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PREZENTACJA | Odrębnie dla poszczególnych rodzajów zabezpieczeń jednostka musi podać opis każdego z nich, dane 
wykorzystanych w tym celu narzędzi,ich wartość godziwą na dzień sprawozdawczy oraz charakter ryzyka.

Jak ujawniać informacje  
o instrumentach finansowych

Beata Dzierżanowska

Kwestie ujawnień dotyczące instrumentów finansowych zawarte są w MSSF 9 
„Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” oraz w rozporządzeniu ministra 
finansów z 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finan-
sowych (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z nimi konieczne jest ujawnienie  
w sprawozdaniu finansowym informacji na temat:
1. polityki rachunkowości stosowanej do instrumentów finansowych, 
2.  wpływu instrumentów finansowych na bilans (sprawozdanie z sytuacji finan-

sowej),
3. wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie z całkowitego dochodu,
4. rachunkowości zabezpieczeń,
5. wartości godziwej,
6. ryzyka związanego z instrumentami finansowymi i zarządzania nim.

Szczegółowo o ujawnieniach wymaganych w przypadku stosowania przez 
jednostkę rachunkowości zabezpieczeń mówią § 22–30 MSSF 9.

Jednostka ujawnia następujące informacje, odrębnie dla poszczególnych 
rodzajów zabezpieczeń określonych w MSR 39 (to znaczy zabezpieczeń warto-
ści godziwej, zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz zabezpieczeń udzia-
łów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym):
∑  opis każdego rodzaju zabezpieczenia,
∑  opis instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpie-

czające oraz ich wartość godziwą na dzień sprawozdawczy; oraz
∑  charakter zabezpieczanego ryzyka.
W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, jednostka ujawnia:
∑  okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych, oraz 

kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wynik finansowy,
∑  opis każdej planowanej transakcji, w odniesieniu do której rachunkowość 

zabezpieczeń została uprzednio zastosowana, ale nie oczekuje się już jej 
przeprowadzenia,

∑  kwotę ujętą w kapitale własnym w danym okresie,
∑  kwotę usuniętą z kapitału własnego i ujętą w wyniku finansowym za dany 

okres, wskazując kwotę ujętą w osobnych pozycjach rachunku zysków i strat, 
∑  kwotę usuniętą w danym okresie z kapitału własnego i zaliczoną do kosztu 

początkowego lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinanso-
wych lub zobowiązania niefinansowego, którego nabycie lub powstanie było 
wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabez-
pieczenia.
Jednostka ujawnia odrębnie:

a) w przypadku zabezpieczeń wartości godziwej – zyski lub straty:
∑  na instrumencie zabezpieczającym oraz
∑  na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem,

b)  ujętą w wyniku finansowym nieefektywność wynikającą z zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych, 

c)  ujętą w wyniku finansowym nieefektywność wynikającą z zabezpieczeń in-
westycji netto w podmiocie zagranicznym.
Dla każdej kategorii aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jed-

nostka ujawnia informacje o wartości godziwej danej kategorii aktywów i zobo-
wiązań w sposób umożliwiający porównanie tej wartości z wartością bilansową.

Ujawniając informacje o wartościach godziwych, jednostka dzieli aktywa fi-
nansowe i zobowiązania finansowe na kategorie, jednak kompensuje je jedynie 
w zakresie, w jakim ich wartości bilansowe zostały skompensowane w bilansie.

Ponadto jednostka ujawnia:
∑  metody oraz – w przypadku wykorzystania techniki wyceny – założenia 

przyjęte przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych kategorii aktywów 
finansowych lub zobowiązań finansowych; przykładowo, w stosownych 
przypadkach, jednostka ujawnia informacje o założeniach dotyczących wy-
sokości współczynnika wcześniejszych spłat, szacunkowych strat kredytowych, 
stóp procentowych oraz stóp dyskontowych,

∑  czy wartości godziwe ustala się, w całości lub częściowo, bezpośrednio poprzez 
odniesienie do publikowanych notowań cen z aktywnego rynku lub czy sza-
cuje się je wykorzystując technikę wyceny,

∑  czy wartości godziwe ujęte lub ujawnione w sprawozdaniu finansowym usta-
la się, w całości lub częściowo, wykorzystując technikę wyceny opartą na za-
łożeniach, których nie potwierdzają ceny weryfikowalnych bieżących tran- 
sakcji rynkowych dotyczących tego samego instrumentu (tzn. bez zmian ani 
restrukturyzacji), a nie opartą na dostępnych weryfikowalnych danych ryn-
kowych; w przypadku wartości godziwych wykazanych w sprawozdaniu fi-
nansowym – jeżeli zmiana jednego lub więcej z tych założeń i przyjęcie innych 
racjonalnych możliwych założeń alternatywnych spowodowałoby istotną 
zmianę wartości godziwej, to jednostka zobowiązana jest wskazać ten fakt  
i ujawnić skutki przedmiotowych zmian; w tym celu istotność ustala się  
w odniesieniu do wyniku finansowego oraz do aktywów lub zobowiązań 
ogółem, lub, w przypadku gdy zmiany wartości godziwej ujmowane są w ka-
pitale własnym, do kapitału własnego ogółem;

∑  jeżeli pkt c) ma zastosowanie – całkowitą kwotę zmiany wartości godziwej 
oszacowanej przy użyciu techniki wyceny, która została ujęta w wyniku finan-
sowym w danym okresie.

Gdy nie ma aktywnego rynku

Jeżeli rynek dla danego instrumentu finansowego nie jest aktywny, jednost-
ka ustala jego wartość godziwą przy użyciu techniki wyceny. Niemniej jednak 
najlepszym dowodem wartości godziwej instrumentu finansowego przy począt-
kowym ujęciu jest cena transakcji (tzn. wartość godziwa uiszczonej lub otrzy-
manej zapłaty), chyba że spełnione są określone warunki – wtedy wartość go-
dziwa przy początkowym ujęciu może różnić się od kwoty, która byłaby ustalo-
na na ten dzień przy użyciu techniki wyceny. Jeżeli różnica taka istnieje, to 
jednostka ujawnia dla poszczególnych kategorii instrumentów finansowych:
∑  swoje zasady (politykę) rachunkowości stosowane dla ujęcia tej różnicy w wy-

niku finansowym w celu uwzględnienia zmiany czynników (w tym czasu), które 
byłyby rozważane przez uczestników rynków przy określaniu ceny oraz

∑  łączną różnicę wymagającą ujęcia w wyniku finansowym na początek i na 
koniec okresu oraz uzgodnienie zmian w saldzie tej różnicy.

Nie zawsze trzeba

Ujawnienie informacji o wartości godziwej nie jest wymagane:
a)  gdy wartość bilansowa jest zasadniczo zbliżona do wartości godziwej, np.  

w przypadku instrumentów finansowych, takich jak krótkoterminowe należ-
ności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

b)  w przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, które nie są notowane na 
aktywnym rynku, lub w instrumenty pochodne związane z takimi instrumen-
tami kapitałowymi, którą wycenia się po koszcie zgodnie z MSR 39, ponieważ 
nie można wiarygodnie wycenić jej wartości godziwej, lub

c)  w przypadku umów zawierających cechę dyskrecjonalnej partycypacji  
(o których mowa w MSSF 4), jeżeli nie można wiarygodnie wycenić wartości 
godziwej tej cechy.
W przypadkach określonych w punktach b) i c) jednostka ujawnia informacje, 

aby pomóc użytkownikom sprawozdania finansowego w dokonaniu przez nich 
własnej oceny dotyczącej zakresu ewentualnych różnic między wartością bilan-
sową tych aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych a ich wartością 
godziwą, w tym:
a)  fakt, że informacje na temat wartości godziwej tych instrumentów nie zosta-

ły ujawnione, ponieważ wiarygodna wycena ich wartości godziwej nie jest 
możliwa,

b)  opis instrumentów finansowych, ich wartości bilansowej oraz wyjaśnienie, 
dlaczego wiarygodna wycena ich wartości godziwej nie jest możliwa,

c) informacje na temat rynku dla przedmiotowych instrumentów,
d)  informacje o tym, czy i w jaki sposób jednostka zamierza zbyć instrumenty 

finansowe; oraz
e)  w przypadku gdy instrumenty finansowe, których wartości godziwej nie 

można było uprzednio wiarygodnie wycenić, zostały wyłączone – sam fakt 
wyłączenia, ich wartość bilansową na dzień wyłączenia oraz kwotę ujętego 
zysku lub straty.

>Ważne informacje o ryzyku

Bardzo ważną grupą ujawnień są ujawnienia dotyczące ryzyka związanego  
z instrumentami finansowymi. Jednostka powinna przedstawić informacje opisowe  
o stopniu narażenia na ryzyko oraz jego powstawaniu, o celach, procedurach  
i procesach zarządzania tym ryzykiem oraz sposobach jego pomiaru, a także 
ewentualnych zmianach w tym zakresie w stosunku do okresu poprzedniego. 
Ujawnienia powinny uwzględniać następujące rodzaje ryzyka:
∑ kredytowe – ryzyko, że jedna ze stron umowy nie wywiąże się z płatności,
∑  płynności – ryzyko, że jednostka nie będzie w stanie na bieżąco regulować swoich 

płatności,
∑  rynkowe – ryzyko, że wartość godziwa lub przyszłe przepływy związane z danym 

instrumentem będą ulegać zmianom w związku ze zmianami cen rynkowych. 
Ryzyko rynkowe obejmuje następujące rodzaje ryzyka: 

∑  ryzyko walutowe – ryzyko że wartość godziwa lub przyszłe przepływy związane  
z danym instrumentem będą ulegać zmianom w związku ze zmianami kursu 
wymiany waluty, 

∑  ryzyko stopy procentowej – ryzyko, że wartość godziwa lub przyszłe przepływy 
związane z danym instrumentem będą ulegać zmianom w związku ze zmianami 
rynkowych stóp procentowych, 

∑  inne ryzyko cenowe – ryzyko, że wartość godziwa lub przyszłe przepływy związane 
z danym instrumentem będą ulegać zmianom w związku ze zmianami cen 
rynkowych innych niż kurs wymiany waluty i stopy procentowe. ∑
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