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Nota 7.2 Pochodne instrumenty finansowe 
 

Zasady rachunkowości 

Pochodne instrumenty finansowe zalicza się do aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, o ile 
nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.  

Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży instrumentów pochodnych ujmuje się na dzień przeprowadzenia 
(zawarcia) transakcji.  
 
Instrumenty pochodne nie wyznaczone jako zabezpieczające ujmuje się początkowo w wartości godziwej i wycenia na 
dzień bilansowy w wartości godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w wyniku finansowym.  
Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Celem stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest 
ograniczenie zmienności wyniku netto Spółki, wynikającej z okresowych zmian wyceny transakcji zabezpieczających 
poszczególne ryzyka rynkowe, na które narażona jest Spółka. Instrumentami zabezpieczającymi są instrumenty pochodne 
oraz kredyty w walucie obcej.    

Wyznaczane zabezpieczenia dotyczą przyszłych prognozowanych transakcji sprzedaży przyjętych w Planie Sprzedaży 
na dany rok. Plany te sporządzane są w oparciu o możliwości produkcyjne na dany okres. Spółka ocenia 
prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji ujętych w planie produkcji jako bardzo wysokie, ponieważ z historycznego 
punktu widzenia sprzedaż zawsze realizowana była na poziomach założonych w poszczególnych Planach Sprzedaży. 

Spółka może korzystać z naturalnych zabezpieczeń ryzyka walutowego poprzez zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń 
w stosunku do kredytów denominowanych w USD, wyznaczając je jako pozycje zabezpieczające przed ryzykiem kursu 
walutowego związanego z przyszłymi przychodami Spółki ze sprzedaży miedzi, srebra i innych metali, denominowanych 
w USD. 

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane 
są w pozostałych całkowitych dochodach, w takiej części, w jakiej dany instrument stanowi skuteczne zabezpieczenie 
związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Część nieskuteczną odnosi się do wyniku finansowego jako pozostałe przychody 
i koszty operacyjne. Zyski lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym przepływy pieniężne odnoszone są 
do wyniku jako korekta z przeklasyfikowania w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana  wpływa na wynik. 

Zaprzestaje się ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli instrument pochodny wygaśnie, 
zostanie sprzedany, wypowiedziany lub zrealizowany lub, jeżeli Spółka wycofa wyznaczenie danego instrumentu jako 
zabezpieczenie.  

Spółka może podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu pochodnego nowego powiązania zabezpieczającego, 
dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź wyznaczyć go do zabezpieczenia innego rodzaju ryzyka. 
Wówczas, dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, zyski lub straty powstałe w okresach, w których 
zabezpieczenie było efektywne pozostają w pozostałych skumulowanych całkowitych dochodach aż do momentu, w którym 
zabezpieczana pozycja wpłynie na wynik. 

Jeśli zabezpieczenie prognozowanej transakcji przestanie funkcjonować ze względu na zaistniałe prawdopodobieństwo, 
że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub strata netto ujęta w pozostałych całkowitych dochodach 
zostaje natychmiast przeniesiona do wyniku finansowego jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania. 
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Instrumenty pochodne zabezpieczające – pozycje otwarte na dzień kończący okres sprawozdawczy 
 
 

 2015  2014 

Typ instrumentu pochodnego 

Aktywa  finansowe Zobowiązania finansowe 
Łączna 

pozycja netto 

 
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe 

Łączna 
pozycja netto 

Krótko-
terminowe 

Długo-
terminowe 

Krótko-
terminowe 

Długo-
terminowe 

 
Krótko-

terminowe 
Długo-

terminowe 
Krótko- 

terminowe 
Długo-

terminowe 

Instrumenty pochodne -Metale - Miedź      
 

     

Kontrakty opcyjne            
  Nabyte opcje sprzedaży - - - - -  20  - - - 20 
  Kontrakty mewa  - - - - -  205  20 - - 225 
RAZEM - - - - -  225 20 - - 245 

 
           

Instrumenty pochodne – Walutowe      
 

     

Kontrakty opcyjne USD            
  Nabyte opcje sprzedaż - - - - -  2 - - - 2 
  Kontrakty korytarz* 6 106 (48) (158) (94)  16 170 (10) (122) 54 
RAZEM 6 106 (48) (158) (94)  18  170 (10) (122) 56 

            
INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
OGÓŁEM 

6 106 (48) (158) (94) 
 

243 190 (10) (122) 301 

 
  

*  
Instrumenty pochodne - walutowe  
Kontrakty korytarz – 2015 r. 

Nominał transakcji Średnioważony 
kurs 

Zapadalność/okres 
rozliczenia 

Okres ujęcia wpływu 
na wynik finansowy 

Waluty [tys. USD]  [USD/PLN] Od Do Od Do 

2 200 3,4365-4,2216 sty 16 gru 18 sty 16 gru 18 
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Wycena instrumentów pochodnych do wartości godziwej zaklasyfikowana została do poziomu II hierarchii wartości 
godziwej (tj. wycena przy zastosowaniu obserwowalnych danych wejściowych innych niż ceny notowane):  

• W przypadku transakcji terminowego kupna lub sprzedaży walut, w celu ustalenia ich wartości godziwej Spółka 
posługuje się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. Cena terminowa dla kursów 
walutowych liczona jest na podstawie fixingu i odpowiednich stóp procentowych. Stopy procentowe dla walut oraz 
wskaźniki zmienności ich kursów są uzyskiwane z serwisu Reuters. Do  wyceny opcji europejskich na rynkach 
walutowych służy standardowy model Germana-Kohlhagena. 

• W przypadku transakcji terminowego kupna lub sprzedaży towarów, w celu ustalenia ich wartości godziwej Spółka 
posługuje się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. W  przypadku miedzi oficjalne 
ceny zamknięcia London Metal Exchange oraz wskaźniki zmienności na koniec okresu sprawozdawczego uzyskuje się 
z systemu Reuters. W odniesieniu do srebra oraz złota używa się ceny fixing ustalonej, także na koniec okresu 
sprawozdawczego, na London Bullion Market Association. W przypadku zmienności oraz cen terminowych stosowane 
są kwotowania od Banków/Brokerów. Kontrakty terminowe i swap na rynku miedzi wyceniane są do rynkowej 
krzywej terminowej, natomiast w przypadku srebra cena terminowa liczona jest na podstawie fixingu i  odpowiednich 
stóp procentowych. Do wyceny opcji azjatyckich na rynkach metali wykorzystuje się aproksymację Levy’ego do 
metodologii Blacka-Scholesa. 

Wpływ instrumentów pochodnych na pozycje sprawozdania z wyniku oraz na sprawozdanie z całkowitych dochodów 
przedstawiono poniżej: 

  
Wpływ instrumentów pochodnych 

 i transakcji zabezpieczających 

 
Sprawozdanie z wyniku  2015  2014 

 
Przychody ze sprzedaży 482  531 

 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe: (215)  (179) 

 
Z tytułu realizacji instrumentów pochodnych  (19)  (61) 

 
Z tytułu wyceny instrumentów pochodnych (196)  (118) 

 Wpływ instrumentów pochodnych na wynik finansowy okresu  267  352 

     

 
 

   

 
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w części dotyczącej pozostałych 
całkowitych dochodów 

 
 

 

 
Wpływ transakcji zabezpieczających (447)  (304) 

Nota 8.2.2 Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna)  35  227 

Nota 8.2.2 
Reklasyfikacja do przychodów ze sprzedaży w związku z realizacją pozycji 
zabezpieczanej 

(482) 
 

(531) 

  
   

 
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY (180)  48 
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