
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 30 September 2019

{rlalam jutaan rupiahjutaan ru

No" POS-PCS
INDI\'IDUAL

30 !iepte*rber 20.19

PEN DAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
r\. Irendapaian dan Bel:.en Bun5;a

1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing

1,431,625

L,431,,625

) Beban Btnga
a. Rupiah
b. Valuta asing

742,738

702,738

Pr trctarratan {Be barri Bunga bersih ?28.886

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

a.

2.

)endapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai waiar 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. Krqdit
iii. Aset keuangan lainnya

Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realisedj

Divideqr

Keunturngan dari penyertaan dengan equity method

Komisi/pro visi f fee dan adrninistrasi

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendalatan lainnya

Beban Opdrasional Selain Bunga

a. PenuruNran nilai waiar aset keuangan {mark to market)

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Spdt dan derivatif

iv. Aset keuangan lainnya

b. Peningtatan nilai wajar kewaiiban keuanga n (mark to market)

c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surhtberharga

ii. Krqdit

iii. Aset keuangan lainnya

d. Kerugi{n transaksi spot dan derivatif {realised)

e. Kerugiqn penurururn nilai aset keuangan (impairment)

i. Surptberharga

ii. Kredit

iii. Per4biayaan syariah

iv. Aset keuangan lainnya(t

f. xerugidn terkait risiko operasional *)

g. Kerugi{n dari penyertaan dengan equity method

h. komisir/provisi/fee dan adminislrasi

i. Kerugir]rn penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

d.

e.

{.

h.

210

3,784

27,889

53,979

6L5,395

827

82L

23,944

23,944

191

86,466

108

108

500

s00



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREIIENSIF L,AIN BULANIAN

PT. BankSulutGo
PER 30 September 2019

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk kantor cabang clari Bank yang berkedudukan di luar negeri, apal'rila ada

{dalam jutaanrupiah}

No" POS,FOS
ihJlil\i tt-tuAl.

3$ Sepiember 2AI9

t.

k.

l.

Beban tenaga keria

Beban promosi

Beban lainnya

35A,187

18,871.

221,426

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Btrnga Bersih (528,929)

LABA {RUGI) OPERASIONAL 199,957

PENDA.PAT'AN {BEBAN} NON OPERASIONAL

1.

l

Keunfungan (kerugian) penjualan aset tetap cian inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya 24,872'.

LABA {RUGI} NON OPEITASIONAL (24,872)

L,S,BA (RUGI) TAHUI"{ BERJALAN 175,485

Pajak Pengfrasilan
a. Taksirqn pajak tahun berjalan

b. Pendaplatan (beban) pajak tangguhan

43,771.

,43,771

LABA (RUGI) BERSIH 131,31"4

LABA {RUGi} KON..{PREHE}JSiF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a, Keuntungan revaluasi aset tetap

b. Keuntungan (keru11an) akhrarial program imbalan pasti

c, Bagian pendapatan komprehensif lain dari entiLas asosiasi

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

laba rugi

{159,048)

(1,62,863

3,815

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

asing

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

C

d.

e.

Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

Lainnya

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
rug,i

7,800

3,985

3,815

PENGHASILAN KOMPREHENSIFLAIN TAHUN BERJALAN - NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (151,248

TOTAL LABA (RUGI} KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

TITANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT X*)

t19,934|


