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Cechy konstytutywne instrumentu 
pochodnego 

• Wartość wykreowanego instrumentu jest 
pochodną ceny innego czynnika (m.in. 
kursu walutowego); rozerwanie więzi 
prawnej: prawo własności do aktywu 
bazowego-ekspozycja na ryzyko jego 
zmienności 

• Niska wartość wydatków początkowych w 
stosunku do wartości kontraktu – istnienie 
dźwigni finansowej 

• Rozliczenie nastąpi w przyszłości 

POWYŻSZE TRZY WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE 



Po co księgowym koncepcja 
„embedded derivative”? 

• W  tradycyjnych  umowach często są „UKRYTE” instrumenty 
pochodne 

• Przykład – umowa najmu (z ceną w EUR za 1 m. kw.) -  z 
perspektywy najemcy - to kontrakt forward na okresową 
dostawę określonej liczby jednostek waluty  

• Kluczowa jest TREŚĆ EKONOMICZNA UMOWY (jej ryzyko) a 
nie sama nazwa prawna 

• Zasada memoriałowa – ujmowanie wszystkich kosztów i 
przychodów dotyczących danego okresu 
sprawozdawczego  

• Poprawne ujęcie kosztu ryzyka na dzień bilansowy 
• W rachunkowości tworzy się konta derywatów (aktywa lub 

zobowiązania) i wykazuje ich wpływ na rachunek wyników 



Jak księgowy szuka wbudowanego w 
umowę instrumentu pochodnego? 

• Wszelkie sformułowania słowne 
wprowadzające element niepewności, 
co do skutków ekonomicznych umowy 
w przyszłości: 
„Prawo odwołania/przedłużenia/zwrotu” 

„Cena oparta na formule” 

„Limit cenowy”  

„Indeksowany” 

TO TYLKO PRZYKŁADY… 



Definicja wbudowanego instrumentu 
pochodnego - MSR 39 – część I 

   „Wbudowany instrument pochodny jest 
składnikiem hybrydowego (łącznego) 
instrumentu, który zawiera również umowę 
zasadniczą niebedącą instrumentem 
pochodnym, powodującym, że część 
przepływów pieniężnych wynikających z 
instrumentu łącznego zmienia się w sposób 
podobny do przepływów wynikających z 
samodzielnie występującego instrumentu 
pochodnego.” 



Definicja wbudowanego instrumentu 
pochodnego - MSR 39 – część II 

„ Wbudowany instrument pochodny 
powoduje, że część lub całość 
przepływów pieniężnych wynikających 
z umowy zasadniczej jest 
modyfikowana w oparciu o (..), kurs 
walutowy, (…), pod warunkiem że 
zmienna niebędąca finansową nie jest 
specyficzna dla którejkolwiek ze stron 
kontraktu.” 



Procedura wydzielania instrumentu 
pochodnego w księgach rachunkowych  

  

ZASADA „TRUE AND FAIR VIEW” –  NAJWAŻNIEJSZA TREŚĆ EKONOMICZNA UMOWY 



Klauzula indeksacyjna - pytanie 

• Jaki instrument pochodny 
„zmodyfikuje część lub całość 
przepływów pieniężnych 
uzyskiwanych z umowy 
podstawowej, w sposób podobny do 
tego, w jaki dokonałby tego 
samodzielnie?” 



Jaki derywat wbudowano w umowę?      

Swap walutowo-
procentowego (CIRS) z 

amortyzowanym kapitałem 
(ang. amortized principal 

swap) 

Dług w PLN  

WIBOR 

Dług w CHF 

LIBOR 

Klauzula indeksacyjna – narzędzie operacji zamiany waluty 
kapitału zadłużenia i przeliczania przepływów finansowych 

Ryzyko CHF/PLN 







360.000 PLN – realna wypłata 

180.000 CHF –  dług księgowy 

500 CHF 
PLN = ? 

N = 2 N = 3 

Przepływy finansowe – kredyt 30 letni 

N = 4 N = 5 N = 6 N = 360 

N = 1 

500 CHF 
PLN = ? 

500 CHF 
PLN = ? 

500 CHF 
PLN = ? 

500 CHF 
PLN = ? 

500 CHF 
PLN = ? 

Początkowa wymiana kapitałów -  indeksacja - 
księgowe ustalenie  kapitału długu  w walucie 

CHF  przy uruchomieniu kredytu.  Kurs,  po 
którym będziemy „oddawać w przyszłości  walutę 

CHF do banku” 

Odwrócenie  swapa - księgowa redukcja kapitału długu  przy spłacie 
każdej raty – od banku kupujemy CHF po aktualnym kursie 

rynkowym a „oddajemy po kursie  z dnia pierwszej indeksacji  2 PLN 
za 1 CHF” 

2 PLN za 1 CHF   



Kontrakt różnic kursowych - CFD 
• FOREX – lewarowana wersja operacji Carry Trade 
• Za pożyczone pieniądze „gramy jedną walutą przeciwko 

drugiej” 
• Jako zabezpieczenie składamy depozyt = 1% wartości 

kontraktu – dźwignia finansowa x 100 
• Pozycja krótka – na przykład oczekujemy , że waluta 

CHF będzie słabnąć do waluty PLN  
• Księgowo pożyczamy od banku 180.000 CHF, aby je 

sprzedać i nabyć 360.000 PLN (kurs 2 PLN za 1 CHF) 
• W przyszłości musimy oddać 180.000 CHF niezależnie 

od tego, co się stanie z kursem walutowym CHF/PLN  
• Rozliczenie kontraktu wyłącznie finansowe – 

korygowane przez punkty swapowe (różnica stóp %) 



Hybrydowy instrument finansowy 

„Ryzyko i koszt 
kredytu w CHF 
bez użycia CHF” 

Umowa bazowa 
o kredyt w PLN 

Amortyzowany 
swap walutowo-

procentowy 
Produkty 

bancassurance 

MIFID – badanie adekwatności i odpowiedniości produktu 



Dziękuję  




