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ASET
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Kas

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain
agihan spot dan derivatif
rat berharga

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugryaua rurar w

b. Tersedia untuk dijual
. Dimiliki hingga iatuh tempo

. Pinjaman yang diberikan dan piutang
rat berharga yang dijual dengan janii dibeli kenbali (repo)

'agihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reaerse repo)

Tagihan akseptasi

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan labaf rrtgi
Tersedia untuk diiual

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

d. Piniaman yang diberikan dan piutang

Pembiayaan syariah 1)

Penyertaan

dangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a. Surat berharga

b. Kredit
. Lainnya

Aset tidak berwujud

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

Akurnulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
Aset non produktif
. Properti terbengkalai

b. Asetyang diambil alih
Rekening tunda

. Aset antar kantor 2)

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

Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- Form
pernbiayaan 1)

Aset pajak tangguhan

Aset lainnya

AL ASET

(145,21

1.

2.

3.

4,

5.

LIABILITAS

'ahrrnl5an

mpanan berlangka

Dana invesLasi reatnue shaing
Piniaman dari Bank Indonesia

1)

1..

2.

J.

1.

5.

527,672

1,134,890

14,463

559,451

254,957

308,493

253,664

1",229,417

11,558,510

11,558,510

978

4



INDIYIDUAL
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15.

76.

17.

1O
! ().

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif

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

Surat berhar ga y ar.g diterbitkan
Piniaman yang diterima
Setoran jaminan

Liabilitas antar kantor 2)

a. 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

a. Modal dasar

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

a. Agio
b. Disagio-/-
c. Modal sumbangan

d. Dana setoran modal

e. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata 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. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainaya

isih kuasi reorganisasi 3)

lisih restrukturisasi entitas sepeagendali

Ekuitas lainrrya

ngan

. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rrgi
. Tahun-tahun lalu

b. Tahun berialan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUITAS

utaan ru

Keteranganrangan:

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

Fernbiayaan Dyariah antara lam [reliputi Muratraluh - net, Salam, Istishna - net, Qardh"
Pembiayaary Ijarah - net, Transaksi multiiasa - net.

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

3) , Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
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254,308

750,04a
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256,918
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