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Tabela 1. Porównanie wybranych danych inansowych 
przedstawianych przez Podkarpacki Bank Spó dzielczy w Sanoku oraz danych inansowych 
ustalonych w wyniku Oszacowania na 28 lutego 2019 r. (mln z )

Wyszczególnienie
Dane przedstawiane 
przez PBS w Sanoku

Dane 
z Oszacowania 1

Ró nica

Bilans

Rachunek zysków i strat

Raport z Oszacowania 1. Sporz dzony na dzie  28 lute-
go 2019 r.

In ormacja o przyczynach i skutkach przymusowej restrukturyza-
cji PBS, 

Decyzja. Sygn. sprawy DPR.721.4.2020
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