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Wprowadzenie
Dnia 7 września 2012 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała projekt 
nowych wymogów dotyczących rachunkowości 
zabezpieczeń, stanowiący część MSSF 9 „Instrumenty 
finansowe”, który ma zastąpić MSR 39 „Instrumenty 
finansowe – ujmowanie i wycena”. Jest to kontynuacja 
prac nad projektem standardu wydanym w grudniu 2010 
roku, obejmującym tylko ogólny model rachunkowości 
zabezpieczeń.1

RMSR planuje wydanie ostatecznej wersji standardu przed 
końcem 2012 roku. Celem wydania kolejnego projektu 
(zamiast ostatecznej wersji standardu, co zazwyczaj 
następuje po publikacji projektu standardu) jest: 

• umożliwienie potencjalnym użytkownikom weryfikacji 
propozycji i przekazania uwag do RMSR;

• umożliwienie amerykańskiemu FASB analizy tej 
propozycji i przekazania przez niego uwag; 
 

1 Rada nadal rozważa model rachunkowości zabezpieczeń 
portfela (zwany również „zabezpieczeniem makro”). Oczekuje się 
wydania materiału do dyskusji pod koniec roku 2012.

• umożliwienie RMSR dodatkowych kontaktów 
z potencjalnymi użytkownikami. 

Nie oczekuje się, by ten pośredni etap spowodował 
wprowadzenie istotnych zmian do propozycji. 
W kategoriach praktycznych jednak dalsze działania RMSR 
będą zależały od reakcji potencjalnych użytkowników 
oraz ewentualnych działań FASB ukierunkowanych 
na ujednolicenie standardów (MSSF i US GAAP). Po 
opracowaniu wersji ostatecznej standard ma wejść w życie 
od 1 stycznia 2015 roku z możliwością wcześniejszego 
zastosowania. 

Projekt wytycznych dotyczących rachunkowości 
zabezpieczeń: lepsze odzwierciedlenie zarządzania ryzykiem

Streszczenie

RMSR wydała projekt nowych wytycznych z zakresu rachunkowości zabezpieczeń, 
które staną się integralną częścią MSSF 9. Jest to kolejna faza realizacji tego zadania 
po wydaniu projektu standardu w grudniu 2010 roku. Oczekuje się, że ostateczna 
wersja wytycznych powstanie na początku przyszłego roku. 

Projekt obejmuje zmiany wymogów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń, 
wprowadzone w odpowiedzi na krytykę MSR 39, często postrzeganego jako zbyt 
rygorystyczny i nie w pełni odzwierciedlającym podejście do zarządzania ryzykiem.

Pozostawiono podział na trzy rodzaje rachunkowości zabezpieczeń: zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych, wartości godziwej i inwestycji netto. Wprowadzono 
jednak istotne zmiany w rodzajach transakcji dopuszczonych do rachunkowości 
zabezpieczeń, w szczególności poszerzono zakres ryzyka kwalifikowanego do 
rachunkowości zabezpieczeń o pozycje niefinansowe. 

Zmiany w sposobie ujmowania kontraktów forward i opcji wyznaczonych 
w powiązaniach zabezpieczających zmniejszą wahania wyniku finansowego 
w porównaniu z MSR 39 i zwiększą atrakcyjność standardu dla niektórych 
jednostek. 

Ponadto zrezygnowano z testu skuteczności, który zastąpiono zasadą „powiązania 
ekonomicznego”. Nie wymaga się już retrospektywnej oceny skuteczności 
zabezpieczenia. 

Wprawdzie nowe wymogi rachunkowe są bardziej elastyczne, ale wiąże się z nimi 
konieczność ujawniania szerszego zakresu informacji dotyczących zarządzania 
ryzykiem w jednostce sprawozdawczej. 

Uzasadnienie wniosków jest dość długie, ponieważ zawiera dokładne wyjaśnienia 
różnic między nowymi zasadami a MSR 39. 

Co nie zmieniło się w porównaniu do MSR 39:

• Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń jest 
opcjonalne. 

• W wielu przypadkach zachowano terminologię 
stosowaną w MSR 39 (pozycje zabezpieczane, 
instrumenty zabezpieczające, zabezpieczenia wartości 
godziwej, zabezpieczenia przepływów pieniężnych, 
nieskuteczność zabezpieczenia itp.). 

• Nie zmieniły się mechanizmy ujmowania 
zabezpieczeń wartości godziwej, przepływów 
pieniężnych i inwestycji netto. 

• Z wyjątkiem nieskuteczności zabezpieczenia 
związanej z zabezpieczeniami inwestycji kapitałowych 
wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej 
przez pozostałe całkowite dochody, wszelkie 
pozostałe rodzaje nieskuteczności ujmuje się 
w wyniku finansowym. 

• Metoda ustalania części nieskutecznej ujmowanej 
w odniesieniu do zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych, często zwana „testem niższej z dwóch 
wartości” nie uległa zmianie. 

• Utrzymano zakaz wyznaczania wystawionych opcji 
jako instrumentów zabezpieczających. 
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Dlaczego zastępuje się wymogi dotyczące 
rachunkowości zabezpieczeń zawarte w MSR 39?
Wymogi zawarte w MSR 39 były przedmiotem krytyki 
jako wprowadzające zbyt wiele zasad niezwiązanych 
z zarządzaniem ryzykiem w jednostce. Utrudniały one nie 
tylko samo stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń, 
ale również wyjaśnienie skutków jej zastosowania 
w kontekście prowadzonej działalności i metod zarządzania 
ryzykiem. Problem ten powstał, ponieważ MSR 39 
traktuje rachunkowość zabezpieczeń jako wyjątek od 
standardowych wymogów ujmowania i wyceny zawartych 
w MSSF, a nie jako sposób przedstawienia praktyki 
zarządzania ryzykiem stosowanej przez daną jednostkę. 
Ten właśnie problem RMSR próbuje rozwiązać publikując 
projekt zasad dotyczących rachunkowości zabezpieczeń. 

Rada zdecydowała, że rachunkowość zabezpieczeń 
powinna być sposobem informowania użytkowników 
sprawozdania finansowego o tym, w jaki sposób jednostka 
sprawozdawcza zarządza ryzykiem. Innymi słowy, 
rachunkowość zabezpieczeń ma za zadanie przekazać 
informację o celu i skutkach wykorzystania instrumentów 
zabezpieczających (głównie instrumentów pochodnych) 
oraz o ich zastosowaniu w zarządzaniu ryzykiem. 
Rachunkowość zabezpieczeń nie jest jednak obowiązkowa 
i nadal stanowi wyjątek od normalnych wymogów 
rachunkowości. 

W dalszych częściach niniejszej publikacji przedstawiono 
krótki przegląd najważniejszych zmian w porównaniu 
z modelem zawartym w MSR 39. W stosownych 
przypadkach podkreślono również zmiany wprowadzone 
przez Radę do projektów opublikowanych w grudniu 2010 
roku. 

Instrumenty zabezpieczające

Kwalifikacja instrumentów zabezpieczających
Jedyna zmiana dotycząca zasad kwalifikacji instrumentów 
zabezpieczających do rachunkowości zabezpieczeń 
polega na uwzględnieniu niepochodnych instrumentów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. 

Zgodnie z MSR 39 instrumenty zabezpieczające 
ograniczają się do tych, które spełniają definicję 
instrumentu pochodnego, z jednym wyjątkiem dotyczącym 
niepochodnych instrumentów finansowych (np. kredytów 
udzielonych w walutach obcych), które można wykorzystać 
do zabezpieczania ryzyka walutowego. RMSR zdecydowała, 
że nowy model nie będzie oparty o kryteria kwalifikacji 
instrumentu jako pochodnego lub niepochodnego, lecz 
o kryterium wyceny w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. 

W praktyce występuje niewiele przykładów instrumentów 
niepochodnych wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy (WGPWF) wykorzystywanych w celu 
zabezpieczania ryzyka w sensie ekonomicznym. Scenariusz 
taki jest jednak możliwy, na przykład jeżeli jednostka 
posiada aktywa funduszu inwestującego w instrumenty 
towarowe i traktuje te aktywa jako zabezpieczenie ryzyka 
cenowego dotyczącego prognozowanego zakupu tych 
towarów. 

Większość zmian dotyczących instrumentów finansowych 
sprowadza się do ich ujmowania, w szczególności 
w odniesieniu do opcji i forwardów. 

„Wymogi 
rachunkowości 
zabezpieczeń” 
stanowią trzeci 
etap projektu RMSR 
poświęconego 
zastąpieniu MSR 39 
nowym standardem. 
Pierwszy etap 
obejmował klasyfikację 
i wycenę, których 
efektem było 
opracowanie MSSF 
9 na przełomie lat 
2009/2010. Drugi 
etap dotyczy utraty 
wartości aktywów 
rozpoznawanych 
według 
zamortyzowanego 
kosztu. Jego realizacja 
jeszcze się nie 
zakończyła. Efekty 
kolejno zakończonych 
etapów prac 
wprowadza się do 
MSSF 9.
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Ujmowanie wartości czasowej opcji
Zgodnie z MSR 39, jednostki wyznaczające opcje jako 
instrumenty zabezpieczające, ujmują składnik zmiany 
wartości godziwej opcji będący wartością czasową przez 
wynik finansowy. Może to powodować zmienność wyniku 
finansowego.

Jednak z perspektywy zarządzania ryzykiem wartość 
czasowa opcji (zwykle równa wartości premii opcyjnej) 
traktowana jest jako koszt zabezpieczenia. Innymi słowy, 
jest to koszt poniesiony w celu zabezpieczenia jednostki 
przed niekorzystnymi zmianami cen. Wobec tego RMSR 
zdecydowała, że wartość czasowa niewyznaczona 
w powiązaniu zabezpieczającym powinna być rozliczana 
w wyniku finansowym metodą kosztową, a nie w wartości 
godziwej. Takie podejście powoduje zmniejszenie 
zmienności wyniku finansowego. Proces ujmowania 
wartości czasowej opcji może być podzielony na dwa 
etapy (jest to podobne do mechanizmu ujmowania 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych). Pierwszy etap 
polega na odroczeniu w pozostałych całkowitych 
dochodach zmiany wartości godziwej elementu wartości 
czasowej opcji (w stopniu odpowiadającym powiązaniu 
z pozycją zabezpieczaną). Drugi etap polega na 
reklasyfikacji kwot z kapitału własnego na wynik finansowy. 
Podstawa reklasyfikacji zależy jednak od klasyfikacji pozycji 
zabezpieczanej, która będzie: 

• pozycją zabezpieczaną „powiązaną z transakcją” (np. 
zabezpieczeniem prognozowanej transakcji) lub 

• pozycją zabezpieczaną „powiązaną z okresem” (np. 
zabezpieczeniem istniejącej pozycji, takiej jak zapasy, 
w danym okresie). 

W przypadku pozycji zabezpieczanych „powiązanych 
z transakcją” skumulowaną zmianę wartości godziwej 
odroczonej w pozostałych całkowitych dochodach ujmuje 
się w wyniku finansowym w tym samym czasie, co pozycję 
zabezpieczaną. Jeżeli pozycja zabezpieczana skutkuje 
rozpoznaniem aktywa lub zobowiązania niefinansowego2, 
kwotę ujętą uprzednio w kapitale własnym przenosi się do 
początkowej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej. 
Kwotę tę ujmuje się w wyniku finansowym w tym samym 
czasie, w którym pozycja zabezpieczana wpływa na 
wynik finansowy zgodnie ze standardowymi zasadami 
rachunkowymi stosownymi dla pozycji zabezpieczanej. 

2 Lub staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, 
do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości 
godziwej.

W przypadku pozycji zabezpieczanych „powiązanych 
z okresem” reklasyfikacja kwot odroczonych w kapitale 
własnym jest odmienna. Zamiast łączenia kosztów 
opcji z określoną transakcją, kwotę pierwotnej wartości 
czasowej tej opcji odnoszącą się do pozycji zabezpieczanej3 
amortyzuje się z kapitału własnego na wynik finansowy 
w sposób racjonalny (w miarę możliwości liniowo) 
w okresie trwania powiązania zabezpieczającego.

Punkty forward
W odpowiedzi na propozycje RMSR dotyczące zmiany 
zasad ujmowania wartości czasowej opcji, grupa 
użytkowników zwróciła się do Rady o rozważenie 
możliwości zastosowania podobnego podejścia przy 
rozliczaniu punktów forward dla kontraktów forward, 
w których element spotowy jest wyznaczony jako 
instrument zabezpieczający. Zgodnie z MSR 39, jeżeli 
w zakres zabezpieczenia wchodzi tylko element spotowy, 
punkty forward ujmuje się w wyniku finansowym 
w oparciu o zmiany wartości godziwej, co powoduje 
zmienność wyniku finansowego. Przykładem wyznaczenia 
do zabezpieczenia tylko elementu spotowego kontraktu 
forward jest sytuacja wykorzystania tego kontraktu do 
zabezpieczenia składnika aktywów (np. zapasów), który nie 
jest narażony na ryzyko kursu terminowego (forward), ale 
podlega ryzyku zmian kursów bieżących (spot). 

Po przedyskutowaniu wniosków zgłoszonych przez 
respondentów, RMSR zgodziła się wprowadzić 
alternatywną możliwość rozliczania punktów forward, 
która, w przeciwieństwie do metody rozliczania wartości 
opcji w czasie, nie jest wymogiem, lecz dodatkową 
możliwością wyboru. W przypadku jej zastosowania 
metody ujmowania w księgach są zbliżone do metod 
rozliczania wartości czasowej opcji przy zabezpieczaniu 
pozycji powiązanej z okresem, opisanej powyżej. 
Zmiany wartości godziwej punktów forward odracza 
się w pozostałych całkowitych dochodach i reklasyfikuje 
do wyniku finansowego przez cały okres zabezpieczenia 
w oparciu o racjonalne przesłanki. 

RMSR nie wprowadziła rozróżnienia między pozycją 
zabezpieczaną „powiązaną z transakcją”, a pozycją 
„powiązaną z okresem” przy rozliczaniu punktów forward, 
ponieważ jednostka wyznaczająca pozycje zabezpieczane 
powiązane z transakcją może osiągnąć równoważny efekt 
księgowy wyznaczając kurs terminowy (forward) jako 
pozycję zabezpieczaną. 

3 Określa się to w odniesieniu do hipotetycznej transakcji opcyjnej, 
której parametry odpowiadają profilowi pozycji zabezpieczanej.
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Pozycje zabezpieczane 
RMSR wprowadziła znaczące zmiany dotyczące rodzajów 
pozycji dozwolonych do wyznaczania w rachunkowości 
zabezpieczeń oraz sposobów wyznaczania tych pozycji 
zabezpieczanych przez jednostkę. Najważniejsze zmiany 
przedstawiono poniżej. 

Rodzaje ryzyka podlegające zabezpieczeniu 
Zgodnie z MSR 39 jednostka może zabezpieczyć się 
przed określonym ryzykiem (lub rodzajem ryzyka), pod 
warunkiem, że da się je wyodrębnić i wiarygodnie 
wycenić. Na przykład ryzyko stopy procentowej 
wynikające z obligacji stanowi zazwyczaj składnik 
ryzyka dopuszczony do wyznaczenia w powiązaniu 
zabezpieczającym, ponieważ zazwyczaj ryzyko to można 
wyodrębnić i wiarygodnie zmierzyć. Jednakże zgodnie 
z MSR 39, w przypadku pozycji niefinansowych jednostka 
może wyznaczyć powiązaniu albo wszelkie rodzaje 
ryzyka lub wyłącznie ryzyko kursowe. Nie dopuszcza się 
indywidualnego wyznaczania innych rodzajów ryzyka. 

Ponieważ dla pozycji niefinansowych MSR 39 ogranicza 
rodzaje ryzyka kwalifikującego się do wyznaczania 
w powiązaniach zabezpieczających, jednostki nie 
mają niekiedy możliwości stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń w odniesieniu do pozycji niefinansowych lub 
są zmuszone wyznaczać pozycje zabezpieczane niezgodnie 
ze stosowanym podejściem do zarządzania określonym 
rodzajem ryzyka. Może to powodować nieskuteczność 
zabezpieczenia wynikającą z różnicy pomiędzy 
wyznaczonym powiązaniem, a praktyką zarządzania 
ryzykiem. 

Projekt rozszerza zakres kwalifikujących się elementów 
ryzyka o pozycje niefinansowe, pod warunkiem, że dany 
element można wyodrębnić i wiarygodnie wycenić. 
Wobec tego jednostki mogą stosować rachunkowość 
zabezpieczeń w odniesieniu do elementów ryzyka pozycji 
niefinansowych, czego nie dopuszcza MSR 39. Warto 
zauważyć, że warunkiem możliwości wyodrębnienia 
elementu ryzyka niekoniecznie musi być jego określenie 
umowne. 

Jeżeli jednak element ryzyka nie został określony umownie, 
wyodrębnienie komponentów ceny rynkowej jako 
możliwych do zidentyfikowania i wyceny elementów ryzyka 
może okazać się trudniejsze. Szczególnym wyzwaniem 
dla jednostek będzie analiza cen ustalanych przez 
uczestników rynku (tj. struktury rynku) dla pewnych pozycji 
niefinansowych w celu stwierdzenia, czy dany składnik 
ryzyka da się wyodrębnić i wiarygodnie wycenić. 

Przykładem może być ustalenie, czy cena paliwa lotniczego 
zawiera komponent ryzyka w postaci ceny ropy naftowej. 

Niefinansowa 
pozycja zabezpieczana

Instrument 
zabezpieczający

Zabezpieczenie czynników ryzyka

Czynnik ryzyka

Czynnik ryzyka

Czynnik ryzyka
Instrument 

zabezpieczający

Czynnik ryzyka

Czynnik ryzyka

Czynnik ryzyka

Zgodnie z nowymi wytycznymiZgodnie z MSR 39

Niefinansowa 
pozycja zabezpieczana
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Pozycje zabezpieczane zawierające instrumenty 
pochodne („pozycje syntetyczne”)
Projekt dopuszcza wyznaczanie jako pozycji zabezpieczanej 
zagregowanej pozycji obejmującej instrument 
pochodny. Jest to zmiana w porównaniu z MSR 39, 
który jednoznacznie zabrania wyznaczania instrumentu 
pochodnego jako pozycji zabezpieczanej. Okazało się 
to bardzo trudne w praktyce w przypadku jednostek 
zarządzających ryzykiem dla ekspozycji zawierającej 
instrumenty pochodne. 

Na przykład, dana jednostka przewiduje określone zakupy 
towaru, którego cena wyrażona jest w walucie obcej (EUR). 
Jednostka ta może zabezpieczać się przed ryzykiem zmiany 
cen towaru wyrażonej w euro z dwuletnim wyprzedzeniem 
ustalając cenę na poziomie np. 100 EUR za sztukę poprzez 
zawarcie kontraktu forward rozliczanego netto. Rok później 
jednostka może chcieć zabezpieczyć się przed ryzykiem 
kursowym wynikającym łącznie z planowanej transakcji 
zakupu towaru i towarowego instrumentu pochodnego 
(tj. zagregowanej lub syntetycznej ekspozycji walutowej 
z tytułu zakupu towarów w cenie 100 EUR za sztukę). 
Projekt dopuszcza wyznaczenie zagregowanej ekspozycji 
jako pozycji zabezpieczanej w rachunkowości zabezpieczeń, 
co ilustruje poniższy przykład.

Skumulowana 
ekspozycja 
(pozycja syntetyczna)

Stała ekspozycja towarowa 
wyrażona w EUR

Powiązanie zabezpieczające nr 2
(Zabezpieczenie przepływów 
pieniężnych)

Instrument 
pochodny nr 2

Walutowy kontrakt forward

Ekspozycja

Prognozowany zakup (EUR)

Powiązanie zabezpieczające nr 1
(Zabezpieczenie przepływów 
pieniężnych)

Instrument 
pochodny nr 1

Towarowy kontrakt forward (EUR)
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Grupy i ekspozycja netto 
W celu efektywnego zabezpieczania ekspozycji przed 
ryzykiem, strategie zarządzania ryzykiem często opierają 
się o zbiorczą analizę ryzyka na poziomie portfela. Takie 
podejście umożliwia jednostce skorzystanie z hedgingu 
naturalnego dla pozycji czynników ryzyka zamiast 
stosowania pojedynczych zabezpieczeń z kompensującymi 
instrumentami pochodnymi. 

MSR 39 ogranicza zastosowanie rachunkowości 
zabezpieczeń do grup pozycji i ekspozycji netto, co oznacza 
że w niektórych przypadkach nie można jej stosować, bo 
skutki księgowe nie są wówczas adekwatne do przyjętych 
metod zarządzania ryzykiem. 

Według projektu standardu grupy spełniających kryteria 
osobnych pozycji (np. aktywów) i pozycja netto (np. 
pozycja netto aktywów i zobowiązań lub pozycja 
netto prognozowanej sprzedaży i zakupów) mogą być 
zabezpieczane łącznie jako grupa, pod warunkiem że grupa 
ta składa się z pozycji, które indywidualnie kwalifikują się do 
rachunkowości zabezpieczeń i że jednostka łącznie zarządza 
wynikającym z nich ryzykiem.
 

Dodatkowe ograniczenie dotyczyło wyznaczania pozycji 
netto w rachunkowości zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych, które wymagało dopasowania przepływów 
pieniężnych narażonych na ryzyko w taki sposób, aby 
wywierały one wpływ na wynik finansowy w tym samym 
okresie sprawozdawczym. Ograniczenie to miało na celu 
uniknięcie anomalii rachunkowych, które powstałyby 
w przypadku ubruttowienia zysku lub straty netto z jednego 
instrumentu zabezpieczającego i ujęcia go w różnych 
okresach. Spotkało się jednak to z ostrą krytyką, bo 
zdaniem wielu użytkowników podejście to nie odpowiada 
powszechnie stosowanym sposobom zarządzania ryzykiem. 
W odpowiedzi na zebrane opinie RMSR wyeliminowała 
to ograniczenie z ostatecznej wersji propozycji. Jednakże 
w celu ograniczenia stosowania zabezpieczania pozycji 
netto w powiązaniach rachunkowości zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych, dopuszcza jego stosowanie tylko 
w przypadku ryzyka kursowego. 

W odniesieniu do prezentacji zabezpieczeń pozycji netto 
RMSR zdecydowała, że powiązania zabezpieczające pozycji 
netto oddziałujące na różne pozycje rachunku wyników 
należy prezentować oddzielnie od pozycji zabezpieczanych. 

Zgodnie z MSR 39

Wpływy 
100 PLN

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych pozycji netto dla ryzyka walutowego

Wydatki 
30 PLN

Instrument zabezpieczający 
nr 1 

100 PLN

Instrument zabezpieczający 
nr 2

(30) PLN

Zgodnie z nowymi wytycznymi

Instrument zabezpieczający 
nr 1

70 PLN

Wpływy 
100 PLN

Wydatki 
30 PLN
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Inwestycje kapitałowe wyznaczane w wartości 
godziwej przez pozostałe całkowite dochody 
Wydany w listopadzie 2009 roku MSSF 9 wprowadził 
dla niektórych instrumentów kapitałowych kategorię 
„instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez pozostałe całkowite dochody”. W ramach 
tej klasyfikacji wszystkie zmiany wartości godziwej, 
z wyjątkiem dywidendy otrzymanej z inwestycji, są trwale 
i bezpośrednio ujmowane w pozostałych całkowitych 
dochodach. Ponieważ zmiany wartości godziwej nie 
mają wpływu na wynik finansowy, RMSR zaproponowała 
w projekcie, by inwestycje kapitałowe nie mogły być 
wyznaczane jako pozycje zabezpieczane w rachunkowości 
zabezpieczeń. 

Propozycja ta jednak nie spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem, ponieważ wiele jednostek sprawozdawczych 
zarządza ryzykiem rynkowym inwestycji kapitałowych 
niezależnie od ich klasyfikacji rachunkowej. 

Po ponownym przedyskutowaniu problemu RMSR zgodziła 
się na możliwość odzwierciedlania w sprawozdaniu 
finansowym działań z zakresu zarządzania ryzykiem 
niezależnie od klasyfikacji rachunkowej inwestycji 
kapitałowych. Rada zdecydowała również, że skoro 
wszystkie zmiany wartości godziwej ujmuje się trwale 
w pozostałych całkowitych dochodach z danych inwestycji 
kapitałowych, część nieskuteczną zabezpieczenia należy 
również ujmować w pozostałych całkowitych dochodach. 
Wobec tego, przy tego rodzaju zabezpieczeniach zarówno 
skuteczną, jak i nieskuteczną część zmiany wartości 
godziwej ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach, 
a nie w wyniku finansowym. 

Kryteria kwalifikacji do rachunkowości 
zabezpieczeń 
Projekt zmienia wymogi oceny skuteczności zabezpieczenia 
zawarte w MSR 39. Są to znaczące zmiany wymogów, 
uznawanych przez wielu użytkowników za źródło 
podstawowych wyzwań związanych z rachunkowością 
zabezpieczeń w ujęciu MSR 39. Najważniejsze zmiany 
przedstawiono poniżej. 

Cel oceny skuteczności zabezpieczenia
Aby zakwalifikować się do rachunkowości zabezpieczeń 
zgodnie z MSR 39, zabezpieczenie musi charakteryzować 
się wysoką skutecznością, zarówno w ujęciu 
prospektywnym, jak i retrospektywnym. Termin „wysoka 
skuteczność” dotyczy stopnia kompensaty zmian wartości 
godziwej lub przepływów pieniężnych instrumentu 
zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. MSR 39 określa 
zabezpieczenie jako wysoce efektywne, jeżeli zmierzona 
skuteczność mieści się w przedziale 80-125%. Wymaga 
to od jednostek sprawozdawczych przeprowadzania 
ilościowych testów skuteczności w celu wykazania, 
że poziom kompensaty mieści się w dopuszczalnym 
przedziale, jeżeli chcą one stosować rachunkowość 
zabezpieczeń. 

Wymagania te postrzega się jako dodatkowe obciążenie, 
niezgodne z praktyką zarządzania ryzykiem i dodatkowo 
są one narażone na błędy techniczne (bardziej niż 
niespełnienie ekonomicznych celów zabezpieczenia). 
Ponadto trudno jest wyjaśnić strategię zarządzania ryzykiem 
stosowaną przez daną jednostkę, jeżeli nie dopuszcza się 
stosowania rachunkowości zabezpieczeń ze względu na 
wymagane spełnienie krytycznego przedziału skuteczności 
na poziomie 80-125%. 

W związku z tym RMSR zdecydowała się zastąpić kryteria 
kwalifikacji stosowane w MSR 39 takimi, które są lepiej 
dopasowane do stosowanych praktyk zarządzania 
ryzykiem, bez wyznaczania granic kompensaty, które 
mogłyby rozmijać się ze stosowanym podejściem do 
zarządzania ryzykiem. Nowe wymagania dotyczące 
skuteczności warunkujące możliwość stosowania 
rachunkowości zabezpieczeń są następujące:

• instrument zabezpieczający musi być ekonomicznie 
powiązany z pozycją zabezpieczaną; 

• wpływ ryzyka kredytowego nie powinien być 
czynnikiem dominującym w całokształcie zmian wartości 
wynikających z tego powiązania;

• wskaźnik zabezpieczenia powinien odzwierciedlać 
faktyczny nominał instrumentu zabezpieczającego 
wykorzystanego do zabezpieczenia faktycznego 
nominału pozycji zabezpieczanej (pod warunkiem, że nie 
jest to celowa próba uzyskania nieprawidłowego wyniku 
rachunkowego). 
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Ocena ilościowa w porównaniu z jakościową oceną 
„powiązania ekonomicznego” i „współczynnika 
zabezpieczenia” 
Nowy sposób oceny skuteczności będzie wymagał 
dokonania subiektywnej oceny w celu stwierdzenia, 
czy istnieje powiązanie ekonomiczne między pozycją 
zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym. 
W zależności od stopnia złożoności powiązania 
zabezpieczającego, ocena ta może wymagać wsparcia 
oceną ilościową lub jakościową tego powiązania. 

Na przykład warunki podstawowe (daty zapadalności, 
nominał, kursy walutów, stopy procentowe itp.) 
instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej 
mogą być dopasowane. W takich przypadkach do 
stwierdzenia istnienia powiązania ekonomicznego 
wystarczy analiza jakościowa. Rozważmy jednak przykład 
jednostki, która zabezpiecza ekspozycję przy pomocy 
instrumentu wprowadzającego znaczące ryzyko bazy. 
W takiej sytuacji warunkiem stwierdzenia istnienia 
powiązania ekonomicznego może być analiza ilościowa. 
W takich przypadkach oczekuje się przeprowadzenia 
analizy w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu 
oceny stopnia dopasowania danego instrumentu 
zabezpieczającego do ekspozycji na ryzyko. W niektórych 
przypadkach ocena ilościowa może być wymagana do 
uzasadnienia poziomu zabezpieczenia stosowanego 
w danym powiązaniu zabezpieczającym. 

Projekt wymaga sporządzania oceny efektywności 
zabezpieczenia tylko w ujęciu prospektywnym, czyli 
oceny, czy dane powiązanie zabezpieczające okaże 
się skuteczne w przyszłości. Eliminuje to obciążenia 
związane z retrospektywną oceną efektywności 
zabezpieczenia, której wymaga MSR 39. Tym samym 
eliminuje to niepewność w odniesieniu do skuteczności 
rachunkowości zabezpieczeń w okresach przyszłych. Warto 
jednak zauważyć, że w mocy pozostał wymóg pomiaru 
i ujmowania nieskutecznej części zabezpieczenia na koniec 
każdego okresu sprawozdawczego. 

Ujęcie powiązań zabezpieczających
Podobnie jak MSR 39, projekt standardu utrzymuje 
rozróżnienie między rodzajami rachunkowości zabezpieczeń 
na: 

• rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych,

• rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej;

• rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto 
w jednostkach zagranicznych4.

Rachunkowość zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych i korekta wartości początkowej 
W porównaniu z MSR 39 zmienił się tylko jeden aspekt 
rachunkowości zabezpieczeń. Zmiana ta dotyczy elementu 
zwanego potocznie „korektą wartości początkowej”. 
W przypadku zabezpieczania prognozowanej transakcji, 
której efektem jest ujęcie pozycji niefinansowej, 
korekta wartości początkowej dotyczy przeniesienia 
skumulowanego wyniku zabezpieczenia z pozycji 
pozostałych całkowitych dochodów do nowo ujętej pozycji 
niefinansowej. Zgodnie z MSR 39 takie zastosowanie 
korekty wartości początkowej zabezpieczenia jest kwestią 
wyboru (alternatywnie można zachować odroczony 
wynik w pozycji całkowitych dochodów i przenieść go na 
wynik finansowy w momencie gdy pozycja zabezpieczana 
wywiera wpływ na wynik finansowy). Dotyczy to 
również przypadków, gdy prognozowana transakcja 
zakwalifikowana do zabezpieczeń przepływów pieniężnych 
staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, 
do którego następnie stosuje się zabezpieczenie wartości 
godziwej. 

Projekt wyeliminował możliwość wyboru korekty wartości 
początkowej zawartą w MSR 39. Jednostka będzie musiała 
stosować korektę wartości początkowej w przypadku, 
gdy prognozowana transakcja w ramach zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych skutkuje ujęciem pozycji 
niefinansowej. 

4 Mechanizm zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach 
zagranicznych nie uległ zmianie.
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Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej
Mimo że RMSR pierwotnie proponowała eliminację 
rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 
i wprowadzenie wymogu stosowania mechanizmu 
rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 
dla wszystkich powiązań, w ostatecznej wersji projektu 
zachowano dotychczasowy mechanizm rachunkowości 
zabezpieczeń wartości godziwej z MSR 39. Jest to 
kompromis osiągnięty w wyniku protestów przeciw 
oczekiwanej zmienności wartości kapitału własnego, 
która byłaby skutkiem zastosowania warunków 
rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 
do zabezpieczeń wartości godziwej. Propozycje 
zawarte w projekcie dotyczące zmiany ujmowania 
zabezpieczeń wartości godziwej przez ujęcie zysków i strat 
w pozostałych całkowitych dochodach również zostały 
odrzucone z powodu braku poparcia. Dzięki temu model 
rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej nie uległ 
zmianie. 

Modyfikacja i zakończenie powiązania 
zabezpieczającego 

Modyfikacja powiązania zabezpieczającego 
W ramach MSR 39 zmiany powiązania zabezpieczającego 
wymagają od jednostki sprawozdawczej zakończenia 
jego ujmowania w ramach rachunkowości zabezpieczeń 
i ponownego jego rozpoczęcia po dokonaniu pożądanych 
zmian w tym powiązaniu. 

Zdarza się jednak, że na potrzeby realizacji celów 
zarządzania ryzykiem, powiązania zabezpieczające koryguje 
się na bieżąco, w ramach reakcji na zmiany okoliczności. 
Rozważmy przykład jednostki, która zabezpiecza 
ryzyko ekspozycji na zmiany kursu waluty A za pomocą 
walutowych instrumentów pochodnych opartych o walutę 
B. Waluty A i B mają usztywniony kurs (tj. utrzymujący 
się w danym przedziale wartości, ustalany przez bank 
centralny lub inny organ). Jeżeli kurs wymiany waluty 
A na B zmienia się lub zmianie ulega przedział wahań, 
zabezpieczenie można skorygować dla celów zarządzania 
ryzykiem w celu dostosowania wolumenu instrumentów 
zabezpieczających do potrzeb zabezpieczenia. Zgodnie 
z MSR 39 taka zmiana powiązania zabezpieczającego 
powodowałaby konieczność całkowitego zakończenia 
pierwotnego powiązania. Gdyby jednostka chciała nadal 
stosować rachunkowość zabezpieczeń, rozpoczęłoby się 
nowe powiązanie zabezpieczające. Może to prowadzić 
do nieskuteczności zabezpieczenia, które nie odpowiada 
stosowanym przez jednostkę metodom zarządzania 

ryzykiem (np. nieefektywność spowodowana ponownym 
zdefiniowaniem hipotetycznego instrumentu pochodnego 
stanowiącego podstawę wyceny pozycji zabezpieczanej 
w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych). 

Wobec tego RMSR dopuszcza pewne zmiany rozpoczętego 
powiązania zabezpieczającego i jego kontynuację bez 
wymuszania zakończenia tego powiązania. 

Zakończenie powiązania zabezpieczającego 
Zgodnie z MSR 39 powiązanie zabezpieczające ulega 
zakończeniu, kiedy: 

• instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, 
rozwiązany lub wykonany;

• prognozowana zabezpieczana transakcja przestaje być 
wysoce prawdopodobna (w przypadku zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych);

• zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości 
zabezpieczeń lub

• jednostka koryguje lub unieważnia powiązanie 
zabezpieczające. 

Pierwsze trzy kryteria zakończenia powiązania 
zabezpieczającego przeniesiono do omawianego projektu. 
RMSR nie uznała jednak za stosowne umożliwienia 
jednostkom swobodnej rezygnacji ze stosowania 
rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli cel zarządzania ryzykiem 
w odniesieniu do danego powiązania zabezpieczającego 
nie uległ zmianie. Wobec tego wyeliminowała możliwość 
swobodnej rezygnacji z ustanowionego zabezpieczenia. 
Oznacza to, że jeżeli jednostka zdecyduje się na 
stosowanie rachunkowości zabezpieczeń, nie może z niej 
zrezygnować, jeżeli nie zmieni się cel danego powiązania 
zabezpieczającego, zabezpieczenie wygaśnie lub przestanie 
kwalifikować się do rachunkowości zabezpieczeń. 
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Rozszerzenie opcji wartości godziwej zamiast 
stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Zabezpieczanie ryzyka kredytowego
Wiele jednostek sprawozdawczych korzysta z kredytowych 
instrumentów pochodnych w celu zarządzania ryzykiem 
kredytowym wynikającym z udzielania kredytów i pożyczek. 
Warunkiem umożliwiającym zabezpieczenie elementu 
ryzyka kredytowego w pozycji finansowej (np. w przypadku 
zabezpieczenia kredytu lub zobowiązania z tytułu udzielonej 
pożyczki) zgodnie z MSR 39 oraz nowym projektem jest 
możliwość jego wydzielenia i wiarygodnej wyceny (tak 
jak i innych elementów ryzyka omawianych wcześniej). 
W praktyce w przypadku ryzyka kredytowego może to być 
trudne, a zatem Rada rozważyła podejścia alternatywne. 

Projekt pozwala jednostce na ujmowanie w wartości 
godziwej przez wynik finansowy w odniesieniu do 
ekspozycji kredytowej (kredyty, obligacje i zobowiązania 
z tytułu udzielonych kredytów), o ile jest ona zabezpieczona 
pochodnym instrumentem kredytowym (np. CDS – credit 
default swap), o ile spełnione są określone warunki 
(np. dopasowanie podmiotu kredytowego instrumentu 
finansowego do zabezpieczanej ekspozycji kredytowej). 

Umożliwia to:

• wybór metody wyceny w wartości godziwej przez wynik 
finansowy przy początkowym ujęciu lub później (jeżeli 
jednostka wybierze ją później, różnicę między wartością 
bilansową na dany moment a wartością godziwą ujmuje 
się bezpośrednio w wyniku finansowym) oraz

• dokonanie wyboru w odniesieniu do składnika wartości 
nominalnej (zamiast do całej wartości nominalnej). 

Zabezpieczanie standaryzowanych umów zakupu 
lub sprzedaży pozycji niefinansowej 
Określone umowy kupna lub sprzedaży pozycji 
niefinansowych „na potrzeby własne” nie podlegają 
zasadom rachunkowości właściwym dla instrumentów 
pochodnych, ponieważ nie wchodzą one w zakres MSR 
39 – traktuje się je jako standardowe umowy kupna lub 
sprzedaży. Typowym przykładem jest zakup przez jednostkę 
surowca, wykorzystywanego następnie do produkcji 
wyrobów na sprzedaż. 

Niektóre jednostki, np. prowadzące działalność 
przetwórczą, zabezpieczają się przed ryzykiem 
ekonomicznym związanym z umowami kupna i sprzedaży 
pozycji niefinansowych poprzez zapasy towarów 
i instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej. 
Z uwagi na fakt, iż niektóre umowy kupna i sprzedaży nie 
mogą być ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
efektem może być niedopasowanie księgowe ekspozycji 
i zabezpieczenia. Ze względu na dużą liczbę transakcji 
zawieranych przez te jednostki i ciągłe zmiany wartości 
ekspozycji netto, rachunkowość zabezpieczeń jest 
uciążliwym i niepraktycznym sposobem ich ujmowania. 

W celu ograniczenia liczby przypadków, w których 
konieczne byłoby zastosowanie rachunkowości 
zabezpieczeń projekt rozszerza opcję zastosowania 
wyceny w wartości godziwej zawartą w MSSF 9 o umowy 
podlegające wyłączeniu z zakresu MSR 39 z uwagi na 
spełnienie warunków „na potrzeby własne”, jeżeli takie 
podejście eliminuje lub znacząco redukuje niedopasowanie 
księgowe. 

Warto zauważyć, że projekt różni się pod tym względem 
od pierwotnych propozycji RMSR. Pierwotna propozycja 
zawierała wymóg wyceny takich umów w wartości 
godziwej, jeżeli odpowiadało to przyjętemu modelowi 
biznesowemu, a zarządzanie zawartymi kontraktami 
oparte było o ich wartość godziwą. Niektóre jednostki 
sprawozdawcze wyrażały jednak obawy dotyczące 
potencjalnych niezamierzonych skutków, jakie to podejście 
mogło wywołać. Wobec tego Rada zmieniła pierwotną 
propozycję i rozszerzyła możliwość zastosowania wyceny 
w wartości godziwej. 
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Ujawnienia i postanowienia przejściowe

Ujawnienia
W ramach projektu zmiany wymogów dotyczących 
rachunkowości zabezpieczeń zawartych w MSR 39, Rada 
zmieniła związane z nimi wymogi dotyczące ujawniania 
informacji zawarte w MSSF 7 „Instrumenty finansowe: 
ujawnianie informacji”, wprowadzając dodatkowe wymogi 
informacyjne. 

Nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji na 
temat rachunkowości zabezpieczeń ukierunkowane 
są na dostarczenie użytkownikom sprawozdań 
finansowych informacji o działaniach jednostki związanych 
z zarządzaniem ryzykiem. Innymi słowy, chodzi 
o dostarczenie informacji dotyczących celu i skutków 
zastosowania instrumentów zabezpieczających (głównie 
instrumentów pochodnych) oraz ich wykorzystania do 
zarządzania ryzykiem. Warto zauważyć, że informacje te 
należy ujawniać tylko wówczas, gdy jednostka stosuje 
rachunkowość zabezpieczeń. 

Aby umożliwić osiągnięcie celu rachunkowości 
zabezpieczeń, nowe wymogi dotyczące ujawniania 
informacji są oparte o trzy założenia wskazujące, że 
ujawnienia mają dotyczyć: 

• strategii zarządzania ryzykiem i jej zastosowania do 
zarządzania ryzykiem;

• wpływu działań zabezpieczających na wartość, 
rozkład w czasie i niepewność przyszłych przepływów 
pieniężnych oraz

• wpływu rachunkowości zabezpieczeń na sprawozdanie 
z sytuacji finansowej jednostki, sprawozdanie 
z całkowitych dochodów i sprawozdanie ze zmian 
w kapitale własnym. 

Okres przejściowy
Po wejściu w życie, nowe wymogi będą obowiązywały 
prospektywnie z pewnymi wyjątkami. 

Retrospektywne zastosowanie ujmowania wartości 
czasowej opcji będzie wymagane w odniesieniu do 
wszystkich powiązań zabezpieczających, w których wartość 
wewnętrzna opcji jest wyznaczona zgodnie z MSR 39. 
Takie zastosowanie dotyczy powiązań zabezpieczających 
istniejących na początku okresu porównawczego lub 
później. 

Zastosowanie retrospektywne dopuszcza się w przypadku 
powiązań zabezpieczających, w których instrumentem 
zabezpieczającym ustanowionym zgodnie z MSR 39 
jest element spotowy (wartość wewnętrzna) kontraktu 
forward. Rada zdecydowała również, że jeżeli jednostka 
sprawozdawcza zdecyduje się na retrospektywne 
zastosowanie zmian w odniesieniu do punktów forward 
niewyznaczonych do zabezpieczenia, wówczas będzie 
musiała jednakowo potraktować wszystkie powiązania 
zabezpieczające tego typu (tj. nie ma możliwości 
niejednolitego zastosowania postanowień przejściowych 
do poszczególnych powiązań zabezpieczających). 
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Nasze publikacje i przydatne linkiPublikacje MSSF i przydatne linki

Tytuł Opis

Biuletyn	MSSF	 Cykliczna publikacja poruszających tematy związane 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej.

Praktyczny przewodnik po
MSSF / MSR 2012

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich 
MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do 
końca października 2011 r. oraz porównanie z Ustawą 
o rachunkowości (PSR).

Wzorcowe	Skonsolidowane	
Sprawozdanie	Finansowe	
2011 według MSSF		
 

Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
opracowany w celu zilustrowania ujawnień wymaganych 
przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię 
Europejską, dla sprawozdań finansowych sporządzanych 
za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2011 roku 
i później.

Lista	kontrolna	
ujawnień	wymaganych	
w sprawozdaniach	finansowych	
wg	MSSF	sporządzonych	
według	stanu	na		
31	grudnia	2010	roku

Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji. Lista 
kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom 
w stwierdzeniu, czy zostały spełnione wymogi MSSF 
dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast 
wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny.

Przewodnik	po	
znowelizowanych	standardach	
MSSF	3	i	MSR	27

Niniejszy przewodnik poświęcony jest przede wszystkim 
sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych 
zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach 
zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) – w szczególności 
w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów 
niesprawujących kontroli oraz zmian struktury 
własnościowej.

Przewodnik	po	MSSF	8	
Segmenty	Operacyjne

Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane 
z implementacją i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując 
liczne przykłady zastosowania poszczególnych rozwiązań 
zawartych w standardzie, jak również przykładowe formy 
prezentacji danych o segmentach operacyjnych.

Wszystkie powyższe publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/mssf
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Przydatne linki

MSSF 
Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF.
www.deloitte.com/pl/MSSF

Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje 
dotyczące zmian w MSSF i interpretacjach oraz 
praktyczne materiały źródłowe.
www.iasplus.com

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR)
www.iasb.org 

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC)
www.ifac.org

US GAAP
Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości
www.fasb.org

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA
www.sec.gov

Polskie Standardy Rachunkowości
Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd
www.kpwig.gov.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
www.kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
www.skwp.org.pl 

Unia Europejska 
Unia Europejska (strona główna)
www.europa.eu.int

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości 
Finansowej
www.efrag.org

Europejska Federacja Księgowych
www.fee.be 

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych
www.cesr-eu.org

Deloitte
Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, 
szkoleń i publikacji
www.deloitte.com/pl/audyt

Deloitte Polska
www.deloitte.com/pl 

Deloitte Global
www.deloitte.com
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