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Keteranganrangan:

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

Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,

Pernbiayaan, Iiarah - net, Transaksi multijasa - net.

2) , Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disaiikan secara netto dalam Neraca.

3) , Disi hanya sarnpai PSAK yang terkait berlaku
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