
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak

Rasio Leverage

31 Desember 2015

dalam jutaan Rupiah

Bank Konsolidasian

Modal Inti (Tier 1) 11,909,427         12,693,754         

Total eksposur 78,730,950         82,453,304         

Rasio Leverage 15.13% 15.40%

Catatan :

31 Desember 2015
Deskripsi

Perhitungan Rasio Leverage tersebut diatas dibuat berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui 

Consultative Paper Kerangka Basel III yang diterbitkan pada bulan Oktober 2014.



PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak

Rasio Leverage

31 Desember 2015

Dalam jutaan rupiah

Ringkasan perbandingan aset akuntansi vs pengukuran leverage rasio Tabel 1

Bank Konsolidasian

Item

1 Total aset konsolidasi per laporan keuangan publikasi 76,522,077                 81,039,663                     

2

Penyesuaian untuk investasi di perbankan , keuangan , asuransi atau entitas komersial yang dikonsolidasikan untuk 

tujuan akuntansi tetapi di luar lingkup konsolidasian regulator 716,815                      -                                   

3

Penyesuaian untuk aset fidusia diakui pada neraca pusuant untuk kerangka akuntansi operasi tetapi dikecualikan 

dari pengukuran rasio leverage -                              -                                   

4 Penyesuaian untuk instrumen keuangan derivati -                              -                                   

5 Penyesuaian untuk transaksi keuangan sekuritas ( yaitu . Repos  dan pinjaman dijamin serupa) 1,094,401                   1,094,401                        

6

Penyesuaian untuk item pada off -balance sheet  (yaitu kredit dalam jumlah setara dengan eksposur off-balance 

sheet ) 422,970                      422,970                           

7 Penyesuaian lainnya (25,313)                       (103,727)                         

8 Eksposur rasio leverage 78,730,950                 82,453,307                     

Template rasio leverage  pengungkapan umum Tabel 2

 Kerangka rasio 

leverage 

 Kerangka rasio 

leverage 

Bank Konsolidasian

Eksposur On-balance sheet

1 Item On-balance sheet  (tidak termasuk derivatif dan SFTS , tapi termasuk agunan) 76,522,077                 81,039,660                     

2 (Jumlah Asset dikurangi dalam menentukan Modal Basel III Tier 1) 691,502                      (103,727)                         

3 Total eksposur on-balance sheet  (tidak termasuk derivatif dan SFTS) (jumlah baris 1 dan 2) 77,213,579                 80,935,933                     

Eksposur Derivatif -                              -                                   

4

Biaya penggantian yang terkait antara dengan semua transaksi derivatif (ie net of eligible cash variation margin )

-                              -                                   

5 Add-on jumlah untuk PFE terkait dengan semua transaksi derivatif -                              -                                   

6

Gross - up untuk derivatif agunan yang tersedia di mana dikurangi dari neraca aset sesuai dengan kerangka 

akuntansi operasi -                              -                                   

7 (Pengurangan aset piutang untuk margin variasi kas yang tersedia di transaksi derivatif) -                              -                                   

8 (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures) -                              -                                   

9 Penyesuaian nilai nosional yang efektif dari written credit derivatives -                              -                                   

10 (Penyesuaian offset  nosional yang efektif dan add-on pengurangan untuk written credit derivatives) -                              -                                   

11 Total eksposur derivatif (jumlah dari 4 ke 10) -                              -                                   

Eksposur securities financing transaction -                              -                                   

12 Aset SFT kotor (tanpa pengakuan netting ), setelah penyesuaian dari transaksi penjualan akuntansi 1,094,401                   1,094,401                        

13 (Total bersih dari  hutang kas dan piutang kas dari aset SFT kotor) -                              -                                   

14 eksposur CCR exposure untuk aset SFT -                              -                                   

15 Eksposure transaksi agen -                              -                                   

16 Total eksposur securities financing transaction (jumlah dari 12 ke 15) 1,094,401                   1,094,401                       

Eksposur off-balance sheet  lainnya -                              -                                   

17 Eksposure Off-balance sheet pada jumlah nosional kotor 4,229,705                   4,229,705                        

18 (Penyesuaian dari konversi terhadap jumlah kredit) (3,806,735)                  (3,806,735)                      

19 Item Off-balance sheet  (jumlah dari 17  ke 18) 422,970                      422,970                           

Modal dan Total exposures -                              -                                   

20 Modal Tier 1 11,909,427                 12,693,754                     

21 Total exposur (jumlah dari 3, 11, 16 dan 19) 78,730,950                 82,453,304                     

Rasio leverage -                              -                                   

22 Basel III rasio leverage 15.13% 15.40%

Item


