
LAPORAN LABARUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31 DESEIVIBER 2017

dalam iutaan

No" FOS-ItrOS
trNI}I1/IDUAL

I'F]R 31 DESEMBER 2CI17

rE1\i DAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
ffi
L. Pendapatan Bunga

a. Rupiah
b. Valuta asing

't,928,154

7,928,754

2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asins

765,607
765,607

Pendar:atan {Beban) Bunga bersih 1,,1.62,547

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
't.

2.

Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai 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
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Dividen

f. Keuntungan dari penyertaan dengan eqaity method

g. Komisilprovisi/fee dan adrninistrasi

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

Beban Operaeional Selain Bunga
a. Penurunan nilai waiar 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. Suratberharga

ii. Kredit

iii. Aset keuangan lainnya

d. Kerugian transaksi spot dan derivatrf (realised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah

iv. Aset keuangan lainnya

Kerugian terkait risiko operasional *)

Kerugian dari penyertaan dengan equity method

komisi/provisi / fee dan administrasi

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

Beban tenaga kerja

Beban promosi

Beban lainnya

t.

g.

h.

i.

i.
k.

L

383,864

252,492
252,092

12,939

32,282

95,903

'1,,117,252

)1) )C'
)1) )\'

101,430

lffi,94L

489

22

517,862

22,590

269,117

848

848



LAPORAN LABARUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 3l DESEMBER 2017

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

dalam iutaan ru

l'io" PO5,PL'IS
INT]IVIi]UAL

T'f R 31 DTSF\IBLIt ]UI7

Pendapatan {Beba:r} Operasional Selain Bunga Bersih (733,388)

LABA (RUGI} OI'ERASIONAL 429,139

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

1.

2.

3.

Keuntungan (kerugian) peniualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya {26,533'

LABA {RUGI) NON OTERASIO}IAL (26,s33)

LABA {RUGI} TAHLTN BERIALAN 442,626

Pajak Penghasilan
a. Taksiran paiak tahun berjalan

b. Pendapatan (beban) paiak tangguhan

1AA,657

1ffi,657

LAB,{ (RUGi) BERSIH 381,,974

LABA (RUGI} KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklaeifikasi 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. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke

laba rugi

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

asing

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

c

d.

e.

kelompok tersedia untuk diiual
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

Lainnya

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
fugr

(686;

(686;

PENGHASILAN KOMPITEHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN- NET
PAIAK PENGHASILAN TERKAIT (686)

IOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHTIN BERJALAN

IRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)

381,284

I


