CIAI STATEMENT (MONTH LY)
NERACA/BAI.ANCE SHEET
PT BPD LAMPUNG

I. wolter Monginsidi ,t"

,X1;IYr*ns,

Bandar Lampung 35215

Per Januari-2016

1.Kas

2.Penempatan Pada Bank lndonesia
3.Penempatan Pada bank lain
4.Tagihan spot dan derivatit

i.oirkut

pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

b.Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh temPo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
(repo)
S.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
kembali (reverse repo)
T.Tagihan atasisurat berharga yang dibeli denganjanji dijual
8.Tagihan

Y

a' Diukur pada nilai wajar melalui lapor:an laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh temPo
d, Pinjaman yang diberikan dan piutang
l0.Pembiayaan sYariah
1

a. Surat

berharga

'

b. Kredit
c. Lainnya
13.Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.Aset tetaP dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventar'ts

-/-

a.Properti terbengkalai
b.Aset yang diambil alih

\

c,Re,\e1!ne !un,il..
., .
;{.Aset.q nliti!qti.19i., ,.*.
i. Melakukan kegiatan operasional di lnd0nesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
l6.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan

-/-

17.Sewa pembiaYaan
18.Aset pajak tangguhan

19.Aset LainnYa
TOTAL ASET

1.Giro
2.Tabungan
3.simpanan berjangka
4.Dana investasi revenue sharing
5.Piniaman dari Bank lndonesia
6.Pinjaman dari bank lain
T.Liabilitas spot dan derivatif
(repo)
8.Utang atas Siirat berharga yang diiual dengan janji dibeli kembali

g.utani akseptasi
10.Surat berharga yang diter:bitkan
ll.Pinjaman yang diterima
l2.Setoran iaminan
a. Melakukan kegiatan operasional di lndonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
14.Liabilitas pajak tangguhan
15.Liabilitas lainnya
16.Dana investasi profit sharing

6,623,302

a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor

-/-

c. Saham vang dibeli kembali
a. Agio

b. Disagio -/c, Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya

p*v.ir.i.n

akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
kelompok tersedia untuk
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam

r.
dijual

c. Bagian efektif lindung nilai artis 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 laba komprehensif lain

h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi
2l.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22.Ekuitas lai
a. Cadangan umum

b. Cadangan tuiuan
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Notes

{t

I.APORAN PUBLII(ASI IBULANANI/COT{DEIISED FINAI{OAI. STATEMENT TMONTHLYI

KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET

-

PTBPD IAMPUNG
Jl.

wolter Monsinsidi No.182,

Tel;lr:#*

Per Januari-2016

a. Rupiih
b. Valuta Asiig
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

3. Lainnya

V

- Rupiah
- Valuta Asing

a. L,/C luar negeri

b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatifyang masih berjalan
5.

a. Rupiah
b. Valuta

a. Bunga kredit yani diberikan
b, Bunga lainnya

v
a, Rupiah
b. Valuta Asing

2. Lainnya

Bandar Lampuns352L5
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LAPORAN PUBLIKAST IBULANANI/CONDEIISED FINANOAL STATEMENT (MONTHLYI
LABA RUG| pAN PENGHASTLAN KOMPREHENSIF rArN
PT BPD LAMPUNG

Jl;

0721:487775
Per Januari-2015

a. Rupiah
b. Valuta

a. Rupiah
b. Valuta

a. Peningkatan nilai wajar aset

i.

Surat berharga

ii.

Kredit

rfle''*iet],

iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya

b. Penurunan

nilai,lajar liabilitas keuangan (mark to market)

c. Keuntungan penjuaian isei-keuangan

i.

Surat berharga

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan gdministrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark

to market)

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai'wajar kewajiban keuangan (mark to market)
c. Kerugian penjualan aset.keuangan

i. surat

ii.

berharga

Kredit

iii. Aset keuangan lainnya
d. Keru gia n t ra ngi t91
u
1n9! I I 9.1-{re!.i! ( t_..qli:9,9 )
e, Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i.

Surat berharga

ii.

Kredit

iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya

f. Kerugian terkait risiko operasional

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugiin) penjabaran transaksi valuta asing
non operasional lainnya

a. Taksiran pajak

tahun berjalan

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH

.

Wolter Monginsidi No.182, Teluk'Betung, Bandar Lampung 35215
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