
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASITAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulurtCo
PER 31 VIARET 2O1B

,)

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 lainnya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivanf (realised)

e. Dividen

t. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

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 berharga

ii. Kredit

iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya

b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (rnark to market)

c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian hansaksi spot dan derivatif (realised.)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i. Suratberharga

ii. Kredit

(dalam jutaanrupiah)

60,833

28,740
28,740

) ,r)
) )))
1,025

1,197

715

11,252

17,905

230,096

32,109

32,108

25,521

25,521



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
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PER 31 MARET 2O1B

(dalam jutaan rupiah)

iii. Pembiayaansyariah

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

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. komisi/provisi/fee dan administrasi

i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga keria

k. Beban promosi

1. Beban lainnya

142,635

JTOJO

66,195

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (16q,263)

LAtsA (RUGI) OPERASIONAL 1CI3,936

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

1.

2.

J.

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya (5,081)

LABA {RUGI} NON OPERASIONAL (5,0811

LABA (RUGI} TAHUN BERIALAN 99,955

Pajak Penghasilan
a. Taksuan pajak tahun herjalan

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

24,71.4

24,714

LABA (RUCI) BERSIH 71,141

LABA (IIUGI) KOMPREHENSIF T-AIN

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

b. Keuntungan (kerugran) aktuarial program imbalan pasti

c. Bagfun"r 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 direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang

asing

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangal dalam
keiompok tersedia untuk dijual

c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

) qa4

, qqL
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No"
INDIVIDUAL

PER 31 MATTET 2018



TAPORAN IABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31 MARET 2018

ufa4n rupra
a.

:

No. INDIVIDUAL
PER 31 X,tARE'r 2018

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

PENGHASILAN I(OMPREHENSIF LAIN TAHUN BERIALAN - NET
PAIAI( PENCHASILAN TERKAIT ) QC|1I

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERIALAN

TRANSFER LABA (RUGI} KE KANTOR PUSAT **)

77,135

(dalam iutaan rupiah)

") Diisi untuk kerugian yang sudah teqadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu

"*) Diisi hanya untuk kantor cabang dari Balrk yang berkedudukan di luar negeri, apablla ada
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