
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1375/2013 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (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 39 

(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 27 czerwca 2013 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 
39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zatytułowane 
Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachun
kowości zabezpieczeń. Zmiany te służą wprowadzeniu 
ułatwienia w sytuacjach, gdy instrument pochodny, 
który został wskazany jako instrument zabezpieczający, 
został w konsekwencji przepisów ustawowych lub wyko
nawczych przeniesiony z pierwotnego kontrahenta na 
kontrahenta centralnego. Ułatwienie to oznacza konty
nuację rachunkowości zabezpieczeń niezależnie od takiej 
nowacji, co bez zmiany standardu byłoby niedopusz
czalne. 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
648/2012 ( 3 ) nakłada wymóg centralnego rozliczania 
określonych klas instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. 
W konsekwencji strony określonych instrumentów 
zabezpieczających powinny uzgodnić zastąpienie ich 

pierwotnego kontrahenta transakcji zabezpieczającej 
przez kontrahenta centralnego spełniającego wymogi 
tego rozporządzenia. 

(4) Aby uniknąć dodatkowych obciążeń związanych ze spra
wozdawczością finansową w związku z nowacją na 
kontrahenta centralnego instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowa
nym, w konsekwencji obowiązujących przepisów usta
wowych lub wykonawczych bądź wprowadzenia prze
pisów ustawowych lub wykonawczych, konieczne jest 
wprowadzenie wyjątku od określonego w MSR 39 
wymogu zaprzestania stosowania zasad rachunkowości 
zabezpieczeń. 

(5) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europej
skiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej 
potwierdziły, że zmiany MSR 39 spełniają techniczne 
kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1606/2002. 

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

(7) 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.

PL L 346/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 

( 1 ) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1. 
( 3 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będą



Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa 
w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego 
roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 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 19 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

MSR 39 Zmiany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 

„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 www.iasb.org”
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http://www.iasb.org


Zmiany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 

Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń 

Paragrafy 91 i 101 zostały zmienione. 

Zabezpieczenie wartości godziwej 

… 

91 Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w paragrafie 89, 
jeśli: 

a) instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany. W tym celu 
zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności 
danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie 
zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania 
przyjętej przez jednostkę. Ponadto w tym celu nie dochodzi do wygaśnięcia lub rozwiązania 
instrumentu zabezpieczającego, jeśli: 

(i) w konsekwencji obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub wprowa
dzenia przepisów ustawowych lub wykonawczych strony instrumentu zabezpieczającego 
zgadzają się, by jeden lub większa liczba kontrahentów rozliczeniowych zastąpił ich pierwo
tnego kontrahenta, by stać się nowym kontrahentem każdej ze stron. W tym celu kontrahent 
rozliczeniowy jest kontrahentem centralnym (nazywanym czasem „systemem rozliczeniowym” 
lub „agencją rozliczeniową”) lub jednostką lub jednostkami, takimi jak na przykład: uczestnik 
rozliczający systemu rozliczającego lub klient uczestnika rozliczającego systemu rozliczającego, 
którzy działają w charakterze kontrahenta w celu przeprowadzenia rozliczania przez kontra
henta centralnego. Jeżeli jednak strony instrumentu zabezpieczającego zastępują swoich pier
wotnych kontrahentów różnymi kontrahentami, niniejszy paragraf ma zastosowanie jedynie 
wówczas, gdy każda z tych stron przeprowadza rozliczenie z tym samym kontrahentem 
centralnym; 

(ii) inne ewentualne zmiany instrumentu zabezpieczającego są ograniczone do tych, które są 
konieczne do przeprowadzenia takiego zastąpienia kontrahenta. Takie zmiany są ograniczone 
do tych, które są spójne z warunkami, których można byłoby się spodziewać, jeśli instrument 
zabezpieczający zostałby pierwotnie rozliczony z kontrahentem rozliczającym. Do takich 
zmian zalicza się zmiany w zakresie wymogów dotyczących zabezpieczenia, praw do zrów
noważenia sald należności i zobowiązań oraz pobieranych opłat. 

b) … 

… 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

… 

101 Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w paragrafach 
95–100 w każdym z następujących przypadków: 

a) instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany. W takim przy
padku skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym ujęte w innych 
całkowitych dochodach przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne (zob. paragraf 95 lit. 
a)), ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym aż do momentu zajścia planowanej 
transakcji. W momencie zajścia transakcji stosuje się paragrafy 97, 98 i 100. Do celów niniejszej 
litery zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu 
ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, 
jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpie
czania przyjętej przez jednostkę. Ponadto do celów niniejszej litery nie dochodzi do wygaśnięcia 
lub rozwiązania instrumentu zabezpieczającego, jeśli:
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(i) w konsekwencji obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub wprowa
dzenia przepisów ustawowych lub wykonawczych strony instrumentu zabezpieczającego 
zgadzają się, by jeden lub większa liczba kontrahentów rozliczeniowych zastąpił ich pierwo
tnego kontrahenta, by stać się nowym kontrahentem każdej ze stron. W tym celu kontrahent 
rozliczeniowy jest kontrahentem centralnym (nazywanym czasem „systemem rozliczeniowym” 
lub „agencją rozliczeniową”) lub jednostką lub jednostkami, takimi jak na przykład: uczestnik 
rozliczający systemu rozliczającego lub klient uczestnika rozliczającego systemu rozliczającego, 
którzy działają w charakterze kontrahenta w celu przeprowadzenia rozliczania przez kontra
henta centralnego. Jeżeli jednak strony instrumentu zabezpieczającego zastępują swoich pier
wotnych kontrahentów różnymi kontrahentami, niniejszy paragraf ma zastosowanie jedynie 
wówczas, gdy każda z tych stron przeprowadza rozliczenie z tym samym kontrahentem 
centralnym; 

(ii) inne ewentualne zmiany instrumentu zabezpieczającego są ograniczone do tych, które są 
konieczne do przeprowadzenia takiego zastąpienia kontrahenta. Takie zmiany są ograniczone 
do tych, które są spójne z warunkami, których można byłoby się spodziewać, jeśli instrument 
zabezpieczający zostałby pierwotnie rozliczony z kontrahentem rozliczającym. Do takich 
zmian zalicza się zmiany w zakresie wymogów dotyczących zabezpieczenia, praw do zrów
noważenia sald należności i zobowiązań oraz pobieranych opłat. 

b) … 

Paragraf 108D oraz paragraf AG113A w załączniku A zostały dodane. 

Data wejścia w życie i okres przejściowy 

… 

108D Na podstawie zmian MSR 39 Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpie
czeń, wydanych w czerwcu 2013 r., zmieniono paragrafy 91 i 101 oraz dodano paragraf AG113A. Jednostka 
stosuje te paragrafy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. 
Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka 
zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. 

… 

Ocena efektywności zabezpieczenia 

… 

AG113A Dla uniknięcia wątpliwości skutki zastąpienia pierwotnego kontrahenta kontrahentem rozliczeniowym oraz 
dokonania związanych z tym zmian, zgodnie z paragrafem 91 lit. a) ppkt (ii) oraz paragrafem 101 lit. a) 
ppkt (ii), muszą zostać odzwierciedlone w wycenie instrumentu zabezpieczającego, a w związku z tym w ocenie 
efektywności zabezpieczenia i w wycenie efektywności zabezpieczenia.
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