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rApoRAN posts' NEUANGAN {NERACA} BULANAN
PT BPD IAMPUNG

ll, Wolter Monginsidi No.182, Tetuk Betung, Bandar Lampung 3521.5
072L-487L7sA
Per March-20L7

X.Kas

f

2.Penempatan pada Bank lndonesia
S.PenempatAri Bada hank lain
dan derivatif

,{

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

;. ,ir,,,r.*,,;er; i"iun ,"roo
d. Pinjarflan yang diberikan dan piutang
6.Surat herharga yang dijual dengan janji dibeli kembali irepo)
T.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji 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 syarlah
11.

a. Surat berharga

b. Kredit
c. Lainnya

Ul.Aset tidak berwujud
AkurnUlqsi ainortisasi aset tidaft ber.wuiud
14.Aset tetap dan inventaris
,Akumulasi
a.

J-

aset tetap dan inventaiis./-

Propefi i terbehgkal,i

b.Aset yang diambil alih
c.Rekening tundd

d,&€tant*rk*ntsi
i. Melakukan kegiatan operasionll di lndoneJia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
l6.Cadangan kerugian penutunan nilai aset non keuqnga$./-

I

,/

17.Sewa pembiayaan
18.Aset pajak tangguhan

v".

19.Aset Lainnya
TOTAL ASET

'.,

7,073,595

r
\

1.Giro
2.Tabungan

3.Simpanan berjangka
4.Dana investasi revenue sharing

5.Pinjaman dari Bank lndonesia
S.Pinjaman dari bank lain
T.Liabilitas spot dan derivatif
S,Utang atas surat berharga yang dijual dqngan janji dibeti kembali {repo}

LUtang akseptasi
lO.Surat berharga yang diterbitkan
lL.Pinjaman yang diterima
12.Setoran jaminan
a- Metakukan kegietan operasional di Indone:ia
14.

b. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
Liabilitas pajak tangguhan

15.Liabilitas lainnya

l6iDana investasi profit

a. Modal dasar,
b. Modal yang helum disetor -/c. Sahem vans dibeli kembali
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 dalam kelompok tersedia untuk

dijual
c. Bagian efektif'lindung nilqi arus kaq
d. Keuntungan revaluasi aset tetap

e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20.5elisih kuasi reorganisasi
21,5elisih restruktirrisasi entitas sepengendali

22.Ekuititi
e. Cadangah umum
b. Cadangan tujuan
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun
TOTAL

LIABIIrAS DAN.EKUITAS

7,O73,595

l{otes

/
\/
1

i,

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BUI.ANAN
PT BPD LAMPUNG

Jl.

Wolter Monginsidi No.1"82, Teluk Betung, Bandar Lampung 352L5
0721-487L75A
Per March-2017

L. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

II, KEWAJTBAN KOMITMEN
aI.BUMIV,. .

rl

rO
1,778

'

i. Committed

- Rupiah
- Valuta Asing

o

ii, Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing

b^l-aintryp':'',
i. Committed
ii. Uncommitted
0, Committedr

'

- Rupiah
- Valuta Asing
b, Uncomrnitted
- Rupiah
-

Valuta

a. l-lC luar negeri
b. LIC dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatifyang masih berjalan
5. Lainnya
III.TAGIHAN KONTINJENSI

l':eaiensi yang *iterimC

'2. Pendapatan'biirngedalarit:*lnyeleseian.
a. Bunga kredit yang diberikan

i"_*."

"".

9

2O,9?5

'

a. Rupiah
b. Valuta Asing

n

,,

: l

...,

] ,0

:

b, Bunga lainnya
3. Lainnya
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI

a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Lainnya
Notes

t/
(

/

I.,AP.ORAN

t38A RqGl pfN PENGHASil-AN t(OMpREt{EltstF [AtN BUTANAN
PT BPD LAMPUNG

Jl.

wolter Monginsidl No;182rTeluk Betung, Bandar Lampung 35215
4721-487t758

Pe?March-zorz

a,.flupiah
b. ValUta

a. Rupiah
b. Valuta

keu8nepn

$-,F.enJfigkaleniiii,llt]]

i.

ii,

Surat berharga
Kredit

iii. Spot dan derivatif
Iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan

s&q$r.Fgrn peiiiue6ii

i.

ii.

i

;{ra$€qhif r'.ll:ir',:i li!r .i:,r..

Surat berharga
Kredit

iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Dividen

f. Keuntungan dari penyert#n dengan equity method
g. Komisi/provisifiee dan administrasi
h, Pemulihan atas cadangan kerugitrn penurunan nilai
l.

'r$:Pisiltruo-i,I11iita1*i,a}qt ese!.kpuangan
i. Surat berharga

'.',,',;.'t,,:.,:,t:1 ,,,::.:,,:i:l::

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
'b. Peningkatah
nilai wajar liabilitas

#-nluqli!,

keuangan

.

rriii6in 1,r.',,.1,11,,. :::..t.i
te,,l!*,q*ian
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
'd,Kero6iain

i.
ii.

rr:'',:,

penutineii,njlal'ffi,tiiiafrthi itrlpairberil

Surat berharga
Kredit

ilr. Hembrayaan syanah

iv. Aset keuangan lainnya

f. Kerugian terkait risiko operasional

g. Kdrugian dari peflye{taan deng€n equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi

p€nurunah nilai aset lainnya {non keuarngan}
j. Seban tenaga kerja

.i" Karugian

k.

Bebanpromosi

.

l. Beban

1- Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan {kerugian} penjabaran transiksi valuta asing
3. Pendapatan

a. Taksiran pajak tahun berjalan

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

rr, :

a. Keuntungan revAluati aset tetep.
b. Pengukuran kenbali atas program imbalan pasti
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

:

iidak.:kan direklasifrtasi.'ke'laba
,a.Penyequalanaldbatpqnjabsr€nlaporan.keuai$andqlamIr.rata.usngasing

:.

,

b. Keuntungan {kerugian} dari perubahan nilai aiet keuangan dalam kelompok tersedia untuk

dijual

cBagjal'efektifdarilindungnilaiar.uSkas:'.:-.:...'...
akan direklarifikirsi ke laba

TOTAT TABA {RUGI} KOMPREH€NSIF TAI"IUN BERJAIAN
TRANSFER LABA {RUGI} KE KANTOR PUSAT

Nbfitri'
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