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Kas

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain
'agihan spot dan derivatil

Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba/rugi

b. Tersedia untuk dijual

c. Dimiliki hingga jatr-rh tempo

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Surat berharga yang dijual denganjanli dibeli kembali (repo)

Tagihan atas surat berharga yang dibeli denganjanji dijual kembali {reverse repo)

Tagrhan akseptasi

Kredit

a. Diuknr pada rulaiwajar melalui laporan labalrugi

b. Tersedia untuk dijual

c. Dimiliki hingga jahrh tempo

. Pinjamanyang diberikan dan piutang

Pembiayaan syariah 1)

Penyertaan

ngan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-

a. Surat berharga

b. Krcdit

c. Lainnya

Aset tidak berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

Aset tetap dan inventaris

Akumulasi penl'usutan aset tetap dan inventaris -/-

Aset non produktif

a. Properti terbengkalai

b. Aset yang diambil alih

c. Rekening tunda

Aset antar kantor 2' 
f

i. Melakrkan kegiatan operasional di Indonesia I ZZ,

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia D
adangan kerugian pemrrunan nilai aset non keuangan -/- Form 2

Sewa pembiayaan 1)

Aset pajak tangguhan

Aset lairurya

'OTAL ASET
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Dana irrvestas i revenue sharing 1)

Pinjaman dan Bank Indonesia

Pinjaman dari bank lain

Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kemba[ (repo)

ng akseptasi

Surat berharga yang diterbitkan

Pinjamanyang diterima

Setoran jaminan

Liabilitas antar kantor 
2)

. Melakukan kegiatan operasional di lndonesia

. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas pajak tangguhan

iabilitas lainnya

na investasiprofit sharing t)

TOTALLIABILITAS

LTITAS

1 disetor

. Modal dasar

, Modal yang belum disetor -/-

. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-

ambahan modal disetor

. Agio

T)icro;n -/-'"_"_o_"

. Modal sumbangan

l. Dana setoran modal

. Lainnya

(rr.rgi) komprehensil lain

. Penyesuaian akrbat penjabaran laporan keuangan daTam mata uang asing

,. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia

untuk dijual

. Bagian efektif lindung nilai arus kas

. Keuntrngan revaluasi aset tetap

. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entiks asosiasiroxr uorr uunL

f Kerurtungan lkerugian) aktuarial program imbalan pasti

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

h. Lainnya

Selisih kuasi reorganisasi 
3)

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

Ekuitas lainnya

Cadangan

a. Cadanganumum

b. Cadangantujuan

Laba/rugi

. Tahun-tahun lalu

Tahun berjalan

TOTALEKUITAS

TOTAL LIABtr,ITAS DAN EKIIITAS
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Keterangan :

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki IIUS $nit Usaha Syariah)
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Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,

Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.

2) Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraea.

3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
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