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Kas

Penempatal pada Balk Indonesia

Penempatan pada bank lain
'agihan spot dan derivatif

rat berharga

Ditrkur pada nilai waiar melalui laporan laba/rugt
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga iatuh tempo

. Pinjaman yang diberikan dan piutang
rat berharga yang dijual dengan janji clibeli kembali (repo )

'agihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji diiual kembali (reuerse repa)

agihaa akseptasi

I<Iedit

. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugr
,. Tersedia untuk dijual
. Dimiliki hingga jatuh tempo

i. Pinjaman yang diberikan dan piutang

mbiayaan syariah 1)

Penyertaan

kerugian penurunan nilai aset keuangan -f -
a. Surat berharga

b. Kredit
Laimva

Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
Aset tetap dan inventaris

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
Aset non produktif

Properti terbengkalai

b. Aset yang diambil alih
c. Rekeningtunda
d. Aset anl.ar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

angan kerugian penurunan nilai aset non keuangal -/- Form
a pembiayaan 1)

Asei paiak tangguhan

Aset lainnya

AL ASET

L25,234

1,735,699

643,552

1,421,,306

418,807

312,750

689,749

328,358

(108,699)
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LlABILITAS
ro

'abungan

mpanan berjangka

Dana investasi relenue sharing

Pinjaman dari Bank lrrdonesia

Pinjanran dari Lrank lain

Liabilitas spot dan derivatif

1)

3,358,947

1",493,429

7,370,966

33,935
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20.

21.

22.
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Utang atas surat berhargayarrg dijual dengan ianii dibeli kembali (repo)

Utang akseptasi

t berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima

oran jaminan

ilitas antar kantor 2)

Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya

Dana investa si profit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

EKUITAS

Modal disetor

. Modal dasar

,. Modal yang belum disetor -/-
. Saham yang dibeli kembali {treasury stock) -/ -
ambahal modal disetor

Agio
Disagio -/-

c. Modal sumbangan

d. Dana setoran modal
e. Lainnya

Laba (rugi) kornprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaranlaporankeuangan dalam mata ualg asing

b. Keuntungan (kerugial) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
tersedia untuk diiual

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

. Keuntungan revaluasi aset tetap

Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial prograrn imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait derlgan penghasilan komprehensif lain

h. Lainnya

isih kuasi reorganisasi 3)

isih restrukturisasi entitas sepengendali

itas lainnya

adangan

a. Cadangan umurn
b. Cadangan tujuan
Laba/ntgi
. Tahun-tahun 1alu

. Tahun berjalan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUTTAS

750,000

78

491

(123)

(123)

200,530

L3198,256

8L5,B14

1,500,000

(6U,186)

27,839

24,836

3,003

11,2,477

7,717 
)

l

I_l

1) , Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unft Usaha Syariah)

Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.

2) , Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disaiikan secara netto dalam Neraca.
3) ' Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

rros - P-os
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