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As a rule, internal management reporting at TLC 

is based on the current organizational structure. 

This matrix structure means that each member of 

the Management Board is responsible both for 

individual countries and for specific business 

activities (country and functional responsibility 

model). A cash generating unit within the Group 

is either a country or a business activity. 

Accordingly, the TLC management bodies – 

Management Board and Supervisory Board – 

make key decisions that determine the resources 
allocated to any given segment based on its 

financial strength and profitability, which is why 

these reporting criteria are an essential 
component in the decision-making process. 

Thus, the division into segments was also 

undertaken in accordance with IFRS 8. 

 
The reconciliation contains mainly the amounts 

resulting from the elimination of intra-group 

results and consolidation between the segments. 
Markets in Central and Eastern Europe are 

thereby grouped together into regional segments 

in which countries with comparable economic 

profiles and similar long-term economic growth 

expectations are bundled into the same segment. 

Business activities outside the CEE region are 

divided according to business area. 

In order to achieve the maximum possible 

transparency and clear lines of reporting, seven 

segments were defined in compliance with the 

IFRS 8 thresholds. IFRS 8 establishes a 10 per 

cent threshold for the key figures of operating 

income, profit after tax and segment assets. 
 
The profitability is measured by the return on 

equity (ROE) and return on risk-adjusted capital 

(RORAC) based on the internal management 

systems. The return on equity shows the 

profitability of a unit and is calculated as the 

proportion between profit loss after deduction of 

Як правило, звітність у  TLC щодо внутрішнього 
управління ґрунтується на діючій організаційній 
структурі. Ця матрична структура означає, що кожний 
член Правління відповідає як за окремі країни, так і за 
конкретні види господарської діяльності (модель  
функціональної відповідальності та відповідальності 
за країну). Одиницею генерування коштів у межах 
Групи є або країна, або господарська діяльність. 
Відповідно, органи управління TLC – Правління та 
Спостережна рада – приймають ключові рішення 
щодо визначення ресурсів, які виділятимуться на 
будь-який конкретний сегмент на основі його 
фінансової міцності та прибутковості, тому ці критерії 
звітування є важливим компонентом процесу 
прийняття рішень. Таким чином, поділ на сегменти 
також здійснюється відповідно до МСФЗ 8. 
 
Звірка містить в основному суми, отримані в 
результаті виключення внутрішньогрупових 
результатів та консолідації між сегментами. У зв’язку 
з цим ринки у Центральній та Східній Європі 
згруповані у регіональні сегменти, в межах яких 
країни з аналогічними економічними 
характеристиками та подібними довгостроковими 
очікуваннями стосовно економічного зростання 
поєднуються в один сегмент. Види господарської 
діяльності, що здійснюються поза межами регіону 
Центральної та Східної Європи, групуються 
відповідно до сфери діяльності. 
Для того, щоб досягнути максимально можливої 
прозорості та чітких ліній звітування, відповідно до 
вимог МСФЗ 8 було визначено сім сегментів. МСФЗ 8 
встановлює 10-відсотковий поріг для ключових 
показників операційного доходу, прибутку після 
оподаткування та сегментних активів. 
 
Прибутковість вимірюється за рахунок 
рентабельності власного капіталу (ROE) та 
рентабельності капіталу, скоригованої на ризик 
(RORAC), які ґрунтуються на внутрішніх системах 
управління. Рентабельність власного капіталу показує 
прибутковість одиниці та розраховується як 



 

non-controlling interests and the average 

consolidated capital employed. The return on 

equity reflects the yield of the capital of each 

segment.  

пропорція між втратою прибутку після вирахування 
неконтрольованих виплат та середнім задіяним 
спільним капіталом. Рентабельність власного 
капіталу відображає дохідність капіталу кожного 
сегмента. 


