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t.Kas

2.Penempatan pada Bank lndonsia
3.Penemp6tan pada bank lain
dan derivatif

a.Diukur pada nilai $/ajar meialui laporan laba/rugi
b.Tersedia untuk dUual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.5urat berharga yang dijual dengan ianji d'beli kembali {repo)
T.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janii dijual kembali (reverse repo)
8.7
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
l0.Pembiayaan syariah
11

a. Surat berharga

b. Kredit
c. Lbihnya

t/

L3.Aset tidak berwujud
Akurnulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.Aset tetap dan inventaris

Akumulasi

aset tetap dan inventaris

a,Properti terbengkalai
b.Aset yang diambil alih
c.Rekening tunda
d.Aset a[tarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di lndonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan
LT.Sewa pembiayaan

-l-

L8.Aset pajak ta n gguh an
Lg.Aset Lainnya
TOTAL ASET

o'

5,4

1.Giro
2.Tabungan
J.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)
g.Utang akeptasi
10.Surat berharga yang diterbitkan
ll.Pinjaman yang diterima
12.5etoran jaminan

t,

a. Melakukan kegiatan operasionsl di hdonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
14.Liabilitas pajak tangguhan

l5.Liabilitas lainnya
16-Oana investasi

a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/c. Sahsm y€ne dibeli.kcrhbali
6. Agio

b. Disagio

-/-

r. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e, Lainnya
a, Penyeruaian akibat peiljabaran laporan keuangan {alam mata uang asing

b. Keuntungan {kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompoktersedia untuk
c, Eagjen efektff lindung nilai arus kas

d, Keuntungan .evaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan kompr€hensif lain dari entitas asosiasi
f, Pengukuran kembali atas program lmbalan pasti

u

g, PaJ'ak pe.nghasilanrterkait dengan penghasllan komprehensif lain
h, Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi

2l.Selisih restrukturisasi entitas s€pengendali
22.Ekuitas lainnva
a. Cadangan umum

b.
a.

Tahun-tahun Ialu
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b. Tahun
TOTAL TIABILITAS DAN FKUITAS
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TTNDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan BLtngs

r.

717,399
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Rupiah

b- Valuta Asing

2. Beb.ri Sunga
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a- Runiah

. :. 931i111

b. Valuta
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1, Pendqpatan Operasional Selrin
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',88i906

a. Peningkatan nilai wajar asst keuangan

i.
ii.
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iii, Spot dan derivatif
iv.

fuet

keuangan lainnya

b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c" Keuntungan penjualan aset keuangan

i.

q

Surat berharga
Kredit

Surat berharga
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ii- Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

.9

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif {realised)
e. Dividen
f" Keuntungan dari penyertaan dengen 6quity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Perrulihan atas cadsngan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya

U

U
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I,. -li45,500
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2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuengan
i-

Surat berharga

ii" Kredit
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iii.5pot dan derivatif
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!v. Aset keuangm Iainnva

o

b. Peningkatan $ilai wajar liabilitas keuangan
c- Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (r5alised)
e, Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairmentJ

i.

Surat berharga

iii. Pembiaysan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan sdministrasi
i. l{erugian penurunan nilai aset lainnya {non ksuar}gan)
j. Beb€n tenaga keta
k. Beban promosi
l. Beban lalnnya
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FENDAPATAN {BEBAN} NON OPEEASIONAL
1. Keuntungan (kerugianJ penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (k€rugian) penjabaran transaksi valuta asing
3, Pendapatan {beban} non

a. Taksiran pajak tahun berjalan

b. Pendapatan {beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI} BERsIH TAHUN BERJALAN

dit*klirilikasi

.q 0
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TAHUN BER.IALAN sEBELUM PAJAK

1. Po$-poB yang tidak akan
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ii. Kredit

LABA
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L56,516
ka lEha rugi

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

terkait

g
U
d

yang tidak akan direklasifikasi ke laba

g
o

a, Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijua I
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kae
d. Lainnya
6.

terkait

akan direklasifikasi ke laba

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIFTAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) I(E KANTOR PUSAT
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a. Rupiah

b. Valuta Asing
2. Posisi pemhelian spot dan derivatif yang masih bedalan
3. Lainnva

'i;Cqrirmltid':,::.
- Rupiah
- valuta Asing

6::g5666rnri*lir'.
- Rupiah
- Valuta

i. Committed
ii. Uncommitted

a, LIC luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatlf yang masih berjalan

5.

a. Rupiah
b. Valuta

a. Bunga kredit yang diberikan
b, Bunga lainnya

a. Rupiah
b. Valuta Asing

2. Laiilnya
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