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SPRAWOZDAWCZOŚĆ | Firma, która zabezpiecza wartość godziwą, odnosi zyski lub straty z wyceny zabezpieczającego 
instrumentu pochodnego na wynik finansowy. 

Cel zabezpieczenia decyduje     o ujęciu księgowym kontraktu

Beata Dzierżanowska

Tematykę rachunkowości zabezpieczeń rozpoczęliśmy w poprzednim wydaniu 
„Eksperta księgowego” (z 9 grudnia 2013 r.). Dziś kontynuujemy. 

Zabezpieczenie wartości godziwej występuje w sytuacji celowej ochrony 
pozycji bilansowych. Zabezpieczeniu podlegają wtedy wartości wykazywanych 
w sprawozdaniu aktywów lub zobowiązań. Przykładem może być posiadanie 
przez spółkę akcji innego podmiotu, których nie planuje ona sprzedawać. Za-
rząd, obawiając się spadku cen rynkowych tych akcji, może zawrzeć instrument 
pochodny, którego zmiany wartości przez pewien czas będą równoważyć 
ewentualne spadki ceny rynkowej tych akcji.

W przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych celem kierownictwa 
jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych lub transakcji, które wystąpią 
w przyszłości. Co istotne, w niektórych przypadkach wybór rodzaju zabez-
pieczenia pozostaje w gestii kierownictwa, ponieważ tylko kierownictwo 
spółki może określić ekonomiczny sens i cel swoich działań. Przykładem za-

bezpieczenia przepływów pieniężnych może być także sytuacja posiadania 
przez spółkę akcji innego podmiotu, zaklasyfikowanych jako dostępne do 
sprzedaży. 

Przykład
Spółka ma w portfelu akcje innego podmiotu. Kwalifikuje je jako dostępne do 
sprzedaży. Spółka planuje sprzedać akcje w kolejnym okresie sprawozdawczym. W celu 
zabezpieczenia wpływu z transakcji może zawrzeć kontrakt, który zagwarantuje jej 
sprzedaż po określonej cenie, bądź po cenie nie niższej niż oczekiwana. W tej sytuacji 
celem zabezpieczenia jest przyszła planowana transakcja, co oznacza zabezpieczenie 
przepływów pieniężnych. 

Uwaga! Ten sam instrument, w zależności od sytuacji, może być określony jako 
zabezpieczenie wartości godziwej bądź przyszłej transakcji (przepływów pie-
niężnych). Wybór rodzaju zabezpieczenia jest uzależniony od założeń i celów 
przyjętych przez kierownictwo. Identyfikacja celu zabezpieczenia pozwala 
zastosować odpowiednie przepisy rachunkowości zabezpieczeń.

ZASADY
Przed rozpoczęciem zabezpieczenia jednostka przygotowuje odpowiednią 
dokumentację. Jednym z jej elementów jest metoda pomiaru jego skuteczności 
w stosunku do zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji 
zabezpieczanej.

Niezwykle istotnym elementem stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest 
pomiar efektywności zabezpieczenia. Ogólnie efektywność zabezpieczenia 
można określić jako stopień, w jakim strata (lub zysk) z pozycji zabezpieczanej 
jest kompensowana przez zysk (lub stratę) na instrumencie zabezpieczającym. 
Innymi słowy, efektywność zabezpieczenia to stopień pokrycia zmian wartości 
(lub przepływów pieniężnych) pozycji zabezpieczanej przez zmiany wartości 
instrumentu zabezpieczającego. Jest to więc stopień równoważenia się zmian 
wartości godziwej (lub przepływów pieniężnych) pozycji zabezpieczanej i zmian 
wartości godziwej (lub przepływów pieniężnych) instrumentu zabezpieczają-
cego.

W dokumentacji rachunkowości zabezpieczeń powinny być jasno określone 
zasady przeprowadzania oceny efektywności zabezpieczenia. Jest to niezwykle 
istotne, gdyż przeprowadzanie oceny efektywności zabezpieczenia warunkuje 
możliwość zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w ogóle. 

Uwaga! Warunkiem stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest utrzymy-
wanie się efektywności zabezpieczenia w przedziale 80–125 proc. (0,8–1,25).  
W sytuacji, gdy efektywność zabezpieczenia nie mieści się w tym przedziale, 
jednostka powinna zaniechać stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Ocena efektywności zabezpieczenia sprowadza się głównie do dwóch ele-
mentów: 
∑  oceny prospektywnej, 
∑  oceny retrospektywnej. 

W przypadku oceny prospektywnej („do przodu”) jednostka może stosować 
przepisy dotyczące rachunkowości zabezpieczeń, tylko jeśli można oczekiwać 
w przyszłości wysokiej efektywności zabezpieczenia. Przepisy nie narzucają 
konkretnej metody, która miałaby potwierdzić oczekiwaną wysoką efektywność. 
Do metod takich można zaliczyć na przykład metodę regresji liniowej. 

Poza prospektywną powinna również być przeprowadzana ocena retrospek-
tywna na bieżąco, nie rzadziej niż na dzień sprawozdawczy lub na moment 
rozliczenia kontraktu. Ocena retrospektywna pozwala na sprawdzenie, ewen-
tualnie potwierdzenie, czy efektywność zabezpieczenia rzeczywiście – tak jak 
planowano – utrzymuje się na wysokim poziomie, czyli czy dany instrument 
rzeczywiście zabezpiecza to, co ma zabezpieczać. Idealnym byłoby zabezpie-
czenie 100 - proc., z tym, że w praktyce takie zabezpieczenie pojawia się bardzo 
rzadko. Oznaczałoby to, że zmiana wartości lub przepływów instrumentu za-
bezpieczanego jest całkowicie pokryta przeciwną zmianą instrumentu zabez-
pieczającego.

Czasami do testów efektywności uwzględnia się nie całą zmianę wartości 
danego składnika instrumentu czy transakcji, lecz jedynie zmianę związaną  
z określonym rodzajem ryzyka. Musi to być jednak dokładnie określone w do-
kumentacji rachunkowości zabezpieczeń.

Zakończenie powiązania

W przypadku zabezpieczania wartości godziwej jednostka powinna zaprze-
stać stosowania zabezpieczeń – w świetle MSR 39 – w sytuacji gdy:
1.  instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany, lub wy-

konany (zastąpienie instrumentu zabezpieczającego innym lub wydłużenie 
terminu jego ważności nie jest traktowane jako wygaśnięcie lub rozwiązanie, 
jeżeli zostało udokumentowane w strategii zabezpieczenia przyjętej przez 
jednostkę),

2.  zabezpieczenie przestaje spełniać wymagania stawiane przed powiązaniem 
zabezpieczającym (głównie w zakresie efektywności zabezpieczenia),

3. jednostka zrywa (unieważnia) powiązanie zabezpieczające.
W przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych zakończenie stoso-

wania zabezpieczenia powinno nastąpić, gdy:
1.  Instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wy-

konany (zastąpienie instrumentu zabezpieczającego innym lub wydłużenie 
terminu jego ważności nie jest traktowane jako wygaśnięcie lub rozwiązanie, 
jeżeli zostało udokumentowane w strategii zabezpieczenia przyjętej przez 
jednostkę). Odniesione na kapitał kwoty pozostają w nim ujęte, jeżeli w mo-

Trzeba opisać zasady oceny efektywności
mencie ujęcia zabezpieczenie było efektywne. Kwoty zostają na kapitale do 
momentu zajścia oczekiwanej transakcji (lub przepływu) bądź też do momen-
tu, kiedy przedmiot zabezpieczenia wpływa na wynik finansowy lub plano-
wana transakcja przestaje być wysoce prawdopodobna. Jeżeli zaprzestaje się 
oczekiwania realizacji transakcji, to skumulowane zyski lub straty ujęte na 
kapitale przenoszone są na wynik finansowy.

2.  Zabezpieczenie przestaje spełniać wymagania stawiane przed powiązaniem 
zabezpieczającym (głównie w zakresie efektywności zabezpieczenia). Odnie-
sione na kapitał (przez inne całkowite dochody/pozostałe elementy całościo-
wego wyniku finansowego) kwoty pozostają w nim ujęte, jeżeli w momencie 
ujęcia zabezpieczenie było efektywne. Kwoty pozostają w kapitale do mo-
mentu zajścia planowanej transakcji (lub przepływu) bądź też do momentu, 
gdy przedmiot zabezpieczenia wpływa na wynik finansowy lub planowana 
transakcja przestaje być wysoce prawdopodobna. Jeżeli zaprzestaje się 
oczekiwania realizacji transakcji, to skumulowane zyski lub straty ujęte na 
kapitale przenoszone są na wynik finansowy.

3.  Jednostka zrywa (unieważnia) powiązanie zabezpieczające. Odniesione na 
kapitał (przez inne całkowite dochody/pozostałe elementy całościowego 
wyniku finansowego) kwoty pozostają w nim ujęte, jeżeli w momencie ujęcia 
zabezpieczenie było efektywne. Kwoty pozostają w kapitale do momentu 
zajścia planowanej transakcji (lub przepływu) bądź też do momentu, gdy 
przedmiot zabezpieczenia wpływa na wynik finansowy lub planowana tran- 
sakcja przestaje być wysoce prawdopodobna. Jeżeli zaprzestaje się oczeki-
wania realizacji transakcji, skumulowane zyski lub straty ujęte na kapitale 
przenoszone są na wynik finansowy.

4.  Zaprzestano oczekiwania realizacji planowanej transakcji. W takiej sytuacji 
skumulowane zyski lub straty ujęte na kapitale przenoszone są na wynik fi-
nansowy.

Przykład  
ZAbeZpiecZenie WArtości goDZiWej

1 września 2013 spółka zaciągnęła kredyt bankowy w walucie o wartości 500 000 euro. 
W dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy kurs euro wynosił 4,00 zł/
euro. Spłata kredytu ma nastąpić 31 marca 2014 r. Zarząd spółki w obawie przed 
wzrostem kursu euro postanawia zabezpieczyć wartość godziwą zobowiązania i zawiera 
w tym celu kontrakt terminowy forward na zakup euro. Kontrakt forward zostaje zawarty 
1 listopada 2013 r. Wynika z niego, że:
∑  spółka zobowiązuje się do zakupu 500 000 euro 31 marca 2014 r. po kursie 4,16 zł/

euro,
∑  depozyt zabezpieczający wpłacony przez spółkę wynosi 6 proc. kwoty kontraktu.

Kurs spot na dzień zawarcia kontraktu forward wynosił 4,05 zł/euro.

Kursy walut i kontraktu terminowego w okresie trwania umowy były następujące:

Data Kurs spot zł/euro Kurs terminowy z realizacją 
31.03.2014 r.

01.11.2013 r. 4,05 4,16

31.12.2013 r. 4,22 4,27

31.03.2014 r. 4,30

ewidencja księgowa:
1) otrzymanie kredytu w wysokości 500 000 euro x 4 zł/euro = 2 000 000 zł
2a) Ujęcie kontraktu forward 500 000 euro x 4,16 zł/euro = 2 080 000 zł
2b) Wypłata depozytu 6 proc. x 2 080 000 zł = 124 800 zł
3)  Wycena kredytu na dzień bilansowy: 500 000 euro x 4,22 zł/euro = 2 110 000 zł  

(2 110 000 – 2 000 000 = 110 000; koszty finansowe)
4)  Wycena kontraktu na dzień bilansowy: 500 000 euro x 4,27 zł/euro = 2 135 000 zł  

(2 135 000 – 2 080 000 = 55 000;  przychody finansowe)
5)  Księgowania na dzień rozliczenia: wycena kontraktu: 500 000 euro x 4,30 zł/euro  

= 2 150 000 zł (2 150 000 – 2 135 000 = 15 000; przychody finansowe)
6) Dostawa waluty: 500 000 euro x 4,30 zł/euro = 2 150 000 zł
7) Zapłata za kontrakt: 500 000 euro x 4,16 zł/euro – 124 800 zł = 1 955 200 zł
8) rozliczenie depozytu
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Zabezpieczenie

wartości godziwej przepływów pieniężnych

instrument  
zabezpieczający

Zyski lub straty z wyceny instrumentu pochodnego w wartości 
godziwej (lub z wyceny elementu walutowego składnika aktywów 
lub zobowiązań finansowych) odnoszone są na wynik finansowy 
(według rozporządzenia w przychody/koszty finansowe).

instrument  
zabezpieczający

∑  Część zysków lub strat związanych z instrumentem 
zabezpieczającym uznana za efektywne zabezpieczenie 
ujmowana jest w kapitale z aktualizacji wyceny (inne całkowite 
dochody/pozostałe elementy całościowego wyniku 
finansowego).

∑  Część nieefektywna zysków lub strat związanych z instrumen-
tem zabezpieczającym ujmowana jest w wyniku finansowym.

Bezwzględna kwota ujęta na kapitale nie może być wyższa niż 
skumulowane od momentu ustanowienia zabezpieczenia zyski 
lub straty na instrumencie zabezpieczającym ani skumulowane 
od momentu rozpoczęcia zabezpieczenia zmiany wartości 
godziwej oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych 
wynikających z zabezpieczanej pozycji.

pozycja  
zabezpieczana

Zyski lub straty związane z pozycją zabezpieczaną wynikające  
z zabezpieczanego ryzyka, korygują wartość bilansową danej 
pozycji i odnoszone są na wynik finansowy (według rozporządzenia 
przychody/koszty finansowe).

pozycja  
zabezpieczana

Wycena i ujęcie na ogólnych zasadach.

9)  Wycena kredytu 500 000 euro x 4,30 zł = 2 150 000 zł  
(2 150 000 – 2 110 000 = 40 000; koszty finansowe)

10) Spłata kredytu

Sprawdzenie efektywności zabezpieczenia:
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej:
1.  wycena kredytu na dzień ustanowienia zabezpieczenia:  

500 000 euro x 4,05 zł/euro = 2 025 000 zł,
2.  wycena kredytu na dzień bilansowy: 500 000 euro x 4,22 zł/euro = 2 110 000 zł,
3.  różnica z wyceny kredytu: 2 110 000 zł – 2 025 000 zł = 85 000 zł.
Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego:
1.  wycena kontraktu na dzień ustanowienia zabezpieczenia:  

500 000 euro x 4,16 zł/euro = 2 080 000 zł,
2.  wycena kontraktu na dzień bilansowy: 500 000 euro x 4,27 zł/euro = 2 135 000 zł,
3.  różnica z wyceny kontraktu: 2 135 000 zł – 2 080 000 zł = 55 000 zł.

55 000/85 000 = 65 proc. lub 85 000/55 000 = 155 proc.

Zabezpieczenie nie jest efektywne – nie mieści się w przedziale dopuszczonym 
przepisami, zatem nie jest możliwe dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń.

Przykład 
ZAbeZpiecZenie prZepłYWóW pieniężnYch 

1 września 2013 r. spółka zawarła umowę na zakup środka trwałego o wartości  
100 000 euro. Warunki umowy przewidują dostawę i zapłatę za środek trwały 15 marca 
2014 r. Zarząd spółki w obawie przed wzrostem kursu euro postanawia zabezpieczyć 
przepływy pieniężne i zawiera w tym celu kontrakt terminowy forward na zakup euro. 
Kontrakt forward zostaje zawarty 1 listopada 2013 r. Wynika z niego, że:
∑  spółka zobowiązuje się do zakupu 100 000 euro 15 marca 2014 r. po kursie 4,10 zł/euro,
∑  depozyt zabezpieczający wpłacony przez spółkę wynosi 5 proc. kwoty kontraktu.

Kursy walut i kontraktu terminowego w okresie trwania umowy były następujące:

Data Kurs spot zł/euro Kurs terminowy z realizacją 15.03.2014 r.

01.11.2013 r. 4,00 4,10

31.12.2013 r. 4,15 4,23

31.03.2014 r. 4,40
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ewidencja księgowa
1) Zawarcie kontraktu forward: 100 000 euro x 4,10 zł/euro = 410 000 zł
2) Wypłata depozytu: 5 proc. x 410 000 zł = 20 500 zł
3)  Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy: 100 000 euro x 4,23 zł/euro  

= 423 000 zł (423 000 – 410 000 = 13 000)
4)  rozliczenie kontraktu: wycena 100 000 euro x 4,40 zł/euro = 440 000 zł 

(440 000 zł – 423 000 zł = 17 000 zł; przychody finansowe)
5) Dostawa waluty: 100 000 euro x 4,40 zł/euro = 440 000 zł
6)  Zapłata za walutę: 100 000 euro x 4,10 zł/euro = 410 000 zł – 20 500 zł = 389 500 zł
7) rozliczenie depozytu
8) Dostawa środka trwałego
9) rozliczenie kapitałów
Księgowania

Sprawdzenie efektywności zabezpieczenia na dzień bilansowy:
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej:
1.  wycena przyszłego zobowiązania na dzień ustanowienia zabezpieczenia:  

100 000 euro x 4,00 zł/euro = 400 000 zł,
2.  Wycena przyszłego zobowiązania na dzień bilansowy:  

100 000 euro x 4,15 zł/euro = 415 000 zł,
3.  zmiana wartości pozycji zabezpieczanej: 415 000 – 400 000 = 15 000.
Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego:
1.  wycena kontraktu na dzień ustanowienia zabezpieczenia:  

100 000 euro x 4,10 zł = 410 000 zł,
2.  wycena kontraktu na dzień bilansowy: 100 000 euro x 4,23 zł/euro = 423 000 zł,
3.  zmiana wartości kontraktu: 423 000 – 410 000 = 13 000.

15 000/13 000 = 115 proc. – zabezpieczenie jest efektywne.

Sprawdzenie efektywności zabezpieczenia na dzień 31 marca 2014 r. (np. gdyby 
transakcja została przesunięta w czasie, a kontrakt dalej obowiązywał):
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej:
1.  wycena przyszłego zobowiązania na dzień bilansowy:  

100 000 euro x 4,15 zł/euro = 415.000 zł,
2.  wycena przyszłego zobowiązania na 31 marca 2014 r.:  

100 000 euro x 4,40 zł/euro = 440 000 zł,
3.  zmiana wartości pozycji zabezpieczanej: 440 000 – 415 000 = 25 000.
Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego:
1.  wycena kontraktu na dzień bilansowy: 100 000 euro x 4,23 zł/euro = 423 000 zł,
2.  wycena kontraktu na 31 marca 2014 r.: 100 000 euro x 4,40 zł/euro = 440 000 zł,
3.  zmiana wartości kontraktu: 440 000 – 423 000 = 17 000.
25 000/17 000 = 147 proc. – zabezpieczenie nie jest efektywne. ∑


