
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 3l JANUARI 2019

(dalam iutaan rupiah)

No. POS-POS
INDryIDUAL

PER 31JANUARI2019

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga

a. Rupiah
b. Valuta asing

137,887

137,887_

) Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asine

70,807

74,807_

Pendapatan (Beban) Bunga bersih 67,081

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
't.

2.

dapatan Operasional Selain Bunga
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga

Diperdagangkan
Ditetapkan untuk diukur pacla nilai wajar

ii Kreclit
iii. Aset keuangan lainnya

Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)

Divic{en

Keuntungan dari penyertaan dengan equity ntetlnd

Komisi/provisi/fee dar.r administrasi

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Pendapatan lainrrya

ran Operasional Selain Bunga
Penurunan nilai wajar aset keuangan (mnrk to rnnrket)

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Spot dan derivatif

iv. Aset keuangan lairlya
Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mnrk to nmrket)

Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

Kerugian transaksi spot clan derivatif (renlised)

Kerugian penurunan nilai aset keuangan (irnpninnetft)

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Pembiayaansyariah

iv. Aset keuangan lainnya

Kerugian terkait risiko operasional *)

Kerugian dari penl,ertaan dengan equity metlnd

komisi/ provisi/ fee clan adrninis trasi

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

Beban tenaga kerja

Beban promosi

a.

b.

C.

d.

e.

{.

ob'

h.

i.

a.

c.

t.
q
b'

h.

i.

j.

k.

7,600

327

1,307

5,966

62,495

16,704

76,704

26,809

1,,\19



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31JANUARI2019

*) 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

alam jutaan rupiah

No. POS-POS
INDIVIDUAL

PER 31JANUARI2019

1. Beban lainnya 17,833

Pendapatan (Beban) Operasional ryeg lglg"igsrh (54,895)

LABA (RUGI) OPERASIONAL 12,185

PEN DAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

1.

2.

J-

Keuntungan fterugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan fterugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya 678

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 678

LABA (RUGI) TAHUN BERIALAN 12,863

Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

3,276

3,21.6

LABA (RUGI)BERSIH 9,647

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yangtidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Keuntunganrevaluasi aset tetap

b. Keuntungan fterugian) aktuarial program imbaian pasti

:. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

d.

3.

Lainnya
Pajak penghasi,lan terkait pos-pos vang tidak akan direklasifikasi ke

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

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing

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

c

d.

kelon-rpok terseclia untuk dijual
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

Lairmya

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

) )q6

2,256

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 2,256

IOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIFTAHUN BERJALAN

IRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT "")

a-t,904


