
LAIORAN POSISI KEUANGAN {hTEEACA) BULA}IAN

PT. Bank SulutGo

PER 31 OKTOBER 2017

INDIVIDUAL
PER 31 OKTOBER 2017

ASET

{117,1

Kas

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain
hgihan spot dan derivatif

berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug|
b. Tersedia untuk clijual

c. Dimiliki hirgga jatuh tempo

d. Pinjaman vang diberikan dan piutang

rat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

agihan atas surat berharga yang dibeli rlengan janii dilual kembali {rraerse repa)

agihan akseptasi

Kredit
. Diukur pada niiai wajar melalui laporan labari mg;i

b. Tersedia untuk dijual
Dimiliki hingga jatuh tempo

. Piniaman yang diberikan dan piutang

Pembiayaan syariah 1)

Penyertaan

kerugian penllrunall nilai aset keuangan -1-
. Surat berharga

Kredit
. Lainnya

Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
Aset tel.aI d.ln inventaris

Akumuiasi penyusutan aset tetap dan inr.entaris -/-
Aset non prodrrktif
a. Properti terbengkalai

b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda

d- Asei antar kantor ?)

i. Melakukan kegiatan operasional cli Indonesia
ii. Melakukan kegialarr cperasional di luar Itdonesia

ngan kerugian penuruflan nilai aset non keuangan-/- Form2
a pctrtiay..., 1)

pajak tangguhan

lainlya
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Dar:ra investa si r ezt enue slwsi tt g 1)

2,713,457
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8,152,897

iaman dari Bank Indonesia

167,978

1,520,732

834,055
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429,549

350,636
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INDIYiDUAL
PER 31 OKIOBER 2017

Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
utang atas surat berharga ya,g dijual dengan ianji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi

rat berharga yang diterbitkan
Pinjamarr- yarr-g diteri.ma

n;amlnan

iabilitas antar kantor 2)

. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b" Melakukar"r kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Lial:ilitas lainn7,a

Dana investa si profit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

EKUITAS

L4oda1 disetcr

a. Modal dasar

b. Modai yang belum disetor -/-
c. Saham yang dibeli kernba-li (ireasurq stock) _ / -

ambahau modai disetor

" Agio
b. Disagio -l-
. Moclal surnbangan

.. Daua setoran modal

. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif lain
a' Penyesuaian akibat peniabaran laporan keuangan dalam mata ua*g asi,g
b' Keuntungan (ker,gian) dari perubahan *irai aset ke,angan daram kelompok

tersedia untuk dijual
c. Bagian efektil lindung nilai a-rus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap

Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasiian komprehensif lain
h. Lainlva

isih kuasi reorganisasi 3)

ih restrukturisasi entltas sepengenclali
Ekuitas lainrr-ya

n:Ian

a. Cariangan umuln
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
. Tahun-tahun lalu

Tal-run berjalan

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1) , Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Svariah)
Pembiayaan s)'ariah antara lain rneliputi Murabahah net, Salam, Istishna - net, eardll
Pernbiavaan, Ijarah - ne! Transaksi rnultijasa - net,

2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalarn Neraca.
3) ; Disi hanya sampai PSAI( yang terkait berlaku

6.

7.

8.

9.

10.
11
I l.

12.

I.)-

2


