[6220000] Statement of financial position presented using order of liquidity - Insurance Industry
Laporan posisi keuangan

Aset
Kas dan setara kas
Piutang hasil investasi
Piutang premi
Piutang reasuransi
Piutang koasuransi
Piutang retrosesi
Piutang lainnya
Aset reasuransi
Investasi
Investasi dalam deposito berjangka
Investasi pada efek dan reksadana
yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi
Investasi pada efek yang tersedia
untuk dijual
Investasi pada efek yang dimiliki
hingga jatuh tempo
Penyertaan saham
Investasi lainnya
Investasi pemegang polis pada kontrak
unit-linked
Biaya dibayar dimuka

30 September 2020

31 December 2019

209,035,055

Kenaikan(Penurunan)

223,654,671

-

-

1,533,229,541

1,500,513,813

628,913,638

255,102,846

219,382,005

212,454,868

-

-

Penjelasan

-7%
2%
147% kenaikan disebabkan adanya kenaikan terhadap klaim reasuransi
3%

182,178,963

186,335,370

-2%

6,379,791,696

7,151,091,942

-11%

2,079,203,893

2,354,659,811

-12%

233,133,553

386,619,404

-40%

3,019,104,470

2,868,293,176

5%

315,374,246

326,571,256

-3%

34,686,805

36,101,030

-4%

143,931,447

138,420,945

4%

Penurunan disebabkan adanya pencairan reksadana dikarenakan sudah jatuh tempo

64,554,104

105,250,688

-

-

-39% Disebabkan anak perusahaan sudah tidak menyewa gedung lagi, sudah menempati

gedung yang direnovasi.
Jaminan
Pajak dibayar dimuka
Aset tidak lancar atau kelompok lepasan
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk
dijual
Aset tidak lancar atau kelompok lepasan
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk
didistribusikan kepada pemilik
Aset pajak tangguhan
Aset retrosesi
Biaya akuisisi tangguhan
Goodwill
Aset takberwujud selain goodwill
Properti investasi
Aset tetap
Aset imbalan pasca kerja
Aset pengampunan pajak
Aset lainnya

17,155,741

11,318,485

1,116,533,630

1,069,448,412

-

-

225,450,410

187,621,978

-

-

-

-

4%

20%

-

-

18,809,232

48,042,542

2,241,296,272

2,063,790,193

9%

1,315,442,944

1,351,996,001

-3%

-

-

-

-

214,037,604

257,219,200

20,191,245,249

20,734,506,631

1,199,582,946

1,073,678,440

72,808,899

43,493,868

Utang klaim
Utang retrosesi
Utang dividen
Utang pajak
Beban akrual

458,420,017

286,178,030

-

-

Liabilitas sewa pembiayaan

-61% Adanya peningkatan Amortisasi HGB pada anak perusahaan

-17% adanya penurunan dana jaminan yang disebabkan penurunan berkurangnya tender bisnis

yang menggunakan dana jaminan.
Jumlah aset
Liabilitas, dana tabarru, dan ekuitas
Liabilitas
Utang reasuransi
Utang komisi

12% Kenaikan utang reasuransi seiring dengan kenaikan produksi premi reasuransi di 2020
67% Kenaikan utang komisi seiring dengan kenaikan pada produksi premi yang menggunakan

agen dan broker
60% Penurunan utang klaim terutama disebabkan baiknya proses pembayaran klaim

-

-

58,820,876

39,798,450

131,547,269

154,819,546

48% kenaikan dikarenakan adanya kewajiban pajak yang belum dibayarkan
-15% adanya penurunan bonus dan remunerasi pada tahun 2020, karena kondisi pasar

159,653,839

208,272,427

-23% Dengan kondisi pandemi sehingga terjadi penurunan bisnis pada anak perusahaan pada

memburuk dengan kondisi covid 19
bidang sewa kendaraan, sehingga tidak ada penambahan kendaraan.
Titipan premi
Liabilitas yang secara langsung
berhubungan dengan aset tidak
lancar atau kelompok lepasan yang
diklasifikasikan sebagai dimiliki
untuk dijual atau dimiliki untuk
didistribusikan kepada pemilik
Liabilitas kepada pemegang polis
unit-linked
Liabilitas kontrak asuransi
Liabilitas asuransi atas premi
yang belum merupakan
pendapatan
Liabilitas
asuransi atas estimasi
liabilitas klaim
Liabilitas asuransi atas manfaat
polis masa depan
Provisi yang timbul dari kerugian
tes kecukupan liabilitas
Liabilitas pajak tangguhan
Kewajiban imbalan pasca kerja
Liabilitas pengampunan pajak
Liabilitas lainnya
Jumlah liabilitas
Jumlah akumulasi dana tabarru
Ekuitas
Ekuitas yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Saham biasa
Saham preferen
Tambahan modal disetor

840,192,740

822,882,041

2,352,323,151

1,774,600,868

6,099,627,288

6,977,369,932

2%

33% Kenaikan liabilitas asuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan seiring

dengan kenaikan produksi premi
-13%

576,971,740
-

-

-

-

330,300,214

314,352,352

5%

99,029,633

185,019,914

11,802,306,872

12,457,437,608
-

177,777,780

177,777,780

-

-

623,793,318

623,793,318

-46% Adanya Penurunan Utang Usaha Syariah

Saham tresuri
Uang muka setoran modal
Opsi saham
Cadangan revaluasi
Cadangan selisih kurs
penjabaran
Cadangan perubahan nilai wajar
aset keuangan tersedia untuk
Cadangan keuntungan (kerugian)
investasi pada instrumen ekuitas
Cadangan pembayaran berbasis
saham
Cadangan lindung nilai arus kas
Cadangan pengukuran kembali
program imbalan pasti
Cadangan lainnya
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba (akumulasi kerugian)
Saldo laba yang telah
ditentukan penggunaannya
Saldo laba yang belum
ditentukan penggunaannya
Jumlah ekuitas yang
diatribusikan kepada pemilik
Proforma ekuitas
Kepentingan non-pengendali
Jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas, dana tabarru dan
ekuitas

1,790,573,294

1,790,573,294

1,195,373,793

1,010,067,602

(160,329,163)

(20,586,108)
-

96,112,605

105,555,883

413,313,271

413,313,271

3,565,578,827

3,480,296,200

7,702,193,725

7,580,791,240

686,744,652

696,277,783

8,388,938,377

8,277,069,023

20,191,245,249

20,734,506,631

