
LAPORAN LAtsA RUGI DAN PEI{GHASILAN KOMPAEHEI{SIF LAIN BULAI{AN

PT. BANK SULUTGO
PER 30 APRIL 2O2O

1.

-,

Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nllai wajar aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Spot dan derivatif

iv. Aset keuangan lainnya

b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan

c. Keuntungan penjualan aset keuangan

i. Surat berharga

Diperdagangkan

Ditetapkan untuk diukur padanilai wajar

ii Kredit

iii. Aset keuangan lainrya

d. Keuntungan transaksi spot dan denvatif (realised)

e. Dividen

f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

g. Komisi/provisi/fee dan administrasi

h. Pemulih afi atas cadangan kerugian penurunan nilai

i. Pendapatan lainnya

0perasional 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 wajar kewajiban keuangan {mark to market)

c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Aset keuaxgan lainnya

d. Kerugian transaksi spot dan deivatif {realised'S

e. Kerugian penururum nilai aset keuangan (impairment)

(dalam utaan rupiah)

1trS,52&

l,aL4
q? ?51

23,763

344,753

498

1

TAN DAN BEBAN OPERASIO]YAL
Pendapatan dan Beban Bunga

I Pendapatan Bunga

a. Rupiah

b. Valuta asrng

625,391

625,391

Beban Bunga

a. Rupiah

b. Valuta" aslng

282,063

282,{}63

Fendapatan (Beban) &qgga be.rq$ 343,32&

.,

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

47,5



LAI'ORAN LABA RUGI DAN PtrNGIfiSILAN KOMPIIEHENSIF LAIN ts{JLANAN

PT, BA}IK SULUTGO
PER 30 APRIL 2O2O

(dalam jutaan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Pembiayaan syariah

iv. Aset keuanganlaiwrya

f. Kerugian terkait risiko operasional *)

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. komisilprovisi/fee dan administrasi

i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j Beban tenaga kerja

k. Beban promosi

l. Beban lainnya

2,933

39,014

5,580

1,1 85

t92,779

5,443

97,819

Pendapatau {Beban} Operasional Selain Bunga Bersih t226,X25)

LAEA (RUGI) CIPERdSIOF{AL 117,103

PENNAPATAN {BEBAN} NON OPERASIONAI,

1.

2.

3.

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya 84){1 1,0

LAEA (RUGI) 1\ON OPERA.STONAL (11"084)

I-ABA {RtrGX} TAHUN BERJALAN 105,019

Pajak Penghasilan

a. Taksiran pajak tahun be{alan

b. Pendapatan (beban) pajaktmggthan

26,505

26,505

LAtsA iRuil{} BERSTH 7q,515

LAB,A (RUGI) KOMTREHENSIF LAIN
t Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

c. Bagianpendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

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

0

0
,} yang akan direklasifikasi lre latra rugi

Penyesuaian akrbat penjabaran lap*rankeuangan dalam nuta uang asurg

3,743

a

FOS-POS }NI}tr\/{BUAL
$)iik,u!,{}:}r,{ [{ " 2{};{}
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i,APORAIq LA$A RUGI DAN PE]TGFIASILAN KOMPFTEHENSIF I,AIN BULAI{AN

PT BA}{K SULLrI]GO
PER 30 APRIL 2O2O

(dalarn jutaan )

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, apabila ada

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalamkelornpok
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

3.743

PENGHASILAI{ KOMPREHENSIF LAIN TAHUF{- BERJALAN - h{ET
PAJAK PENG}IASILAIT TERKAIT 3,743

TOTAL L,ABA {RIJCI} KCIMPREHENSIF TA}1{jN BERJAT_AN

TRANSFER LABA GLrGI) KE KANTOR PLISAT **)

83,257
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