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MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8
Segmenty operacyjne

ZASADA PODSTAWOWA
1

Jednostka ujawnia informacje mające pomóc użytkownikom jej sprawozdań finansowych w ocenie rodzaju
i skutków finansowych działań gospodarczych, w które jest zaangażowana, oraz środowiska gospodarczego,
w którym prowadzi działalność.

ZAKRES
2

Niniejszy MSSF stosuje się do:
a)

b)

jednostkowych lub oddzielnych sprawozdań finansowych jednostki:
(i)

która posiada dłużne lub kapitałowe instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku publicznym
(krajowej lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych, na rynku pozagiełdowym obejmującym
rynki lokalne i regionalne); lub

(ii)

która składa lub jest w trakcie składania swojego sprawozdania finansowego w komisji papierów
wartościowych lub w innym organie regulacyjnym w związku z emisją dowolnej klasy instrumentów na
rynku publicznym; oraz

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy, w której jednostka dominująca:
(i)

posiada dłużne lub kapitałowe instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku publicznym (krajowej
lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych, na rynku pozagiełdowym obejmującym rynki
lokalne i regionalne); lub

(ii)

składa lub jest w trakcie składania swojego sprawozdania finansowego w komisji papierów
wartościowych lub w innym organie regulacyjnym w związku z emisją dowolnej klasy instrumentów
na rynku publicznym.

3

Jeżeli jednostka, od której nie wymaga się stosowania niniejszego MSSF, postanowi ujawniać informacje na temat
segmentów w sposób niezgodny z niniejszym MSSF, nie będzie określała tych informacji jako informacji
o segmentach.

4

Jeżeli raport finansowy zawiera zarówno skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostki dominującej objęte
postanowieniami niniejszego MSSF, jak i oddzielne sprawozdania finansowe jednostki dominującej, wymóg
prezentowania informacji o segmentach istnieje tylko w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

SEGMENTY OPERACYJNE
5

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
a)

która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty
(w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);

b)

której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie
decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach
alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu; oraz

c)

w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Segment operacyjny może się angażować w działalność gospodarczą, w związku z którą dopiero będzie uzyskiwał
przychody, na przykład jednostki nowo powstałe mogą być segmentami operacyjnymi, zanim jeszcze zaczną
uzyskiwać przychody.
6

Nie każda cześć jednostki stanowi segment operacyjny lub część segmentu operacyjnego. Na przykład siedziba
główna jednostki lub jej funkcjonalne departamenty mogą nie uzyskiwać przychodów lub uzyskiwać nieznaczne
przychody w stosunku do działalności jednostki i nie będą segmentami operacyjnymi. W rozumieniu niniejszego
MSSF programy świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia nie stanowią segmentów operacyjnych.

7

Termin „główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych” identyfikuje funkcję, niekoniecznie
odpowiadającą stanowisku kierownika posiadającego określony tytuł. Funkcja ta polega na alokowaniu zasobów
i ocenie wyników działalności segmentów jednostki. Często osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji
w jednostce jest jej dyrektor wykonawczy lub dyrektor operacyjny, ale za podejmowanie decyzji może odpowiadać
na przykład organ w postaci grupy dyrektorów wykonawczych lub grupy innych osób.
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8

W wielu jednostkach trzy cechy przedstawione w paragrafie 5 wyraźnie określają segmenty operacyjne. Niemniej
jednak jednostka może opracowywać raporty, w których jej działalność gospodarcza jest prezentowana na wiele
różnych sposobów. Jeżeli główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych stosuje więcej niż
jeden zestaw informacji o segmentach, inne czynniki mogą określać pojedynczy zestaw części składowych
stanowiących segmenty operacyjne, w tym rodzaj działalności każdej z części składowych, fakt istnienia
kierownictwa za nie odpowiedzialnego oraz informacje przedstawiane zarządowi.

9

Zasadniczo segment operacyjny posiada kierownika segmentu, który bezpośrednio odpowiada i utrzymuje
regularne kontakty z głównym organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji operacyjnych w celu
omawiania z nim wyników finansowych, prognoz lub planów związanych z segmentem. Termin „kierownik
segmentu” wskazuje na pełnioną funkcje, a niekoniecznie na kierownika posiadającego określony tytuł. Główny
organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji może równocześnie pełnić funkcje kierownika niektórych
segmentów operacyjnych. Jeden kierownik może także pełnić swoje obowiązki w więcej niż tylko jednym segmencie
operacyjnym. Jeżeli cechy przedstawione w paragrafie 5 stosują się do więcej niż jednej grupy części składowych
organizacji jednostki, ale istnieje tylko jedna grupa części składowych, za które odpowiadają kierownicy, ta grupa
części składowych tworzy segmenty operacyjne.

10

Cechy przedstawione w paragrafie 5 mogą mieć zastosowanie do dwóch lub większej ilości pokrywających się grup
części składowych, za które odpowiadają kierownicy. Struktura ta jest niekiedy określana jako forma matrycowa
organizacji. Na przykład w niektórych jednostkach kierownicy odpowiadają za różne produkty i linie produkcyjne
na świecie, a inni odpowiadają za określone obszary geograficzne. Główny organ odpowiedzialny za podejmowanie
decyzji operacyjnych regularnie dokonuje przeglądów wyników operacyjnych dwóch grup części składowych
jednostki, a informacje finansowe są dostępne dla obydwu grup. W tej sytuacji jednostka ustala, która grupa części
składowych tworzy segment operacyjny, odwołując się do zasady podstawowej.

SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE
11

Jednostka prezentuje odrębnie informacje o każdym segmencie operacyjnym, który:
a)

został określony zgodnie z paragrafami 5–10 lub powstał na skutek połączenia dwóch lub większej ilości
segmentów zgodnie z paragrafem 12; oraz

b)

przekroczył progi ilościowe, o których mowa w paragrafie 13.

Paragrafy 14–19 określają inne sytuacje, w których prezentuje się odrębne informacje o segmencie operacyjnym.
Kryteria łączenia
12

Segmenty operacyjne często wykazują podobne długoterminowe wyniki finansowe, jeżeli posiadają podobne
właściwości gospodarcze. Na przykład można spodziewać się podobnych długoterminowych średnich marży brutto
w przypadku dwóch segmentów operacyjnych, które wykazują podobieństwo cech gospodarczych. Można łączyć
dwa lub większą ilość segmentów operacyjnych w jeden segment operacyjny, jeżeli łączenie przebiega zgodnie
z zasadą podstawową niniejszego MSSF, segmenty wykazują podobne cechy gospodarcze oraz są podobne
w każdym z poniższych aspektów:
a)

rodzaju produktów i usług;

b)

rodzaju procesów produkcyjnych;

c)

rodzaju lub grup klientów na produkty i usługi;

d)

metod stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług; oraz

e)

jeśli ma to zastosowanie, rodzaju środowiska regulacyjnego, na przykład obszar bankowości, ubezpieczeń lub
użyteczności publicznej.

Progi ilościowe
13

Jednostka wykazuje odrębnie informacje na temat segmentu operacyjnego, który spełnia którykolwiek
z następujących progów ilościowych:
a)

wykazywane przychody segmentu, w tym pochodzące zarówno ze sprzedaży na rzecz klientów
zewnętrznych, jak i ze sprzedaży i transferów realizowanych z innymi segmentami, stanowią 10 lub więcej
procent łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów wszystkich segmentów operacyjnych;

b)

wykazywany w wartości bezwzględnej zysk lub strata segmentu stanowi 10 lub więcej procent większej
z poniższych wartości bezwzględnych: (i) połączonego zysku wszystkich segmentów operacyjnych, które nie
wykazały straty; oraz (ii) połączonej straty wszystkich segmentów, operacyjnych, które wykazały stratę;
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c)

aktywa segmentu stanowią 10 lub więcej procent ogółu aktywów wszystkich segmentów operacyjnych.

Segmenty operacyjne nieosiągające żadnego z progów ilościowych mogą być uznane za segmenty sprawozdawcze
i ujawniane osobno, jeżeli kierownictwo uważa, że informacje o tym segmencie byłyby przydatne użytkownikom
sprawozdań finansowych.
14

Jednostka może łączyć informacje o segmentach operacyjnych nieosiągających progów ilościowych z informacjami
o innych segmentach operacyjnych nieosiągających tych progów, aby stworzyć w ten sposób segment
sprawozdawczy, jedynie wówczas, gdy te segmenty operacyjne posiadają podobne cechy gospodarcze i spełniają
większość kryteriów łączenia wymienionych w paragrafie 12.

15

Jeżeli łączne przychody zewnętrzne, wykazywane przez segmenty operacyjne, stanowią mniej niż 75 procent
przychodów jednostki gospodarczej, należy wyodrębniać dodatkowe segmenty operacyjne jako segmenty
sprawozdawcze (nawet jeśli nie spełniają kryteriów określonych w paragrafie 13) i postępować tak aż do
momentu, kiedy przynajmniej 75 procent przychodów jednostki będzie pochodzić z segmentów sprawozdawczych.

16

Informacje na temat innych rodzajów działalności gospodarczej i segmentów operacyjnych nieobjętych odrębnym
obowiązkiem sprawozdawczym są łączone i ujawniane w kategorii „wszystkie pozostałe segmenty”, odrębnie od
innych pozycji uzgadniających prezentowanych w uzgodnieniach wymaganych zgodnie z paragrafem 28. Należy
opisać źródła przychodów uwzględnionych w kategorii „wszystkie pozostałe segmenty”.

17

Jeżeli kierownictwo stwierdzi, że segment operacyjny uznany za segment sprawozdawczy w ostatnim okresie ma
nadal duże znaczenie, informacje o tym segmencie prezentuje się odrębnie w bieżącym okresie nawet wtedy, gdy nie
spełnia on już kryteriów dotyczących sprawozdawczości określonych w paragrafie 13.

18

Jeżeli segment operacyjny spełnia w bieżącym okresie wymogi dotyczące progów ilościowych i jest uznany za
segment sprawozdawczy, dane dotyczące tego segmentu za poprzedni okres prezentowane dla celów
porównawczych przekształca się, aby zaprezentować nowy segment sprawozdawczy jako odrębny segment, mimo
iż segment ten nie spełniał w poprzednim okresie określonych w paragrafie 13 kryteriów dotyczących
sprawozdawczości, chyba że niezbędne informacje są niedostępne, a ich opracowanie byłoby zbyt kosztowne.

19

Może występować praktyczny limit ilości segmentów sprawozdawczych ujawnianych odrębnie przez jednostkę, po
przekroczeniu którego informacje o segmentach mogą stać się nadmiernie szczegółowe. Mimo braku precyzyjnego
określenia tego limitu, jeżeli liczba segmentów będących segmentami sprawozdawczymi zgodnie z paragrafami 13–
18 przekroczy dziesięć, jednostka powinna rozważyć, czy osiągnęła ten limit.

UJAWNIANIE INFORMACJI
20

Jednostka ujawnia informacje mające pomóc użytkownikom jej sprawozdań finansowych w ocenie rodzaju
i skutków finansowych działań gospodarczych, w które jest zaangażowana, oraz środowiska gospodarczego,
w którym prowadzi działalność.

21

Wprowadzając w życie postanowienia paragrafu 20, jednostka ujawnia dla każdego okresu, za który przedstawia
rachunek zysków i strat:
a)

ogólne informacje opisane w paragrafie 22;

b)

informacje dotyczące zysku lub straty segmentu, w tym dotyczące określonych przychodów i kosztów
uwzględnionych w rachunku wyników segmentu, informacje o aktywach i zobowiązaniach segmentu oraz
informacje o podstawie wyceny, opisane w paragrafach 23–27; oraz

c)

uzgodnienia sum przychodów segmentów, wykazanych zysków lub strat segmentów, aktywów segmentów,
zobowiązań segmentów oraz innych istotnych pozycji segmentów z odpowiednimi kwotami dla całej
jednostki, tak jak zostało to przedstawione w paragrafie 28.

Dokonywanie uzgodnień kwot z bilansu segmentów sprawozdawczych z kwotami z bilansu jednostki jest
wymagane na każdy dzień, na który prezentowany jest bilans. Informacje dotyczące wcześniejszych okresów
przekształca się zgodnie z paragrafami 29 i 30.

Informacje ogólne
22

Jednostka ujawnia następujące ogólne informacje:
a)

czynniki przyjęte do określenia segmentów sprawozdawczych jednostki, w tym podstawę systemu organizacji
(na przykład czy kierownictwo zdecydowało się na zorganizowanie jednostki w oparciu o kryterium
zróżnicowanych produktów i usług, obszarów geograficznych, rodzaju środowiska regulacyjnego czy
kombinacji tych czynników, a także czy segmenty operacyjne podlegały łączeniu); oraz

b)

rodzaj produktów i usług, z tytułu których segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody.
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Informacje o zysku lub stracie, aktywach i zobowiązaniach
23

Jednostka prezentuje wartości zysku lub straty oraz sumy aktywów każdego segmentu sprawozdawczego. Jednostka
prezentuje wartość zobowiązań każdego segmentu sprawozdawczego, jeżeli ich kwota jest regularnie przedstawiana
głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji operacyjnych. Jednostka ujawnia również
następujące dane o każdym segmencie sprawozdawczym, jeżeli określone kwoty są zawarte w wartości zysku lub
straty segmentu będących przedmiotem przeglądu przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
operacyjnych lub w inny sposób regularnie prezentowane temu organowi, nawet jeżeli kwoty te nie są zawarte
w wartości zysku lub straty segmentu:
a)

przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów;

b)

przychody uzyskiwane z tytułu transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej samej jednostki;

c)

przychody z tytułu odsetek;

d)

koszty z tytułu odsetek;

e)

amortyzację;

f)

istotne pozycje przychodów i kosztów ujawniane zgodnie z paragrafem 86 MSR 1 Prezentacja sprawozdań
finansowych;

g)

udział jednostki w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć konsolidowanych metodą praw własności;

h)

koszty lub przychody podatkowe; oraz

i)

istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja.

Jednostka prezentuje przychody z tytułu odsetek oddzielnie od kosztów z tytułu odsetek dla każdego segmentu
sprawozdawczego, chyba że większość przychodów segmentu pochodzi z tytułu odsetek, a główny organ
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych, dokonując oceny wyników działalności segmentu oraz
decydując o alokacji zasobów do segmentu, opiera się w głównej mierze na przychodach netto z tytułu odsetek.
W tej sytuacji jednostka może zaprezentować przychody segmentu z tytułu odsetek pomniejszone o koszty z tytułu
odsetek i ujawnić ten fakt.
24

Jednostka ujawnia następujące informacje dla każdego segmentu sprawozdawczego, jeżeli określone kwoty są
uwzględnione w wartości aktywów segmentu będącej przedmiotem przeglądu przez główny organ odpowiedzialny
za podejmowanie decyzji operacyjnych lub w inny sposób są regularnie prezentowane temu organowi nawet wtedy,
gdy kwoty te nie są uwzględnione w wartości aktywów segmentu:
a)

kwota inwestycji w jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw
własności; oraz

b)

kwoty zwiększeń aktywów trwałych (1) innych niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku
odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia (zob. MSR 19 Świadczenia pracownicze,
paragrafy 54–58) i praw wynikających z umów ubezpieczeniowych.

WYCENA
25

Kwoty każdej z wykazywanych pozycji segmentu powinny odpowiadać wartości tych pozycji zaprezentowanych
głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji operacyjnych, wykorzystywanych przy
podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu.
Korekty i wyłączenia dokonywane w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych jednostki oraz alokacje
przychodów, kosztów oraz zysków i strat należy uwzględnić w wartości zysku lub straty segmentu tylko w zakresie,
w jakim zostały ujęte w wartości zysku lub straty segmentu zaprezentowanej organowi odpowiedzialnemu za
podejmowanie decyzji operacyjnych. Analogicznie tylko te aktywa i zobowiązania, które zostały ujęte w wartości
aktywów i zobowiązań segmentu wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
operacyjnych, należy zaprezentować dla danego segmentu. Jeżeli dokonuje się przyporządkowania do
wykazywanego zysku lub straty segmentu, aktywów lub zobowiązań, kwoty te należy przyporządkować w oparciu
o racjonalne podstawy.

26

Jeżeli główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w celu oceny wyników działalności lub
zadecydowania o sposobie alokacji zasobów do segmentu korzysta tylko z jednej miary zysku lub straty segmentu,
aktywów i zobowiązań segmentu, wówczas zysk lub stratę segmentu oraz jego aktywa i zobowiązania prezentuje
się, wykorzystując tę miarę. Jeżeli główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych korzysta

(1)

W przypadku aktywów klasyfikowanych według kryterium płynności aktywa trwałe są to aktywa obejmujące kwoty, których realizacji
oczekuje się po upływie dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.
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z więcej niż tylko z jednej miary zysku lub straty segmentu oraz aktywów lub zobowiązań segmentu, miarami
przejętymi dla celów sprawozdawczych powinny być te, które w opinii kierownictwa zostały ustalone zgodnie
z zasadami wyceny najbardziej spójnymi z zasadmi, w oparciu o które wyceniono odpowiednie kwoty zawarte
w sprawozdaniu finansowym jednostki.
27

Jednostka wyjaśnia sposób pomiaru zysku lub straty segmentu, aktywów i zobowiązań segmentu dla każdego
segmentu sprawozdawczego. Jednostka ujawnia przynajmniej następujące informacje:
a)

zasady rachunkowości dotyczące wszelkich transakcji między segmentami sprawozdawczymi;

b)

charakter wszelkich różnic między pomiarem zysków lub strat segmentów sprawozdawczych a pomiarem
zysku lub straty brutto jednostki, przed uwzględnieniem działalności zaniechanej (jeżeli nie wynika to
z uzgodnień opisanych w paragrafie 28). Różnice te mogą obejmować zasady rachunkowości oraz politykę
alokowania centralnie ponoszonych kosztów, które są niezbędne dla zrozumienia prezentowanych informacji
dotyczących segmentu;

c)

charakter wszelkich różnic między wyceną aktywów segmentów sprawozdawczych a wyceną aktywów
jednostki (jeżeli nie wynika to z uzgodnień opisanych w paragrafie 28). Różnice te mogą obejmować zasady
rachunkowości oraz politykę alokowania wspólnie użytkowanych aktywów, które są niezbędne dla
zrozumienia prezentowanych informacji dotyczących segmentu;

d)

charakter wszelkich różnic między wyceną zobowiązań segmentów sprawozdawczych a wyceną zobowiązań
jednostki (jeżeli nie wynika to z uzgodnień opisanych w paragrafie 28). Różnice te mogą obejmować zasady
rachunkowości oraz politykę alokowania wspólnie wykorzystywanych zobowiązań, które są niezbędne dla
zrozumienia prezentowanych informacji dotyczących segmentu;

e)

charakter wszelkich zmian w metodach wyceny stosowanych do ustalenia wykazywanego zysku lub straty
segmentu oraz wpływ tych zmian, o ile miały miejsce, na wartość zysku lub straty segmentu;

f)

charakter i skutek wszelkich niesymetrycznych alokacji dotyczących segmentów sprawozdawczych. Na
przykład jednostka mogła przypisać koszty amortyzacji do segmentu, nie przypisując jednocześnie do tego
segmentu odpowiednich aktywów podlegających amortyzacji.

Uzgodnienia
28

Jednostka przedstwia uzgodnienia wszystkich poniższych pozycji:
a)

sumy przychodów segmentów sprawozdawczych z przychodami jednostki;

b)

sumy zysków lub strat segmentów sprawozdawczych z zyskiem lub stratą jednostki przed uwzględnieniem
obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego) oraz działalności zaniechanej. Jeżeli jednak jednostka
przypisuje do segmentów sprawozdawczych takie pozycje jak obciążenie podatkowe (przychód podatkowy),
jednostka może uzgodnić sumę zysków lub strat segmentów z zyskiem lub stratą netto jednostki;

c)

sumy aktywów segmentów sprawozdawczych z aktywami jednostki;

d)

sumy zobowiązań segmentów sprawozdawczych ze zobowiązaniami jednostki, jeśli zobowiązania segmentu
są wykazywane zgodnie z paragrafem 23;

e)

sumy jakichkolwiek istotnych pozycji segmentów sprawozdawczych z korespondującymi kwotami dla
jednostki.

Wszystkie istotne pozycje uzgadniające są odrębnie identyfikowane i opisywane. Na przykład kwotę każdej istotnej
korekty niezbędnej do uzgodnienia zysku lub straty segmentu sprawozdawczego z zyskiem lub stratą jednostki,
wynikającą z odmiennych zasad (polityki) rachunkowości, odrębnie identyfikuje się i opisuje.

Przekształcenie wcześniej zaprezentowanych informacji
29

Jeżeli jednostka dokonuje zmiany jej struktury organizacyjnej w sposób, który sprawia, że następuje zmiana składu
jej segmentów sprawozdawczych, wówczas dokonuje się przekształcenia korespondujących informacji za
wcześniejsze okresy, w tym okresy śródroczne, chyba że informacje te nie są dostępne, a koszt ich uzyskania
byłby nadmierny. Ustalenie, czy informacje są dostępne i czy koszt ich uzyskania byłby nadmierny, dokonuje się
w przypadku każdej odrębnej pozycji podlegającej ujawnieniu. W następstwie zmiany składu segmentów
sprawozdawczych jednostka ujawnia, czy przekształciła korespondujące pozycje informacji dotyczących segmentów
za wcześniejsze okresy.
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Jeżeli jednostka zmieniła swoją strukturę organizacyjną w sposób, który powoduje zmianę składu segmentów
sprawozdawczych i jeżeli informacje o segmentach za wcześniejsze okresy, w tym za okresy śródroczne, nie zostały
przekształcone w celu odzwierciedlenia tej zmiany, jednostka ujawnia w roku, w którym nastąpiła zmiana,
informacje o segmentach w oparciu zarówno o starą, jak i nową podstawę wydobrębnienia segmentów, chyba że
niezbędne informacje nie są dostępne i koszt ich uzyskania byłby nadmierny.

UJAWNIANIE INFORMACJI NA TEMAT JEDNOSTKI JAKO CAŁOŚCI
31

Paragrafy 32–34 mają zastosowanie do wszystkich jednostek podlegających wymogom tego MSSF, w tym do
jednostek posiadających jeden segment sprawozdawczy. W przypadku niektórych jednostek ich działalność
gospodarcza nie jest zorganizowana wokół zróżnicowanych produktów i usług lub obszarów geograficznych
prowadzonej działalności. Segmenty sprawozdawcze takich jednostek mogą wykazywać przychody z tytułu
szerokiego zakresu zasadniczo różnych produktów i usług lub też więcej niż jeden z jej segmentów
sprawozdawczych może dostarczać zasadniczo te same produkty i usługi. Analogicznie, segmenty sprawozdawcze
jednostki mogą posiadać aktywa w różnych obszarach geograficznych i wykazywać przychody pochodzące od
klientów z różnych obszarów geograficznych, bądź więcej niż jeden z jej segmentów sprawozdawczych może
prowadzić działalność na danym obszarze geograficznym. Informacje wymagane przez paragrafy 32–34 jednostka
przedstawia tylko wtedy, gdy nie są przedstawiane w ramach informacji o segmentach sprawozdawczych
wymaganych przez niniejszy MSSF.

Informacje dotyczące produktów i usług
32

Jednostka prezentuje uzyskane od klientów zewnętrznych przychody z tytulu każdego produktu i usługi lub każdej
grupy podobnych produktów i usług, chyba że niezbędne informacje na ten temat są niedostępne i koszt ich
uzyskania byłby nadmierny, w którym to przypadku fakt ten ujawnia się. Kwoty wykazywanych przychodów
uzyskuje się w oparciu o informacje finansowe wykorzystywane do sporządzenia sprawozdania finansowego
jednostki.

Informacje dotyczące obszarów geograficznych
33

Jednostka prezentuje następujące informacje dotyczące obszarów geograficznych, chyba że informacje te są
niedostępne, a koszt ich uzyskania jest nadmierny:
a)

przychody od klientów zewnętrznych (i) przypisane do kraju, w którym jednostka ma swoją siedzibę; oraz (ii)
przypisane do wszystkich pozostałych krajów łącznie, w których jednostka uzyskuje swoje przychody. Jeżeli
przychody od zewnętrznych klientów przypisanych do danego pojedynczego kraju sa istotne, przychody te
ujawnia się odrębnie. Jednostka ujawnia podstawę przypisania przychodów od zewnętrznych klientów do
poszczególnych krajów;

b)

aktywa trwałe (1) inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu
świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych
(i) zlokalizowane w kraju, w którym jednostka ma swoją siedzibę; (ii) zlokalizowane we wszystkich
pozostałych krajach łącznie, w których jednostka utrzymuje swoje aktywa. Jeżeli aktywa znajdujące się
w danym pojedynczym kraju są istotne, aktywa te ujawnia się odrębnie.

Kwoty wykazane uzyskuje się na podstawie informacji finansowych wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego jednostki. Jeżeli niezbędne informacje są niedostępne, a koszt ich uzyskania byłby nadmierny, fakt ten
ujawnia się. Jednostka może dostarczyć, oprócz informacji wymaganych przez niniejszy paragraf, sumy cząstkowe
informacji dotyczących obszarów geograficznych w odniesieniu do grup krajów.

Informacje dotyczące głównych klientów
34

(1)

Jednostka dostarcza informacje na temat zakresu, w jakim jest zależna od jej głównych klientów. Jeżeli przychody
z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem stanowią 10 lub więcej procent łącznych przychodów
jednostki, jednostka ujawnia ten fakt, łaczną kwotę przychodów uzyskanych od każdgo tego rodzaju klienta oraz
wskazuje segment lub segmenty wykazujące te przychody. Jednostka nie ma obowiązku ujawniania tożsamości
głównego klienta, ani określania kwoty przychodów, które każdy z segmentów wykazuje w związku z tym klientem.
Na potrzeby niniejszego MSSF grupę jednostek, o których jednoska sprawozdawcza wie, że znajdują się pod
wspólną kontrolą, uznaje się za jednego klienta, a także organ rządowy (krajowy, stanowy, prownicjalny,
terytorialny, lokalny lub zagraniczny) oraz jednostki znajdujące się pod kontrolą tego organu rządowego uznaje się
za jednego klienta.
W przypadku aktywów klasyfikowanych według kryterium płynności aktywa trwałe są to aktywa obejmujące kwoty, których realizacji
oczekuje się po upływie dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.
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OKRES PRZEJŚCIOWY I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
35

Jednostka stosuje niniejszy MSSF w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy
sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2009 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.
Jeżeli jednostka zastosuje niniejszy MSSF przy sporządzaniu jej sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający
się przed dniem 1 stycznia 2009 r., fakt ten ujawnia.

36

Informacje o segmentach za ubiegłe lata, które prezentuje się jako informacje porównawcze w pierwszym roku
stosowania niniejszego MSSF, przekształca się w celu spełnienia wymogów niniejszego MSSF, chyba że niezbędne
informacje są niedostępne, a koszt ich opracowania byłby nadmierny.

WYCOFANIE MSR 14
37

Niniejszy MSSF zastępuje MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Załącznik A
Definicje terminów
Niniejszy załącznik stanowi integralną część MSSF.
Segment operacyjny

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
a)

która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może
uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane
z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);

b)

której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz
wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych
do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu; oraz

c)

w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.
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