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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 839/2009
z dnia 15 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdaw
czości Finansowej (EFRAG) (3), Grupa Kontrolująca
Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości przeanali
zowała opinię EFRAG w sprawie przyjęcia zmian
i poinformowała Komisję, że opinia ta ma wyważony
charakter i jest obiektywna.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stoso
wania międzynarodowych standardów rachunkowości (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2)
przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunko
wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu
15 października 2008 r.

(2)

W dniu 31 lipca 2008 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany
w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 39
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zatytułowane
Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane, zwane dalej „zmia
nami w MSR 39”. Zmiany w MSR 39 wyjaśniają stoso
wanie rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do
inflacyjnej części instrumentów finansowych oraz do
opcji wykorzystywanych jako instrumenty zabezpiecza
jące.

(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany w MSR
39 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone
w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.
Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia
14 lipca 2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie
Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem dora
dzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1126/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunko
wości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008, Między
narodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finan
sowe: ujmowanie i wycena zmienia się zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany w MSR 39 zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz
z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpo
czynającego się po dniu 30 czerwca 2009 r.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2009 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSR 39

Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane Zmiany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmo
wanie i wycena

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrze
żone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej
informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org
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Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane (Zmiany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena)
Do standardu został dodany paragraf 103G:

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
103G

Jednostka stosuje paragrafy OS99BA, OS99E, OS99F, OS110 A i OS110B retrospektywnie w odniesieniu do
rocznych okresów rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. i później zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachun
kowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli
jednostka zastosuje Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane (Zmiany MSR 39) w odniesieniu do okresów rozpo
czynających się przed 1 lipca 2009 r., fakt ten ujawnia.

W załączniku A Objaśnienie stosowania dodano paragrafy OS99BA, OS99E, OS99F, OS110 A i OS110B.

Pozycje zabezpieczane (paragrafy 78-84)
Kwalifikacja pozycji (paragrafy 78-80)
AG99BA Jednostka może w ramach powiązania zabezpieczającego wyznaczyć wszystkie zmiany w przepływach pienięż
nych lub wartości godziwej pozycji zabezpieczanej. Jednostka może także wyznaczyć zmiany w przepływach
pieniężnych lub wartości godziwej pozycji zabezpieczanej tylko następujące powyżej lub poniżej określonej
ceny lub innej zmiennej (ryzyko jednostronne). Wartość wewnętrzna nabytej opcji będącej instrumentem
zabezpieczającym (przy założeniu, że posiada ona te same podstawowe warunki co wyznaczone ryzyko),
a nie jej wartość w czasie, odzwierciedla jednostronne ryzyko związane z pozycją zabezpieczaną. Na przykład
jednostka może wyznaczyć zmienność przyszłych wydatków pieniężnych wynikającą ze wzrostu ceny plano
wanego zakupu towarów. W takiej sytuacji wyznaczane są tylko straty w przepływach pieniężnych, które są
skutkiem wzrostu ceny powyżej określonego poziomu. Zabezpieczane ryzyko nie obejmuje wartości w czasie
nabytej opcji, ponieważ wartość w czasie nie jest składnikiem planowanej transakcji, który wpływa na zyski
i straty (paragraf 86 pkt (b)).

Wyznaczanie pozycji finansowych na pozycje zabezpieczane (paragrafy 81 i 81 A)
OS99E

Paragraf 81 zezwala jednostce na wyznaczenie innych elementów aniżeli całkowita zmiana wartości godziwej,
czy też całkowita zmienność przepływów pieniężnych z instrumentu finansowego. Na przykład:
a) wszystkie przepływy pieniężne z instrumentu finansowego mogą być wyznaczone jako zmiany przepływów
pieniężnych lub wartości godziwej wynikające z niektórych (ale nie wszystkich) rodzajów ryzyka lub
b) niektóre (ale nie wszystkie) przepływy pieniężne z instrumentu finansowego mogą być wyznaczone jako
zmiany przepływów pieniężnych lub wartości godziwej wynikające ze wszystkich lub tylko niektórych
rodzajów ryzyka (tj. „część” przepływów z pieniężnych instrumentu finansowego może być wyznaczona
jako zmiany wynikające ze wszystkich lub tylko niektórych rodzajów ryzyka).

OS99F

Aby można było zastosować rachunkowość zabezpieczeń, wyznaczone rodzaje ryzyka oraz części muszą być
dającymi się zidentyfikować składnikami instrumentu finansowego, a zmiany przepływów pieniężnych lub
wartości godziwej całego instrumentu finansowego, będące skutkiem zmian wyznaczonego ryzyka oraz części,
można wycenić w wiarygodny sposób. Na przykład:
a) w przypadku instrumentu finansowego o stałej stopie procentowej zabezpieczanego przed zmianami
wartości godziwej wynikającymi ze zmian wolnej od ryzyka stopy procentowej lub referencyjnej stopy
procentowej, wolną od ryzyka stopę procentową lub referencyjną stopę procentową uważa się zwykle za
składnik instrumentu finansowego, który można zarówno zidentyfikować, jak i wiarygodnie wycenić.
b) inflacja nie jest możliwa do identyfikacji i wiarygodnej wyceny, dlatego nie może być wyznaczona jako
ryzyko lub jako część instrumentu finansowego, chyba że spełnione są wymogi pkt (c).
c) Określona w umowie inflacyjna część przepływów pieniężnych z ujętej obligacji powiązanej ze stopą inflacji
(przy założeniu, że nie jest wymagane odrębne ujęcie wbudowanego instrumentu pochodnego) jest możliwa
do odrębnego zidentyfikowania i wiarygodnej wyceny tak długo, jak część inflacyjna nie będzie wywierać
wpływu na inne przepływy pieniężne wynikające z instrumentu.
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Rachunkowość zabezpieczeń (paragrafy 85-102)
Ocena efektywności zabezpieczenia
OS110 A Paragraf 74 pkt (a) pozwala jednostce na oddzielenie wartości wewnętrznej oraz wartości w czasie umowy
opcji i wyznaczenie jako instrumentu zabezpieczającego wyłącznie zmiany wartości wewnętrznej opcji. Takie
wyznaczenie może prowadzić do powstania powiązania zabezpieczającego, które jest doskonale efektywne
w kompensowaniu zmian przepływów pieniężnych wynikających z zabezpieczanego jednostronnego ryzyka
związanego z planowaną transakcją, jeżeli podstawowe warunki planowanej transakcji i instrumentu zabezpie
czającego są takie same.
OS110B Jeżeli jednostka wyznacza nabytą opcję w całości jako instrument zabezpieczający przed jednostronnym
ryzykiem związanym z planowaną transakcją, powiązanie zabezpieczające nie będzie doskonale efektywne.
Dzieje się tak z tego względu, że premia zapłacona za opcję uwzględnia wartość w czasie, podczas gdy, jak
stwierdzono w paragrafie OS99BA, wyznaczone jednostronne ryzyko nie obejmuje wartości opcji w czasie.
Dlatego w tym przypadku nie będą kompensować się przepływy pieniężne odnoszące się do wartości w czasie
zapłaconej premii opcyjnej i wynikające z ryzyka wyznaczonego do zabezpieczenia.
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