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Per-rempatan pada Bank Indonesia

PenemPatan Pada bank lain

Tagihan sPot dan elerivatif

'at berharga

a. Diukur pada nilai waiar melalui laporan 1'abaf tugi

b. Tersedia untuk cliiual

:. Dimiliki hingga iatuh temPo

. Piniaman yang diberikan dan piutang

rat berharga yang diiual dengan ianfi dibeli kembali (repo)

.gihan atas surat berharga yang dibeli dengan ianji diiual kembali (rmerse repo)

hgihan akseptasi

Kredit

a. Diukur pada rrilai waiar melalui laporan laba/rugi

b. Tersedia untuk diiual

c. Dimiliki hingga iatuh temPo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pembiayaansyariah 
1)

yertaan

kerugian penurunan nilai aset keaangan - f -

. Surat berharga

b. Kredit
:. Lainnya

Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
Aset tetap dan inventaris

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

b. Asetyang diambil alih
c. Rekening tunda

d. Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di Irrdonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

ngan kerugian penurunan nilai aset non keuangan-/- Form 2

pernbiayaan 1)

set paiak tangguhan

set lainnya

AL ASET
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tro
hbungan

mpanan berjangka

Dana investasi rarcnue skaring
Piniaman dari Bank Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACAi BULANAN

PT. Bank SulutGo

PER 28 FEBRUARI 2018
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23.

Piniaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji ditreli kembali (repo)
Utang akseptasi

'at berharga yang diterbitkan
Piniamanyang diterima
Setoran jaminan

Liabilitas antar kantor 2)

a. Melakukan kegiataa operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar lndonesia
Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya

Dana investasiprofit sh.airug 1)

TOTAL LIABILMAS

l disetor

a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-
. Saham yang dibeli kemtrali (treasury stock) -/-
ambahan modal disetor

. Agio

b. Disagto -/ -

c. Modal sumbangan

d. Darra setoran modal
e. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat peniabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untuk dijual
. Bagian efektif lindung nilai arus kas

. Keuntungan revaluasi aset tetap

. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprel"rensif lain

h. Lainnya

isih kuasi reorganisasi 3)

lisih restrukturisasi entitas sepengendaii

Ekuitas lainnya

ng.ln

a. Cadanganumum
b. Cadangan tuiuan

Laba/ntgi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berfalan

TOTAL EKUITAS

AL LIAB1LITAS DAN EKUITAS
Keteranganrangan :

1) , Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardft,
Pembiayaar; Ijarah - net, Transaksi mulhjasa - net.

2) , Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) , Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

PCIS - POS
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