
LAI}ORAN FOSISI I{EUANGAN {NERACA} BULANAN

PT. BankSulutGo

PER 30 NOVEMBER 2019

{dalarn jataan

INDItr/IDUAL
PER 30 NOVEMBER 2S19

12,228,494

\2,228,490

978

(135,762)

(134,784)

{e78)

379,997

(156,177)

36,857

219,931

2%l 1:6,215,853

Kas

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain

Tagihan spot dan derivatif

urat berharga

a. Diukur pada nilai waiar melalui laporan laba/rugr

b. Tersedia untuk dijual

. Dimiliki ltingga jatuh temPo

Pinjaman yang riiberikan dair piutang

rat berharga yang dijual dengan ianji dibeli kembali (repo)

hgihan atas surat berharga yang dibeli dengan fanii diiual kembali (rerserse repo)

'agihan akseptasi

Kredit

. Diukur pada nilai lvajar meialui laporat laba/ ragt

b. Tersedia untuk dijuai

, Dimiliki hingga jatuh tempo

. Piniamanyang diberikan dan piutang

biayaan syariah 1)

Penyertaan

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

. Kredit

. Lainnya

set tidak herlt ujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwulud -/-
set tetap dan inventaris

kumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -,/-

set non produktif
Properti terbengkalai

Aset yang diambil alih

. Rekening tunda

Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

n kerugian peftlrurian nilai aset non keuangan -/- Form

a pembiayaan 1)

set pajak tangguhan

Aset lainnya

AL ASET

10.

11.

12.

13.

1,1

1:

16.

17.

18.

19.

LIABILITAS DAN EKUITAS

1.

2.

3.

LTAB]LTTAS

'abungan
2,448,157

L834,918

9,944,7L7impanan berlangka

1.

2.
4J.

4.

5.

6.

7.

8.

9"



(dalam

INDlVIDUAL
PER 3S NOYEMBER 2019

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

L5.

1.6.

17.

18.

19.

24.

21.

22.

23.

24.

Dana investa si reoenue 
"hoirrg 

1)

Pinjaman dari Bank Indonesia

Piniaman dari bank lain

Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yang diiual dengan janji dibeli kernbali (repo)

Utang akseptasi

Surat berhar ga y ang ditertritkan

Pinjaman yang diterima

Setoran jaminan

Liahilitas antar kantor 2)

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya

Dana investa si profit shaing 1)

TOTALLIABILITAS

EKUITAS

Modal disetor

a. Modal dasar

Modal yang belum disetor -/-
. Saham yang dibeli kembali {treasury stock) -/-

Tambahan modal disetor

a. Agio

b. Disagio -/-
c. Modal sumbangan

d. Dana setoran modal

e. Lainnya

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

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

tersedia untuk diiual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

d- Keuntungan revaltasi aset tetap

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya

isih kuasi reorganisasi 3)

isih restrukturisasi entitas sepengendali

Ekuitas lainnya

ngan

. Cadangan umum

b. Cadangan tujuan

L,aba/rugi

. Tahun-tahun lalu
Tahun berialan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILMAS DAN EKUITAS

27,837

24,836

3,001

81,509

643

157,M7

(89,062)

1e880

3%,929

349,403

41,525

151,781

151,781

't,597,746

16,215,853
Keterangan:

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

110,934

398

282,952

L4,61B,L07

945,691,

1,500,000

,,


