
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo

PER 31 IULI 2019

dalam iutaan ru

INDIVIDUAL
PER 31 JULI 2019

1,125,993

11,633,232

Kas

Penempatan pacla Bank Inclonesia

Penempatan pada bank lain
'agihan spot dan derivatif

berharga

. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugS

. Tersedia untuk dijual

Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

berharga yang dijual dengan janji dibeli kernbali (repo)

agihan atas surat berharga yang dibeti dengan janji dijual kembali (rett'r'sc repo )

agihan akseptasi

it
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/ rugi

Tersedia untuk dijual

. Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

iayaan svariah 1)

rvertaan

kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
Surat berharga

Kredit

. Lainava

tidak berwujud

amortisasi aset tidak berwujud -/ -

tetap dan inventaris

asi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
non produktif

Properti terbengkalai

Aset yang diambil alih

. Rekening tunda

.. Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional cli Indonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

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

pembiayaan 1)

pajak tangguhan

lainnya

AL ASET

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

J.

2/043,664

1,930,390

9,600,876

abungan

berjangka



(dalam utaan rupiah)

Dana investa 5i rrretttrc slttrittg t'

Pinjaman dari Bank lndonesia

Pinjan'ran dari bank lain

spot dan derivatif

tang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

tang akseptasi

t berharga yang diterbitkan

Pinjaman yang diterima

lamlnan

T,iabilitas antar kantor 2)

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional cli luar lndonesia

LiabiLitas pajak tangguhan

abilitas lairrrya

investasi profit sharing t)

TOTAL LIABILITAS

Modal disetor

Modal dasar

Modal yang belum disetor -/-
. Saham yang e-libeli kembali (treosunl stock) -/-
an'Lbahan n.rodal disetor

. Agio

. Disagio -/-
. Modal sumbangan

. Dana setoran modal

Lainnva

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

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelornpok

terseelia untuk dijual
. Bagian e{ektif 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 komprehensif lain

Lainnya

kuasi reorganisasi 3)

isih reskukturisasi entitas sepengendali

tas laimya

Cadanganumurn

Cadangan tujuan

/rugi
Tahun-tahun lalu
Tahun berialan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUITAS

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

"14.

15.

76.

17.

18.

19.

20.

2t.

22.

23.

24.

2


