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POS-POS NOMINAL

ASET

Kas 88,498                                  

Penempatan pada Bank Indonesia 793,360                                

Penempatan pada bank lain 13,630                                  

Tagihan spot dan derivatif

Surat berharga                                   959,718 

   a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -                                        

   b. Tersedia untuk dijual 415,073                                

   c. Dimiliki hingga jatuh tempo 544,645                                

   d. Pinjaman yang diberikan dan piutang -                                          

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -                                          

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 464,600                                

Tagihan akseptasi -                                          

Kredit                               5,690,713 

   a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

   b. Tersedia untuk dijual

   c. Dimiliki hingga jatuh tempo

   d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 5,690,713                             

Pembiayaan syariah

Penyertaan

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                 (127,770)

  a. Surat berharga -                                        

  b. Kredit (124,358)                               

  c. Lainnya (3,412)                                   

Aset tidak berwujud 80,845                                  

    Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (58,953)                                 

Aset tetap dan inventaris 297,449                                

    Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (228,041)                               

Aset non produktif                                     16,848 

   a. Properti terbengkalai

   b. Aset yang diambil alih 16,848                                  

   c. Rekening tunda

   d. Aset antarkantor                                              -   

       i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 

       ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 

Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- (776)                                      

Sewa pembiayaan

Aset pajak tangguhan 321,991                                

Aset Lainnya 591,873                                

TOTAL ASET                               8,903,985 



LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS 

Giro 2,354,518                             

Tabungan 481,687                                

Simpanan berjangka 4,357,633                             

Dana investasi revenue sharing

Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman dari bank lain 901,993                                

Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -                                        

Utang akseptasi

Surat berharga yang diterbitkan

Pinjaman yang diterima

Setoran jaminan 7,472                                    

Liabilitas antarkantor                                              -   

  a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

  b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya 113,400                                

Dana investasi profit sharing

TOTAL LIABILITAS                               8,216,703 

EKUITAS

Modal disetor                               2,035,889 

  a. Modal dasar 5,000,000                             

  b. Modal yang belum disetor -/- (2,964,111)                            

  c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-

Tambahan modal disetor                                     32,496 

  a. Agio 32,496                                  

  b. Disagio -/-

  c. Modal sumbangan

  d. Dana setoran modal

  e. Lainnya

Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya                                       2,230 

  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 nilai arus kas

  d. Keuntungan revaluasi aset tetap

  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 2,230                                    

  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain -                                        

  h. Lainnya

Selisih kuasi reorganisasi

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

Ekuitas Lainnya 

Cadangan                                              -   

a. Cadangan umum

b. Cadangan tujuan

Laba/rugi                             (1,383,333)

a. Tahun-tahun lalu (1,278,928)                            

b. Tahun berjalan (104,405)                               

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK                                   687,282 

Kepentingan non pengendali -                                          

TOTAL EKUITAS                                   687,282 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                               8,903,985 


