
Od 1 stycznia 2005 roku zgodnie z nowe-
lizacjà ustawy o rachunkowoÊci niektóre pod-
mioty obecne na polskim rynku kapita∏owym
sà zobowiàzane do sporzàdzania sprawozdaƒ
finansowych zgodnie z Mi´dzynarodowymi
Standardami SprawozdawczoÊci finansowej.
Artyku∏ przedstawia najwa˝niejsze obowiàzki
publikacyjne jakie wynikajà z jednego z pra-
wie 40 Standardów – MSR nr 14 Sprawoz-
dawczoÊç dotyczàca segmentów dzia∏alnoÊci.
Przedstawiona zosta∏a definicja i kryteria wy-
odr´bnienia na potrzeby publikacyjne seg-
mentów bran˝owych i geograficznych, zakres
prezentowanych informacji w tych przekro-
jach. Szczegó∏owo pokazano koszty i przy-
chody, które powinny byç wykazywane jako
kategorie wynikowe segmentu. W artykule do-
konano równie˝ porównania dotychczaso-
wych uregulowaƒ ustawy o rachunkowoÊci
i nowych obowiàzków, wskazano na powiàza-
nia MSR 14 z innymi MSR i MSSF.

1. Wst´p
Od 1 stycznia 2005 roku wesz∏y w ˝ycie

przepisy nowelizacji Ustawy o Rachunko-
woÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 (t.j. Dz.U.
2002 nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmiana-
mi; nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÊci
oraz o zmianie ustawy o bieg∏ych rewiden-
tach i ich samorzàdzie Dz.U. 213 poz.
2155). Nowelizacja dotyczy stosowania
przez niektóre podmioty gospodarcze Mi´-
dzynarodowych Standardów Rachunko-
woÊci.I tak zgodnie z art. 55 ust. 6a skon-
solidowane (a wi´c grupy kapita∏owej)
sprawozdania emitentów papierów warto-
Êciowych oraz banków muszà byç przygoto-
wywane zgodnie z Mi´dzynarodowymi
Standardami RachunkowoÊci i Mi´dzynaro-
dowymi Standardami SprawozdawczoÊci Fi-
nansowej. Jednostki te stosujà polskà usta-
w´ o rachunkowoÊci jako akt ni˝szej rangi,

uzupe∏niajàcy. Zgodnie z art. 45 ustawy
o rachunkowoÊci majà do tego dodatkowo
prawo emitenci papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do obrotu lub do obrotu na
jednym z rynków regulowanych krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i emitentów papierów wartoÊciowych ubie-
gajàcych si´ o dopuszczenie ich do obrotu
oraz jednostki wchodzàce w sk∏ad grupy ka-
pita∏owej, której jednostka dominujàca spo-
rzàdza skonsolidowane sprawozdanie we-
d∏ug MSR. Decyzje o przejÊciu na
uregulowania mi´dzynarodowe podejmuje
organ zatwierdzajàcy sprawozdanie finanso-
we (art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 6d ustawy
o rachunkowoÊci). Jeden ze standardów jest
poÊwi´cony podstawowym informacjom
o wyniku dzia∏alnoÊci w przekroju obszarów
funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
Jest to MSR 14 SprawozdawczoÊç dotyczàca
segmentów dzia∏alnoÊci.

2. Miejsce Sprawozdania 
z dzia∏alnoÊci segmentów 
w sprawozdawczoÊci finansowej

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci segmentów
nie jest nowoÊcià w polskim prawie bilanso-
wym, bowiem informacja dodatkowa spo-
rzàdzana jako cz´Êç sprawozdania finanso-
wego powinna zawieraç element danych
o dzia∏alnoÊci w przekroju obszarów. W cz´-
Êci drugiej tej informacji, tj. w Dodatkowych
informacjach i objaÊnieniach, podmioty pro-
wadzàce ksi´gi rachunkowe powinny wska-
zaç struktur´ rzeczowà, czyli wed∏ug rodza-
jów dzia∏alnoÊci, oraz struktur´ terytorialnà
(kraj, eksport) przychodów netto ze sprze-
da˝y produktów, towarów i materia∏ów. Jest
to jedyna wymagana dotychczas informacja
dotyczàca dzia∏alnoÊci segmentów. Wielu
emitentów papierów wartoÊciowych noto-
wanych na rynku gie∏dowym publikowa∏o
szerszy zakres informacji. Polskie uregulo-
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wania prawne nie przewidywa∏y dotàd tak
szerokiego spektrum informacji ujawnia-
nych w przekroju obszarów dzia∏alnoÊci jak
MSR 14.

Mi´dzynarodowy Standard Rachunko-
woÊci NR 14 zosta∏ opracowany i przyj´ty
przez Mi´dzynarodowy Komitet Standar-
dów RachunkowoÊci w 1981 roku. By∏ kil-
kakrotnie nowelizowany i w wersji obecnej,
zaktualizowanej dotyczy sprawozdaƒ pod-
miotów gospodarczych obecnych na rynku
gie∏dowym, których papiery wartoÊciowe
kapita∏owe bàdê d∏u˝ne sà notowane. Po
raz pierwszy zaktualizowana wersja obj´∏a
sprawozdania za okres od 1 stycznia 1998
roku. Opiera si´ on na fundamentalnym
za∏o˝eniu, ˝e dominujàce êród∏a ryzyka
i zwrotu z poniesionych nak∏adów inwesty-
cyjnych w znaczàcy sposób wp∏ywajà na spo-
sób organizacji i zarzàdzania jednostkami
gospodarczymi. Istnieje wi´c koniecznoÊç
zaprezentowania u˝ytkownikom informacji
pochodzàcych ze sprawozdania finansowe-
go dotyczàcych tego ryzyka i stóp zwrotu
w sposób pe∏niejszy ni˝ dotychczas to czy-
niono. Za∏o˝ono równie˝, i˝ te dwa czynni-
ki tak˝e kszta∏tujà odmienne obszary funk-
cjonowania podmiotu gospodarczego, wi´c
w celu podniesienia u˝ytecznoÊci informa-
cyjnej sprawozdaƒ mo˝na je przyjàç za pod-
staw´ identyfikacji segmentów dzia∏alnoÊci.
Determinujà one tak˝e struktur´ organiza-
cyjnà i sprawozdawczoÊç wewn´trznà, zatem
nale˝a∏oby je wykorzystaç do prezentacji
dzia∏alnoÊci obszarów.

Zastosowanie przepisów standardu we-
d∏ug zasad ogólnych jest obowiàzkowe dla
wszystkich jednostek, które sporzàdzajà
pe∏ne sprawozdania finansowe zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami Rachun-
kowoÊci i których papiery wartoÊciowe kapi-
ta∏owe albo d∏u˝ne sà notowane na rynku
gie∏dowym. Fakultatywnie mogà przygo-
towywaç sprawozdanie z segmentów dzia-
∏alnoÊci tak˝e inne jednostki. Wszystkie
podmioty sporzàdzajàce to sprawozdanie,
niezale˝nie od tego, czy czynià to obowiàz-
kowo, czy dobrowolnie, muszà stosowaç
wszystkie postanowienia Standardu nr 14.

Sprawozdanie z segmentów dzia∏alnoÊci
pe∏ni rol´ informacji uzupe∏niajàcej i jak
pokazuje praktyka Êwiatowa, z regu∏y jest
w∏àczane do drugiej cz´Êci ogólnej Informa-
cji dodatkowej, czyli do Not objaÊniajàcych
do sprawozdania finansowego. Istnieje te˝
grupa podmiotów, które pokazujà te dane
w zupe∏nie odr´bnym sprawozdaniu. Jak

widaç, istnieje dowolnoÊç, standard nie na-
rzuca ˝adnych w tym zakresie ograniczeƒ.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci segmentów
powinno zawieraç dane dotyczàce ró˝nych
rodzajów wytwarzanych towarów i Êwiad-
czonych przez jednostk´ gospodarczà us∏ug,
a tak˝e ró˝nych obszarów geograficznych,
na których dany podmiot dzia∏a. Celem
udost´pnienia szerokim kr´gom u˝ytkowni-
ków sprawozdaƒ finansowych takich infor-
macji jest pomoc w pe∏niejszym zrozumie-
niu uzyskanych wyników, ocenie ryzyka
i zwrotów z inwestycji, a tak˝e w formu∏owa-
niu w∏aÊciwszych sàdów na temat funkcjo-
nowania podmiotu. Dane przedstawiane
w pozosta∏ych cz´Êciach sprawozdania fi-
nansowego, to znaczy w bilansie, rachunku
zysków i strat, rachunku przep∏ywów pie-
ni´˝nych i informacji dodatkowej, jako da-
ne w du˝ej mierze przedstawiane w sposób
zagregowany nie pozwalajà na w∏aÊciwà
ocen´ dzia∏alnoÊci i ryzyka w podmiotach
gospodarczych prowadzàcych zdywersyfi-
kowanà produktowo i geograficznie dzia∏al-
noÊç. Sprawozdanie z segmentów dzia∏alno-
Êci powinno wi´c zaspokoiç zapotrzebowa-
nie informacyjne.

Mi´dzynarodowy Standard Rachunko-
woÊci 14 podkreÊla powiàzania z innymi
standardami ju˝ w pierwszych paragrafach:
„Niniejszy standard stosuje si´ do pe∏nego
sprawozdania finansowego zgodnego z Mi´-
dzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-
czoÊci Finansowej, jest on elementem tego
systemu prawnego i nie mo˝e byç stosowa-
ny w sposób wybiórczy. Jest on zintegrowa-
ny z pozosta∏ymi cz´Êciami sprawozdania
finansowego jako ich uzupe∏nienie i uszcze-
gó∏owienie.”Pe∏ne sprawozdanie finansowe
sk∏ada si´ z bilansu, rachunku zysków i strat,
rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, spra-
wozdania przedstawiajàcego zmiany w ka-
pitale w∏asnym oraz informacji dodatko-
wej zgodnie z wymogami przedstawionymi
w MSR 1 Prezentacja sprawozdaƒ finan-
sowych.

Tak˝e w kolejnych paragrafach znajduje-
my odwo∏ania do innych Mi´dzynarodo-
wych Standardów SprawozdawczoÊci Finan-
sowej. Dotyczà one szczególnie definicji
poj´ç, zasad wyceny i prezentacji. Jest to
jeszcze jeden dowód, ˝e sprawozdania spo-
rzàdzane wed∏ug tych mi´dzynarodowych
zasad musza byç spójnà ca∏oÊcià, mimo ˝e
uwzgl´dniajà wiele pozornie odr´bnych re-
gulacji.
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Definicje rodzajów dzia∏alnoÊci sà to˝sa-
me z definicjà zawartà w MSR 7 Rachunek
przep∏ywów pieni´˝nych, rozumienie zasad
(polityki) rachunkowoÊci – MSR 8 Zasady
(polityka) rachunkowoÊci, a korygowanie
b∏´dów i wartoÊci szacunkowe z MSR 18
Przychody.

3. Definicje segmentów dzia∏alnoÊci
i kryteria ich wyodr´bniania

By móc zaprezentowaç wyniki dzia∏al-
noÊci w podziale na segmenty, konieczne sà
kryteria ich wyodr´bnienia. Standard po-
Êwi´ca temu zagadnieniu kilka paragrafów.
Warte podkreÊlenia jest mened˝erskie ukie-
runkowanie wyodr´bniania obszarów ob-
j´tych obowiàzkiem publikacyjnym. Jed-
nostka ma kierowaç si´ przede wszystkim
sprawozdawczoÊcià wewn´trznà, podpo-
rzàdkowanà potrzebom decyzyjnym, za-
rzàdczym, a nie sztucznym kryteriom, jakie
mog∏yby przecie˝ zostaç stworzone.Mene-
d˝erskie ukierunkowanie wyodr´bniania
segmentów nakreÊlone w Standardzie nr
14, który jest przecie˝ elementem prawa
zewn´trznego finansowego, jest przejawem
nowej tendencji w rachunkowoÊci – integra-
cji jej podsystemów: finansowego, zarzàd-
czego i podatkowego.

Standard przewiduje trzy etapy identyfi-
kacji segmentów dla celów publikacyjnych:
1. wyodr´bnienie podstawowego i uzupe∏-

niajàcego uk∏adu sprawozdawczego;
2. identyfikacja segmentów bran˝owych

i geograficznych;
3. identyfikacja segmentów obj´tych obo-

wiàzkiem sprawozdawczym.
Poni˝ej zostanà szczegó∏owo przedsta-

wione te etapy.
Segmenty bran˝owe i geograficzne powin-

ny stanowiç wyodr´bnione elementy organi-
zacyjne, o których przekazuje si´ informacje
na przyk∏ad zarzàdowi, dyrektorowi general-
nemu. Celem przekazywania tych informacji
jest umo˝liwienie im oceny wyników i podej-
mowanie decyzji zarzàdczych.W sytuacji gdy
dotychczasowy system sprawozdawczoÊci we-
wn´trznej nie opiera si´ na podziale na seg-
menty, na potrzeby sprawozdawczoÊci ze-
wn´trznej kierownictwo powinno takie
segmenty wyodr´bniç, kierujàc si´ wytyczny-
mi zawartymi w Mi´dzynarodowym Standar-
dzie RachunkowoÊci nr 14, a w szczególnoÊci
w jego paragrafie 9., pami´tajàc jednak, aby
to wyodr´bnienie mog∏o byç podporzàdkowa-
ne w przysz∏oÊci podejmowaniu decyzji.

W Êwietle paragrafu 14.9 segment bran-
˝owy to dajàcy si´ wyodr´bniç obszar jed-
nostki gospodarczej. W ramach tego obsza-
ru nast´puje dystrybucja towarów albo
Êwiadczenie us∏ug lub grup powiàzanych to-
warów lub us∏ug. Charakteryzuje si´ on in-
nym poziomem ryzyka ni˝ inne obszary
bran˝owe. Tak˝e poziom zwrotu z inwesty-
cji jest w przypadku wyodr´bnionego seg-
mentu ró˝ny. W szczególnoÊci nale˝y wziàç
pod uwag´ takie czynniki jak:
– rodzaj towarów lub us∏ug;
– rodzaj procesów produkcyjnych;
– typ albo klas´ u˝ytkowników towarów

lub us∏ug (odbiorców);
– stosowane metody dystrybucji towarów

albo Êwiadczenia us∏ug;
– rodzaj systemu obowiàzujàcych regulacji

(ten czynnik jest brany pod uwag´ w wy-
padku, gdy ma znaczenie np. sektor ban-
ków, zak∏adów ubezpieczycieli, przedsi´-
biorstw u˝ytecznoÊci publicznej).
Nie wszystkie powy˝ej wymienione czyn-

niki muszà byç uwzgl´dniane ∏àcznie, ale za-
lecane jest, by segment odpowiada∏ przy-
namniej wi´kszoÊci z nich. Nie jest intencjà
twórców MSR równie˝ nazbyt liczne roz-
drabnianie grup towarów i us∏ug, i tworze-
nie bardzo du˝ej liczby nieznacznie tylko
ró˝niàcych si´ od siebie segmentów bran˝o-
wych. W Êwietle standardu oczekuje si´, ˝e
towary lub us∏ugi znajdujàce si´ w tym sa-
mym segmencie b´dà uwzgl´dnia∏y wi´k-
szoÊç czynników.

Do tego samego segmentu bran˝owego
nie powinny nale˝eç towary lub us∏ugi cha-
rakteryzujàce si´ znaczàco ró˝nym pozio-
mem ryzyka albo poziomem stóp zwrotu
nak∏adów inwestycyjnych.

W paragrafie 14.9 zawarta jest tak˝e de-
finicja sektora geograficznego. I tak zgodnie
z nià jest to obszar dajàcy si´ wyodr´bniç
w jednostce gospodarczej, w ramach któ-
rego nast´puje dystrybucja towarów lub
Êwiadczenie us∏ug w okreÊlonym Êrodowisku
ekonomicznym. Podobnie jak w przypadku
obszaru bran˝owego, od innych obszarów
geograficznych winno wyró˝niaç go odmien-
ne ryzyko i stopy zwrotu z inwestycji. Okre-
Êlajàc segment geograficzny, nale˝y wziàç
pod uwag´ takie czynniki jak:
– podobieƒstwo warunków politycznych

i ekonomicznych;
– powiàzanie pomi´dzy dzia∏alnoÊcià pro-

wadzonà na ró˝nych obszarach geogra-
ficznych;

– bliskoÊç lokalizacji;
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– szczególny rodzaj ryzyka zwiàzany z dzia-
∏alnoÊcià w konkretnym obszarze geo-
graficznym;

– regulacje dotyczàce kontroli wymiany
walut;

– ryzyko walutowe.
Podobnie jak w przypadku segmentu

bran˝owego, do jednego segmentu geogra-
ficznego nie powinny nale˝eç rodzaje dzia-
∏alnoÊci, które si´ znaczàco od siebie ró˝nià
na przyk∏ad ryzykiem czy stopami zwrotu
poniesionych nak∏adów. Za segment geo-
graficzny mo˝e byç uznany zarówno jeden,
jak i wi´cej krajów. Obszar segmentu mo˝e
byç równie˝ to˝samy z rejonem geograficz-
nym niestanowiàcym wyodr´bnionej paƒ-
stwowoÊci. Decyzj´ o stopniu zagregowania
geograficznego, podobnie jak w przypadku
agregacji towarów i us∏ug, podejmuje kie-
rownictwo jednostki, bioràc pod uwag´
specyfik´ podmiotu gospodarczego. Przy
okreÊlaniu granic segmentu geograficznego
jednostka mo˝e kierowaç si´ zgodnie
z MSR 14.13 kryterium lokalizacji urzàdzeƒ
produkcyjnych jednostki gospodarczej lub
punktów Êwiadczenia us∏ug oraz lokalizacji
innych aktywów albo kryterium lokalizacji
rynków i klientów. O tym, które kryterium
b´dzie wybrane przez jednostk´, decyduje,
tak jak w przypadku ca∏ej polityki rachunko-
woÊci, kierownictwo podmiotu.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci segmentów
winno zatem obejmowaç zarówno segmen-
ty o charakterze bran˝owym, jak i geogra-
ficznym. Segmenty te winny odpowiadaç
kryteriom klasyfikacyjnym wskazanym po-
wy˝ej. Czynniki pozwalajàce wyró˝niç ro-
dzaj segmentu w Standardzie zosta∏y poda-
ne w sposób umo˝liwiajàcy podmiotowi
gospodarczemu w∏asnà interpretacj´. Nie
zosta∏y one wymienione w ˝adnym porzàd-
ku, zobowiàzujàcej kolejnoÊci ani w formie
zamkni´tego katalogu. Zosta∏o dodatkowo
podkreÊlone w paragrafie 14.15, ˝e samo
ustalenie segmentu jest sprawà uznaniowà,
która zale˝y od polityki rachunkowoÊci
jednostki. OkreÊlajàc segmenty, kierow-
nictwo jednostki powinno je podporzàdko-
waç celom sprawozdawczoÊci finansowej
w konkretnym przypadku, b´dàc oczywiÊcie
w zgodzie z zapisami Za∏o˝eƒ koncepcyj-
nych sporzàdzania i prezentacji sprawozdaƒ
finansowych, które odnoszà si´ generalnie
do sprawozdania finansowego jako ca∏oÊci.

Kierownictwo jednostki musi zatem pa-
mi´taç, by sprawozdanie spe∏nia∏o okreÊlo-
ne cechy jakoÊciowe: znaczenie, wiarygod-

noÊç, porównywalnoÊç, u˝ytecznoÊç infor-
macji na temat ró˝nych grup towarów
i us∏ug, dzia∏alnoÊci w ró˝nych obszarach
geograficznych, oceny ryzyka i stóp zwrotu
nak∏adów inwestycyjnych.

4. Rola sprawozdawczoÊci 
wewn´trznej w sporzàdzaniu 
sprawozdania i kryteria 
publikacyjne

èród∏em informacji dla wyodr´bniania
segmentów do sprawozdawczoÊci powinien
byç system sprawozdawczoÊci wewn´trznej,
który jest ÊciÊle powiàzany ze strukturà or-
ganizacyjnà jednostki. To on powinien byç
podstawà do wyznaczania granic segmen-
tów. W sytuacji gdy dotychczasowa spra-
wozdawczoÊç przeznaczona dla odbiorców
wewn´trznych nie jest zorganizowana pod
kàtem segmentów geograficznych i bran˝o-
wych, kierownictwo jednostki gospodarczej
powinno dokonaç zmian w polityce rachun-
kowoÊci polegajàcych na wyodr´bnieniu
segmentów na potrzeby sprawozdawczoÊci
zewn´trznej. Nale˝y to uczyniç w oparciu
o kryteria paragrafu 14.9. Dokonujàc tego
podzia∏u, jednostka powinna zawsze pami´-
taç o swojej strukturze organizacyjnej, ni˝-
szych poziomach informacyjnych, tak aby
sprawozdawczoÊç zewn´trzna nie by∏a ode-
rwana od sprawozdawczoÊci wewn´trznej,
a samo sprawozdanie z segmentów dzia∏al-
noÊci nie by∏o sprawozdaniem sztucznym,
ale efektywnym êród∏em informacji o wyni-
kach dzia∏alnoÊci podmiotu (podejÊcie za-
rzàdcze i wykorzystanie segmentów opera-
cyjnych).

Tworzàc system na potrzeby odbiorców
zewn´trznych, jednostki mogà uwzgl´dniç
postanowienia paragrafu 14.34, który po-
zwala dokonywaç po∏àczeƒ segmentów tego
samego rodzaju. Taka konsolidacja informa-
cji jest mo˝liwa w przypadku segmentów
charakteryzujàcych si´ znacznymi podo-
bieƒstwami, tzn. wtedy, gdy w segmen-
tach wyst´pujà podobne d∏ugoterminowe
wyniki finansowe oraz istniejà zbie˝noÊci
we wszystkich czynnikach charakterystycz-
nych dla okreÊlonego rodzaju segmentu
(sà to czynniki wymienione w paragrafie
14.9).Jednostka gospodarcza, która ma wy-
odr´bnione segmenty dzia∏alnoÊci w oparciu
o kryteria geograficzne i bran˝owe, nie mu-
si publikowaç informacji o wszystkich wy-
ró˝nionych w ramach jej systemu sprawoz-
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dawczoÊci obszarach. Obowiàzki publika-
cyjne dotyczà tylko tych segmentów, które
oferujà znacznà cz´Êç swojej dzia∏alnoÊci
klientom zewn´trznym, to znaczy, wi´kszoÊç
ich przychodów jest uzyskiwana w∏aÊnie ze
sprzeda˝y na rzecz odbiorców spoza jed-
nostki bàdê grupy kapita∏owej. Poza tym
okreÊlone zosta∏y progi (MAR 14.35):
1. przychody segmentu ze sprzeda˝y na

rzecz zewn´trznych klientów lub z trans-
akcji realizowanych z innymi segmenta-
mi stanowià 10% i wi´cej ∏àcznych ze-
wn´trznych i wewn´trznych przychodów
wszystkich segmentów;

2. wynik segmentu niezale˝nie od tego, czy
jest nim zysk, czy strata, stanowi 10%
lub wi´cej po∏àczonego wyniku wszyst-
kich segmentów, które odnotowa∏y zysk,
lub wszystkich segmentów, które ponio-
s∏y strat´, w zale˝noÊci od tego, która
z tych wartoÊci zosta∏a okreÊlona jako
wartoÊç bezwzgl´dna;

3. aktywa segmentu stanowià 10% lub wi´-
cej ogó∏u aktywów wszystkich segmen-
tów.Wy˝ej wymienione warunki majà za-
stosowanie roz∏àczne, co oznacza, ˝e
spe∏nienie jednego z nich, powoduje po-
wstanie obowiàzku sprawozdawczego.
W sytuacji gdy segmenty wyró˝nione na

podstawie analizy sprawozdawczoÊci we-
wn´trznej nie spe∏niajà powy˝szych warun-
ków, jednostka powinna podjàç nast´pujà-
ce kroki (14.35):
– obni˝enie progów – segment mo˝na

przyjàç za segment sprawozdawczy pomi-
mo jego niewielkich rozmiarów;

– po∏àczenie segmentów – mo˝na po∏àczyç
segment z innym lub innymi segmentami
o podobnych charakterystykach, które
tak˝e nie osiàgn´∏y wy˝ej wymienionych
progów, pami´tajàc ˝e podobieƒstwo
mi´dzy segmentami wyst´puje, jeÊli wy-
st´pujà w ∏àczonych segmentach podob-
ne cechy czynników wymienionych w de-
finicji segmentu w paragrafie 9;

– pomini´cie segmentu – je˝eli jednostka
nie uzna∏a niewielkiego segmentu za seg-
ment sprawozdawczy ani nie po∏àczy∏a
go z innymi segmentami, to mo˝e zali-
czyç go do pozycji bilansowych nigdzie
nie przypisanych, które majà charakter
uzgadniajàcy.
W sytuacji gdy przychody przyporzàdko-

wane do segmentów stanowià mniej ni˝
75% przychodów skonsolidowanych lub
przychodów jednostki gospodarczej ogó-
∏em, MSR 14 przewiduje koniecznoÊç wyod-

r´bnienia dodatkowych segmentów obj´-
tych obowiàzkiem publikacyjnym, nawet je-
Êli nie b´dà one przekracza∏y progów okre-
Êlonych w MSR 14.35. Wyodr´bnianie tych
niewielkich segmentów nale˝y kontynuowaç
do momentu, kiedy przychody z dzia∏alno-
Êci przyporzàdkowane do segmentów nie
b´dà stanowi∏y co najmniej 75% przycho-
dów ogó∏em.W paragrafie 14.38 podkre-
Êlone zosta∏o, ˝e ustalenie 10% progu ma
zastosowanie tylko do wyodr´bniania seg-
mentów z dzia∏alnoÊci i nie powinno byç
uto˝samiane z okreÊleniem poziomu istot-
noÊci w sprawozdaniu finansowym.

Tak˝e w sprawozdawczoÊci z dzia∏alnoÊci
segmentów ogromna rol´ odgrywa porów-
nywalnoÊç danych. Segment, który w po-
przednich okresach by∏ obj´ty obowiàzkiem
sprawozdawczym, jeÊli w mniemaniu kie-
rownictwa jednostki jest istotny, powinien
byç wyodr´bniony, a informacje jego doty-
czàce przedstawione osobno, nawet jeÊli
w bie˝àcym okresie segment ten nie prze-
kracza umówionego 10% progu przycho-
dów lub poziomu aktywów.W odwrotnej sy-
tuacji, tzn. gdy segment po raz pierwszy
w bie˝àcym okresie zosta∏ uznany za istotny,
dane dotyczàce porównywalnego okresu
sprawozdawczego powinny zostaç prze-
kszta∏cone, tak by u˝ytkownik sprawozdania
finansowego uzyska∏ wyczerpujàcà infor-
macj´. Jedynà przes∏ankà umo˝liwiajàcà od-
stàpienie od prezentacji danych porównaw-
czych za poprzedni okres jest niemo˝noÊç
dokonania przekszta∏cenia danych ze wzgl´-
dów trudnoÊci formalnych, finansowych
i innych.

Szczególna sytuacja, którà porusza Mi´-
dzynarodowy Standard RachunkowoÊci
nr 14, to pionowe powiàzania wytwórcze.
W praktyce rachunkowoÊci ró˝nych pod-
miotów gospodarczych mo˝emy spotkaç
dwojakà sytuacj´: kolejne fazy procesu wy-
twórczego i handlowego mogà byç trakto-
wane jako oddzielne segmenty, ale równie
dobrze mogà byç ujmowane w ramach jed-
nego obszaru. W Êwietle MSR 14 oba roz-
wiàzania sà dopuszczalne. Jednostkom,
które na potrzeby wewn´trzne oddzielnie
wykazujà fazy cyklu produkcyjnego jako
segmenty, a na potrzeby sprawozdawczoÊci
zewn´trznej nie decydujà si´ na to, zaleca
si´ po∏àczenie, o ile to jest racjonalne, seg-
mentów fazy sprzeda˝y z segmentami fazy
zakupu. JeÊli takie po∏àczenie zniekszta∏-
ca∏oby obraz finansowy, segmenty fazy
sprzeda˝y winny pozostaç wykazane jako
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pozycje bilansujàce o charakterze uzgad-
niajàcym.

Jednostka, która wyodr´bni∏a segmenty
bran˝owe i geograficzne powinna zdecydo-
waç si´, który przekrój b´dzie podstawo-
wym a który uzupe∏niajàcym. W praktyce
mo˝liwe sà nast´pujàce sytuacje:
– segmenty bran˝owe stanowià wzór pod-

stawowy;
– segmenty geograficzne oparte o kryte-

rium lokalizacji aktywów stanowià wzór
podstawowy;

– segmenty geograficzne oparte o kryte-
rium lokalizacji klientów stanowià wzór
podstawowy.

5. Informacje obj´te obowiàzkiem
publikacyjnym

Niezale˝nie od tego, jaki wzór b´dzie
mia∏ charakter podstawowy, ujawnione po-
winny zostaç nast´pujàce informacje:

1. przychody od klientów zewn´trznych
w oparciu o kryterium podstawowe;

2. przychody z transakcji z innymi segmen-
tami w oparciu o kryterium podstawowe;

3. wynik z segmentu w oparciu o kryte-
rium podstawowe; oddzielnie trzeba
wskazaç wynik dzia∏alnoÊci kontynuowa-
nej i dzia∏alnoÊci zaniechanej;

4. wartoÊç bilansowa aktywów w oparciu
o kryterium podstawowe;

5. pasywa segmentu w oparciu o kryterium
podstawowe;

6. koszt poniesiony w celu nabycia rzeczo-
wych aktywów trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych w oparciu
o kryterium podstawowe;

7. koszty amortyzacji w oparciu o kryte-
rium podstawowe;

8. koszty niepieni´˝ne (nieb´dàce wydat-
kami) inne ni˝ amortyzacja w oparciu
o kryterium podstawowe;

9. udzia∏ w zysku lub stracie oraz inwesty-
cje w jednostkach stowarzyszonych kon-
solidowane metodà praw w∏asnoÊci lub
we wspólnych przedsi´wzi´ciach w opar-
ciu o kryterium podstawowe;

10. uzgodnienie, przychodów, wyniku finan-
sowego, kosztów i pasywów w oparciu
o kryterium podstawowe;

11. przychody od klientów zewn´trznych
w oparciu o kryterium uzupe∏niajàce;

12. wartoÊç bilansowa aktywów segmentu
w oparciu o kryterium uzupe∏niajàce;

13. koszt poniesiony w celu nabycia rzeczo-
wych aktywów trwa∏ych oraz wartoÊci

niematerialnych i prawnych w oparciu
o kryterium uzupe∏niajàce;

14. przychody ka˝dego segmentu bran˝owe-
go lub geograficznego, którego przycho-
dy z transakcji z klientami z zewnàtrz
stanowià co najmniej 10% przychodów
jednostki gospodarczej, lecz który nie jest
segmentem sprawozdawczym, bo wi´k-
szoÊç jego przychodów pochodzi z trans-
akcji z podmiotami wewn´trznymi;

15. podstawa ustalania ceny transferów i jej
zmiany;

16. zmiany zasad rachunkowoÊci odnoszàce
si´ do segmentów;

17. rodzaje towarów i us∏ug odnoszàce si´
do ka˝dego segmentu bran˝owego

18. sk∏ad ka˝dego segmentu geograficznego.
Informacje wymienione w punktach 1–14

majà charakter podstawowy i obligatoryjne
jest ich ujawnienie. Natomiast dane wymie-
nione w kolejnych pozycjach 15–18 sà dany-
mi uzupe∏niajàcymi, których wykazanie jest
równie˝ wymagane.

W ustalaniu i prezentacji informacji wy-
maganych przez Mi´dzynarodowy Standard
RachunkowoÊci 14 SprawozdawczoÊç doty-
czàca segmentów dzia∏alnoÊci szczególny
nacisk po∏o˝ony zosta∏ tak˝e na zasady ra-
chunkowoÊci. Zasady rachunkowoÊci obo-
wiàzujàce na gruncie prawa bilansowego
wynikajàce z Mi´dzynarodowych Standar-
dów RachunkowoÊci mogà ró˝niç si´ od za-
sad obowiàzujàcych w ramach sprawozdaw-
czoÊci wewn´trznej realizowanej w ramach
podejÊcia zarzàdczego. Jak wielokrotnie ju˝
by∏o podkreÊlane, to w∏aÊnie zarzàdcze skie-
rowanie jest przyjmowane jako podstawa
do wyodr´bniania segmentów. Zaistnia∏a
wi´c wyraênie potrzeba dok∏adnego okre-
Êlenia podstawowych poj´ç i danych, które
winny byç ujawniane.Przychody segmentu
to przychody osiàgane ze sprzeda˝y ze-
wn´trznym klientom albo z transakcji z in-
nymi segmentami w ramach tej samej jed-
nostki gospodarczej. Przychody zostajà
wykazane jak przychody segmentu, jeÊli ich
przyporzàdkowanie jest mo˝liwe w oparciu
o racjonalne przes∏anki.Jako przychody seg-
mentu nie powinny byç wykazywane:
– przychody z tytu∏u odsetek i dywidend,

przychody z odsetek od zaliczek przeka-
zanych lub udzielonych po˝yczek udzie-
lonych innym segmentom;

– zyski ze sprzeda˝y inwestycji;
– zyski wynikajàce wygaÊni´cia zad∏u˝enia.

W przypadku gdy dzia∏alnoÊç segmentu
ma charakter finansowy, to wy˝ej wymienio-
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ne przychody mogà byç wykazywane jako
przychody danego segmentu.Klasycznymi
przyk∏adami przychodów sà przychody ze
sprzeda˝y towarów i us∏ug, udzia∏y w zy-
skach lub stratach w jednostkach stowarzy-
szonych, wspólnych przedsi´wzi´ciach czy
innych inwestycjach finansowych, które sà
konsolidowane metodà praw w∏asnoÊci,
a tak˝e udzia∏y wspólnika w przychodach we
wspólnych przedsi´wzi´ciach, które sà kon-
solidowane metodà proporcjonalnà.

Koszty segmentu to koszty sprzeda˝y do-
tyczàce transakcji z podmiotami zewn´trz-
nymi lub transakcji z innymi segmentami tej
samej jednostki. Koszty te winny wynikaç
z dzia∏alnoÊci operacyjnej, a ich przypisanie
do konkretnego segmentu powinno byç
oparte na racjonalnych przes∏ankach.Po-
dobnie jak w przypadku przychodów, nie
powinno si´ wykazywaç kosztów o charakte-
rze finansowym takich jak:
– koszty z tytu∏u odsetek, koszty z odsetek

od zaliczek przekazanych lub udzielo-
nych po˝yczek udzielonych innym seg-
mentom;

– strat ze sprzeda˝y inwestycji;
– strat poniesionych w skutek wygaÊni´cia

zad∏u˝enia.Powy˝sze koszty sà jednak
wykazywane, w sytuacji gdy dzia∏alnoÊç
segmentu ma charakter finansowy.
Nie sà tak˝e wykazywane jako koszty

segmentu nast´pujàce pozycje:
– udzia∏ jednostki gospodarczej w stratach

jednostek stowarzyszonych, wspólnych
przedsi´wzi´ciach lub innych inwesty-
cjach finansowych konsolidowanych me-
toda praw w∏asnoÊci (straty te traktowa-
ne sà jako zmniejszenie przychodów);

– obcià˝enia z tytu∏u podatku dochodowe-
go;

– ogólne koszty administracyjne, koszty
centrali i inne koszty powstajàce na po-
ziomie jednostki, które dotyczà jednost-
ki jako ca∏oÊci1.Kosztami segmentu
(analogia do przychodów) sà udzia∏y
w kosztach poniesionych w zwiàzku ze
wspólnym przedsi´wzi´ciem i na jego
rzecz, które zgodnie z Mi´dzynarodo-
wym Standardem RachunkowoÊci 31 sà
konsolidowane metodà proporcjonalnà.
Kolejnym poj´ciem jest wynik segmentu,

który jest rozumiany jako ró˝nica pomi´dzy
przychodami a kosztami segmentu. Wynik
ten jest ustalany przed korektami dotyczà-
cymi udzia∏ów mniejszoÊci w przypad-
ku konsolidacji.MSR 14 przewiduje tak˝e
ujawnianie aktywów i pasywów segmentu.

Aktywa segmentu obejmujà operacyjne ak-
tywa, tzn. te, które sà wykorzystywane
w dzia∏alnoÊci operacyjnej i które dajà si´
bezpoÊrednio przyporzàdkowaç do konkret-
nego segmentu lub w oparciu o racjonalne
przes∏anki przypisaç. Standard nie zawiera
odr´bnej definicji aktywów, uznajàc defini-
cj´ ogólnà za nadrz´dnà.Aktywami segmen-
tu mogà byç aktywa obrotowe wykorzysty-
wane w dzia∏alnoÊci operacyjnej segmentu,
rzeczowe aktywa trwa∏e, aktywa b´dàce
przedmiotem leasingu finansowego zgod-
nie z klasyfikacjà i zasadami okreÊlonymi
w MSR 17, wartoÊci niematerialne i praw-
ne.Przyjmowana jest tak˝e zasada, ˝e jeÊli
koszty amortyzacji sk∏adnika majàtkowego
sà zaliczane do kosztów segmentu to ten
sk∏adnik aktywów powinien byç przypisany
do segmentu. Podobnie jest z wartoÊcià fir-
my. Mo˝e byç ona przypisana jako wartoÊç
niematerialna i prawna do aktywów seg-
mentu, jeÊli mo˝na jà bezpoÊrednio przypi-
saç w oparciu o racjonalne przes∏anki. W ta-
kim wypadku wÊród kosztów segmentu
powinny znaleêç si´ odpisy aktualizacyjne
od tej wartoÊci firmy.W przypadku akty-
wów wykorzystywanych przez wi´kszà iloÊç
segmentów mo˝na je przypisaç u∏amkowo
do poszczególnych segmentów, jeÊli istnie-
je mo˝liwoÊç i racjonalne przes∏anki takie-
go przypisania.

Nie sà aktywami segmentu aktywa wyko-
rzystywane do ogólnej dzia∏alnoÊci jednost-
ki, a tak˝e na potrzeby jej centrali. Aktywa
takie sà traktowane jako pozycje bilansu-
jàce. Podobnie nie mogà stanowiç aktywów
segmentu aktywa z tytu∏u odroczonego po-
datku dochodowego.Aktywami segmentu
mogà byç wi´c nale˝noÊci, po˝yczki, inwe-
stycje o charakterze finansowym oraz inne
inwestycje powodujàce powstanie przycho-
dów finansowych, jeÊli dzia∏alnoÊç segmen-
tu ma charakter finansowy. W tym wypad-
ku przychody i koszty z odsetek, dywidendy
b´dà wykazywane jako element sprawoz-
dawczoÊci tego˝ obszaru.Inwestycje finanso-
we konsolidowane metodà praw w∏asnoÊci
b´dà wykazywane jako aktywa segmentu
tylko wtedy, gdy wÊród przychodów znalaz∏y
si´ zyski lub straty z tytu∏u inwestycji finan-
sowych.W przypadku wspólnych przedsi´-
wzi´ç aktywa operacyjne takiego podmiotu
sà wykazywane w dzia∏alnoÊci kontrolujàce-
go segmentu zgodnie z metodà konsolidacji
proporcjonalnej.

Za pasywa segmentu sà uznawane te pa-
sywa o charakterze operacyjnym, które po-
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wsta∏y wskutek dzia∏alnoÊci operacyjnej seg-
mentu. Kierowaç si´ tu nale˝y mi´dzy inny-
mi nast´pujàcymi wskazówkami:
– sà to przede wszystkim zobowiàzania

z tytu∏u dostaw i us∏ug, pozosta∏e zobo-
wiàzania, rozliczenia mi´dzyokresowe
bierne, zaliczki otrzymane od klientów,
rezerwy na gwarancje na produkty i re-
klamacje dotyczàce dostarczanych towa-
rów i us∏ug;

– zobowiàzaniami nie sà po˝yczki, zobo-
wiàzania zaciàgni´te w zwiàzku z dzia∏al-
noÊcià finansowà, mi´dzy innymi zobo-
wiàzania z tytu∏u leasingu finansowego,

– jeÊli wÊród kosztów segmentu sà odsetki,
to zobowiàzania wynikajàce z tych odse-
tek powinny byç wykazane;

– czeÊç pasywów wspólnie kontrolowanego
przedsi´wzi´cia konsolidowanego meto-
dà proporcjonalnà przypadajàca na seg-
ment sprawozdawczy powinna byç wy-
kazana jako pasywa tego˝ segmentu;

– zobowiàzania z tytu∏u podatku docho-
dowego nie sà zaliczane do pasywów seg-
mentu;Za pomini´ciem zobowiàzaƒ o fi-
nansowych np. z tytu∏u zaciàgni´tych
po˝yczek, leasingu finansowego przema-
wiajà dwa zasadnicze argumenty:

– sà to zobowiàzania o charakterze nie-
operacyjnym, a wynik segmentu powi-
nien przedstawiaç zysk albo strat´ z dzia-
∏alnoÊci operacyjnej tego˝ segmentu,
a nie gospodarczej (czyli po uwzgl´dnie-
niu finansowania);

– zobowiàzania finansowe sà zaciàgane
bardzo cz´sto na poziomie centrali jed-
nostki gospodarczej i trudne, a czasami
nawet niemo˝liwe by∏oby arbitralne,
a jednoczeÊnie wiarygodne i racjonalne
przypisanie tych zobowiàzaƒ do poszcze-
gólnych segmentów.

Przypisujàc przychody, koszty, aktywa
i pasywa, nale˝y ca∏y czas pami´taç, ˝e do
segmentu mogà byç przypisane te kategorie
o charakterze operacyjnym, które sà rzeczy-
wiÊcie wykorzystywane w dzia∏alnoÊci seg-
mentu, a podstawowym êród∏em informacji
jest system sprawozdawczoÊci wewn´trznej.
Przyjmowane jest wi´c za∏o˝enie racjonal-
nego przyporzàdkowania w ramach ra-
chunkowoÊci zarzàdczej. Je˝eli przypisanie
powy˝szych kategorii w oparciu o system
sprawozdawczoÊci wewn´trznej wydaje si´
subiektywne, arbitralne, trudne do zrozu-
mienia i mogàce wprowadziç w b∏àd ze-
wn´trznego odbiorc´ sprawozdania finanso-

wego, nale˝y zanalizowaç dokonane przy-
dzia∏y, a potem zastosowaç unormowania
standardu.W sytuacji gdy w ramach spra-
wozdawczoÊci wewn´trznej nie zosta∏y do-
konane przyporzàdkowania aktywów pa-
sywów, przychodów bàdê kosztów do
segmentu dzia∏alnoÊci, a w rzeczywistoÊci
istniejà racjonalne i uzasadnione przes∏an-
ki, by powy˝sze mog∏y zostaç wykazane ja-
ko element dzia∏alnoÊci pewnego obszaru,
to zgodnie z przepisami MSR 14 nale˝y mu
je przyporzàdkowaç.Dokonujàc wyceny ak-
tywów, pasywów, przychodów i kosztów na
potrzeby sprawozdania z dzia∏alnoÊci seg-
mentów, nale˝y pami´taç o wytycznych za-
wartych w innych mi´dzynarodowych stan-
dardach rachunkowoÊci w szczególnoÊci
MSR 2 Zapasy, MSR 7 Rachunek przep∏y-
wów pieni´˝nych, MSR 11 Umowy o us∏ug´
budowlanà, MSR 16 Rzeczowe aktywa trwa-
∏e i inne.

6. Zasady rachunkowoÊci 
w sprawozdawczoÊci dotyczàcej 
segmentów

Istotne jest to, ˝e zasady rachunkowoÊci,
które sà stosowane przez jednostk´ przy
sporzàdzaniu jednostkowych bàdê skonsoli-
dowanych sprawozdaƒ finansowych, sà tak-
˝e fundamentem w przypadku sprawozdaw-
czoÊci segmentów. Ponadto w przypadku
sprawozdawczoÊci z obszarów bran˝owych
i geograficznych nale˝y w polityce rachun-
kowoÊci uwzgl´dniç dodatkowe regu∏y wyni-
kajàce w∏aÊnie z podejÊcia zarzàdczego, któ-
re jest tu, jak wielokrotnie podkreÊlano,
podstawà przypisania kategorii sprawoz-
dawczych do konkretnych pól. Wziàç nale-
˝y pod uwag´ samà definicje i zakres seg-
mentu, metody ustalania cen transferowych
transakcji pomi´dzy segmentami, podsta-
wy przyporzàdkowania aktywów, pasywów,
przychodów i kosztów do poszczególnych
obszarów.

7. Wnioski
Jak to zaprezentowano, Mi´dzynarodo-

wy Standard RachunkowoÊci nr 14 Spra-
wozdawczoÊç dotyczàca segmentów dzia∏al-
noÊci w sposób doÊç rozbudowany zaleca
prezentacj´ informacji finansowych o dzia-
∏alnoÊci podmiotu gospodarczego w prze-
kroju obszarów bran˝owych i geograficz-
nych. Nie sà to jednak informacje, których
uzyskanie i prezentacja w jednostce gospo-
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darczej wymaga∏yby radykalnej przebudowy
systemu informacyjnego, bowiem wi´kszoÊç
du˝ych podmiotów ju˝ posiada takie ziden-
tyfikowane informacje. Zaletà, którà warto
jeszcze raz podkreÊliç, jest mened˝erskie,
zarzàdcze ukierunkowanie standardu, prze-
jawiajàce si´ m.in. we wskazaniu systemu
sprawozdawczoÊci wewn´trznej jako bazy
informacyjnej.

Do dnia 31.08.2005 roku nie zosta∏y
opublikowane jeszcze pe∏ne sprawozdania
finansowe obejmujàce sprawozdanie z dzia-
∏alnoÊci segmentów obowiàzkowo opierajà-
ce si´ na mi´dzynarodowych wytycznych.
Jednak te podmioty, które dobrowolnie ju˝
we wczeÊniejszych okresach na potrzeby in-
westorów przygotowywa∏y dodatkowo spra-
wozdania wg MSR zawierajàce ten element
nie pope∏nia∏y w nim b∏´dów.
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Przypisy
1 Mo˝liwe jest jednak w szczególnych sytuacjach

przypisanie takich kosztów do kosztów segmen-
tu, jeÊli przydzia∏u mo˝na dokonaç w sposób
bezpoÊredni i koszty o charakterze ogólnym wy-
nikajà z dzia∏alnoÊci operacyjnej MSR 14.16.

Bibliografia
Bailey, G.T. i K. Wild. 2000. Mi´dzynarodowe Stan-
dardy RachunkowoÊci w praktyce, Warszawa: Funda-
cja Rozwoju RachunkowoÊci w Polsce.

Stowarzyszenie Ksi´gowych w Polsce. 2004. Mi´-
dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finanso-
wej, Warszawa.

Ustawa o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 (t.j.
Dz.U. 2002 nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami)

Turyna, J. 2003. Standardy rachunkowoÊci MSR – US
GAAP – Polskie ustawodawstwo, Warszawa: Difin.

952/2005


