LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA} BULANAN
PT BPD LAMPUNG

I. Wolter Monginsidi

No.182, Teluk Betung, Bandar Lampung 35215

a727-487175n
Per November-2015
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1. Kas

2.Penempatan pada Bank lndonesia
3.Penempatan pada bank lain
4.Tagihan spot dan derivatif
5.Surat berharga
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
T.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
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S.Tagihan akseptasi

0

9.(redit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

0

c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
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l0.Pembiayaan syariah
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ll.Penyertaan
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

b. Kredit
c. Lainnya
L3.Aset tidak berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud
14.Aset tetap dan inventaris

-/-

O"n)/llsulan aset tetap dan inventaris -/-
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lS,Aset
Non Produktif

a.Froperii terbengkalai
b^Aset yang diambil alih
c.Rekening tunda
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d.Aset antarkantor

0

Melakukan kegiatanoperasional di lndonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
16.Cadangan kerugian penurunan nllai aset non keuangan -/17.Sewa pembiayaan
18.Aset pajak tangguhan
i^

19.Aset Lainnya
TOTAL ASET
LIAEITITAS DAN fHUITAS

1.Giro
2.Tabungan

3.Simpanan berjangka
4.Dana investasi revenue sharing
5.Pinjaman dari Bank lndonesia
6.Pinjaman dari bank lain
T.Liabilitas spot dan derivatif
S.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
9.Utang akseptasi
10.Surat berharga yang diterbitkan
ll.Pinjaman yang diterima
l2.Setoran jaminan
l3.Liabilitas afiar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di lndonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
L4.Liabilitas pajak tangguhan
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3,160,804

1,103,303
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7,A45
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l5.liabilitas Iainnya
16.Dana investasi profit

17.Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasurv stock) -/-

v 500,000

a. Agio

b. Disagio

-/-

c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e.
a. penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

b. Keuntungan {kerugian} dari perubahan nilai aset keuangan

dal#r kelompok tersedia untuk

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e, Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
E. Pajak penghasilan terkait dengan penghasitan komprehensif lain

h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi

2l.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22.Ekuitas
a. Cadangan umum
b.
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

6,806,907

Notes
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I.APORAil LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIT IAIN BUTANAN
PT BPD LAMPUNG
Jl.

Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung, Bandar Lampung 35215
a72L-487fi5A
Per November-2016

a. Rupiah
b. Valuta Asing
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a. Rupiah
b- Valuta
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a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
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iii. Spot dan derivatif
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iv. Aset keuangan lainnya
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Surat berharga
ii. Kredit
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b. Penurunan nilai waiar liabilitas keuangan
c. Keuntungen penjualan aset keuangan
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5urat berharga
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ii. Kredit
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iii" Aset keuangan lainnya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif {realised}
e. Dividen
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f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komislprovisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
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a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i, Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnva
h. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangen lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realis€d)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan {impairmeht)
Surat berharga
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i.

ii. Kredit
iii, Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h, Komisi/provisifee dan adminlstrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya {non keuangan}
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi

89.42t
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L Beban la

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap den inventaris
2. (eumungan {kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

lainnya

48,3971i

a. Taksiran pajak tahun berjalan
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b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUCU BERSIH TAHUN BERJALAN
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145,!721

a. Keuntungan revSluasi aset t€tap
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya

e.P

tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uan&asing
b, Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d, Lainnya
e

aken direktasifikasi ke laba

IOTAL LABA {RUGl) KOMPREHENsIF TAHUN BER'ALAN

F:*try

TRANSFER LABA (RUGI} KE KANTOR PUSAT

Notes

Halaman 2
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Wolter Monginsidi.No.l82, Tetuk Eetuhg; Bandar Lampung 35215

Per November-2016

a. Rupiah
b. Valuta Asing

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.

- Rup;ah
- Valuta Asing
ii;,u.Ecorhriitted
- Rupiah
- Valuta

i. Committed
ii. Uncomm tted

- Rupiah

. Valuta
- Ruplah
- Valuta Asi

a. L/C luar. negeri
b" l,/C dalam riegerri
.4- Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

5. Lai

a, Rup:iah

b, Va,luta
a. Bunga ktedit yang:diberikan

b. Bunga lainnya
3. La

a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Lainnya
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