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Table&Graph prezentuje raport dotyczący sektora bankowego. W raporcie 

przedstawione zostało zagadnienie ryzyka walutowego portfela 

kredytowego banków komercyjnych, na podstawie analizy Grupy mBank 

S.A. oraz Commerzbank AG. 

W raporcie między innymi: 

Struktura walutowa portfela kredytowego Grupy mBank S.A. oraz 

Commerzbank AG w latach 2004 – 2013 

Analiza wartości i procentowego udziału kredytów udzielonych w poszczególnych 

walutach przez oba banki w badanym okresie 10 lat. 

Analiza źródeł finansowania kredytów walutowych Grupy mBank S.A.  i 

Commerzbank AG w latach 2004 – 2013 

Analizie poddane zostały źródła finansowania kredytów walutowych obu 

grup kapitałowych. Przeanalizowane zostały takie pozycje bilansowe jak 

zobowiązania wobec klientów (depozyty) oraz zobowiązania wobec 

instytucji finansowych. 
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Struktura walutowa portfela 

kredytowego Grupy mBank S.A. 

oraz Commerzbank AG w latach 

2004 – 2013 

 

Analizując zagrożenia związane z 

fluktuacjami kursu walutowego 

trzeba być świadomym tego, iż 

zagrożenia tego nie da się w pełni 

wyeliminować. Można się 

zabezpieczać poprzez stosowanie 

różnych technik hedgingowych, 

poprzez kontrakty opcyjne itd. 

Jednak metody te nie wyeliminują 

nigdy w 100% ryzyka kursu 

walutowego. Warto również o tym 

pamiętać analizując walutowy portfel 

kredytowy banku. Wydawać by się 

mogło, iż banki są wolne od tego 

zagrożenia, ponieważ całe ryzyko jest 

„przerzucane” na klienta. Jednak, 

jeżeli nastąpi gwałtowny wzrost 

wartości waluty, w której został 

udzielony kredyt, to wzrasta ryzyko, 

że klient nie będzie w stanie 

uregulować zobowiązania. Ponadto 

sam bank również jest klientem, na 

którym spoczywa ryzyko kursu 

walutowego, ponieważ walutę na 

udzielenie musi skądś mieć, np. z 

depozytów lub pożyczek od innych 

banków. Są to jednak zobowiązania, 

które bank będzie musiał 

uregulować. Tak, więc z punktu 

widzenia bezpieczeństwa krajowego 

systemu bankowego, preferowane 

powinny być kredyty w walucie 

krajowej. Jeżeli kredyty w walucie 

obcej będą dominować w całym 

portfelu kredytowym danego banku, 

oznacza to, że bank ten jest wysoce 

narażony na ryzyko kursu 

walutowego i powinien dążyć do 

zapewnienia odpowiednich proporcji 

kredytów walutowych do kredytów 

w walucie krajowej.  

Jako pierwszy zostanie poddany 

analizie portfel kredytowy Grupy 

mBank S.A.. W roku bazowym 2004 

wartość wszystkich udzielonych 

kredytów przez bank wynosiła 13,5 

mld zł, a w roku 2013 było to już 

ponad 68 mld zł, oznacza to wzrost o 

404% w ciągu dekady. W swoich 

sprawozdaniach Grupa mBank S.A. 

wyszczególnia cztery główne waluty 

zagraniczne, na które udzielała 

kredytów, są to dolar amerykański, 

euro, frank szwajcarski oraz funt 

brytyjski. Analizując portfel Grupy 

mBank S.A. szczególną uwagę zwraca 

ekspansja kredytów frankowych oraz 

w nieco mniejszy sposób tych w euro 

w całym portfelu kredytowym. 

Kredyty udzielone we franku 

szwajcarskim w ciągu dziesięciu lat 

wzrosły o 958%, z 1,8 mld zł w 2004 

roku do 19,4 mld zł w 2013 roku. Jest 

to ogromny wzrost, przy czym 

największa ekspansja kredytowa w 

tej walucie przypada na rok 2008, 

kiedy to wartość kredytów wzrosła o 

ponad 10 mld zł w stosunku do roku 

poprzedniego. Czynnikiem 

wpływającym na taki boom kredytów 

we frankach na pewno była jego cena 

w tamtym okresie, na 31.01.2007 

roku kurs franka szwajcarskiego 

wynosił 2,16 zł a na koniec 2008 2,80 

zł. Oznacza to, że frank był w tamtym 

okresie bardzo tani, a w połączeniu z 

sytuacją, w której wiele osób nie 

mogło uzyskać kredytu złotowego 

decydowało się na kredyt we 

frankach.  

Warto również zaznaczyć, że w 

większości były to kredyty 

mieszkaniowe, a więc 

charakteryzujące się długim okresem 

spłaty. Sytuacja ta sprawiła, że 

mBank na wiele lat wpisał pozycje 

frankowe do swojego bilansu, co 

może wiązać się z problemami. Jeżeli 

wartość franka na dzień bilansowy 

wzrośnie to oznacza to, że w 

przeliczeniu na złotówki aktywa 

powiększyły się, jednak wiąże się to 

również z potrzebą zwiększenia 

rezerw z tytułu ryzyka kredytowego. 

Dlatego też fluktuacje walutowe 

mogą zachwiać wieloma pozycjami 

bilansowymi Grupy.  

Drugą walutą, która zwiększyła swój 

udział w udzielanych kredytach jest 

euro. W roku 2004 kredyty w euro 

wynosiły 2,9 mld zł natomiast w roku 

2013 było to już ponad 12 mld 

(wzrost o 316%). Porównując to z 

kredytami udzielonymi w złotych, 

których wartość wzrosła o 350% 

szczególne wrażenie robi wzrost w 

ciągu dekady kredytów udzielonych 

we franku szwajcarskim. Kredyty 
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udzielone przez Grupę mBank S.A. w 

latach 2004 – 2013 w podziale na 

waluty kredytu prezentuje wykres na 

poprzedniej stronie. 

Portfel kredytowy Grupy mBank S.A. 

od 2004 roku był mocno 

zdywersyfikowany pod względem 

waluty, w której kredyty były 

udzielone. Jednak kredyty w walucie 

krajowej stanowiły 55% całego 

portfela. Wraz z upływem czasu 

sytuacja ta zmieniała się a udział ten 

w 2013 spadł poniżej 50%, natomiast 

rekordowym pod tym względem był 

rok 2011, kiedy udział kredytów w 

walutach obcych wyniósł aż 59%.  

W ciągu dekady największą wagę 

poza kredytami w złotych, uzyskały 

kredyty we frankach szwajcarskich, 

ich udział w całym portfelu w 2004 

roku wynosił zaledwie niecałe 14%, 

natomiast w roku 2013 udział ten 

wzrósł do 28%, czyli udział ten w 

ciągu 10 lat podwoił się. Najwyższy 

udział kredytów we frankach 

przypada na rok 2009, w którym 

udział ten sięgną ponad 38%.  

Dosyć dużą wagę w portfelu 

odgrywają kredyty w euro, jednak tu 

udział spadł z ponad 21% w 2004 

roku poniżej 18% w roku 2013. Swój 

udział w portfelu kredytowym traciły 

również kredyty udzielone w 

dolarach amerykańskich. Ich udział 

spadł z 8,5% w 2004 roku poniżej 2% 

w 2013. Udział kredytów w funtach 

brytyjskich przez cały okres miał 

marginalny udział znacznie poniżej 

1%. Udział kredytów w 

poszczególnych walutach w okresie 

2004 – 2013 prezentuje wykres obok. 

Wartość portfela kredytowego 

Commerzbank AG w ciągu 

analizowanego okresu wzrosła o 

81%, ze 136 mld euro w 2004 roku do 

246 mld euro w roku 2013. W 

sprawozdaniach Commerzbanku 

wyróżnione są pozycje kredytowe w 

trzech głównych walutach: dolarze 

amerykańskim, złotym polskim oraz 

funcie brytyjskim.  

W przypadku portfela Commerzbank 

AG poza kredytami w euro, spośród 

tych udzielonych w walucie obcej 

wyraźnie dominują kredyty w 

dolarach amerykańskich. W roku 

2004 Commerzbank w swoim 

bilansie miał kredyty dolarowe o 

wartości 20 mld euro a w roku 2013 

było to już 31 mld euro (wzrost o 

56%). W porównaniu do dynamiki 

wzrostu kredytów w euro nie jest to 

wysoka wartość, kredyty w euro 

wzrosły w analogicznym okresie o 

75%.  

W przypadku kredytów w walucie 

złoty polski w roku 2004 bilans nie 

wyszczególnia tej pozycji, dlatego 

jako bazową przyjęta zostaje ta z 

2005 roku wynosząca niecałe 2,5 mld 

euro. W 2013 wartość ta wzrosła o 

243% do blisko 8,5 mld euro.  

Podobny wzrost, bo 231% odniosły 

pozycje kredytowe w funtach 

brytyjskich, z 2 mld euro w 2004 roku 

do ponad 7 mld euro w 2013.  

Wartości portfela kredytowego 

Commerzbank AG za okres 2004 – 
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2013 w podziale na waluty kredytu 

prezentuje wykres na poprzedniej 

stronie. 

Portfel kredytowy Commerzbank AG 

nie jest tak zróżnicowany pod 

względem udziału kredytów w 

walutach obcych jak ten Grupy 

mBank S.A.. Udział kredytów 

udzielonych w euro przez cały 

analizowany okres przekraczał 70%, a 

w roku 2006 stanowił nawet ponad 

80%. Największy udział spośród 

kredytów udzielonych w walutach 

obcych mają te w dolarach. W 2004 

roku stanowiły blisko 15% jednak w 

2013 roku ich udział zmalał do 

niecałych 13%. Udział kredytów w 

złotych regularnie rośnie jednak jego 

udział jest małoznaczący, w 2013 

wyniósł 3,4%. W podobnych 

granicach kształtuje się udział 

kredytów w funtach brytyjskich, 3% 

w 2013 roku. Udział w portfelu 

poszczególnych kredytów w podziale 

wg walut prezentuje wykres obok. 

Podsumowując analizę portfeli 

kredytowych w podziale według 

waluty udzielonego kredytu Grupy 

mBank S.A. i Commerzbank AG w 

okresie od 2004 do 2013 roku 

możemy wyciągnąć cztery główne 

wnioski.  

Po pierwsze udział kredytów w 

walutach obcych jest znacznie wyższy 

w przypadku Grupy mBank S.A. i 

przez cały analizowany okres zbliżony 

jest do 50% całego portfela 

kredytowego a nawet przekracza ten 

poziom w 2013 roku. W 

Commerzbank AG udział kredytów w 

walutach obcych stanowi mniej niż 

30% przez cały okres.  

Drugi wniosek dotyczy waluty 

dominującej, w której zostały 

udzielone kredyty. W Grupie mBank 

S.A. największy udział spośród 

kredytów w walutach obcych mają te 

udzielone we franku szwajcarskim. 

Ich udział w całym portfelu sięgał 

nawet 38% w roku 2009. W 

przypadku Commerzbanku walutą 

dominującą wśród kredytów 

udzielonych w walucie obcej jest 

dolar amerykański. Jednak udział 

tych kredytów w całym portfelu nie 

stanowi tak dużego udziału jak w 

przypadku kredytów we frankach w 

Grupie mBank S.A. i średnio przez 

cały okres stanowi ok 12%.  

Trzeci wniosek dotyczy dynamiki 

całego portfela kredytowego obu 

banków. Dynamika wzrostu portfela 

kredytowego w Grupie mBank jest 

znacznie wyższa, w ciągu 10 lat 

wartość portfela wzrosła o 404% 

podczas gdy portfel Commerzbanku 

w analogicznym okresie wzrósł o 

81%. Świadczy to jednak o stanie 

rozwoju i zaawansowania obu 

instytucji, Commerzbank to 

instytucja działająca od 

dziesięcioleci, podczas gdy mBank to 

stosunkowo młoda firma.  

Ostatnim wnioskiem jest wpływ 

zmian kursu walutowego na bilans 

spółki. Deprecjacja waluty krajowej 

względem waluty, w której udzielony 

kredyt (np. frank szwajcarski) z 

punktu widzenia bilansowego 

powoduje, że w przeliczeniu na 

walutę krajową wartość aktywów 

wzrasta. Jednak wiąże się to 

jednocześnie ze wzrostem liczby 

kredytów zagrożonych oraz ze 

zwiększoną wartością odpisów z 

tytułu utworzenia rezerwy.   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Commerzbank AG 
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Analiza źródeł finansowania 

kredytów walutowych Grupy 

mBank S.A. i Commerzbank AG 

w latach 2004 – 2013. 

 

Po analizie portfeli kredytowych w 

podziale na waluty, w których te 

kredyty zostały udzielone, warto 

przeanalizować skąd obie instytucje 

pozyskały tak znaczne środki 

walutowe w celu udzielenia 

kredytów. Jedną z metod pozyskania 

środków w walutach obcych są 

depozyty od klientów.  

Jak widzimy na wykresie obok, 

depozyty ogółem w ciągu dekady 

wzrosły z 14 mld zł w 2004 do 61,7 

mld zł w roku 2013 (wzrost o 334%). 

W przypadku depozytów 

walutowych możemy zauważyć, że to 

nie frank szwajcarski jest dominującą 

walutą a jest nią euro.  

Wielkość depozytów we frankach w 

roku 2013 jest najwyższa i wynosi 

ponad 426 mln zł. Jeżeli jednak 

zestawimy tą wielkość z wysokością 

kredytów we frankach w roku 2013 

to otrzymamy wskaźnik kredyty do 

depozytów na poziomie 4535%, co 

oznacza bardzo wysokie 

niedopasowanie depozytów 

względem kredytów. Co więcej w 

poprzednich latach sytuacja ta 

wygląda jeszcze gorzej, w roku 2009 

wskaźnik ten osiągnął wysokość 

84548%, na ponad 20 mld zł 

kredytów we frankach przypadały 

depozyty we frankach o wartości 

nieco poniżej 24 mln zł.  

W przypadku pozostałych walut 

dopasowanie to (wskaźnik 

kredyty/depozyty) nie osiąga aż tak 

ogromnych wartości. Co więcej w 

przypadku dolara w roku 2013 

depozyty przewyższały wartość 

kredytów udzielonych w tej walucie 

(kredyty/depozyty dolarowe 69%). W 

przypadku euro w 2013 roku 

wskaźnik kredyty/depozyty dla tej 

waluty wyniósł 132%.  

Na podstawie tej analizy możemy 

stwierdzić, iż mBank nie udzielał 

kredytów we frankach szwajcarskich 

z pozyskanych z depozytów od 

klientów franków, a jeżeli już to była 

to nieznaczna część tych kredytów.  

Udział depozytów w złotych jest 

dominujący w ogóle zobowiązań 

wobec klientów Grupy mBank S.A. 

przez cały analizowany okres udział 

ten oscylował w granicach 80%. 

Drugą pod względem udziału w ogóle 

depozytów walutą było euro. Jego 

udział wynosił średnio 12%. Średni 

udział przez okres 2004- 2013 dla 

depozytów w dolarach do ogółu 

depozytów wynosił natomiast 4%, a 

depozytów we frankach 

szwajcarskich średnio 0,1% co 

pokazuje marginalną skalę 

depozytów w tej walucie. Udział 

depozytów w funtach brytyjskich jest 

równie marginalny, co tych we 

frankach i średnio wynosił 0,2%. 

Udział poszczególnych depozytów w 
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podziale na waluty w okresie od 2004 

do 2013 roku prezentuje wykres na 

poprzedniej stronie. 

Depozyty Commerzbanku AG 

podobnie jak w przypadku polskiego 

banku dominują w rodzimej walucie 

(euro). Zobowiązania wobec 

klientów wzrosły przez dziesięć lat o 

163% do 276,5 mld euro w 2013 

roku. Pomijając depozyty w euro 

dominują te w walucie dolara 

amerykańskiego.  

W roku 2004 Commerzbank AG 

posiadał depozyty dolarowe w 

wysokości 17 mld euro a w 2013 24 

mld euro (wzrost o 41%). Wskaźnik 

kredyty/depozyty w walucie dolar 

amerykański w roku 2013 wynosił 

131% a rok wcześniej, 219% czyli 

widać znaczącą poprawę tego 

wskaźnika.  

W przypadku depozytów złotowych 

w ciągu 9 lat1 wzrosły z 4,3 mld euro 

w 2005 do 11,4 mld euro w 2013 roku 

(wzrost o 166%). Wskaźnik kredyty 

do depozytów w złotych polskich w 

2013 roku wyniósł 74%, czyli 

depozytów było więcej niż kredytów 

w tej walucie a sytuacja ta miała 

miejsce przez cały analizowany okres.  

Wskaźnik kredyty/depozyty w 

walucie funt brytyjski w 2013 roku 

wynosił 190% a w roku poprzednim 

406%, co zostało spowodowane 

dużym spadkiem kredytów 

udzielanych w tej walucie (spadek o 

                                                           
1 W roku 2004 zobowiązania wobec 
klientów w walucie złoty polski nie 
zostały wyszczególnione w sprawozdaniu 

ponad 50%). Udział depozytów w 

walutach obcych podobnie jak w 

przypadku kredytów Commerzbanku 

jest stosunkowo niski, średnio przez 

analizowany okres wynosił 24%. 

Największy udział spośród 

depozytów walutowych miały te w 

dolarach amerykańskich średnio 8%, 

depozyty złotowe średnio stanowiły 

4% a te w funtach brytyjskich 1%. 

finansowym Commerzbank AG, jako 
osobna pozycja 

Udziały te w poszczególnych latach 

prezentuje wykres poniżej. 

Inną metodą pozyskania środków w 

walutach obcych przez instytucję 

finansową jest pożyczka na rynku 

międzybankowym. Zobowiązania 

wobec instytucji finansowych 

ogółem Grupy mBank S.A. wzrosły w 

ciągu dekady o 206% z 6,3 mld euro 

do ponad 19 mld euro. Co ciekawe 

dominują tu zobowiązania nie 
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złotowe a te we frankach 

szwajcarskich. Zauważalny jest tu 

ogromny wzrost tych zobowiązań. W 

roku 2004 zobowiązania Grupy 

mBank S.A. wynosiły 324 mln zł, a w 

roku 2013 było to już 13,7 mld zł 

(wzrost o 4161%).  

W tym samym czasie zobowiązania 

wobec instytucji finansowych w 

złotych polskich wzrosły o 49% z 

niecałych 3 mld zł w 2004 do 4,3 mld 

zł w 2013 roku. Analizując źródło 

pozyskania franków szwajcarskich 

pod udzielone kredyty możemy dojść 

do wniosku, że głównym źródłem 

były pożyczki na rynku 

międzybankowym.  

Jeżeli by zbudować wskaźnik 

opisujący stosunek kredytów do 

zobowiązań wobec instytucji 

finansowych we frankach 

szwajcarskich to w roku 2012 

wskaźnik ten wynosiłby 140%, co 

oznacza, że na każde 100 zł 

zobowiązań wobec banków we 

frankach przypada 140 zł udzielonych 

kredytów we frankach. Możemy 

wyróżnić dwa okresy, w których 

Grupa mBank S.A. dynamicznie 

pozyskiwała franka na rynku 

międzybankowym, pierwszy to rok 

2006, kiedy to zobowiązania wobec 

innych banków w tej walucie wzrosły 

o 1029% względem roku 

poprzedniego oraz drugi okres, rok 

2008 wzrost o 148%. Warto 

zaznaczyć, że kurs franka 

szwajcarskiego w tym okresie był 

znacznie poniżej 3 zł, na koniec 

grudnia 2006 roku wynosił 2,38 zł a 

na koniec 2008 roku 2,80 zł. Niska 

cena franka spowodowała, że bank 

sam chętnie pozyskiwał tą walutę a 

następnie udzielał w niej dużej ilości 

kredytów.  

Zauważalny jest również spadek 

zobowiązań wobec instytucji 

finansowych w euro. W roku 2004 

wynosiły one 2,3 mld zł a w 2013 

tylko 368 mln zł (spadek o 84%). 

Zobowiązania w dolarach wzrosły z 

393 mln zł w 2004 do 416 mln w 2013 

roku (wzrost o 6%), a w funtach 

brytyjskich zmalały z 6,5 mln zł w 

2004 roku do 1 mln zł w 2012 roku. 

Na poniższym wykresie zostały 

przedstawione wartości zobowiązań 

wobec instytucji finansowych Grupy 

mBank S.A. w podziale na waluty za 

okres od 2004 do 2013 roku. 

Analizując udział zobowiązań wobec 

instytucji finansowych w różnych 

walutach szczególnie zwraca uwagę 

ekspansja tych zobowiązań we 

franku szwajcarskim. W 2004 roku 

zobowiązania w tej walucie stanowiły 

zaledwie 5% wszystkich zobowiązań 

wobec instytucji finansowych. W 

2013 roku udział ten wzrósł do 72%, 

a rekordowy udział odnotowany 

został w roku 2012, aż 78% 

wszystkich zobowiązań wobec 

instytucji finansowych.  

Udział zobowiązań w innych 

walutach (łącznie z tymi w złotych) 

spada. Statystyka ta pokazuje, że 

głównym źródłem pozyskania tak 

znacznych ilości franka 

szwajcarskiego był rynek 

międzybankowy, szczególnie w 

okresie, kiedy kurs tej waluty był niski 

(w latach 2006-2008 znacząco 

poniżej 3 zł). Udział zobowiązań 

wobec instytucji finansowych według 

walut w latach 2004 – 2013 

prezentuje wykres poniżej. 
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Zobowiązania wobec instytucji 

finansowych Commerzbank AG 

zmniejszyły się, w 2004 roku wynosiły 

115 mld euro, podczas gdy w roku 

2013 wynosiły 77,7 mld euro (spadek 

o 33%). Jedynie zobowiązania w 

dolarach i złotych polskich wzrosły w 

tym czasie, odpowiednio o 15% i 

98%. Wskaźnik kredyty do 

zobowiązań wobec instytucji 

finansowych w dolarach w 2013 roku 

wyniósł 203%, a średnio przez cały 

okres wynosił 139%. W przypadku 

złotych wartość tego wskaźnika za 

rok 2013 wynosi 823% a średnia za 

okres 780%. Zobowiązania wobec 

instytucji finansowych w podziale 

walutowym prezentuje wykres obok. 

Dominujący udział w zobowiązaniach 

wobec instytucji finansowych 

Commerzbank AG maję te udzielone 

w euro, ich średni udział przez okres 

od 2004 do 2013 roku wynosił 69%. 

Największy udział spośród 

zobowiązań wobec instytucji 

finansowych w walucie obcej mają te 

udzielone w dolarach (średnio 20%), 

następnie te w funtach brytyjskich 

(średnio 4,3%), a zobowiązania w 

złotych mają marginalny udział 

(średnia poniżej 1%). Wartości te 

prezentuje wykres poniżej.  

Podsumowując obie instytucje Grupa 

mBank S.A. oraz Commerzbank AG 

różnią się od siebie pod względem 

wysokości oraz udziału zobowiązań 

wobec klientów i instytucji 

finansowych w różnych walutach. 

Commerzbank AG większość 

kredytów udzielił w euro i w tej też 

walucie dominują jego zobowiązania. 

W przypadku Grupy mBank S.A. 

blisko połowę portfela kredytowego 

stanowią kredyty w walutach obcych 

i odzwierciedlenie tego stanu 

widzimy również w strukturze 

walutowej zobowiązań wobec 

instytucji finansowych.  

Pierwszym wnioskiem po analizie 

źródeł finansowania kredytów przez 

oba banki jest to, że Grupa mBank 

S.A. wykazuje w bilansie brak 

pokrycia kredytów walutowych (w 

szczególności we franku 

szwajcarskim) depozytami 

walutowymi. 

Głównym wnioskiem po analizie 

portfela kredytowego oraz analizie 

zobowiązań pod kątem ich waluty 

jest to, że Grupa mBank S.A. posiada 

duży portfel kredytów we franku 

szwajcarskim a środki na udzielenie 

tych kredytów Grupa pozyskała 

głównie na rynku międzybankowym. 

Tak duży portfel kredytowy oraz 

zobowiązania w walucie obcej wiążą 

się z dużą ryzykownością tych pozycji 

w bilansie Grupy. Oznacza to tyle, że 

połowa portfela kredytowego i około 

70% zobowiązań wobec instytucji 

finansowych jest narażona na ryzyko 

związane z fluktuacjami kursu 

walutowego. 

Drugim wnioskiem jest to, że 

Commerzbank AG na tle Grupy 

mBank S.A. charakteryzuje się 

większą jednolitością pod względem 

waluty zarówno kredytów jak i 

zobowiązań, mają one mały udział w 

ogóle a przeważają pozycje w euro. 

Oznacza to, że mniejsza część pozycji 

bilansowych Commerzbank AG, w 

porównaniu z Grupą mBank S.A., jest 

narażona na ryzyko kursu 

walutowego. 
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