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LlABIL,ITAS

lro
bungan

irrrpanan berjangka

Dara investasireaenue sharing 1)

PLrjaman dari Bank lndonesia

Pinjamarr dari bank iain

Llabfitas spot dan derivatjJ
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasl

2,846,321

L,37B,336

7,572,73L

51,,549

rat berharga yang diterbitkan

pada Bank lndonesia

pada bank lain
spot dan derivatif

berh;rrli;t

Diukur pada nilai wajar melalui laporunTabaf rugi
Tersedia untuk dljual

Dirrriliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

atas surat berhargayarrg dibeli dengan janji dijual kembali (reuerse repa j

akseptasi

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
Tersedia ultuk dijuai

Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

syariah 1)

kerugial penurunan nilai aset keuangan -/-
Surat berharga

Kredit
Laimrya

tidak berwujud

amortisasi aset tidak benvujud -/-
tetap dan inventaris

penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
non produkLif

Properti terbengkalai

Aset yang diambil aLih

Rekening tunda

Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di lndonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

kerugial penurulan nilai aset n.on keuangan -/-
pembiayaan i)

pajak tangguharr

lainnya

ASET
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Keterangan:

Sandi

3

1,,599

197,755

12,738,294

771.,226

1,500,000

(728,774)

24,838

24,836

3

(32,234)

6 /{n

(37,731)

47

159,428

88,348

v.,a&a

L60,071,

160,471

L,og3,32g

13,821,623

C.

d.

e.

t.

c.
h.

Pinjamari yang diterima

toran janrinal

Liabfitas antar kantor 2)

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatar operasional di luar lndonesia

Liabfi tas p ajak tanggoban

Liabilitas lailnya

Dana investasiprofit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

EKUITAS

Modal disetor

a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-
c. Saham yang dibeli kembaLi (treasury stock) -/-
Tanrbahan modal disetor

a. Agio

b. Disagio -1-
c. Modal sumbalgal
d. Dala setoral modal

e. Lainnya

Pendapatan (kerugian) kornprehensif iain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

b. Keultulgan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuargal dalam kelornpok

iersedia untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas

Keulhingal revaluasi aset tetap

Bagial pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

Keulturrgart (kerugrarl) aktuarial program irlrbalar pasli

Pajak penghasilan terkalt dengan penghasiian komprehens# lain

Lainnya

kuasi reorganisasi 3)

I rsih res t r u ktu ri s:r si i-.n ti ta s sepengenrlaii

Ekuitas lainnya

Cadalgan

a. Cadaagan umum
b. Cadangantujuan

Laba/rugi
a. Tahun-tahullalu
b. Tahunberjalan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUITAS
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1) : Diisi bagi Bank yang menriliki UUS {Unit Usaha Svariah)

Penrbiayaan syariah altara lain rrreliputi Murabahah - net, Salam, lstislt'ra - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - nef Transaksi multijasa - net.

2) , Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.

3) : Disi harya sampai PSAK yang terkait berlaku
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