlah Nilai Aset Bersih 4.035.647.803.926       1.335.830.189.585      

Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 13 2.803.656.264,2096     995.578.593,363         

Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.439,4232                    1.341,7627                  

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018

Pendapatan
Pendapatan Bunga 3e;14 251.257.313.496          136.918.894.206         
Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;16 (4.038.261.329)             (8.003.697.543)            
Keuntungan Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;15 14.068.332.591            6.198.907.328             
Jumlah Pendapatan 261.287.384.758          135.114.103.991         

Beban Investasi
Beban Pajak Final 3g 32.493.681.264            19.035.853.672           
Beban jasa Pengelolaan investasi 3e;17 15.212.228.973            6.187.712.137             
Beban jasa kustodian 3e;18 3.574.586.339              2.306.518.818             
Beban jasa audit 36.300.000                    23.650.000                  
Beban lain-lain 731.534.158                 213.931.182                
Jumlah Beban Investasi 52.048.330.735            27.767.665.809           

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 209.239.054.022          107.346.438.182         

Pajak Penghasilan 3g;19 -                                     -                                   

Kenaikan Aset Bersih
Yang Dapat Diatribusikan Kepada
Pemegang Unit 209.239.054.022          107.346.438.182         

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

Jumlah Penghasilan Komprehensif
Tahun Berjalan 209.239.054.022          107.346.438.182         

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

                                                                                     Transaksi
Dengan

Pemegang Jumlah Kenaikan Jumlah Nilai
Unit Penyertaan Nilai Aset Bersih Aset Bersih

Saldo Per 31 Desember 2017 1.578.641.450.556     41.627.872.981            1.620.269.323.537      

Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2018

Penghasilan Komprehensif Tahun  Berjalan -                                   107.346.438.182          107.346.438.182         
Penjualan Unit Penyertaan 7.094.662.206.991     -                                7.094.662.206.991      
Pembelian Kembali Unit Penyertaan (7.486.447.779.125)    -                                (7.486.447.779.125)     

Saldo Per 31 Desember 2018 1.186.855.878.422     148.974.311.163          1.335.830.189.585      

Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2019

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan -                              209.239.054.022          209.239.054.022         
Penjualan Unit Penyertaan 16.176.227.276.420   -                                16.176.227.276.420    
Pembelian Kembali Unit Penyertaan (13.685.648.716.101)  -                                (13.685.648.716.101)

Saldo Per 31 Desember 2019 3.677.434.438.741     358.213.365.185          4.035.647.803.926      

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2019 2018

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Penerimaan bunga 225.966.248.239          135.032.706.589         
Pembayaran Beban Investasi (48.016.636.951)           (27.743.114.390)          
Jumlah Kenaikan

Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 177.949.611.288          107.289.592.199         

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 
(Pembelian) Penjualan portofolio efek, bersih (2.642.370.233.681)      256.063.568.919         
Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (2.642.370.233.681)      256.063.568.919         

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 
Penjualan Unit Penyertaan 16.267.718.924.606     7.076.409.334.319      
Pembelian Kembali Unit Penyertaan (13.685.648.716.101)    (7.486.447.779.122)     
Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 2.582.070.208.505       (410.038.444.803)        

Kenaikan (Penurunan) Kas 117.649.586.113          (46.685.283.685)          

Kas Awal Periode 8.901.362.680              55.586.646.365           

Kas Akhir Periode 126.550.948.793          8.901.362.680             

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.  Umum

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

   ISAK No.33                         :                    :

   ISAK No.34                         :

Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka
berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan
Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 juni 2016, tentang Reksa Dana Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai
Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.53 tanggal 13
Juni 2014, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MKn Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah
kembali mengalami perubahan terakhir yang dituangkan dalam Akta No.60 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dihadapan
Leolin Jayayanti, S.H, Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 09
tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH, MH, MKn Notaris di Kabupaten Tangerang,
mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, ke PT Bank HSBC Indonesia, maka beban
kustodian yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana beralih dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, ke
PT Bank HSBC Indonesia, Efektif sejak tanggal 21 Oktober 2019. 

Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 22 Juli 2014 melalui surat
keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S - 358/D.04/2014.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.60 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund adalah untuk
memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus
memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan investasi Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio
investasi 100% dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya
tidak lebih dari 1 tahun yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan/atau
deposito, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund secara
terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan
mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp.1.000 (Seribu Rupiah). selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan
ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Pernyertaan Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund pada akhir
hari bursa yang bersangkutan.

"Transaksi Valuta Asing dan imbalan Di Muka"

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interprestasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk
tahun buku yang dimulai 1 Januari 2019, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan
kinerja Reksa Dana:

'Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

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

           

           

           

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

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

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

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya
diperolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat
pengakuan awal. 

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan
yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

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

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

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

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

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

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana. 
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

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

           

           

           

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

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

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan
kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer
Investasi; atau

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat dan ditetapkan sebagai aset
keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian
yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan
laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan
cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai
kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur dengan menggunakan metode suku
bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang
jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Setelah pengukuran awal, investasi pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga
efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di
masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount ) dari aset
keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut
dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

             

             

             

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

c.2. Liabilitas Keuangan

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

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

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

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

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

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

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan
selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan
menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.
Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan,
kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak
tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang
sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

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

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya
diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui
berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

     1)

     2)

     3)

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

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

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan
informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya
transaksi.

Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara
langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau
kadaluarsa.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan
menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia
Bond Pricing Agency (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan
yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata
yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana
adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan
signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan
input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input
tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor
spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

d. Kas

e. Pendapatan dan Beban

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

f.1. 

1).

2).

3).

f.2. 

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi
waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. 

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan
atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

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

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

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

Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

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

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

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

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

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

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).

Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci
entitas (atau entitas induk dari entitas).

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

10



Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan

h. Penggunaan Estimasi

4. Instrumen Keuangan 

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Kas -                                 -                                 126.550.948.793      126.550.948.793    
Portofolio Efek -                                 2.564.532.271.262    1.409.500.000.000   3.974.032.271.262 
Piutang Bunga -                                 -                                 35.759.268.862        35.759.268.862      
Piutang Penjualan Unit Penyertaan -                                 -                                 118.197.275.192      118.197.275.192    

Jumlah -                                 2.564.532.271.262    1.690.007.492.847   4.254.539.764.109

2019
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba 

Rugi

 Biaya Perolehan 
Diamortisasi

 Ditetapkan Untuk 
Diukur Pada Nilai 

Wajar Jumlah

Kelompok
Diperdagangkan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan
tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai “Pajak Penghasilan” diubah untuk keempat kalinya
dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari
sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun
fiskal 2010 dan seterusnya.

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat
taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada
tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan
taksiran tersebut.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga
Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas
menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali
(pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit
penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan. 

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran,
dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam
Catatan 3.
Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Desember 2013,Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah
No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan
2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

Kas -                                 -                                 8.901.362.680          8.901.362.680        
Portofolio Efek -                                 987.187.225.000       304.650.000.000      1.291.837.225.000 
Piutang Bunga -                                 -                                 10.468.203.606        10.468.203.606      
Piutang Penjualan Efek -                                 -                                 29.794.741.319        29.794.741.319      
Jumlah -                                 987.187.225.000       353.814.307.605      1.341.001.532.605

Jumlah

Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3.097.404.687          3.097.404.687        
Utang Lain-lain 1.547.461.064          1.547.461.064        
Jumlah 4.644.865.751          4.644.865.751

Jumlah

Biaya Yang Masih Harus Dibayar 606.252.513             606.252.513           
Utang Lain-lain 7.609.454                 7.609.454               
Jumlah 613.861.967             613.861.967

 Liabilitas Yang 
Diukur Pada Biaya 

Perolehan Yang 
Diamortisasi

2018

 Ditetapkan Untuk 
Diukur Pada Nilai 

Wajar

Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba 
Rugi

2019

Kelompok
Diperdagangkan

Jumlah

2018

 Liabilitas Yang 
Diukur Pada Biaya 

Perolehan Yang 
Diamortisasi

 Biaya Perolehan 
Diamortisasi

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai
tercatatnya.

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya. 
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan

c. Manajemen Risiko

c.1. Risiko Harga Pasar

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara
berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang
unit penyertaan. 

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi
keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang
beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari
bursa berturut-turut, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling
kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib
membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan
memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum
yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

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

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari
investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang. 

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari
investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi
yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan
untuk setiap investasi. 

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga
pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi
terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar
untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar. 

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko

c.3. Risiko Kredit

c.4. Risiko Likuiditas

   Aset Keuangan Jumlah

        Kas 126.550.948.793       -                                126.550.948.793    
        Portofolio Efek 1.409.500.000.000    2.564.532.271.262   3.974.032.271.262 
        Piutang Bunga 35.759.268.862         -                                35.759.268.862      
        Piutang Penjualan Unit Penyertaan 118.197.275.192       -                                118.197.275.192    
        Jumlah 1.690.007.492.847  2.564.532.271.262  4.254.539.764.109

   Liabilitas Keuangan Jumlah

        Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3.097.404.687           -                                3.097.404.687        
        Utang lain-lain 1.547.461.064           -                                1.547.461.064        
        Jumlah 4.644.865.751           -                                4.644.865.751

 Kurang Dari Tiga 
Bulan

 Tiga Bulan Sampai 
Dengan Satu Tahun 

 Tiga Bulan Sampai 
Dengan Satu Tahun 

 Kurang Dari Tiga 
Bulan

2019

2019

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi
liabilitas kontraktual mereka.

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi
komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana
untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi
risiko kredit dari piutang bunga. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan
risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure  terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai
penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam
mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai
operasionalnya. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta
mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan
keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko

c.4. Risiko Likuiditas

   Aset Keuangan Jumlah

        Kas 8.901.362.680           -                                8.901.362.680        
        Portofolio Efek 304.650.000.000       987.187.225.000      1.291.837.225.000 
        Piutang Bunga 10.468.203.606         -                                10.468.203.606      
        Piutang Penjualan Efek 29.794.741.319         -                                29.794.741.319      
        Jumlah 353.814.307.605       987.187.225.000      1.341.001.532.605

   Liabilitas Keuangan Jumlah

        Biaya Yang Masih Harus Dibayar 606.252.513              -                                606.252.513           
        Utang lain-lain 7.609.454                  -                                7.609.454               
        Jumlah 613.861.967              -                                613.861.967

 Kurang Dari Tiga 
Bulan

2018

2018

 Tiga Bulan Sampai 
Dengan Satu Tahun 

 Kurang Dari Tiga 
Bulan

 Tiga Bulan Sampai 
Dengan Satu Tahun 

Pada tanggal 31 Desember 2018 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan
keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Piutang Bunga 2019 2018

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari : 

Efek Utang 30.801.339.792        9.931.847.446        
Deposito Berjangka 4.957.929.070          536.356.160           
Jumlah 35.759.268.862        10.468.203.606

8. Piutang Penjualan Efek 

Akun ini merupakan piutang atas penjualan efek yang berasal dari : 2019 2018

PT Sucorinvest Sekuritas -                            29.794.741.319      
Jumlah -                            29.794.741.319

9. Piutang Penjualan Unit Penyertaan 

10. Uang Muka Diterima Atas Pemesanan Unit Penyertaan 

11. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 2019 2019

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :
Jasa Pengelolaan Investasi 2.271.146.482          426.294.522           
Jasa Kustodian 789.958.205             156.307.991           
Jasa Audit 36.300.000               23.650.000             
Jumlah 3.097.404.687          606.252.513

12. Utang Lain-lain 2019 2018
Akun ini merupakan utang atas :
Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan 1.484.405.933          5.477.981               
S.Invest 6.613.149                 2.131.473               
Lain-lain 56.441.982               -
Jumlah 1.547.461.064          7.609.454

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum di terbitkan dan diserahkan kepada 
pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar sebesar Rp. 214.245.339.431,- pada tanggal 31 Desember 2019 
laporan posisi keuangan 

Akun ini merupakan piutang atas penjualan unit penyertaan sebesar Rp. 118.197.275.192 pada tanggal 31 Desember 2019.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Unit Penyertaan Yang Beredar

Nilai Persentase
Unit Aset Terhadap Total

Penyertaan Bersih Unit Penyertaan

PT Sucorinvest Asset Management 8.343.937,087           12.010.456.421        0,30%
Pemodal Investasi Lain 2.795.312.327           4.023.637.347.505   99,70%
Jumlah 2.803.656.264,2096  4.035.647.803.926   100%

Nilai Persentase
Unit Aset Terhadap Total

Penyertaan Bersih Unit Penyertaan

PT Sucorinvest Asset Management 9.826.768,993           13.185.191.781        1%
Pemodal Investasi Lain 985.751.824,370       1.322.644.997.804   99,01%
Jumlah 995.578.593,3629     1.335.830.189.585   100%

14. Pendapatan Bunga
2019 2018

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

Efek Utang 154.928.844.718      58.315.031.678      
Deposito Berjangka 95.948.363.004        77.702.536.176      
Jasa Giro 380.105.774             901.326.352           
Jumlah 251.257.313.496      136.918.894.206

15. Keuntungan Investasi Yang Belum Direalisasi

16. Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi

17. Beban Jasa Pengelolaan Investasi

18. Beban Jasa Kustodian

Pemegang Unit Penyertaan

2018

2019

Pemegang Unit Penyertaan

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum
sebesar 3,50 % per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari
kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank HSBC Indonesia, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar
0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari
kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

Akun ini merupakan kerugian investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

Akun ini merupakan keuntungan bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar portofolio efek.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

2019 2018

Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif 209.239.054.022 107.346.438.181

- Perbedaan Temporer :
       Keuntungan Investasi Yang Belum Direalisasi (14.068.332.591)       (6.198.907.328)       

- Perbedaan Tetap :
       Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
         penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya 
         bersifat final 19.554.649.471        8.731.812.138        

Beban Pajak Final 32.493.681.264        19.035.853.672      
       Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/
         bukan merupakan objek pajak :
           Pendapatan bunga- jasa giro (380.105.774)            (901.326.352)          
           Pendapatan bunga- deposito (95.948.363.004)       (77.702.536.176)     
           Pendapatan bunga- efek utang (154.928.844.718)     (58.315.031.678)     
           Kerugian Yang Telah Direalisasi 4.038.261.329          8.003.697.543        

       Jumlah (209.239.054.022) (107.346.438.181)
       Penghasilan Kena Pajak - -

20. Sifat dan Transaksi Pihak - Pihak Berelasi 

Sifat pihak berelasi 

Transaksi Pihak Berelasi 2019 2018

Aset
Piutang Penjualan Efek - 29.794.741.319      
Jumlah -                                29.794.741.319

Persentase terhadap jumlah Aset 0,0% 2,22%

Liabilitas
Jasa Pengelolaan Investasi 2.271.146.482         426.294.522         

Jumlah 2.271.146.482          426.294.522

Persentase terhadap jumlah liabilitas 1,04% 8,24%

2019 2018
Beban Operasi
Beban Pengelolaan Investasi 15.212.228.973        6.187.712.137        
Jumlah 15.212.228.973        6.187.712.137

Persentase Terhadap Jumlah Beban Operasi 29,23% 22,28%

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

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan
(self assessment system ). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh
tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

PT Sucorinvest Asset Mangement merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund.
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Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund 
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. Ikhtisar Rasio Keuangan 2019 2018

Jumlah hasil investasi 7,28% 6,01%
Hasil investasi setelah memperhitungkan 7,28% 6,01%
Beban Investasi 1,94% 4,08%
Perputaran portofolio 0,67 : 1 1 ; 0,47

22. Standar Akuntansi Baru

    PSAK No.71                  :

    PSAK No.72                  :

    PSAK No.73                  :

23. Penyelesaian Laporan Keuangan

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak
dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.  

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal
6 Maret 2020.

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang
periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Instrumen Keuangan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 

Sewa 
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in complete application

in good fund



in good fund

in good funds



in complete application and in good fund





first come first served



in complete application



(subscription fee)



first come first served



in complete application









switching
online

switching
switching

switching

switching

switching

switching

switching 

switching

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat S-INVEST adalah  sistem atau sarana elektronik terpadu yang 
mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri 
pengelolaan investasi.
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