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Simpanan berjangka

Darra investa si reoenue sharing

Pinjaman dari Bank Indonesia
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pada Bank Indonesia

pada trank lain
spot dan derivatif

berh;rrg"r

. DiukLrr pad.r nilai I,r,ajar merl.rlui laporan laba/rugi
Tersedia untuk dijual
Dimiliki hingga jatuh tempo
Pinjaman yang diberikan dan piutang

herharga rr.in;; rlijual ctrerrsan janii rlibeli kembali (rcpo )

atas surat berharga yang dibeli dengan janji diiual kembali (reaerse repo)

akseptasi

Diuknr pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
Tersedia untuk dijual
Dimiliki hingga jatul'r tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

syariah 1)

kerrrgian penrlrultall nila i asct keuanga n -/-
Surat berharga

Kred if
Lainnya

Aset tirtak berr,r. ujud

amortisasi aset tidak berwujud,/-
Aset tetap dan inventaris

penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
non prorluktil

Properti terbengkalai

Aset yang diarnbil alih
Rekening tunda

Aset antar kantor 2)

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

kerugian pelllrrlll'rtrfi nilai aseL non keuang;an -f Fornr
pernbiayarn 1)
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Pinjaman dari bank lain
iabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yangdliaaT dengan janji dibeli kembali {repo)
Utang akseptasi

rat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima

toran jaminan

Liabilitas antar kantor 2)

Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

lb. tvlelakukan kegiatan operasional di luar IndonesiaL"
Lia bili tds pajak tangguha n

lurbitit ,lainnya
Dana investa si profit sharing 1)

TOTALLIABILITAS

EKUITAS

Viodal disetor

a. Ivlodal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-
. Saham yang dibeli kembali {treasury stock} -1 -
'ambtrhan modai ilisetor
. Agio

b. Disagrc: -/ -
. Modal sumhangan

Dana setoran modal
. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif lain
. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam n.rata uang asing

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

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pafak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya

ih kuasi reorganisasi 3)

ih restrukturisasi entitas sepengendali
uitas lainnya

dangan

. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan

Labaf tlugi
a. Tahun-tahun ialu
b. Tahun berjalan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUITAS
Keterangan I

1) , Diisi bagi Ban-k yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pernbiayaan syeiriah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net/ eardh
Pembiayaan, Ijarah - nef Transaksi multijasa - net.

2) ; Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto clalam Neraca.
3) , Disi harrya oampai PSAK yang terkait berlaktr
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