
POS-PC$ INDIVIDIIAL
PEI{ 30 APRIL 2M9

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

598,175
598,175

306,922

306,922

B. Pe tan dan Beban Operasional selain

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 30 APRIL 2019

(dalam

patan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai waiar aset keualgan

i. Suratberharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya

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

i. Suratberharga
Diperdagangkan
Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

g. Komisi/provisilfee dan administrasi

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. Itedit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya

b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)

c. Kerugian peniualan aset keuangan

i. Suratberharga
ii. Kredit
iii. Aset keu;rngan lainnya

rL. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i. Suratberharga

ii. IGedit
iii. Pembiayaan syariah

iv. Aset keuangan lainnya
f. Keru#an terkait risiko operasional *)

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. kornisi/ provisi/fee dan administrasi

i. Kerugian penuruflan nilai aset lainnya (non keuangan)

210

974

1,599

21,838

303,937

72,219

7) )14



*)

**)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 30 APRIL 2019

Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi rrraupun pasti akan teriadi loss dalam iurdah tertentu

Diisi hanya untuk kantor cahang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri/ apabila ada

(dalaur jutaan ah

INDIVIDUAL
PER 3OAPRLLaUI9No.

i.
k.

1.

Beban tenaga keria

Beban promosi

Beban lainnya

137,643

7,255

86,626

Pend (Beban ional Selain Bunga Bersih t310)

LABA (RUGI) OPERASIONAL 77,943

PENIDAPAT'AN (BEBAN) NOI{ OPEr{ASIONIAL

1

2

3

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) peniabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya 

-

(r,oqi)

LABA (RUGI) NoN oPEE4qIqN4L (7,096)

LABA (RUGI) TAHTIN BERIALAN 4,&47

Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berialan

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

1,21.2

1.,212

LABA (RUGI) BERSIH 3,635

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

b. Keuntungan fterugran) aktuarial program imbalan pasti

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

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

ke laba rugi

(11,445)

(1,5,260_)

3,815

", Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaran al<rbat penlabaran iaporan keuangan dalam mata

uang asing

b. Keuntungan (kerugran) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk diiual

c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

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

1,126

1.,1.26_

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERIALAN -
NET PAIAK PENGHASILAN TERI(AIT (1O,319)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHI-IN BERIALAN

TRANSF'ER LABA (RUGr) KE KANTOR PUSAT',F*)

(6,684')

POs-POS

2


