
Bank      : PT BANK ACEH
Periode : 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

BANK
30-Sep-15

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah 1,434,170
b. Valuta asing

2. Beban Bunga
a. Rupiah 524,031
b. Valuta asing

Pendapatan (Beban) Bunga bersih 910,139

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 787,637
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 108,399

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -
ii. Kredit -
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya

b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan

i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )

e. Dividen 146

f.

g. 13,251

h.

i. Pendapatan lainnya 95,002

2. Beban Operasional Selain Bunga 679,238
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Spot dan derivatif

iv. Aset keuangan lainnya

b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market )

c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga

ii. Kredit

iii. Aset keuangan lainnya

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )

i. Surat berharga

ii. Kredit 32,929

iii. Pembiayaan syariah 1,692

iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional *)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

No. POS-POS

A. Pendapatan dan Beban Bunga

Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

Komisi/provisi/fee dan administrasi

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

Kerugian dari penyertaan dengan equity method
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f. Kerugian terkait risiko operasional *)
g.

h.

i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga kerja 394,522

k. Beban promosi 17,673

l. Beban lainnya 232,423

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 570,839

LABA (RUGI) OPERASIONAL 339,300

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 20,424

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 20,424

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 359,725

Pajak Penghasilan

a. Taksiran pajak tahun berjalan 89,931

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

LABA (RUGI) BERSIH 269,793

1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e.

2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

a.

b. 4,750-
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

d. Lainnya

e.

TOTAL LABA  KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 265,043

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss  dalam jumlah tertentu

**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

Kerugian dari penyertaan dengan equity method

komisi/provisi/fee dan administrasi

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba
rugi

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

1


