
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NET{ACA) BULANAN

PT. Bank SuL-rtGo

PER 3i) NOVET\,fBE]i 2()t.r

dalam iutaan
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LIABILITAS

Dana investa si reoenue sharing 1)

Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjama;r dari ba:rl< lain

Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berhargayang di1ua1 dengan ianii dibeli kernbaLi (repo)

, q79,1)A

1,,346,2A5

6,443,169

31,106

1 ri.
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12.

15.

16.

17.

18.

19.

parla Bank lndonesia

pada bank lain

spot dan derivatif
lrerharga

Diukur pada nilai wajar melalui laporan labaf rugi
Tersedia untuk dijual
Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang
hr.rh:rrga yang,-1ijr-ral clenrlan janji dibeii kenrbali (rrpo)

atas surat berharga yang dibeli dengan iary1 driual ken$ali {raserse repa)

akseptasi

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
Tersedia untuk dilual
Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

syariah r)

kerugian penurunan nilai aset keuangan -f -
Surat berhar5la

Kredit
Lair-urya

Aset ticiar k bt--nt,ujrid

Akur:rulasr amortisasi aset tir-lak berrvujud -/-
Aset tetap clern inventaris

Akur:'rrrlasr penyusut.rll aset tetap dan inventerris -/-
non prorlr-rktif

Properti terbengkalai

Aset yang diarntril alih
Rekening tunda

Aset antar kantor 2)

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

kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
pembiayaan 1)

palaktangguhan
lainnya
AL ASET

berjanuka



Keteransan:

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit 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 disajikan secara netto dalam Neraca.
3) , Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
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Uiang akseptasi

berharga yalg diterbitkan
yans i,literinra

iarlirral
altar kantor 2)

I\Iel a ku kan ke-. gi atan operasi ontrl di Irr clr n i:sia

NIeIakukan kegiatan operasron.r1 di luar httlonc:i.t
pajak tangguhan

lainlrya

investasi profit sharing t)

TOTAL LlAB-iLITAS

disetor

Modal dasar

Modal yar-rg belum disetor -/-
Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-

rlr-da1 rlisetor

Agro

Disagio -1-
Modal sumbansafl

Dana setoran modal

Lainnya

(ru5ii) kon-rprchensif lain
Penyesuaian akibat penjabaranlaporan keuangan dalam mata uang asing

Keuntungal (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangal dalam kelompok
tersedia untuk dljual
Bagian efektif lindung nilai arus kas

Keuntungal revaluasi aset tetap

Bag:at pendapatal komprehensif lain dari entitas asosiasi
. Keuntungar-r (kerugialJ aktuarial prograltl inbalan pasti

Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
Lainrrya

kuasi reorganisasi 3)

restrukturisasi entitas sepengendali

larnnya

Cadar-rgar-r umum
Cadangan tuiuan

rugi
Tahun-tahur-r 1alu

Tahun berjalan

TOTAL EKUITAS

AL LIABIL1TAS DAN EKUITAS


