
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. BANKSULUTGO
PER 31 JULI 2019

iah)(dalam jutaan ru

i{-o. POS-PO5
iNDTYiDU.TL

PER 31IULI30iS

PF'ND APAT,AN DAN BEBAN OPERASIOT'IAL

A. Pendapatandan Beban Batga
'1 Pendapatan Bunga

a. Rupiah
b. Valuta asing

L1a7l87
1,107,187

2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing

5M,770
544,774

Penda1ratan {Beharr} Bunga hersih s62Aag

D. rt ndapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1.

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

Diperdagangkan
Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainrrya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Dividen

f. Keuntungan dari penyertaan dengan equi$ wetlnd

g. Komisi/provisi/fee 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 berharg,a

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 keuangan lainnya

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (imptirment)

i, Surat berharga

ii. Kredit

iii. Pembiayaan syariah

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

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. komisi/provisi/fee dan administrasi

i. Kerugian peflurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

57,O7't

108

108
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2,089

22,845

41,,819

474,725
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31,O52

31.,O52
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. BANKSULUTGO
PER 31 JULI 2019

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

(dalam iutaan rupiah

No. POS-PCS
I]{Dtr\TIDUAL

PEit 31 IULI 20i9

j. Beban tenaga keria

k. Beban promosi

l. Beban lainnya

260,102

14,023

168,891

Pendapatan {B e ban) Op erasional S g]gry tr11gl Eg:ih {4O7,654)

LABA (RUGI) OPERASIONAL x54,764

PEN DAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

1.

2.

J.

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap darr inventaris

Keuntungan (kerugan) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapratan (beban) non operasional lainnya t19,451

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL t19,451

LABA (RUGI} TAHUN BER'ALAN 135,314

Paiak Penghasilan
a. Taksiran paiak tahun berialan

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

33,828

33,828

LABA (RUGr)BERSiH 101,485

LABA {RUGI} KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi 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

labarugi
ke

(1't,4145)

(15,260)

3,815

2. 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 dijual

c Bagian efekhf dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

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

2,751.

2,751

PEI{GHASILAN KO MPREHENSIF LAIN TAHUN BEITJALAN
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

NET
(8,694

IOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHLIN BERJALAN

IRANSFER LABA {RUGI)KE KANTOR PUSAT "")

92,791


