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{dalam iutaaq

Operasional Selain Bunga

Peringkatan nilai waiar aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnYa

Penurunan nilai waiar liabilitas keuangan

Keuntungan peniualan aset keuangan

i. Surat berharga
Diperdagangkan
Ditetapkan unhlk diukur padanilai wajar

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnYa

Keuntungan kansaksi spot dan derivatif (realised)

Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan equih1 tnetlzod

Komisi/provisi/fee dan adminisirasi

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

Pendapatan lainnya

ban Operasional Selain Bunga

Penurunan nilai waiar aset keuangan(rnark to market)

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif

iv. Aset keuangan lainnya

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

c. Kerugian peniualan aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

d, Kerugian transaksi spot dan derivatif (reatised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (irupairment)

i. Suratberharga

ii. Kredit

iii. Pembiayaan syariah

iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional *)

g. Kerugian dari penyertaan dengan eqwity method

h. komisi/ptovisif fee dan adminishasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga keria

k. Bebanpromosi

l. Beban lainnya

d.

e.

f.

45,741

21,517

21,517

2,192
) 1q)

L,A25

1,167

24,915

20,915

63,785

2,659

42,277

429

10,355

11.,248

1s3A1s

24,399

24,399



utaa[r

Fiio. POS-POS
INDIVIDUAL

PER 28 FEBRUARI 2018

Pendapatan (Beban) L)perasional Selain Bunga Bersih (107,694)

LABA {RUGI) OPERASIONAL 65,775

PEN]DAPATAhJ (BEBAN) hJON OPERASIOh{AL

1

2

3

Keuntungan (kerugian) peniualan aset tetap dan inventaris

Keunlungan (kerugiarr) penjabaran kansaksi valuta asing

Pendapatan (bebzrn) non operasionql !4tnnlz1- <zesl

LABA {RUGI) NON OFERASIONAL (765)

LABA {RUGIi rAHUt{ BERIALA}iI 65,010

Pajak Penghasilan
a. Taksiran paiak tahun berialan

b. Pendapatan {beban) pajak tangguhan

16,253

16,253

LABA (RUGI) BERSIH 48,758

I,ABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keulturgan revaluasi aset tetap

b. I(euntuasan (kerugian) aktuarial program imbalal pasti

c. Bagiar pendapatan komprehensif lain rlari entitas asosiasi

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

ke laba rugi
1 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing

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

r: Bagiem efektif dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

e. Pajak penghasilal terkait pos-pos yang akar-r direklasifikasl ke laba
rug.

4,992

4,&92

PENGHASILAI\i KOMPREHENSIF LAIN TAHU]\J BERJALAN -
NET I'AIAK PENCTL{SII,AN TERKAIT 4,892

TOTAL LABA {RUGI} KOMPREHENSIF TAHUN BERIALAN

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT'F'I)

53,650

I

)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMI'REHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SuluGo
PER 28 FEBRUARI 2018

Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi 1ala11p1111 pasti akan terjadi loss dalam l'umlah tertontu

Drisi hanya untuk k;rntor cabang clari Barrls yalg berkcdudukan di luar negcri, apabila ada

2


