
POS - FOS

175,036

1,044,464

859,885

862,299

196,997

527,286

138,021,

71,4,465

11,2O5,685

11,245,585

978

Kas

Penempatan Pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain
'agihan spot dan derivatif

Surat berharga

Diukur pada nilai waiar melalui laporan laba/rugr

,. Tersedia untuk dijual

. Dimiliki hingga latuh temPo

. Pinjaman yang diberikan dan piutang

rat berharga ya.r.rg dilual dengan ianii dibeli kembali ?epo)

agihan atas surat berharga yang dibeti dengan janii dilual kembali (reoerx rEo)

agihan akseptasi

Diukur pada nilai waiar melalui laporan laba/rugi
,. Tersedia untuk diiual

. Dimiliki hinggaiatuh temPo

. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pembiayaan syariah l)

Penyertaan

gan kerugian penururnll nilai aset keuangan -/-
a. Suratberharga

b. Kredit
c. Lainnya

Aset tidakberwuiud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwuiud -l -
Aset tetap dan inventaris

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
Aset non produktif

Properti terbengkalai

Aset yang diambil alih
. Rekening tunda
. Aset antar k ntor 2)

i. Melakukan kegiataa operasional di lndonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

kerugian penurunan nilai aset nonkeuangan-,/- Form2

pembiayaan')
Aset pajak tangguhan

Aset lainnya

AL ASET

1..

2.

J.

4.

5.

10.

11..

12.

1a

1"4.

15.

L6.

17.

18.

19.

LAPORAN TOSISI KEUANGAN {NERACA} BULANAN

PT. Bank SulutGo

PER 31 MEI 2018

Tabungan

panan beriangka

Dana investasireoenue sharing 1)

Piniaman dari Bank lndonesia

Piniarnan dari bank lain

Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berhargayang diiual dengan janji dibeli kembali Sepo)

dalarn 11taan

1.

2.

3.

4.
q

6.

n

8.

2,959,772

L,462,962

9,295,906

Sandi



POs - P{}5

750,000

474

335,1.32

13,728,475

811814

1,500,000

(6U,186;

70,015

24,836

45,179

93,54

L,274

Utang akseptasi

' at b etlrar ga yang diterbltkan

jaman yang diterima

iaminan

Liabilitas antar kantor 
2)

. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas paiak tangguhan

Liabilitas lainnya

investasi profit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

EKUITAS

Modal disetor

. M<ldal dasar
,. Modal yangbelum disetor -/'
. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
arnbahan modal disetor

Agro

. Disagro -/-

. Modal sumbangan

Dana setoran modal

Lainnya

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

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

tersedia untuk dijual
c. Bagian efektlf lindung nilai arus kas

Keuntungan revaluasi aset tetap

. Bagial pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

. Keuntungan (kerugiad aktuarial program irnbalan pasti

Paiak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

h. Lainnya

isih kuasi reorganisasi 3)

isih restrukturisasi entitas sepengendali

Ekuitas lainnya

angan

a. Cadangan umum
Cadangan tujuan
af rugt

Tahun-tahun lalu

b. Tahunberjalan
TOTALEKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUITAS

9.

10.

11.

72.

13.

14.

15.

1.6.

Keterangan:

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)

Pembiayaan syariah antaralain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardtr,
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

\7.

18.

1,9.

24.

21.

22.

23.

2


