
A BIZOTTSÁG 1347/2007/EK RENDELETE

(2007. november 16.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi
számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8 Nemzetközi

Pénzügyi Beszámolási Standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról
szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdé-
sére,

mivel:

(1) Az 1725/2003/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra
kerültek egyes, 2002. szeptember 14-én érvényben lévő
nemzetközi standardok és értelmezések.

(2) A Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete (IASB)
2006. november 30-án közzétette az IFRS 8 Működési
szegmensek Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardot
(a továbbiakban IFRS 8). Az IFRS 8 meghatározza a
gazdálkodó egységek működési szegmenseivel kapcso-
latos adatszolgáltatási előírásokat. Az IFRS 8 az IAS 14
Szegmensek szerinti jelentés nemzetközi számviteli standard
helyébe lép.

(3) Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport
(EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott
konzultáció során bebizonyosodott, hogy az IFRS 8
megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében az elfogadáshoz megállapított szakmai
kritériumoknak.

(4) Az 1725/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1725/2003/EK rendelet melléklete az

„IFRS 8 Működési szegmensek” nemzetközi pénzügyi beszámo-
lási standard e rendelet mellékletében megállapított szövegével
egészül ki.

2. cikk

Az IFRS 8-at az e rendelet mellékletében megállapított
formában valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2009-es pénzügyi
éve kezdő napjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 16-án.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

HUL 300/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.17.

(1) HL L 243., 2002.9.11., 1. o.
(2) HL L 261., 2003.10.13., 1. o. A legutóbb a 611/2006/EK rendelettel

(HL L 141., 2007.6.2., 49. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

IFRS 8 IFRS 8 — Működési szegmensek

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden
hatályos jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő
sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”
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IFRS 8 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARD

Működési szegmensek

ALAPELV

1. A gazdálkodó egységeknek információt kell közzétenniük, amely lehetővé teszi pénzügyi kimutatásaik
felhasználói számára, hogy értékeljék a gazdálkodó egység által folytatott üzleti tevékenység jellegét és
pénzügyi hatásait, valamint működésének gazdasági környezetét.

HATÓKÖR

2. Ez az IFRS az alábbiakra alkalmazandó:

a) azon gazdálkodó egység különálló vagy egyedi pénzügyi kimutatásaira:

i. amelynek kötelezettségeit vagy tőkeinstrumentumait nyilvános piacon (hazai vagy külföldi tőzsdén, illetve
tőzsdén kívüli értékpapírpiacon, ideértve a helyi és regionális piacokat is) forgalmazzák; vagy

ii. amely pénzügyi kimutatásait bármely instrumentumtípus nyilvános piacra vitele céljából megküldte vagy
megküldi egy értékpapír-bizottságnak vagy más szabályozó hatóságnak; valamint

b) azon, anyavállalattal rendelkező vállalatcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira:

i. amelynek kötelezettségeit vagy tőkeinstrumentumait nyilvános piacon (hazai vagy külföldi tőzsdén, illetve
tőzsdén kívüli értékpapírpiacon, ideértve a helyi és regionális piacokat is) forgalmazzák; vagy

ii. amely konszolidált pénzügyi kimutatásait bármely instrumentumtípus nyilvános piacra vitele céljából
megküldte vagy megküldi egy értékpapír-bizottságnak vagy más szabályozó hatóságnak.

3. Amennyiben valamely, ezen IFRS alkalmazására nem köteles gazdálkodó egység úgy határoz, hogy információt tesz
közzé az ezen IFRS-nek meg nem felelő szegmensekről, a szóban forgó információt nem nevezheti szegmensinfor-
mációnak.

4. Amennyiben a pénzügyi jelentés egyaránt tartalmazza az ezen IFRS hatálya alá tartozó anyavállalat konszolidált
pénzügyi kimutatásait, valamint az anyavállalat különálló pénzügyi kimutatásait, a szegmensinformációkat csak a
konszolidált pénzügyi kimutatásban kell szerepeltetni.

MŰKÖDÉSI SZEGMENSEK

5. A működési szegmens a gazdálkodó egység olyan alkotóeleme:

a) amely bevételekkel és kiadásokkal (ideértve az ugyanazon gazdálkodó egység más alkotóelemeivel folytatott
ügyletekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is) járó üzleti tevékenységet folytat;

b) amelynek működési eredményeit a gazdálkodó egység fő működési döntéshozója rendszeresen felülvizsgálja annak
érdekében, hogy döntést hozzon a szegmenshez rendelendő forrásokról, és hogy értékelje teljesítményét; valamint

c) amelynek rendelkezésére állnak a vonatkozó pénzügyi információk.

A működési szegmensek olyan üzleti tevékenységet is folytathatnak, amellyel még nem tettek szert bevételre,
az alapítási műveletek lehetnek például bevételszerzés előtti működési szegmensek.

6. A gazdálkodó egység nem minden része szükségszerűen működési szegmens vagy működési szegmens része.
Előfordul például, hogy a vállalati központ vagy egyes funkcionális részlegek nem termelnek bevételt, vagy olyan
bevételt generálnak, amely csak véletlenszerűen kapcsolódik a gazdálkodó egység tevékenységéhez – ekkor ezek nem
minősülnek működési szegmensnek. Ezen IFRS alkalmazásában a gazdálkodó egység munkaviszony megszűnése
utáni juttatásra vonatkozó tervei nem működési szegmensek.

7. A „fő működési döntéshozó” funkciót jelent, nem szükségszerűen vezetőt külön titulussal. Ez a funkció a gazdálkodó
egység működési szegmense teljesítményének értékelése, valamint források hozzárendelése a szegmenshez. A gazdál-
kodó egység fő működési döntéshozója gyakran a vezérigazgató vagy az ügyvezető igazgató, de lehet például
igazgatók vagy más vezetők egy csoportja is.
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8. Számos gazdálkodó egység esetében a működési szegmensek 5. bekezdésben rögzített három jellemzője egyértelműen
meghatározza a működési szegmenseket. A gazdálkodó egységek azonban különböző jelentéseket készíthetnek,
amelyek számos különböző módon mutatják be üzleti tevékenységeiket. Ha a fő működési döntéshozó a szegmens-
információk egynél több csomagját használja, más tényezők meghatározhatják a gazdálkodó egység működési szeg-
menseit alkotó elemek egyetlen készletét. Ide tartozik az egyes elemek üzleti tevékenységének jellege, továbbá az,
hogy létezik-e azokért felelős vezető, valamint az igazgatótanács elé terjesztett információk.

9. A működési szegmenseknek általában van szegmensmenedzserük, aki közvetlenül a fő működési döntéshozónak
tartozik elszámolással és rendszeres kapcsolatban áll vele a szegmens működési tevékenységei, pénzügyi eredményei,
előrejelzései és tervei megvitatása érdekében. A „szegmensmenedzser” funkciót jelent, nem szükségszerűen vezetőt
külön titulussal. A fő működési döntéshozó is lehet egyes működési szegmensek szegmensmenedzsere. Egy szeg-
mensmenedzserhez több működési szegmens tartozhat. Ha az 5. bekezdésben rögzített jellemzők valamely szervezet
egynél több alkotóelem-együttesére érvényesek, de csak egy alkotóelem-együttes rendelkezik felelős szegmensmene-
dzserrel, akkor ez az alkotóelem-együttes alkotja a működési szegmenseket.

10. Az 5. bekezdésben rögzített jellemzők alkalmazhatók két vagy több egymást átfedő alkotóelem-együttesre, amelyek
mindegyikének van felelős vezetője. Ezt a struktúrát gyakran mátrixszervezetnek nevezik. Egyes gazdálkodó egysé-
gekben például egyes vezetők világszerte felelősek különböző termék- és szolgáltatásvonalakért, míg más vezetők
meghatározott földrajzi területekért felelősek. A fő működési döntéshozó rendszeresen felülvizsgálja mindkét alko-
tóelem-együttes működési eredményeit, és a pénzügyi információk mindkettő számára rendelkezésre állnak. Ebben az
esetben a gazdálkodó egységnek az alapelvre való hivatkozással határozza meg, melyik alkotóelem-együttes alkotja a
működési szegmenseket.

BEMUTATANDÓ SZEGMENSEK

11. A gazdálkodó egység külön szolgáltat információt valamennyi olyan működési szegmensről, amely:

a) az 5–10. bekezdésekkel összhangban került meghatározásra, vagy a 12. bekezdéssel összhangban lévő két vagy
több szegmens összevonásából származik; és

b) meghaladja a 13. bekezdésben rögzített mennyiségi küszöbértéket.

A 14–19. bekezdésekben kerülnek meghatározásra azon egyéb helyzetek, amelyekben valamely működési szeg-
mensről külön kell információt szolgáltatni.

Az összevonás feltételei

12. A hasonló gazdasági jellemzőkkel rendelkező működési szegmensek hosszú távon gyakran hasonló pénzügyi telje-
sítményt nyújtanak. Ha például két működési szegmens gazdasági jellemzői hasonlóak, hasonló hosszú távú átlagos
bruttó haszon várható. Két vagy több működési szegmens összevonható egyetlen működési szegmenssé, ha az
összevonás összhangban van ezen IFRS alapelvével, ha a szegmensek gazdasági jellemzői hasonlóak, valamint a
szegmensek hasonlóak az alábbi szempontok mindegyike tekintetében:

a) a termékek és szolgáltatások jellege;

b) a termelési eljárások jellege;

c) a termékek és szolgáltatások vevőjének típusa vagy csoportja;

d) a termékek forgalmazásához vagy a szolgáltatások nyújtásához alkalmazott módszerek; valamint

e) ha alkalmazható, a szabályozó környezet, például a banki tevékenység, a biztosítás vagy a közművek jellege.

Mennyiségi küszöbérték

13. A gazdálkodó egység külön információt szolgáltat azon működési szegmensről, amely teljesíti az alábbi, mennyiségi
küszöbre vonatkozó feltételeket:

a) a beszámolóban szereplő bevétel, amely magában foglalja mind a külső vevőknek történő értékesítést, mind a
szegmensen belüli értékesítéseket és transzfereket, eléri vagy meghaladja valamennyi működési szegmens együttes
külső és belső bevételeinek 10 százalékát;

b) a beszámolóban szereplő nyereségének vagy veszteségének abszolút összege eléri vagy meghaladja a következő
kettő közül az abszolút értékben vett nagyobb összeg 10 százalékát: i. valamennyi olyan működési szegmens
beszámolóban szereplő együttes nyereségét, amelyek nem jelentettek veszteséget, és ii. valamennyi olyan működési
szegmens beszámolóban szereplő együttes veszteségét, amelyek veszteséget jelentettek;

c) eszközei elérik vagy meghaladják valamennyi működési szegmens együttes eszközállományának 10 százalékát.
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Azon működési szegmensek, amelyek nem érik el a mennyiségi küszöbértékeket, bemutatandónak tekinthetők és
külön közzétehetők, amennyiben a vezetőség úgy véli, hogy a szegmensre vonatkozó információk hasznosak
lehetnek a pénzügyi kimutatások használói számára.

14. A gazdálkodó egység bemutatandó szegmens létrehozása céljából csak akkor kombinálhatja a mennyiségi küszöbér-
tékeket el nem érő működési szegmensekre vonatkozó információkat más, a mennyiségi küszöbértékeket el nem érő
működési szegmensekre vonatkozó információkkal, ha a működési szegmensek gazdasági jellemzői hasonlóak és a
szegmensek teljesítik az összevonás 12. bekezdésben felsorolt feltételeinek többségét.

15. Amennyiben a működési szegmensek által jelentett teljes külső bevétel nem éri el a gazdálkodó egység bevételeinek
75 százalékát, mindaddig további működési szegmenseket kell bemutatható szegmensként meghatározni (még ha
nem is teljesítik a 13. bekezdés feltételeit), amíg a gazdálkodó egység bevételeinek legalább 75 százaléka bemutatandó
szegmensekben nem szerepel.

16. Az egyéb üzleti tevékenységekre és be nem mutatandó működési szegmensekre vonatkozó információkat egyesíteni
kell, és egy „minden egyéb szegmens” kategóriában, a 28. bekezdés által előírt egyeztetések többi egyeztetett elemétől
elkülönítve kell közzétenni. A „minden egyéb szegmens” kategóriában szereplő bevételek forrását meg kell jelölni.

17. Amennyiben a vezetés úgy dönt, hogy valamely, a közvetlenül megelőző időszakban bemutatandó szegmensnek
minősített működési szegmens jelentősége továbbra is fennáll, a szegmensre vonatkozó információkat az adott
időszakban is külön kell bemutatni, akkor is, ha a szegmens már nem teljesíti a bemutathatóság 13. bekezdésben
rögzített feltételeit.

18. Amennyiben valamely működési szegmens a mennyiségi küszöbértékekkel összhangban folyó időszakban bemuta-
tandó szegmensnek minősül, az összehasonlítási célból bemutatott előző időszaki szegmensadatokat újra meg kell
állapítani, hogy azokban az újonnan bemutatandó szegmens különálló szegmensként szerepeljen, még ha az a
szegmens az előző időszakban nem is teljesítette a bemutathatóság 13. bekezdésben rögzített feltételeit – kivéve,
ha a szükséges információ nem áll rendelkezésre és létrehozásának költsége túlzott mértékű lenne.

19. A gazdálkodó egység által külön-külön közzétett bemutatandó szegmensek számának gyakorlati korlátja lehet,
amelyen felül a szegmensinformáció túl részletes lenne. Bár pontos korlát nem került megállapításra, ha a 13–18.
bekezdéssel összhangban lévő bemutatandó szegmensek száma meghaladja a tizet, a gazdálkodó egységnek mérle-
gelnie kell, nem érte-e el a gyakorlati korlátot.

KÖZZÉTÉTEL

20. A gazdálkodó egységeknek információt kell közzétenniük, amely lehetővé teszi pénzügyi kimutatásaik
felhasználói számára, hogy értékeljék a gazdálkodó egység által folytatott üzleti tevékenység jellegét és
pénzügyi hatásait, valamint működésének gazdasági környezetét.

21. A 20. bekezdésben szereplő alapelv végrehajtása érdekében a gazdálkodó egység az alábbiakat teszi közzé minden
egyes időszakra, amelyről eredménykimutatást mutat be:

a) a 22. bekezdésben meghatározott általános információk;

b) információ a szegmensek beszámolóban szereplő nyereségéről vagy veszteségéről, ideértve a szegmensek beszá-
molóban szereplő nyereségében vagy veszteségében foglalt meghatározott bevételeket és kiadásokat is, a szegmens
eszközeiről, a szegmens kötelezettségeiről és azok mérési alapjáról a 23–27. bekezdésben rögzítettek szerint;
valamint

c) a teljes szegmensbevételek, a szegmensek beszámolóban szereplő nyeresége és vesztesége, a szegmensek eszközei,
a szegmeskötelezettségek és egyéb lényeges szegmenstételek egyeztetése a gazdálkodó egység megfelelő adataival,
a 28. bekezdésben leírtaknak megfelelően.

A bemutatandó szegmensek mérlegadatait minden olyan fordulónapra vonatkozóan egyeztetni kell a gazdálkodó
egység mérlegadataival, amely napra készül mérleg. A megelőző időszakokra vonatkozó adatokat a 29. és 30.
bekezdésben leírtak szerint újra meg kell állapítani.

Általános információk

22. A gazdálkodó egység a következő általános információkat teszi közzé:

a) a gazdálkodó egység bemutatandó szegmenseinek meghatározásához használt tényezők, ideértve a szervezet
alapjait (például hogy a vezetőség mi köré szervezi a gazdálkodó egységet: a termékekben és szolgáltatásokban
meglévő különbségek, földrajzi területek, szabályozási környezet, vagy bizonyos tényezők kombinációja köré,
valamint hogy egyesítésre kerültek-e a működési szegmensek); valamint

b) azon termék- és szolgáltatástípusok, amelyekből az egyes bemutatandó szegmensek bevétele származik.
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A nyereségre vagy veszteségre, eszközökre és forrásokra vonatkozó információk

23. A gazdálkodó egység minden bemutatandó szegmens esetében jelenti a nyereség vagy veszteség, valamint a teljes
eszközállomány mértékét. A gazdálkodó egység minden bemutatandó szegmens esetében jelenti a kötelezettségek
mértékét, amennyiben ezt az adatot rendszeresen a fő működési döntéshozó rendelkezésére bocsátják. A gazdálkodó
egység minden bemutatandó szegmens esetében közzéteszi az alábbiakat is, amennyiben a meghatározott összegek
szerepelnek a fő működési döntéshozó által felülvizsgált szegmensnyereség vagy -veszteség összegében, vagy azokat
más módon rendszeresen a fő működési döntéshozó rendelkezésére bocsátják, akkor is, ha nem szerepelnek a
szegmensnyereség vagy -veszteség összegében:

a) külső vevőktől származó szegmensbevétel;

b) ugyanazon gazdálkodó egység más működési szegmenseivel bonyolított tranzakciókból származó bevétel;

c) kamatbevételek;

d) kamatkiadások;

e) értékcsökkenés és amortizáció;

f) a bevételek és kiadások IAS 1 A pénzügyi beszámolók bemutatása 86. bekezdésével összhangban közzétett lényeges
elemei;

g) a gazdálkodó egység részesedése a kapcsolt vállalkozások és közös vállalatok equity-módszerrel elszámolt nyere-
ségében vagy veszteségében;

h) jövedelemadó-kiadás vagy -bevétel; valamint

i) az értékcsökkenésen és az amortizáción kívüli nem készpénz jellegű lényeges tételek.

A gazdálkodó egység minden bemutatandó szegmens esetében a kamatbevételeket a kamatkiadásoktól elkülönítve
jelenti, kivéve, ha a szegmens bevételeinek többsége kamatból származik és a fő működési döntéshozó a szegmens
teljesítményének értékelése, valamint a szegmenshez allokálandó forrásokról hozott döntések során elsősorban a
nettó kamatbevételre támaszkodik. Ez esetben a gazdálkodó egység jelentheti az adott szegmens kamatkiadástól
megtisztított kamatbevételét, és közzéteszi, hogy így járt el.

24. A gazdálkodó egység minden bemutatandó szegmens esetében közzéteszi az alábbiakat, amennyiben a meghatározott
összegek szerepelnek a szegmens fő működési döntéshozó által felülvizsgált eszközállományában, vagy azokat más
módon rendszeresen a fő működési döntéshozó rendelkezésére bocsátják, akkor is, ha nem szerepelnek a szegmens
eszközállományában:

a) az equity-módszerrel elszámolt kapcsolt vállalkozásokba és közös vállalatokba történő beruházás összege; és

b) a pénzügyi instrumentumoktól, halasztott adókövetelésektől, munkaviszony megszűnése utáni negatív juttatási
kötelemtől (lásd: IAS 19 Munkavállalói juttatások 54–58. bekezdése), valamint a biztosítási szerződésekből eredő
jogoktól különböző befektetett eszközökhöz (1) való hozzájárulás összege.

ÉRTÉKELÉS

25. Valamennyi jelentett szegmenstétel összege a fő működési döntéshozónak teljesítményértékeléshez és a szegmenshez
allokálandó forrásokra vonatkozó döntéshozatalhoz jelentett összeg. A szegmens jelentett nyereségének vagy veszte-
ségének meghatározása során a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak, bevétel-, kiadás-, valamint nyereség- és
veszteségallokációjának összeállítása közben végrehajtott kiigazításokat és megszüntetéseket csak akkor kell szerepel-
tetni, ha azok szerepelnek a szegmens fő működési döntéshozó által használt nyereség- vagy veszteségösszegében.
Hasonlóképpen csak azokat az eszközöket és forrásokat kell jelenteni az adott szegmens esetében, amelyek szere-
pelnek a szegmens fő döntéshozó által használt eszköz- és forrásösszegében. Csak indokolt alapon rendelhetők
összegek a jelentett szegmensnyereséghez vagy -veszteséghez, illetve -eszközökhöz és -forrásokhoz.

26. Ha a fő működési döntéshozó a szegmens teljesítményének értékelése, valamint a forrásallokálásról való döntésho-
zatal során valamely működési szegmens nyereségének vagy veszteségének, illetve eszközeinek vagy forrásainak csak
egy mérőszámát használja fel, a szegmens nyereségét vagy veszteségét, eszközeit és forrásait e mérőszám alapján kell
jelenteni. Ha a fő működési döntéshozó valamely működési szegmens nyereségének vagy veszteségének, illetve
eszközeinek vagy forrásainak több mérőszámát használja fel, a bemutatandó mérőszámok azok, amelyekről a
vezetőség úgy véli, azokat a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban szereplő megfelelő összegek méréséhez
használt értékelési alapelvekkel leginkább összhangban lévő alapelveknek megfelelően határozták meg.
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27. A gazdálkodó egység minden bemutatandó szegmens esetében magyarázatot szolgáltat a szegmensnyereség vagy
-veszteség, valamint a szegmens eszközei és forrásai értékeléséről. A gazdálkodó egység legalább az alábbiakat
közzéteszi:

a) a bemutatandó szegmensek közötti tranzakciók elszámolásának alapja;

b) a bemutatandó szegmensek nyeresége vagy vesztesége, illetve a gazdálkodó egység jövedelemadó-kiadás vagy
-bevétel és a tevékenységek megszüntetése előtti nyeresége vagy vesztesége közötti bármely eltérés jellege (ameny-
nyiben az nem nyilvánvaló a 28. bekezdésben rögzített egyeztetések alapján). Ezen eltérések magunkban foglal-
hatják a számviteli politikát, valamint a központilag felmerült költségek allokációjára vonatkozó azon politikákat,
amelyek szükségesek a bemutatott szegmensinformáció megértéséhez;

c) a bemutatandó szegmensek és a gazdálkodó egység eszközeinek értékelése közötti eltérések jellege (amennyiben
az nem nyilvánvaló a 28. bekezdésben rögzített egyeztetések alapján). Ezen eltérések magunkban foglalhatják a
számviteli politikát, valamint a közösen használt eszközök allokációjára vonatkozó azon politikákat, amelyek
szükségesek a bemutatott szegmensinformáció megértéséhez;

d) a bemutatandó szegmensek és a gazdálkodó egység forrásainak értékelése közötti eltérések jellege (amennyiben az
nem nyilvánvaló a 28. bekezdésben rögzített egyeztetések alapján). Ezen eltérések magunkban foglalhatják a
számviteli politikát, valamint a közösen használt források allokációjára vonatkozó azon politikákat, amelyek
szükségesek a bemutatott szegmensinformáció megértéséhez;

e) a bemutatott szegmensnyereség vagy -veszteség meghatározásához használt értékelési módszerekben az előző
időszakokhoz képest bekövetkezett változások jellege, és – amennyiben van – e változások hatása a szegmens-
nyereség vagy -veszteség mértékére;

f) a bemutatandó szegmensekhez való bármely aszimmetrikus allokáció jellege és hatása. A gazdálkodó egység
valamely szegmenshez rendelheti például az értékcsökkenési kiadásokat, anélkül, hogy a kapcsolódó eszközöket
is a szegmenshez rendelné.

Egyeztetések

28. A gazdálkodó egység az alábbiak mindegyikéről szolgáltat egyeztetést:

a) a bemutatandó szegmensek teljes bevételének a gazdálkodó egység bevételéhez viszonyított aránya;

b) a bemutatandó szegmensek teljes nyereség- vagy veszteségértékének a gazdálkodó egység adókiadás (adóbevétel) és
a tevékenységek megszüntetése előtti nyereségéhez vagy veszteségéhez viszonyított aránya. Ha azonban a gazdál-
kodó egység olyan tételeket rendel a bemutatandó szegmensekhez, mint az adókiadások (adóbevételek), a gazdál-
kodó egység a szegmensek teljes nyereség- vagy veszteségértékét egyeztetheti a gazdálkodó egység ezen tételek
utáni nyereségével vagy veszteségével;

c) a bemutatandó szegmensek teljes eszközállományának a gazdálkodó egység eszközeihez viszonyított aránya;

d) a bemutatandó szegmensek teljes forrásállományának a gazdálkodó egység forrásaihoz viszonyított aránya,
amennyiben a szegmensforrásokat a 23. bekezdéssel összhangban mutatták be;

e) a bemutatandó szegmensek minden egyéb, közzétett információban szereplő lényeges tétele teljes összegének a
gazdálkodó egység megfelelő összegéhez viszonyított aránya.

Minden lényeges egyeztetési tétel külön kerül meghatározásra és leírásra. Például minden olyan lényeges kiigazítás
összege külön kerül meghatározásra és leírásra, amelyekre a bemutatandó szegmens nyereségének vagy veszteségének
a gazdálkodó egység nyereségével vagy veszteségével történő, az eltérő számviteli politikák miatti egyeztetéséhez van
szükség.

A korábban bemutatott adatok újbóli megállapítása

29. Ha a gazdálkodó egység oly módon változtatja meg belső szervezeti felépítését, hogy az változást okoz a bemuta-
tandó szegmensek összetételében, a korábbi időszakok megfelelő adatait – beleértve az átmeneti időszakokat is – újra
meg kell állapítani, kivéve, ha az információ nem áll rendelkezésre és az előállítási költsége aránytalanul magas lenne.
Azt, hogy az információ rendelkezésre áll-e, illetve hogy az előállítási költsége aránytalanul magas lenne-e, minden
egyes közzétett tétel esetében külön kell megállapítani. A bemutatandó szegmensek összetételének változását köve-
tően a gazdálkodó egység közzéteszi, hogy a korábbi időszakokra vonatkozóan újra meghatározta-e a szegmensin-
formációk megfelelő tételeit.

30. Ha a gazdálkodó egység oly módon változtatja meg belső szervezeti felépítését, hogy az változást okoz a bemuta-
tandó szegmensek összetételében, és nem állapította meg újra a korábbi időszakok – beleértve az átmeneti idősza-
kokat is – szegmensinformációit, hogy azok tükrözzék a változást, a gazdálkodó egység a változások bekövetkezé-
sének évében az adott időszakra az új és a régi szegmentáció alapján egyaránt közzéteszi a szegmensinformációkat,
kivéve, ha az információ nem áll rendelkezésre és az előállítási költsége aránytalanul magas lenne.
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A GAZDÁLKODÓ EGYSÉG EGÉSZÉRE VONATKOZÓ ADATKÖZZÉTÉTEL

31. A 32–34. bekezdés valamennyi, ezen IFRS hatálya alá tartozó gazdálkodó egységre alkalmazandó, ideértve azon
gazdálkodó egységeket is, amelyeknek egyetlen bemutatandó szegmensük van. Egyes gazdálkodó egységek üzleti
tevékenysége nem a kapcsolódó termékek és szolgáltatások, vagy a működés földrajzi területei közötti különbségek
köré szerveződik. Az ilyen gazdálkodó egységek bemutatandó szegmensei szükségképpen különböző termékek és
szolgáltatások széles skálájából származó bevételeket jelenthetnek, vagy a bemutatandó szegmensek közül több is
nyújthatja ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást. Hasonlóképpen a gazdálkodó egység bemutatandó szegmensei
különböző földrajzi területeken rendelkezhetnek eszközökkel, és különböző földrajzi területeken lévő vevőktől szár-
mazó bevételeket jelenthetnek, vagy a bemutatandó szegmensek közül több is ugyanazon földrajzi területen
működhet. A 32–34. bekezdésben előírt adatokat csak akkor kell szolgáltatni, ha azokat nem szolgáltatták az
ezen IFRS által előírt bemutatandó szegmensinformáció részeként.

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információ

32. A gazdálkodó egység minden egyes termék vagy szolgáltatás, illetve minden egyes hasonló termékekből vagy
szolgáltatásokból álló csoport esetében bemutatja a külső vevőktől származó bevételeket, kivéve, ha az információ
nem áll rendelkezésre és az előállítási költsége aránytalanul magas lenne – ez esetben ez utóbbi tényt teszi közzé.
A bemutatott bevételek összege a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak létrehozásához használt pénzügyi
információkon alapul.

A földrajzi területekre vonatkozó információ

33. A gazdálkodó egység az alábbi földrajzi információkat teszi közzé, kivéve, ha az információ nem áll rendelkezésre és
az előállítási költsége aránytalanul magas lenne:

a) a külső vásárlóktól származó alábbi bevételek: i. a gazdálkodó egység bejegyzés szerinti országához rendelt
bevételek; valamint ii. valamennyi olyan országhoz rendelt bevételek összesen, amelyekből a gazdálkodó
egységnek bevétele származik. Ha valamely külföldi országhoz rendelt, külső vásárlóktól származó bevételek
jelentősek, azokat külön kell közzétenni. A gazdálkodó egység közzéteszi a külső vásárlóktól származó bevételek
egyes országokhoz rendelésének alapját;

b) a pénzügyi instrumentumoktól, halasztott adókövetelésektől, munkaviszony megszűnése utáni negatív juttatási
kötelemtől, valamint a biztosítási szerződésekből eredő jogoktól különböző befektetett eszközök (1), amelyek
i. a gazdálkodó egység bejegyzés szerinti országában találhatók; valamint ii. mindazon külföldi országokban
található ilyen eszközök összesen, amelyekben a gazdálkodó egység eszközökkel rendelkezik. Ha valamely külföldi
országban található eszközök jelentősek, azokat külön kell közzétenni.

A bemutatott összegek a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak létrehozásához használt pénzügyi informá-
ciókon alapulnak. Ha a szükséges információ nem áll rendelkezésre és előállítási költsége aránytalanul magas lenne,
ezt a tényt közzé kell tenni. A gazdálkodó egység az e bekezdésben előírt adatokon kívül információt nyújthat
országcsoportok földrajzi adatainak részösszegéről.

A főbb vásárlókra vonatkozó információk

34. A gazdálkodó egység információt szolgáltat főbb vásárlóival kapcsolatos bizalmának mértékéről. Ha a valamely külső
vásárlóval bonyolított tranzakciókból származó bevételek elérik vagy meghaladják a gazdálkodó egység bevételeinek
10 százalékát, a gazdálkodó egység közzéteszi e tényt, továbbá minden egyes ilyen vásárlótól származó bevételek
teljes összegét, valamint azt, hogy mely szegmens vagy szegmensek jelentették e bevételeket. A gazdálkodó egységnek
nem kell megneveznie a főbb vásárlókat, sem az egyes szegmensek által jelentett, adott vásárlótól származó bevételek
összegét. Ezen IFRS alkalmazásában a jelentést készítő gazdálkodó egység egyetlen vásárlónak kell tekintse azon
gazdálkodó egységek csoportját, amelyek tudomása szerint közös ellenőrzés alatt állnak, továbbá valamely (nemzeti,
állami, vidéki, területi, helyi vagy külföldi) kormányt és a gazdálkodó egység tudomása szerint azon kormány
ellenőrzése alatt álló gazdálkodó egységeket.

ÁTMENET ÉS HATÁLYBALÉPÉS

35. A gazdálkodó egységnek ezen IFRS-t a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell
alkalmaznia. A korábbi alkalmazás engedélyezett. Amennyiben valamely gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaira
egy 2009. január 1-je előtt kezdődő időszakban alkalmazza ezen IFRS-t, ezt a tényt közzé kell tennie.

36. Az alkalmazás kezdeti évéhez összehasonlító információként nyújtott, megelőző évekre vonatkozó szegmensinfor-
mációkat újra meg kell állapítani, hogy megfeleljenek ezen IFRS követelményeinek, kivéve, ha az információ nem áll
rendelkezésre és az előállítási költsége aránytalanul magas lenne.

AZ IAS 14 VISSZAVONÁSA

37. Ezen IFRS az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés helyébe lép.
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A. függelék

Fogalommeghatározás

Ez a függelék az IFRS szerves részét képezi.

működési szegmens A működési szegmens a gazdálkodó egység olyan alkotóeleme:

a) amely bevételekkel és kiadásokkal (ideértve az ugyanazon gazdálkodó egység más alkotó-
elemeivel folytatott ügyletekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is) járó üzleti tevékeny-
séget folytat;

b) amelynek működési eredményeit a gazdálkodó egység fő működési döntéshozója rendsze-
resen felülvizsgálja annak érdekében, hogy döntést hozzon a szegmenshez rendelendő forrá-
sokról,
és hogy értékelje teljesítményét; valamint

c) amelynek rendelkezésére állnak érzékeny pénzügyi információk.
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B. függelék

Egyéb IFRS-ek módosításai

A jelen függelékben szereplő módosítások a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra alkalmazandók. Ha a
gazdálkodó egység egy korábbi időszakra alkalmazza ezen IFRS-t, ezeket a módosításokat is alkalmazni kell erre a korábbi időszakra.
A módosított bekezdésekben az új szöveget aláhúzás, a törölt szöveget áthúzás jelzi.

B1 Az alábbi bekezdésekben az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés standardra való hivatkozás helyébe az IFRS 8 Működési
szegmensek standardra való hivatkozás lép:

— az IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások 20. bekezdése,

— az IAS 36 Eszközök értékvesztése standard 130. bekezdése d) pontjának i. alpontja.

B2 Az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek standard 41. bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

„41. Az egységnek közzé kell tennie a következő információkat azon időszak megjegyzéseiben, amelyben egy
befektetett eszközt (vagy elidegenítési csoportot) értékesítésre tartottá minősítettek vagy értékesítettek:

…

d) amennyiben alkalmazható, azon bemutatandó szegmens, amelyben a befektetett eszköz (vagy elidegenítési
csoport) bemutatásra került az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés IFRS 8 Működési szegmensek standard
alapján.”

B3 Az IFRS 6 Az ásványkincsek feltárása és felmérése standard 21. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„21. A gazdálkodó egységnek számviteli politikát kell meghatároznia a feltárási és felmérési eszközöknek a
pénztermelő egységekhez vagy pénztermelő egységek csoportjaihoz, az ilyen eszközök értékvesztés
szempontjából történő vizsgálata érdekében való hozzárendelésére. A pénztermelő egység vagy a
pénztermelő egységek csoportja, amelyhez feltárási és felmérési eszköz van hozzárendelve, nem
lehet nagyobb, mint a gazdálkodó egységnek az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés standard által az
IFRS 8 Működési szegmensek standarddal összhangban meghatározott elsődleges vagy másodlagos
beszámolási formáján alapuló szegmense működési szegmens.”

B4 Az IAS 2 Készletek standard 26. és 29. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„26. Például az egyik üzleti működési szegmensben használt készletek más módon lehetnek a gazdálkodó egység
hasznára, mint egy másik üzleti működési szegmensben használt azonos készletek. A készletek különböző
földrajzi elhelyezkedése (vagy a vonatkozó adószabályok eltérése) azonban önmagában nem ad kellő indokot
az eltérő bekerülési érték formulák alkalmazására.”

„29. A készleteket rendszerint egyedi értékelés alapján írják le a nettó realizálható érték szintjére. Egyes esetekben
azonban célszerű lehet az egymáshoz hasonló, vagy egymással kapcsolatban lévő tételeket csoportokba
rendezni. Vonatkozhat ez azokra az azonos termékvonalhoz tartozó készlet tételekre, amelyek hasonló célokat
szolgálnak vagy hasonló felhasználásúak, amelyeket ugyanazon földrajzi térségben állítanak elő és értékesítenek,
és amelyeket a gyakorlatban nem lehet az adott termékvonal más tételeitől elkülönítetten értékelni. Nem helyes
a készleteket készletkategóriák – például késztermékek, vagy egy üzleti vagy földrajzi működési szegmens
összes készlete – alapján leírni. A szolgáltatók általában az önálló eladási áron kiszámlázandó szolgáltatások
szerint gyűjtik össze a bekerülési értéket. Ennek megfelelően minden egyes ilyen szolgáltatás elkülönült tétel-
ként kezelendő.”

B5 Az IAS 7 Cash Flow kimutatások standard 50. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„50. További információ lehet releváns a felhasználók számára ahhoz, hogy megértsék a gazdálkodó egység pénz-
ügyi helyzetét és likviditását. Ezen információknak a vezetés megjegyzéseivel együtt való közzététele ajánlott és
tartalmazhatja:

…

d) minden egyes bemutatott üzleti és földrajzi bemutatandó szegmens működési, befektetési és finanszírozási
tevékenységeiből származó cash flow-inak összegét (lásd az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés IFRS 8
Működési szegmensek standardot).”
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B6 Az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard 115. bekezdést illusztráló példa az alábbiak szerint módosul:

„A 115. bekezdést illusztráló példa

A gazdálkodó egység megszüntet egy üzleti működési szegmenst és a megszüntetett szegmens munkavállalói nem
szereznek további juttatásra való jogosultságot.”

B7 Az IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény standard 2. bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. Ez a standard az alábbiakra alkalmazandó:

a) azon gazdálkodó egység különálló vagy egyedi pénzügyi kimutatásaira:

i. amelynek rendes részvényeit vagy potenciális rendes részvényeit nyilvános piacon (hazai vagy
külföldi tőzsdén, illetve tőzsdén kívüli értékpapírpiacon, ideértve a helyi és regionális piacokat is)
forgalmazzák; vagy

ii. amely pénzügyi kimutatásait rendes részvények nyilvános piacra vitele céljából megküldte vagy
megküldi egy értékpapír-bizottságnak vagy más szabályozó hatóságnak; valamint

b) azon, anyavállalattal rendelkező vállalatcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira:

i. amelynek rendes részvényeit vagy potenciális rendes részvényeit nyilvános piacon (hazai vagy
külföldi tőzsdén, illetve tőzsdén kívüli értékpapírpiacon, ideértve a helyi és regionális piacokat is)
forgalmazzák; vagy

ii. amely pénzügyi kimutatásait rendes részvények nyilvános piacra vitele céljából megküldte vagy
megküldi egy értékpapír-bizottságnak vagy más szabályozó hatóságnak.”

B8 Az IAS 34 Közbenső pénzügyi beszámolás standard 16. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„16. A gazdálkodó egységnek legalább a következő információkat kell ismertetnie a közbenső pénzügyi
kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekben, ha azok jelentősek és más helyen nem szerepelnek a
közbenső pénzügyi beszámolóban. Az információkat általában a pénzügyi év addig eltelt része alapján
kell a beszámolóban közzétenni. A gazdálkodó egységnek azonban közzé kell tennie minden olyan
eseményt vagy ügyletet, amely lényeges a jelenlegi közbenső időszak megértése szempontjából:

…

g) az alábbi szegmensinformációkat bevételt és a szegmens-eredményt az üzleti, vagy a földrajzi
szegmensekre lebontva, attól függően, hogy a gazdálkodó egység szegmens szerinti beszámolásának
mi az elsődleges formátuma (a szegmensinformációkat adatokat csak akkor kell közzétennie a
gazdálkodó egységnek a közbenső pénzügyi beszámolójában, ha az IAS 14 Szegmensek szerinti
jelentés IFRS 8 Működési szegmensek standard megköveteli, hogy a gazdálkodó egység tegyen
közzé szegmensinformációkat adatokat az éves pénzügyi kimutatásaiban);:

i. a külső vásárlóktól származó bevételek, amennyiben azok szerepelnek a fő működési döntés-
hozó által felülvizsgált szegmensnyereség vagy -veszteség mértékében, vagy más módon rend-
szeresen szolgáltatják azokat a fő működési döntéshozónak;

ii. szegmensek közötti bevételek, amennyiben azok szerepelnek a fő működési döntéshozó által
felülvizsgált szegmensnyereség vagy -veszteség mértékében, vagy más módon rendszeresen
szolgáltatják azokat a fő működési döntéshozónak;

iii. a szegmensnyereség vagy -veszteség mértéke;

iv. azon eszközök teljes összege, amelyek esetében lényeges változás történt a legutolsó éves
pénzügyi kimutatásokban közzétett összegekhez képest;

v. a szegmentáció alapjában vagy a szegmensnyereség vagy -veszteség mérésének alapjában az
utolsó éves pénzügyi kimutatásokban szereplőhöz képest bekövetkezett eltérések leírása;

vi. a bemutatandó szegmensek teljes nyereség- vagy veszteségértékének egyeztetése a gazdálkodó
egység adókiadás (adóbevétel) és a tevékenységek megszüntetése előtti nyereségével vagy vesz-
teségével. Ha azonban a gazdálkodó egység olyan tételeket rendel a bemutatandó szegmen-
sekhez, mint az adókiadások (adóbevételek), a gazdálkodó egység a szegmensek teljes nyereség-
vagy veszteségértékét egyeztetheti ezen tételek utáni nyereségével vagy veszteségével.
A lényeges egyeztetett tételeket külön-külön kell meghatározni és leírni az egyeztetésben;

…”
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B9 Az IAS 36 Eszközök értékvesztése standard a következőképpen módosul:

A 80. bekezdés a következőképpen módosul:

„80. Az értékvesztés vizsgálata céljából az üzleti kombináció során szerzett goodwill-t a beszerzés időpont-
jától kezdve a beszerző valamennyi olyan pénztermelő egységéhez, vagy pénztermelő egységeinek
minden olyan csoportjához hozzá kell rendelni, amelyek várhatóan részesülnek a kombináció sziner-
giahatásaiból, függetlenül attól, hogy az értékesítő más eszközei vagy forrásai hozzá vannak-e rendelve
azokhoz az egységekhez vagy egységcsoportokhoz. Azon egység vagy egységek csoportja, amelyhez
így rendelték hozzá a goodwill-t:

…

b) nem lehet nagyobb, mint az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés az IFRS 8 Működési szegmensek
standarddal összhangban meghatározott elsődleges vagy másodlagos beszámolási formáján alapuló
szegmense működési szegmens.”

A 129. bekezdés a következőképpen módosul:

„129. A szegmensinformációkat az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés az IFRS 8 Működési szegmensek
standarddal összhangban bemutató gazdálkodó egység a gazdálkodó egység elsődleges vagy másod-
lagos beszámolási formáján alapuló minden bemutatandó szegmense esetében az alábbiakat teszi
közzé:”

A 130. bekezdésben a c) pont ii. alpontja és a d) pont ii. alpontja a következőképpen módosul:

„130. c) ii. ha a gazdálkodó egység az IAS 14 IFRS 8 standarddal összhangban mutatja be a szegmensin-
formációkat, a bemutatandó szegmens, amelyhez az eszköz tartozik, a gazdálkodó egység elsőd-
leges beszámolási formája alapján.”

„130. d) ii. az elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteségek összegét eszközcsoportok és, amennyiben a
gazdálkodó egység az IAS 14 IFRS 8 standarddal összhangban mutatja be a szegmensinformációkat,
bemutatandó szegmensek szerinti bontásban elsődleges formátuma alapján; valamint”.
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