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Wstęp
Instrumenty finansowe odgrywają fundamentalną rolę we współczes-

nym świecie, a postępująca globalizacja oraz intensywny rozwój rynków 
kapitałowych, dający duże możliwości pozyskania środków finansowych 
na rozwój, spowodowały powstanie szerokiego spektrum instrumentów 
finansowych. Liczne instrumenty finansowe wykorzystywane przez jed-
nostki gospodarcze stanowią wyzwanie zarówno dla księgowych, jak i dla 
odbiorców sprawozdań finansowych. Problematyka instrumentów finan-
sowych jest złożona i skomplikowana, wymaga stosownej wiedzy zarów-
no przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jak i przy poszukiwaniu 
na ich temat informacji w sprawozdaniu finansowym. 

Książka ta jest skierowana przede wszystkim do służb księgowo-finan-
sowych zainteresowanych ujęciem rachunkowym, wyceną oraz prawidło-
wym ujęciem instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym. 
Obejmuje ona zarówno przepisy polskie (ustawę o rachunkowości i roz-
porządzenie ministra finansów w tym zakresie), jak i wybrane fragmenty 
MSR/MSSF do celów porównawczych.

Opracowanie stanowi próbę połączenia zagadnień teoretycznych (prze-
pisów) z podejściem praktycznym (przykłady liczbowe) w celu usystematy-
zowania wiedzy oraz metod klasyfikacji, wyceny i prezentacji instrumentów 
finansowych w księgach rachunkowych jednostek. Publikacja może zna-
leźć swoich odbiorców zarówno wśród służb finansowo-księgowych, jak 
i w kręgach akademickich.

Zapraszam do lektury
Grzegorz Magdziarz
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I. Istota i rodzaje instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-

prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ róż-
nią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli 
się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość, tworząc w ten sposób 
nowe konstrukcje finansowoprawne.

Podstawowymi aktami prawnymi w polskim prawie bilansowym w oma-
wianym zakresie są: ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (dalej: 
UoR) oraz rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w spra-
wie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania 
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (dalej: RIF). Należy zwró-
cić uwagę, że zarówno przepisy UoR, jak i RIF oparte są na zasadach wy-
nikających z międzynarodowych standardów rachunkowości (dalej: MSR), 
a szczególnie MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 39 
„Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Oba standardy zostaną 
jednak w 2018 roku zastąpione Międzynarodowym Standardem Sprawo-
zdawczości Finansowej nr 9 „Instrumenty finansowe”. Standard ten wej-
dzie w życie 1 stycznia 2018 r., a jego wdrożenie będzie oznaczać rewolucję 
w rachunkowości instrumentów finansowych i wiele wyzwań dla sektora 
bankowego. Polskie przepisy w kontekście zmian w przepisach międzyna-
rodowych od 2001 roku nie uległy aktualizacji.

Przepisy znowelizowanej UoR w powyższym zakresie mają charakter 
bardzo ogólny, dlatego w szczegółowych kwestiach należy posługiwać się 
przepisami RIF. Niemniej jednak UoR wprowadza bardzo ważną kategorię 
będącą tematem dalszych rozważań w tej książce, a mianowicie inwestycje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 UoR przez inwestycje rozumie się aktywa 
posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicz-
nych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przy-
chodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych 
pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa 
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finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, któ-
re nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu 
osiągnięcia tych korzyści.

Najistotniejszym kryterium w klasyfikacji danej operacji/pozycji bilan-
sowej zdefiniowanej jako inwestycja jest cel jej nabycia, a mianowicie osiąg-
nięcie korzyści ekonomicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR będą 
one wykazane w bilansie w następujących pozycjach:

1. Inwestycje długoterminowe:
a) nieruchomości,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) aktywa finansowe,
d) inne inwestycje.

2. Inwestycje krótkoterminowe:
a) udziały lub akcje,
b) inne papiery wartościowe,
c) udzielone pożyczki,
d) inne aktywa finansowe,
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
f) inne inwestycje.

Nie będziemy cytować definicji poszczególnych kategorii opisanych po-
wyżej – wszystkie definicje znajdują się w art. 3 UoR. Niemniej jednak po-
niższy rysunek przedstawia grupę inwestycji zdefiniowanych przez UoR. 
W jej skład wchodzą inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerial-
ne i prawne (WNiP), które nie stanowią przedmiotu niniejszej publikacji.

Rys. 1. Podział inwestycji zgodnie z UoR

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 UoR przez instrument finansowy rozumie 
się kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze 
stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u dru-
giej ze stron, pod warunkiem że z kontraktu zawartego między dwiema lub 

AKTYWA PIENIĘŻNE
– środki pieniężne
– odsetki

AKTYWA FINANSOWE
– akcje i udziały
– papiery wartościowe

INWESTYCJE
– nieruchomości
– WNiP inwestycyjne
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