
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1256/2012 

z dnia 13 grudnia 2012 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 Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 oraz do 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 paździer
nika 2008 r. 

(2) W dniu 16 grudnia 2011 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
zmiany Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie 
informacji – Kompensowanie aktywów finansowych i zobo
wiązań finansowych oraz zmiany Międzynarodowego Stan
dardu Rachunkowości (MSR) 32 Instrumenty finansowe: 
prezentacja (w postaci dokumentu Kompensowanie aktywów 
finansowych i zobowiązań finansowych). Zmiany MSSF 7 
służą wprowadzeniu wymogu ujawniania dodatkowych 
informacji ilościowych ułatwiających użytkownikom 
porównywanie i uzgadnianie informacji ujawnianych 
zgodnie z MSSF i ogólnie przyjętymi zasadami rachun
kowości (GAAP) obowiązującymi w Stanach Zjednoczo
nych. Ponadto RMSR wprowadziła zmiany do MSR 32 
w postaci dodatkowych objaśnień mających przyczynić 
się do ograniczenia niespójnego stosowania tego stan
dardu w praktyce. 

(3) Zmiany MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie infor
macji – Przeniesienia aktywów finansowych zostały przyjęte 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1205/2011 z dnia 
22 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynaro
dowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 ( 3 ) po zatwier
dzeniu przez Komitet Regulacyjny ds. Rachunkowości 

w czerwcu 2011 r. Omyłkowo pominięto jednak skre 
ślenie paragrafu 13 MSSF 7. Niniejsze rozporządzenie ma 
na celu naprawienie tego błędu. Aby przepis ten mógł 
być skuteczny, powinien on stosować się od dnia 1 lipca 
2011 r. Obowiązywanie przepisu z mocą wsteczną jest 
konieczne celem zapewnienia pewności prawa dla zain
teresowanych emitentów. 

(4) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany MSSF 7 
i MSR 32 spełniają techniczne kryteria przyjęcia okre 
ślone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. 

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

(6) 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 wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zmienia 
się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 32 Instru
menty finansowe: prezentacja zmienia się zgodnie ze zmianami 
MSSF 7 określonymi w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia; 

3) MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

4) nagłówek przed paragrafem 13 i paragraf 13 MSSF 7 skreśla 
się zgodnie ze zmianami MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujaw
nianie informacji – Przeniesienia aktywów finansowych, przyję
tych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1205/2011.
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Artykuł 2 

1. Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których 
mowa w art. 1 pkt 1) i 2), najpóźniej wraz z pierwszym 
dniem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego 
się w dniu 1 stycznia 2013 r. lub później. 

2. Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których 
mowa w art. 1 pkt 3), najpóźniej wraz z pierwszym dniem 
swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 
w dniu 1 stycznia 2014 r. lub później. 

3. Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których 
mowa w art. 1 pkt 4), najpóźniej wraz z pierwszym dniem 
swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 
w dniu 1 lipca 2011 r. lub później. 

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 13 grudnia 2012 r.r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

MSSF 7 Zmiany MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – Kompensowanie aktywów finansowych 
i zobowiązań finansowych 

MSR 32 Zmiany MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – Kompensowanie aktywów finansowych i zobo
wiązań finansowych 

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są 
zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR pod adresem www.iasb.org”
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Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 

Po paragrafie 13 dodano nagłówek oraz paragrafy 13A–13F. 

Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

13A Ujawnienia informacji, o których mowa w paragrafach 13B–13E, stanowią uzupełnienie innych wymogów 
niniejszego MSSF dotyczących ujawniania informacji i są wymagane dla wszystkich ujętych instrumentów 
finansowych, które są kompensowane zgodnie z paragrafem 42 MSR 32. Ujawnienia te stosują się również 
do ujętych instrumentów finansowych, które są objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub 
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy są one kompensowane 
zgodnie z paragrafem 42 MSR 32. 

13B Jednostka ujawnia informacje, aby umożliwić użytkownikom jej sprawozdań finansowych ocenę wpływu lub 
potencjalnego wpływu porozumień dotyczących kompensowania na sytuację finansową jednostki. Obejmuje to 
wpływ lub potencjalny wpływ praw do kompensaty związanych z ujętymi aktywami finansowymi jednostki oraz 
ujętymi zobowiązaniami finansowymi jednostki, które wchodzą w zakres paragrafu 13A. 

13C Aby osiągnąć cel określony w paragrafie 13B, jednostka ujawnia na koniec okresu sprawozdawczego następujące 
informacje ilościowe, odrębnie dla ujętych aktywów finansowych i ujętych zobowiązań finansowych, które 
wchodzą w zakres paragrafu 13A: 

(a) kwoty brutto tych ujętych aktywów finansowych i ujętych zobowiązań finansowych; 

(b) kwoty, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w paragrafie 42 MSR 32 przy określaniu 
kwot netto wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej; 

(c) kwoty netto wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej; 

(d) kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym 
kompensowania, które nie są w inny sposób uwzględnione w paragrafie 13C pkt b), w tym: 

(i) kwoty związane z ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają niektórych lub wszystkich 
kryteriów kompensowania określonych w paragrafie 42 MSR 32; oraz 

(ii) kwoty związane z zabezpieczeniami finansowymi (w tym zabezpieczeniami gotówkowymi); oraz 

(e) kwotę netto po odliczeniu kwot określonych w pkt d) powyżej od kwot określonych w pkt c) powyżej. 

Informacje wymagane zgodnie z niniejszym paragrafem przedstawia się w formie tabelarycznej, o ile inna forma 
nie jest bardziej właściwa, odrębnie dla aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. 

13D Łączna kwota ujawniona zgodnie z paragrafem 13C pkt d) dla danego instrumentu jest ograniczona do 
wysokości kwoty określonej dla tego instrumentu w paragrafie 13C pkt c). 

13E Jednostka załącza do informacji dotyczących praw do kompensaty związanych z ujętymi przez jednostkę 
aktywami finansowymi i zobowiązaniami finansowymi, które są objęte egzekwowalnym porozumieniem 
ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, i które to informacje są ujawniane 
zgodnie z paragrafem 13C pkt d), wyjaśnienia, w których opisany jest między innymi charakter tych praw. 

13F Jeżeli informacje wymagane zgodnie z paragrafami 13B–13E są ujawniane w więcej niż jednej informacji 
dodatkowej do sprawozdania finansowego, jednostka umieszcza wzajemne odesłania między tymi informacjami 
dodatkowymi. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Paragraf 44R został dodany. 

44R Na podstawie dokumentu Ujawnianie informacji – Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 
(Zmiany do MSSF 7), opublikowanego w grudniu 2011 r., dodano paragrafy WP9, 13A–13F oraz B40–B53. 
Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. 
i później oraz do okresów śródrocznych w obrębie tych okresów rocznych. Jednostka ujawnia informacje 
wymagane na mocy tych zmian retrospektywnie. 

Po paragrafie B39 dodaje się nagłówki i paragrafy B40–B53.
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Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

(paragrafy 13A–13F) 

Zakres (paragraf 13A) 

B40 Ujawnienia informacji, o których mowa w paragrafach 13B–13E, są wymagane dla wszystkich ujętych instru
mentów finansowych, które są kompensowane zgodnie z paragrafem 42 MSR 32. Ponadto instrumenty finan
sowe są objęte wymogami dotyczącymi ujawniania informacji określonymi w paragrafach 13B–13E, jeżeli są one 
objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, 
które obejmuje podobne instrumenty finansowe i transakcje finansowe, niezależnie od tego, czy instrumenty 
finansowe są kompensowane zgodnie z paragrafem 42 MSR 32. 

B41 Podobne porozumienia dotyczące kompensowania, o których mowa w paragrafach 13A i B40, obejmują 
porozumienia dotyczące rozliczenia instrumentów pochodnych, globalne ramowe umowy odkupu, globalne 
ramowe umowy pożyczki papierów wartościowych oraz wszelkie prawa związane z zabezpieczeniami finanso
wymi. Podobne instrumenty finansowe i transakcje finansowe, o których mowa w paragrafie B40, obejmują 
instrumenty pochodne, umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem 
odkupu, umowy udzielenia pożyczki papierów wartościowych i umowy zaciągnięcia pożyczki papierów warto 
ściowych. Przykłady instrumentów finansowych, które nie wchodzą w zakres paragrafu 13A, stanowią kredyty 
i depozyty klientów w tej samej instytucji (chyba że są one kompensowane w sprawozdaniu z sytuacji finan
sowej) oraz instrumenty finansowe, które są jedynie przedmiotem umowy zabezpieczającej. 

Ujawnienia informacji ilościowych dotyczących ujętych aktywów finansowych i ujętych zobowiązań finansowych, które 
wchodzą w zakres paragrafu 13A (paragraf 13C) 

B42 Instrumenty finansowe ujawniane zgodnie z paragrafem 13C mogą podlegać różnym wymogom dotyczącym 
wyceny (np. należność związana z umową odkupu może być wyceniona po zamortyzowanym koszcie, podczas 
gdy instrument pochodny będzie wyceniany według wartości godziwej). Jednostka wykazuje instrumenty w ich 
ujętych kwotach i opisuje wszelkie wynikające ewentualnie różnice wyceny w odpowiednich ujawnianych 
informacjach. 

Ujawnienia kwot brutto ujętych aktywów finansowych i ujętych zobowiązań finansowych, które wchodzą w zakres paragrafu 
13A (paragraf 13C pkt a)) 

B43 Kwoty wymagane zgodnie z paragrafem 13C pkt a) dotyczą ujętych instrumentów finansowych, które są 
kompensowane zgodnie z paragrafem 42 MSR 32. Kwoty wymagane zgodnie z paragrafem 13C pkt a) dotyczą 
również ujętych instrumentów finansowych, które są objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub 
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy spełniają one kryteria 
kompensowania. Jednakże ujawnienia informacji wymagane zgodnie z paragrafem 13C pkt a) nie dotyczą 
kwot ujętych w wyniku umów zabezpieczających, które nie spełniają kryteriów kompensowania określonych 
w paragrafie 42 MSR 32. Zamiast tego kwoty te muszą zostać ujawnione zgodnie z paragrafem 13C pkt d). 

Ujawnienia kwot, które są kompensowane zgodnie z kryteriami określonymi w paragrafie 42 MSR 32 (paragraf 13C 
pkt b)) 

B44 Paragraf 13C pkt b) nakłada na jednostki wymóg ujawnienia kwot, które są kompensowane zgodnie z para
grafem 42 MSR 32, przy określaniu kwot netto wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Kwoty 
ujętych aktywów finansowych i ujętych zobowiązań finansowych, które podlegają kompensacie na podstawie 
tego samego porozumienia, są ujawniane zarówno w informacjach dotyczących aktywów finansowych, jak i w 
informacjach dotyczących zobowiązań finansowych. Ujawniane (np. w tabeli) kwoty są jednak ograniczone do 
kwot, które podlegają kompensacie. Jednostka może na przykład posiadać ujęty składnik aktywów będący 
instrumentem pochodnym oraz ujęte zobowiązanie będące instrumentem pochodnym, które spełniają kryteria 
kompensowania określone w paragrafie 42 MSR 32. Jeżeli kwota brutto składnika aktywów będącego instru
mentem pochodnym jest większa od kwoty brutto zobowiązania będącego instrumentem pochodnym, tabela 
ujawniająca aktywa finansowe będzie zawierać całkowitą kwotę składnika aktywów będącego instrumentem 
pochodnym (zgodnie z paragrafem 13C pkt a)) oraz całkowitą kwotę zobowiązania będącego instrumentem 
pochodnym (zgodnie z paragrafem 13C pkt b)). Jednakże podczas gdy tabela ujawniająca zobowiązania finan
sowe będzie zawierać całkowitą kwotę zobowiązania będącego instrumentem pochodnym (zgodnie z paragrafem 
13C pkt a)), to będzie ona zawierać jedynie kwotę składnika aktywów będącego instrumentem pochodnym 
(zgodnie z paragrafem 13C pkt b)), która jest równa kwocie zobowiązania będącego instrumentem pochodnym. 

Ujawnienia kwot netto wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (paragraf 13C pkt c)) 

B45 Jeżeli jednostka posiada instrumenty, które wchodzą w zakres tych ujawnień informacji (jak określono w para
grafie 13A), ale nie spełniają kryteriów kompensowania określonych w paragrafie 42 MSR 32, kwoty, które 
należy ujawnić zgodnie z paragrafem 13C pkt c), są równe kwotom, które należy ujawnić zgodnie z paragrafem 
13C pkt a). 

B46 Kwoty, które należy ujawnić zgodnie z paragrafem 13C pkt c), muszą zostać uzgodnione z kwotami poszcze
gólnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dla przykładu, jeżeli jednostka uznaje, że
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zagregowanie lub rozbicie kwot poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego prowadzi do uzyskania 
bardziej odpowiednich informacji, musi uzgodnić zagregowane lub rozbite kwoty ujawnione w paragrafie 
13C pkt c) z kwotami poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

Ujawnienia kwot objętych egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompen
sowania, które nie są w inny sposób uwzględnione w paragrafie 13C pkt b) (paragraf 13C pkt d)) 

B47 Paragraf 13C pkt d) nakłada na jednostki wymóg ujawnienia kwot objętych egzekwowalnym porozumieniem 
ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, które nie są w inny sposób uwzględ
nione w paragrafie 13C pkt b). Paragraf 13C pkt d) ppkt (i) dotyczy kwot związanych z ujętymi instrumentami 
finansowymi, które nie spełniają niektórych lub wszystkich kryteriów kompensowania określonych w paragrafie 
42 MSR 32 (np. istniejące prawa do kompensaty, które nie spełniają kryterium określonego w paragrafie 42 pkt 
b) MSR 32, lub warunkowe prawa do kompensaty, które są egzekwowalne i wykonalne jedynie w przypadku 
niewywiązania się z płatności lub wyłącznie w przypadku niewypłacalności lub upadłości jednego z kontrahen
tów). 

B48 Paragraf 13C pkt d) ppkt (ii) dotyczy kwot związanych z zabezpieczeniem finansowym, w tym zabezpieczeniem 
gotówkowym, zarówno otrzymanym, jak i przyrzeczonym. Jednostka ujawnia wartość godziwą tych instru
mentów finansowych, które zostały przyrzeczone lub otrzymane jako zabezpieczenie. Kwoty ujawniane zgodnie 
z paragrafem 13C pkt d) ppkt (ii) powinny dotyczyć faktycznie otrzymanego lub przyrzeczonego zabezpiecze
nia, a nie ewentualnie wynikających zobowiązań lub należności ujętych celem zwrócenia lub otrzymania tego 
zabezpieczenia. 

Ograniczenia wysokości kwot ujawnianych zgodnie z paragrafem 13C pkt d) (paragraf 13D) 

B49 Ujawniając kwoty zgodnie z paragrafem 13C pkt d), jednostka musi uwzględnić skutki nadwyżkowego zabez
pieczenia instrumentem finansowym. W tym celu jednostka musi najpierw odliczyć kwoty ujawnione zgodnie 
z paragrafem 13C pkt d) ppkt (i) od kwot ujawnionych zgodnie z paragrafem 13C pkt c). Następnie jednostka 
ogranicza wysokość kwoty ujawnianej zgodnie z paragrafem 13C pkt d) ppkt (ii) do kwoty pozostałej w para
grafie 13C pkt c) dla danego instrumentu finansowego. Jeżeli jednak prawa do zabezpieczenia są egzekwowalne 
z instrumentów finansowych, takie prawa mogą być uwzględnione w informacjach ujawnianych zgodnie z para
grafem 13D. 

Opis praw do kompensaty objętych egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym 
kompensowania (paragraf 13E) 

B50 Jednostka opisuje rodzaje praw do kompensaty i podobnych porozumień ujawnianych zgodnie z paragrafem 
13C pkt d), w tym charakter tych praw. Jednostka opisuje np. przysługujące jej prawa warunkowe. W przypadku 
instrumentów objętych prawami do kompensaty, które nie są uwarunkowane wystąpieniem określonego 
zdarzenia w przyszłości, ale które nie spełniają pozostałych kryteriów określonych w paragrafie 42 MSR 32, 
jednostka opisuje powód(-ody), dla którego(-ych) kryteria nie są spełnione. W odniesieniu do każdego otrzy
manego lub przyrzeczonego zabezpieczenia jednostka opisuje warunki uzgodnienia dotyczącego zabezpieczenia 
(np. sytuacje, w których zabezpieczenie jest ograniczone). 

Ujawnienia w podziale na rodzaje instrumentów finansowych lub w podziale na kontrahentów 

B51 Ujawnienia ilościowe wymagane zgodnie z paragrafem 13C pkt a)–e) mogą być zgrupowane w podziale na 
rodzaje instrumentów finansowych lub transakcji finansowych (np. instrumenty pochodne, umowy z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, umowy udzielenia pożyczki papierów 
wartościowych i umowy zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych). 

B52 Alternatywnie jednostka może zgrupować ujawnienia ilościowe wymagane zgodnie z paragrafem 13C pkt a)–c) 
w podziale na rodzaje instrumentów finansowych, a ujawnienia ilościowe wymagane zgodnie z paragrafem 13C 
pkt c)–e) w podziale na kontrahentów. Jeżeli jednostka przedstawia wymagane informacje w podziale na 
kontrahentów, jednostka nie ma obowiązku podawania ich nazwy. Oznaczenia kontrahentów (kontrahent A, 
kontrahent B, kontrahent C itd.) muszą jednak pozostać spójne w kolejnych przedstawianych okresach celem 
zapewnienia porównywalności. Ujawnienia jakościowe należy rozumieć w taki sposób, że możliwe jest przed
stawienie dodatkowych informacji o rodzajach kontrahentów. Jeżeli kwoty ujawniane zgodnie z paragrafem 13C 
pkt c)–e) są podawane w podziale na kontrahentów, odrębnie ujawnia się kwoty, które są indywidualnie 
znaczące w kategoriach łącznej kwoty dla danego kontrahenta, a pozostałe indywidualnie nieznaczące kwoty 
dla tego kontrahenta są agregowane w jedną pozycję. 

Inne 

B53 Informacje szczególne ujawniane zgodnie z paragrafami 13C–13E stanowią wymogi minimalne. Aby osiągnąć 
cel określony w paragrafie 13B, jednostka może być zmuszona do uzupełnienia ich dodatkowymi (jakościo
wymi) informacjami, w zależności od warunków egzekwowalnego porozumienia ramowego lub podobnego 
porozumienia dotyczącego kompensowania, w tym charakteru praw do kompensaty oraz ich wpływu lub 
potencjalnego wpływu na sytuację finansową jednostki.
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Załącznik 

Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja 

Zmieniono paragraf 43. 

43 Niniejszy standard wymaga prezentacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w kwocie netto wtedy, 
gdy służy to odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej 
instrumentów finansowych. Kiedy jednostka ma prawo do otrzymania lub zapłacenia pojedynczej kwoty netto 
i zamierza to uczynić, to posiada w istocie rzeczy tylko jeden składnik aktywów finansowych lub jedno 
zobowiązanie finansowe. W innych okolicznościach aktywa finansowe i zobowiązania finansowe prezentuje 
się oddzielnie, zgodnie z ich charakterem wykazując jako zasoby lub obowiązki jednostki. Jednostka ujawnia 
informacje wymagane zgodnie z paragrafami 13B–13E MSSF 7 dla ujętych instrumentów finansowych, które 
wchodzą w zakres paragrafu 13A MSSF 7. 

Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY 

Paragraf 97L został dodany. 

97L Na podstawie dokumentu Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (Zmiany do MSR 32), 
opublikowanego w grudniu 2011 r., usunięto paragraf OS38 i dodano paragrafy OS38A–OS38F. Jednostka 
stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. 
Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje 
te zmiany wcześniej, ujawnia ten fakt, a także ujawnia informacje wymagane na mocy dokumentu Ujawnianie 
informacji – Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (Zmiany do MSSF 7), opublikowanego 
w grudniu 2011 r. 

Objaśnienie stosowania 

Bezpośrednio po nagłówku „Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (paragrafy 42–50)” usuwa 
się paragraf OS38. Dodaje się nagłówki oraz paragrafy OS38A–OS38F. 

Kryterium mówiące o tym, że jednostka „posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty 
ujętych kwot” (paragraf 42 pkt a)) 

OS38A Prawo do kompensaty może już istnieć w danym momencie lub może być uwarunkowane wystąpieniem 
określonego zdarzenia w przyszłości (np. prawo to może powstać lub stać się wykonalne dopiero z chwilą 
wystąpienia określonego zdarzenia w przyszłości, takiego jak niewywiązanie się z płatności, niewypłacalność lub 
upadłość jednego z kontrahentów). Nawet jeżeli prawo do kompensaty nie jest uwarunkowane wystąpieniem 
określonego zdarzenia w przyszłości, może ono być egzekwowalne jedynie w ramach zwykłego trybu prowa
dzenia działalności, w przypadku niewywiązania się z płatności bądź w przypadku niewypłacalności lub upad 
łości, jednego lub wszystkich kontrahentów. 

OS38B Aby spełniać kryterium określone w paragrafie 42 pkt a), jednostka musi w danym momencie posiadać ważny 
tytuł prawny do dokonania kompensaty. Oznacza to, że tytuł prawny do dokonania kompensaty: 

(a) nie może być uwarunkowany wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości; oraz 

(b) musi być egzekwowalny we wszystkich poniższych okolicznościach: 

(i) w zwykłym trybie prowadzenia działalności; 

(ii) w przypadku niewywiązania się z płatności; oraz 

(iii) w przypadku niewypłacalności lub upadłości 

jednostki i wszystkich kontrahentów. 

OS38C Charakter i zakres prawa do kompensaty, w tym ewentualne warunki związane z jego wykonaniem oraz to, czy 
pozostaje ono ważne w przypadku niewywiązania się z płatności, niewypłacalności lub upadłości, mogą różnić 
się w poszczególnych systemach prawnych. W związku z tym nie można założyć, że prawo do kompensaty jest 
automatycznie ważne poza zwykłym trybem prowadzenia działalności. Dla przykładu, w danym systemie 
prawnym przepisy prawa upadłościowego lub prawa dotyczącego niewypłacalności mogą w pewnych okoliczno 
ściach odbierać lub ograniczać prawo do kompensaty w przypadku upadłości lub niewypłacalności.
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OS38D Przepisy mające zastosowanie do stosunków między stronami (np. mające zastosowanie w odniesieniu do stron 
postanowienia umowne, przepisy prawa umów bądź przepisy prawa upadłościowego, prawa dotyczącego niewy
płacalności lub prawa dotyczącego niewywiązywania się z płatności) muszą zostać uwzględnione celem upew
nienia się, czy prawo do kompensaty jest egzekwowalne w zwykłym trybie prowadzenia działalności, w przy
padku niewywiązania się z płatności oraz w przypadku niewypłacalności lub bankructwa, jednostki i wszystkich 
kontrahentów (jako określono w OS38B pkt b)). 

Kryterium mówiące o tym, że jednostka „zamierza rozliczyć się w kwocie netto albo jednocześnie 
zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie” (paragraf 42 pkt b)) 

OS38E Aby spełniać kryterium określone w paragrafie 42 pkt b), jednostka musi zamierzać rozliczyć się w kwocie netto 
albo jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Nawet jeżeli jednostka może mieć 
prawo rozliczyć się w kwocie netto, może również ciągle zrealizować składnik aktywów i odrębnie wykonać 
zobowiązanie. 

OS38F Jeżeli jednostka może rozliczyć kwoty w taki sposób, że wynik tego rozliczenia jest pod względem skutku 
równoważny rozliczeniu netto, jednostka spełnia kryterium rozliczenia netto określone w paragrafie 42 pkt b). 
Sytuacja taka zachodzi wyłącznie wówczas, gdy mechanizm rozliczeń brutto posiada cechy, które eliminują 
ryzyko kredytowe i ryzyko płynności bądź sprawiają, że ryzyko kredytowe i ryzyko płynności jest nieznaczne, 
oraz dokonuje przetworzenia należności i zobowiązań w ramach jednego procesu rozliczenia lub cyklu rozlicze
nia. Dla przykładu, określone w paragrafie 42 pkt b) kryterium rozliczenia w kwocie netto spełniałby system 
rozliczeń brutto, który posiada wszystkie poniższe cechy: 

(a) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe kwalifikujące się do kompensaty są przedkładane do przetwo
rzenia jednocześnie; 

(b) po przedłożeniu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych do przetworzenia strony są zobowiązane 
do wypełnienia obowiązku rozliczenia; 

(c) nie ma możliwości zmiany przepływów środków pieniężnych wynikających z aktywów i zobowiązań po 
tym, jak zostały one przedłożone do przetworzenia (chyba że nie uda się zrealizować przetworzenia – zob. 
pkt d) poniżej); 

(d) aktywa i zobowiązania, które są zabezpieczone papierami wartościowymi, będą rozliczane przez przenie
sienie papierów wartościowych lub przez podobny system (np. „dostawa za płatność”), tak że w sytuacji, gdy 
nie dojdzie do przeniesienia papierów wartościowych, nie będzie mogło również nastąpić przetworzenie 
powiązanej należności lub powiązanego zobowiązania, których zabezpieczenie stanowią te papiery warto 
ściowe (i odwrotnie); 

(e) wszystkie transakcje, których nie udało się zrealizować jak przedstawiono w pkt d), są ponownie wprowa
dzane do przetwarzania, dopóki nie zostaną rozliczone; 

(f) rozliczenia dokonuje ta sama instytucja rozliczeniowa (np. bank rozliczeniowy, bank centralny lub centralny 
depozyt papierów wartościowych); oraz 

(g) istnieje mechanizm kredytu śróddziennego, który zapewnia wystarczające kwoty kredytu „overdraft” celem 
umożliwienia przetworzenia płatności w dniu rozliczenia dla każdej ze stron, a także jest praktycznie pewne, 
że mechanizm kredytu śróddziennego wypełni swoje zobowiązania, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.
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