
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. BankSuluGo
PER 31 AGUSTUS 2017

Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan

i. Surat t'erharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya

b. Penurunan nilai waiar liabilitas keuangan
c. Keunfungan penjualan aset keuangan

i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Dividen

f. Keuntungan dari penyertaan dengan eqwity methad

g. Komisi/provisi/fee dan adminishasi

h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya

Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan {mark to market)

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv, Aset keuangan lainnya

b. Peningkatan nilai waiar kewaiiban keuangan (mark to market)

c. Kerugian peniualan aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Aset keuangan lainnya

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairmrnt)
i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Pembiayaan syariah

iv. Aset keuangan lainnya
f' Kerugian terkait risiko operasiornl *)

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. komisilprovisif fee dan adminiskasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

i. Beban tenaga keria

k. Bebanprornosi

L Beban lainnya

191,998

129,813
129,843

375

375

8,430

10,943

42,407

62'1.,117

101,793

101,,793

38,239

38,239

304,403

13,O18

163,6U

INDIVIDUAL
PER 3], AGUSTUS 2017

OPERASIONAL

a. Rupiah
b. Valuta a

'1 ,22'1,,227
1,22L,227

a. Eupiah
b. Valuta asin

496,914
495,914

dan Beban 0perasional selairr



LAPCRAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KCMPREHENSIF LAI}I BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31 ACUSTUS 2017

dalam

*) Diisi untuk kerugian yang sudah teriadi nurupun pasti akan teriadi loss dalam iumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, apablla ada

r!1

lio. P03-P0S trNDIVIDUAL
PER Sl AGUSTUS 2017

Fendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih t429,119\

LABA (RUGI) OPERASIONAL )qq tq[

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

1..

2.

:).

Keuntungan (kerugian) peniualan aset tetap dan inventaris

Keunfungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya (25,4121

I,ABA {RUGI} NON OPERASICNAL (25,412',

LABA {RUGI} TAHTJN BERJALAN 269,782

Pajak Penghasilan
a. Taksiran paiak tahun berialan

b. Pendapatan (beban) paiak tangguhan

67,445

67,445

LABA {RUGI} BERSiH 2*2,336

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
1 Poe-poe yang tidak akan direklaaifikasi ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

d. Lainnya
e. Paiak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi

laba rugi
ke

2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat peniabaran laporan keuangan dalam mata uang

asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perutrahan nilai aset keuangan dalam

kelompok tersedia untuk dijual
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
rugi

2,823

2,823

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 2,923

IOTAL LABA {RUGI} KOMFREHENSIF TAHL]N BERJALAN

TRANSFER LABA {I{UCI} KE KANTCR FUSAT *B}

2*5,159

2


