
LAPORAN POSISI KEUANGAN (]'{ERACA) BULANAN

PT. BankSuluCo
PER 28 FEBRUARI 2019

utaan ru

2,313,992

L444t199
g,009,936

trNDI1,'IDL)AL
I]ER 28 FEtsIIUARI 2OT9

Kas

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain
'agihan spot dan derivatif

rat berharga

. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugr
b. Tersedia untuk dijual

Dimiliki hingga iatuh tempo

. Piniaman yang diberikan dan piutang

rat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

hgihan atas surat berharga yang dibeli dengan ianji dijual kembali {rmerse repo)

'agihan akseptasi

Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/tugi
b. Tersedia untuk diiual

. Dimiliki hingga iatuh tempo

. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pembiayaan syariah 1)

Penyertaan

n kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
. Surat berharga

b. Kredit
. Lainnva

Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berw$rd-/-
Aset tetap dan inventaris

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

b. Aset yang diambil alih
. Rekening tunda

. Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

ngankerugian penurunan nilai asetnon ketangan-f- Form 2

pernbiayaan 1)

Aset pajak tangguhan

Aset lainlya
AL ASET

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1,6.

17.

18.

19.

LIABILITAS
ro

abungarr

mpanan beriangka

Dana investa si r roenue shaing
Pin]aman dari Bank Indonesia

1)

L.

2.

J.

4.

5.



dalam utaan ru iah)

IT{DIVIDUAL
PER 28 FEBI{UAtrTI2019

24,627

750,000

397

227,562

13,769,6L4

815,814

1,500,000

{684,186)

149,715

24,836

724,879

84,888

4,023

157,M7

Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yang dijual dengan ianii dibeli kembali(repo)

Utang akseptasi

Surat berhar ga y ar.g diterbitkan

Piniaman yang diterima

toran iarninan
Liabilitas antar kantor 2)

. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya

Dana investa si profit sharing 1)

TOTALLIABILITAS

EKUMAS

Modal disetor

a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
Tambahan modal disetor

. Agi<:

Disagio -/-
. Modal sumbangan

. Dana setoran modal

. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif lain
. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untuk diiual
. Bagian efektif lindung nilai arus kas

. Keuntungan revaluasi aset tetap

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

Pajak penghasilan terkait clengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya

ih kuasi reorganisasi 3)

isih restrukturisasi entitas sepengendali

Ekuitas lainlya
adangan

. Cadangan umum

. Cadangan tujuan
ba/rugi
Tahun-tahun lalu
Tahun berfalan

TOTALEKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUITAS

6.
.7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

19.

17.

18.

24.

21.

22.

23.

24.

POS. PL]S
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