
Bank     : PT. BANK ACEH SYARIAH
Periode : 31 Oktober 2018

(dalam jutaan rupiah)
BANK

31-Okt-18
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Operasional
1. Pendapatan penyaluran dana 1.808.534

a. Rupiah 1.808.534
i. Pendapatan dari piutang 1.415.800

 - Murabahah 1.415.121
 - Istishna' -
 - Ujrah 679

ii. Pendapatan  dari Bagi Hasil 84.219
 - Mudharabah -
 - Musyarakah 84.219

iii. Lainnya 308.515
b. Valuta asing -

i. Pendapatan dari piutang -
 - Murabahah -
 - Istishna' -
 - Ujrah -

ii. Pendapatan  dari Bagi Hasil -
 - Mudharabah -
 - Musyarakah -

iii. Lainnya
2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/- 480.711

a. Rupiah 480.711
480.711

-
b. Valuta asing -

-
-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  BULANAN

ii. Profit sharing

No. POS-POS

i. Non profit sharing
ii. Profit sharing

i. Non profit sharing
-

3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 1.327.823

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
1. Pendapatan operasional lainnya 216.179

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. surat berharga -
ii. spot dan forward -

b. Keuntungan penjualan aset:
i. Surat berharga -
ii. Aset ijarah -

c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised ) -
d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah -
e. -
f. -
g. 85.289
h. 130.890
i. Pendapatan lainnya -

2. Beban operasional lainnya 1.098.889
a. Beban bonus wadiah 1.402
b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : -

i. Surat berharga -
ii. Spot dan forward -

c. Kerugian penjualan aset : -
i. Surat berharga -
ii. Aset ijarah -

d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) -
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 164.553

i. Surat berharga -
ii. Pembiayaan dari piutang 143.517
iii. Pembiayaan bagi hasil 20.636
iv. Aset keuangan lainnya 400

f. Kerugian terkait risiko operasional -
g. -
h. -
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -
j. Beban tenaga kerja 458.495
k. Beban promosi 6.424
l. Beban lainnya 468.015

3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (882.710)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 445.113

Kerugian dari penyertaan dengan equity method
Komisi/provisi/fee  dan administrasi

ii. Profit sharing

Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Dividen
Komisi/provisi/fee  dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai



1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 14.159

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 14.159

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 459.272

Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan 114.818
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan -
LABA (RUGI) BERSIH 344.454

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

a.
b. -
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 2.266
a.
b.

2.266
c.
d.
e.

2.266

346.720

Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
Lainnya

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Keuntungan revaluasi aset tetap
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual


