
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Nota 7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 

 
Zasady rachunkowości Znaczące szacunki 

Pozycja „instrumenty finansowe wyceniane w wartości 
godziwej” obejmuje aktywa finansowe zaklasyfikowane 
zgodnie z MSR 39 do „aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży”.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są 
początkowo w wartości godziwej powiększonej o koszty 
transakcyjne a na dzień bilansowy wyceniane w wartości 
godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w pozostałych 
całkowitych dochodach do momentu wystąpienia utraty 
wartości, którą ujmuje się w wyniku.  

Akcje notowane na giełdzie wycenia się w oparciu o kurs 
zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy. 
Przeliczenie akcji wyrażonych w walucie obcej dokonuje się 
według zasad rachunkowości opisanych w Nocie 1.3.  
Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na utratę wartości 
(w szczególności utrzymujący się znaczący lub przedłużający 
się spadek wartości godziwej instrumentu kapitałowego 
poniżej poziomu kosztu) łączne dotychczasowe straty 
ujęte w  pozostałych całkowitych dochodach przenosi się do 
wyniku finansowego. Odwrócenia odpisu dokonuje się przez 
pozostałe całkowite dochody.  

 

Analizy wartości rynkowej aktywów dostępnych do 
sprzedaży w stosunku do ceny nabycia dokonuje się na 
dzień kończący każdy miesiąc. Zgodnie z przyjętą polityką 
rachunkowości, KGHM Polska Miedź S.A. rozpoznaje jako 
przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości 
bilansowej aktywów  znaczący spadek wartości godziwej 
tj.  o 20% lub przedłużający się spadek wartości godziwej 
tj.  okres 12 miesięcy w stosunku do wartości bilansowej 
aktywów.  
Najistotniejszą pozycję aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży stanowią akcje spółki Tauron Polska Energia 
S.A., notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie.  
Wartość godziwa akcji w trakcie roku ulegała wahaniom i na 
dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęła poziom niższy od ich 
wartości bilansowej. W związku z powyższym w roku 2015 
dokonano odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 
395 mln PLN, który odniesiono na zmniejszenie pozostałych 
całkowitych dochodów w kwocie 133 mln PLN 
i zmniejszenie wyniku finansowego w kwocie 262 mln PLN. 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość bilansowa akcji spółki 
Tauron Polska Energia S.A. wyniosła 524 mln PLN (na dzień 
31 grudnia 2014 r. 920 mln PLN). 

 
 

2015  2014 

Akcje w spółkach notowanych na giełdzie 
(GPW w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange) 

527 
 

921 

Pozostałe 52  10 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 579  931 

 
Wycena akcji notowanych zaliczana jest do poziomu I hierarchii wartości godziwej (tj. wycena według kursów tych akcji 
z aktywnego rynku z dnia wyceny).  
 
Z tytułu inwestycji w spółki notowane w obrocie publicznym Spółka narażona jest na ryzyko cenowe. Zmiany kursu notowań 
akcji tych spółek, spowodowane bieżącą sytuacją makroekonomiczną mogą istotnie wpływać na wysokość pozostałych 
całkowitych dochodów oraz kwotę skumulowaną ujętą w kapitale własnym. W przypadku spadku wartości godziwej akcji 
w stosunku do kosztu nabycia akcji o co najmniej 20%, lub przedłużający się spadek wartości godziwej tj. okres 12 miesięcy 
w stosunku do wartości bilansowej aktywów, Spółka narażona jest na ryzyko zmiany wyniku finansowego ze względu na 
ujęcie odpisu z tytułu utraty wartości (przeniesienia kwot straty z pozostałych całkowitych dochodów do wyniku 
finansowego).   

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości akcji spółek notowanych w obrocie publicznym na zmiany cen (stan na 31 
grudnia): 

 

 
2015 Zmiana procentowa ceny akcji  2014 Zmiana procentowa ceny akcji 

 
Wartość 

bilansowa 

84% -18%  

Wartość 
bilansowa 

12% -20% 

 

Pozostałe 
całkowite 
dochody 

Wynik 
finansowy 

 Pozostałe 
całkowite 
dochody 

Wynik 
finansowy 

Akcje notowane w 
obrocie publicznym 

527 443 (95) 
 

921 111 (184) 

 


