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Tillämpning
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Verksamheter under
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23.1

RR 19 Verksamheter under
avveckling

Rekommendationen behandlar hur upplysningar ska lämnas
om verksamheter som är under avveckling. Rekommendationen ska tillämpas på en verksamhet som är under avveckling, om denna utgör en relativt betydande del av ett företag,
exempelvis en rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs
inom ett avgränsat geografiskt område. Avvecklingen ska vara
följden av ett beslut som avser verksamheten i fråga, i dess
helhet eller till huvudsaklig del och som genomförs antingen
genom försäljning eller genom nedläggning.
RR 19 gäller från den 1 januari 2002.

Sammanfattning

Syftet med rekommendationen är att ange när och på vilket sätt
ett företag ska särskilja information om en verksamhet under
avveckling från den information som avser kvarvarande
verksamheter, samt att ange vilka upplysningar som minst ska
lämnas om den verksamhet som är under avveckling. Genom
denna uppdelning underlättar man för investerare, kreditgivare
och andra användare av redovisningen att göra prognoser över
framtida kassaflöden, vinstkapacitet och finansiell ställning.
Med begreppet verksamhet under avveckling markeras att
information om en avveckling inte bara krävs när avvecklingen
är slutförd eller i det närmaste slutförd. Rekommendationen
föreskriver att upplysningar om avveckling ska lämnas vid en
tidigare tidpunkt, nämligen när en detaljerad plan för avvecklingen antagits och offentliggjorts eller när företaget träffat ett
avtal om försäljning av verksamheten.
Rekommendationen behandlar endast vilken information som
ska lämnas och på vilket sätt informationen ska presenteras.
Det anges inga nya principer för vid vilken tidpunkt eller till
vilket värde ett företag ska redovisa intäkter, kostnader,
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kassaflöden eller förändringar i tillgångar och skulder hänförliga till den verksamhet som är under avveckling. I stället utgår
rekommendationen från att företagen följer de principer för
redovisning och värdering som anges i andra rekommendationer från Redovisningsrådet.

23.2

Inkomstskatt

Rekommendationen behandlar upplysningsplikten och har inga
direkta skattekonsekvenser För kontrollverksamheten kan
informationen vara av intresse.

