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29 Rapportering för segment  

29.1 RR 25 Rapportering för segment – 
rörelsegrenar och geografiska 
områden  

RR 25 ska tillämpas i fullständiga finansiella rapporter som är 
upprättade i enlighet med Redovisningsrådets rekommenda-
tioner. Enligt RR 22, Utformning av finansiella rapporter, 
innefattar en fullständig uppsättning av finansiella rapporter 
balansräkning, resultaträkning, en sammanställning som visar 
förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter. RR 
25 ska i övrigt tillämpas av företag som emitterat eller har för 
avsikt att emittera värdepapper avsedda för allmän handel.  

RR 25 ska tillämpas på finansiella rapporter för perioder som 
börjar den 1 januari 2003 eller senare.  

Syftet med rekommendationen är att fastställa principer för hur 
ett företag ska lämna information om sina olika slag av varor 
och tjänster och om de olika geografiska områden inom vilka 
det verkar för att underlätta för användarna av finansiella 
rapporter att  

a. bättre förstå vilka faktorer som påverkat företagets 
historiska utveckling,  

b. bättre förstå företagets risker och möjligheter samt  

c. göra en bättre bedömning av företaget i dess helhet.  

Med rörelsegren avses en redovisningsmässigt identifierbar 
del av ett företag som tillhandahåller varor och tjänster och 
som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad 
som gäller för andra rörelsegrenar. Med geografiskt område 
avses en redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag 
som tillhandahåller varor eller tjänster inom ett avgränsat 
geografiskt område och som är utsatt för risker och möjligheter 
som skiljer sig från vad som gäller för andra geografiska 
områden. I rekommendationen definieras även andra termer av 
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vilka en del är definierade i andra rekommendationer från 
Redovisningsrådet.  

Företaget ska lämna information om verksamhetens olika delar 
– segment – varmed avses både rörelsegrenar och geografiska 
områden. Företaget ska först ta ställning till om rörelsegrenar 
eller geografiska områden är den primära indelningsgrunden 
för verksamheten. Avgörande är vilka slag av risker och 
möjligheter som dominerar. Om riskerna och möjligheterna 
främst påverkas av företagets varor och tjänster, är rörelse-
grenar den primära indelningsgrunden, medan geografiska 
områden är den sekundära. Om företagets risker och möjlig-
heter i första hand påverkas av att det är verksamt i olika 
länder eller inom geografiska områden, gäller det omvända 
förhållandet. Hur företaget är organiserat och hur det interna 
rapporteringssystemet är uppbyggt, ger normalt uttryck för 
vilka slag av risker och faktorer som orsaker skillnader i 
avkastning och om rörelsegrenar eller geografiska områden ska 
utgöra den primära indelningsgrunden. 

En rörelsegren eller ett geografiskt område utgör ett segment 
för vilket information ska lämnas i det fall intäkterna, vinsten 
eller förlusten, eller tillgångarna uppgår till 10 % av mot-
svarande summa för samtliga segment. Företag ska redovisa så 
många rörelsegrenar eller geografiska områden att summan av 
de externa intäkterna i dessa segment uppgår till minst 75 % av 
företagets totala intäkter. 

Upplysningskraven är omfattande och bl.a. ska för primära 
segment upplysningar lämnas om intäkter från externa kunder, 
intäkter från transaktioner med andra segment, resultat, redo-
visat värde på tillgångar och skulder, periodens investeringar i 
materiella och immateriella anläggningstillgångar, periodens 
avskrivningar, väsentliga kostnader (andra än avskrivningar) 
som inte motsvaras av utbetalningar. För sekundära segment är 
upplysningskraven lägre. Företag ska också lämna vissa andra 
upplysningar, såsom principer för internprissättning, vilka slag 
varor och tjänster som ingår i respektive rörelsegren samt hur 
de geografiska områdena är sammansatta.  

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