
LAPORAN POSISI KEUANGAN {NERACA) BULANAN

PT. BANK SULUTGO

PER 29 FEBRUARI 2O2O

{dnl*m utaan rupiah)

1,629.768

1.614.3s9

9.923.410

INDITI}UAI"
PER 29 FEBRUART 2O?O

,r{as

mpatan pada Bank lndonesia

Penempatan pada bank lain
'agihan spot dan derivatif

Surat berharga

. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugr

,. 'fersedia untuk dijual

Dimiliki hingga jatuh tempo

. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Surat berharga yang dijuai denganjanji dibeli kembali (repo)

gihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dr3m1 kembali {reverse repo}

ihan akseptasi

Kredit

a. Diuknr pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

b. Tersedia untuk dr.1ual

Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

iayaan syariah 1)

Penyertaan

Cadangan kerugian penuflrnan nilai aset keuangan -/-

a. Surat berharga

b. Kredit

Lairurya

Aset tidak berwuiud

Akumuiasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

Aset tetap dan inventaris

Akumulasi penlusutan aset tetap dan inventaris -l-

Aset non produktif

a. Properti terbengkalai

b. Aset yang diambil alih

Rekening tunda

. Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasionai di Indonesia

ii. Melakrkan kegiatan operasional di luar Indonesia

dangan kerugian pemrrunan nilai aset non keuangan -/- Form 2

Sewa pembiayaan 1)

Aset pajak tangguhan

Aset lainnya
'AL ASET

10.

11.

12.

13.

16.

17.

18.

19.

'o

'abungan

Simpanan beqangka

192"147

1,051,492

103,413

522,147

208,064

314,084

1,307.171

12,100,534

12,100,534

978

15.

1.

2.

3.



{tiaiam

IN}IVI}UAL
PER 29 FEBRUARI 2O2O

Dana investas i revenue sharing 1)

iniaman dari Bank Indonesia

Pinjaman dari bank lain

Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yang dijual denganjanji dibeli kembah (repo)

Utang akseptasi

Surat berharga yang diterbitkan

Pinjaman yang diterima

Setoran jaminan

Liabilitas antar kantor 
2)

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas paj ak tangguhan

Liabilitas lahrrya

Dana investas i profit sharing 1'

TOTAL LIABILITAS

EKTNTAS

Modal disetor

a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -l-

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -l-

Tambahan modal disetor

. Agio

b. Disagio -/-

c. Modal sumbangan

d. Dana setoran modal

e. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif lain

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalammata uang asiag

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

untuk dijuai

Bagian efektif irndung nilai ams kas

Keuntungan revaluasi aset tetap

Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan lkerugian) alluarial program imbalan pasti

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

h. Laimya

Seli.sih kuasi reorganisasi 3)

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

itas lainnya

n

. Cadanganumum

. Cadangantujuan

ba/rugt

. Tahun-tahun lalu

,. Tahun berjalan

TOTAL EKUITAS

]TA1, I,IARILITAS DAN EKIJITAS

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

24.

21.

22.

23.

Keterangan:

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki lruS (Jnit Usaha Syariah)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1,1

2



(dalam jutaan rupiah)

No, POS. FOS
Sandi

Pembiayaan syariah ariaralatnmeliputi Murabahah - net, Salam, lstishna - net, Qardh,

Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.

2) , Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.

3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku


