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Abstract
In 2005, a new rule was introduced. The rule demanded that all listed companies within the
European Union (EU) were to maintain their consolidated financial statements in accordance
with the International Financial Reporting Standards (IFRS), starting in the fiscal year of
2005. The objective of the IFRS is to make the world economy more transparent, responsible,
comparable, and effective. Additionally, the IFRS also was designed to bring confidence,
growth, and long-term financial stability to the world economy. The introduction of IFRS has
been seen as a revolution in the world of global economy. Many countries all over the world
followed the EU and implemented their own new legislation, but many countries were not
quite as successful with their implementations or had drastically different approaches to
handling the economy. For instance, the Russian Federation is a state with an accounting
framework that differs significantly from that of the IFRS and other national accounting
frameworks. The discussion of this study shows that, unlike the countries within EU, the
Russian Federation has major problems with the implementation of their own IFRS, which led
to the purpose of this study.
The purpose of this study is to examine the differences between IFRS and the Russian
Accounting Standards (RAS), while also comparing how much the Russian Federation
implemented IFRS into their economy practices compared to that of a country within EU. In
this case, Sweden. Another purpose of this study is to examine how Russian culture can affect
the progress and implementation of national and international rules in their reporting sectors.
This study will increase the understanding of accounting within the Russian Federation and its
development from a cultural perspective. This work is done to facilitate trade between
different countries and to increase the comparability of the accounting reports.
This study has an abductive approach and the goal is to make a comparative study. An
examination of previous research and consolidated financial statements, according to both the
IFRS and RAS, can be scrutinized. The examination is limited to the 25 largest companies in
the Russian Federation, based on facts of consistent measurement of revenue, profits, assets
and market value. When the selection of companies is done, there will be an analysis
comparing between the different regulations. An additional cultural perspective will be added
contrasting Sweden to Russia.
The results of this study show that Russian accounting has a lot of shortcomings in different
aspects, which affects the ability to implement IFRS. The issues do not solely exist in the
fundamental part of RAS, but also in the cultural values of the country. This makes it difficult
for the companies of the Russian Federation to fully implement IFRS. The study demonstrates
the big differences between the meaning of similar standards in the RAS compared to IFRS,
which complicates the harmonization. One major difference between IFRS and RAS, is that
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IFRS is based on principles and RAS is based on rules. Another important difference is that
IFRS put the focus on the reports to the shareholders and other stakeholders, while the RAS
primarily focuses on tax management and the government.
The main reason why the harmonization between the IFRS and RAS is so complicated is due
to the fact that the Russian accountants’ lack both the proper knowledge and education. The
companies feel insecure and unjustified, and therefore choose not to voluntarily set up
financial reports according to the IFRS. From a cultural point of view, this study also shows
that the Russian Federation’s lack of progress in the accounting system can be referred to the
cultural basic values of the country, which are: statutory control, uniformity, conservatism and
confidentiality. Contrary to this, IFRS basic values are: professionalism, flexibility, optimism
and transparency. Countries such as the Russian Federation, with cultural values that differ
radically compared to IFRS values, must overcome bigger barriers to successfully implement
and continue to use IFRS properly.
Keywords: IFRS, RAS, K3, RFR 2, The Russian Federation, annual reports, consolidated
financial statements, financial reports, cultural dimensions, revenues, goodwill, culture.
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Sammanfattning
År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle
uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)
med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mer
transparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. IFRS ska även bidra till att världsekonomin
får förtroende, tillväxt och långsiktig finansiell stabilitet. Detta införande har setts som en
revolution inom den finansiella ekonomin. Flera länder tog efter EU:s implementering men
den nya regeln har dock inte implementerats lika smärtfritt i alla länder. Ryssland är ett land
med ett redovisningsregelverk som skiljer sig väsentligt mot IFRS, men också från andra
nationella regelverk. Studiens problemdiskussion visar på att Ryssland har haft och har stora
problem med implementeringen av IFRS till skillnad från EU-länderna vilket har lett fram till
studiens syfte.
Syftet med studien är att undersöka de skillnader som finns mellan IFRS och ryska
redovisningsstandarder för att påvisa hur väl Ryssland framgångsrikt har lyckats
implementera IFRS jämfört med ett av medlemsländerna i EU, i detta fall Sverige. Syftet med
studien är också att undersöka hur Rysslands kultur kan ha påverkat dess utveckling och
implementering av nationella och internationella regelverk inom redovisningen.
Studien har ett abduktivt tillvägagångssätt och syftar till att göra en komparativ studie. En
granskning sker av tidigare forskning samt av koncernredovisningar enligt både IFRS och
RAS från de 25 största företagen i Ryssland, baserat på jämnviktiga mätningar av intäkter,
vinster, tillgångar och marknadsvärde. Därefter görs analyser och jämförelse mellan de olika
regelverken. Detta görs även ur ett kulturellt perspektiv.
Slutsatsen av studien visar att rysk redovisningspraxis har många väsentliga brister vilka
påverkar dess förmåga att implementera IFRS. Bristerna existerar dels i regelverkets
grundstenar men även i landets kulturella värderingar, vilket gör landets förutsättningar att
framgångsrikt implementera IFRS väldigt små. Studien visar på stora skillnader i innebörden
av likartade standarder mellan Rysslands nationella regelverk RAS och det internationella
regelverket IFRS vilket försvårar harmoniseringen. Två stora skillnader är att IFRS är
principbaserat och RAS är regelbaserat men även att IFRS fokus i rapporterna är till
aktieägarna och andra intressenter medan RAS främst är till för skattehantering.
De största anledningarna att harmoniseringen mellan IFRS och RAS försvåras är den
okunskap och bristfälliga utbildningen som råder hos ryska revisorer och upprättare av
finansiella rapporter. Företagen känner sig obekväma och omotiverade och väljer därför inte
att frivilligt uppföra finansiella rapporter enligt IFRS. Ur ett kulturellt perspektiv visar studien
även att Rysslands bristande utveckling inom redovisningssystem kan hänvisas till landets
dimensioner inom kulturella värderingar vilka är: lagstadgad kontroll, enhetlighet,
konservatism och sekretess. Detta i motsats till IFRS värderingar: professionalism, flexibilitet,
optimism och transparens. Länder, såsom Ryssland, med kulturella värderingar inom
redovisningspraxis vilka är avlägsna gentemot IFRS värderingar måste övervinna högre
hinder för att framgångsrikt implementera och fortsatt kunna använda IFRS.
Nyckelord: IFRS, RAS, K3, RFR 2, Ryssland, årsredovisningar, koncernredovisningar,
finansiella rapporter, kulturella dimensioner, intäkter, goodwill, kultur.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Ryssland är ett land som de senaste åren har genomgått många omfattande förändringar. Inte
minst när det gäller dess ekonomiska situation, då de har övergått från en så kallad central
planekonomi till en marknadsekonomi (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 309). Då enbart
statliga företag verkade under Sovjetunionen förekom inte finansiella långivare, aktieägare
och vinstdrivande ledningar (Scheider & Bitzi 2010, s. 3). Dessa statligt ägda företag
upprättade inte finansiella rapporter utan endast statliga myndigheter var tillåtna att upprätta
rapporter av detta slag. Istället använde sig de sovjetiska företagen enbart av löpande
bokföring (Morrison 1993, s. 18). Synsättet om att finansiella rapporter främst är användbart
för statliga myndigheter lever kvar i Ryssland än idag och ryska företag upprättar balans- och
resultaträkning främst till skattemyndighetens förfogande. Företag väljer således att upprätta
lagstadgade finansiella rapporter för att hålla rapporterna parallella med skattemyndigheten
(Scheider & Bitzi 2010, s. 3).
År 1973 bildades International Accounting Standards Committee (IASC), vars uppdrag var att
verka för harmonisering av internationella redovisningsregler (Zeff 2012, s. 809). År 2001
ersattes IASC av International Accounting Standards Board (IASB). IASB har framtagit
International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket är en internationell standard för
redovisning av företags och organisationers ekonomi (Hines 2006, ss. 4-5). Målet med IFRS
är att världsekonomin ska bli mer transparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. Den ska
även bidra till att världsekonomin får förtroende, tillväxt och långsiktig finansiell stabilitet
(IFRS, 2017). De regler som är framtagna i IFRS har starka influenser från den anglosaxiska
redovisningstraditionen. Reglerna har även inslag från andra traditioner då medlemmarna i
IASB härstammar från en mängd olika länder (Johansson 2010, ss. 33-34). Under de senaste
35 åren har trycket ökat på världens länder att implementera IFRS vid framtagande av
finansiella rapporter (Hines 2006, s. 3). Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
2002/1606/EU från den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
infördes regeln att noterade företag i samtliga medlemsländer inom Europeiska Unionen (EU)
ska uppföra koncernredovisningar enligt IFRS med start räkenskapsåret 2005. Denna
regeländring inom EU ledde till omfattande förändringar inom hela världsekonomin (Doupnik
& Perera 2015, s. 96). Införandet av det obligatoriska IFRS-uppförandet har setts som en
revolution inom den finansiella ekonomin (Marton 2016, s. 208).
Efter upplösningen av Sovjetunionen, år 1991, utvecklade de ryska finansministrarna Russian
Accounting Standards (RAS). Standarderna var utformade efter skattemyndighetens krav och
inte efter investerarnas behov. Även anammandet av IFRS startade efter upplösningen av
Sovjetunionen, närmare bestämt mellan år 1996-1998. Detta inträffade i samband med att den
federala lagen “On accounting” och regleringen “On accounting and financial reporting”, som
upprättades av staten, tilläts av den federala regeringen. Dessa lagar blev aktuella för
redovisning för att tillmötesgå externa intressenter. Därefter utvecklades nya, mer anpassade
RAS-standarder mot IFRS, som även var mer förenliga med ryska skattelagar och
förordningar (Alon 2013, s. 44).
I Ryssland ökade världshandeln med energi och råvaror drastiskt i början av 2000-talet, vilket
medförde en ökning av privat konsumtion och investeringar. Det innebar att utvecklingen av
den ryska redovisningen och införandet av internationella redovisningsstandarder blev en
oerhört viktig fråga (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 311). Införandet av IFRS
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genomfördes i tre etapper. Den första etappen ägde rum mellan år 2004-2007 och innebar ett
obligatoriskt införande av IFRS-standarder inom koncernredovisning i de finansiella
rapporterna hos stora publika företag och kommersiella banker. Inom denna period blev det
även tillåtet för andra företag att använda vissa grundläggande IFRS-standarder. År 2008
inleddes den andra etappen, som i sin tur innebar en förändring i att alla affärsenheter erbjöds
att frivilligt använda IFRS-standarder i vissa finansiella rapporter istället för RAS-standarder.
Under år 2012 genomfördes den tredje etappen, då det blev obligatoriskt för alla bolag med
koncernredovisning att upprätta sina finansiella rapporter enligt IFRS. Det obligatoriska
kravet med IFRS utesluter dock inte kraven om att upprätta rapporter enligt RAS-standarder,
vilket innebär att de bolag som inkluderas i en koncernredovisning förväntas att upprätta två
olika uppsättningar rapporter (Alon 2013, s. 44).
Vid jämförelse av Rysslands bakgrund inom redovisningsstandarder med ett EU-land, i denna
studie Sverige, kan vi se stora skillnader. Svensk redovisning har historiskt inspirerats av
standarder från Frankrike och Tyskland. De franska och tyska redovisningsstandarderna har
utvecklats genom en grund som har stark koppling till civilrätten (Artsberg 1992, s. 76). I
samband med andra världskrigets slut uppkom en större press på att använda internationell
harmonisering och den svenska synen på redovisning förändrades drastiskt. Detta ledde till att
den svenska redovisningsprofessionen istället lade sitt primära fokus på hur USA och
Storbritannien behandlade regleringsfrågor enligt den anglosaxiska traditionen. Den svenska
redovisningen anpassades sedan utefter det (Willmott, Puxty, Robson, Cooper & Lowe 1992,
s. 38). I slutet av 1980-talet bildades det privata organet Redovisningsrådet (RR) i syfte att
harmonisera normgivningen i Sverige. Detta för att anpassa normgivningen och få den att
överensstämma med internationell redovisningspraxis i högre utsträckning (Nilsson 2014, s.
67). RR lades ned år 2007 och ersattes istället av Rådet för finansiell rapportering (RFR)
(Bokföringsnämnden, 2017).
I flera år hade Sverige implementerat många av IASB:s standarder i sin redovisning, men i
samband med EU:s krav år 2005 tillämpades IFRS-standarder för börsnoterade svenska
företag. Även onoterade företag kunde använda sig av dessa standarder, men på ett frivilligt
stadie. Svensk redovisning karaktäriseras idag av ett samspel mellan lagar och standarder
utformade av olika normgivande organisationer, främst RFR och Bokföringsnämnden (BFN).
Redovisningen regleras främst av Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringslagen (BFL)
och ska följa rekommendationer från BFN och RFR, samt andra organ såsom Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund (SRF), Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och
IASB. I Sverige ses redovisningslagstiftning som ett högt prioriterat och viktigt ramverk där
de normgivande organisationerna utformar detaljer, råd och vägledning kring regelverken. Att
utforma rapporter enligt både lagstiftning och normgivare kallas god redovisningssed (Marton
2016, s. 207).
En annan viktig aspekt inom Sveriges redovisning är att den används som underlag för att
beräkna skattepliktig inkomst. Detta har en effekt på separata och individuella finansiella
rapporter, men påverkar inte koncernredovisningen. På grund av denna länk mellan skatt och
redovisning är det inte tillåtet för juridiska personer att implementera IFRS i sina finansiella
rapporter fullt ut i Sverige. Detta eftersom IFRS ses som en olämplig grund för beskattning på
grund av dess principbaserade karaktär, vilket försvårar läget för domstolar att fatta beslut i
skattemål (Marton 2016, s. 208).
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1.2 Problemdiskussion
Efter upplösningen av Sovjetunionen ställdes Ryssland inför den tuffa utmaningen att skapa
en demokrati och dessutom genomgå drastiska förändringar för att övergå till en
marknadsekonomi. Privatiseringen av statligt ägda företag var avsedd att hjälpa till med
statens uppbyggnad av ekonomin. Tanken var god, men upplägget för privatiseringen var
förhastat, ogenomtänkt och dåligt utformat, vilket ledde till att landets ekonomi fortfarande
främst låg i regeringens händer (Alon 2013, s. 44). Ryska företag har under en längre tid sett
finansiella rapporter som ett verktyg för skatterapportering samt att staten är de främsta
användarna av finansiella rapporter. Eftersom tillämpning av RAS fortfarande är ett krav i
rysk skatterapportering motiveras inte företag till att dessutom implementera IFRS. Ryska
företag uppfattar således inte de finansiella rapporterna som ett hjälpmedel åt
företagsledningen, aktieägare och andra intressenter (Borker 2012, s. 314). En undersökning
av Combs, Samy & Myachina (2013, s. 37) visade att andelen ryska revisorer och
redovisningskonsulter som inte ser några som helst fördelar med att företag upprättar
finansiella rapporter uppgår till 19 procent. Undersökningens resultat visade även att 72
procent av dessa revisorer och redovisningskonsulter fastslog att det främsta syftet med att
upprätta rapporter är för skatterapportering och 57 procent av de tillfrågade hävdade också att
bilden som skapas av företagen genom de finansiella rapporterna inte överensstämmer med
hur företagen ser ut i verkligheten (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 37). Studien av
Combs, Samy & Myachina (2013, s. 42) visade också på att samtliga av de tillfrågade
revisorerna och redovisningskonsulterna kände sig obekväma med att använda sitt
professionella omdöme.
Införandet av IFRS medför även en extra kostnad för företagen, med tanke på fler
arbetstimmar. Detta kan även vara en förklaring till att ryska företag som inte har
internationella investerare känner sig omotiverade och heller inte uppför sina rapporter enligt
dessa standarder (Bagaeva 2008, s. 158). Situationen ser dock annorlunda ut för de ryska
företag som har internationella investerare eftersom dessa företag enligt lag måste upprätta
sina rapporter enligt IFRS (Borker 2012, s. 314).
Det principbaserade tillvägagångssättet hos IFRS medför stora svårigheter att översätta och
förenkla förståelsen för regelverket för de som arbetar med utbildning av internationella
redovisningsprinciper i Ryssland (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 312). Den första
översättningen av IFRS på ryska släpptes år 2011. Tidigare år hade översättningen haft stora
brister vilket har gjort det problematiskt och komplext för ryska företag att införa IFRS
(Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 312). Utbildning i IFRS är inte ett obligatoriskt läromål
inom ekonomiutbildningar på ryska universitet. Det är istället ett specialiserat valbart ämne
under magisterexamen. Utbildningsnivån och kunskapskvalitéten hos examinerade
redovisningsstudenter är därför väsentligt lägre i Ryssland, jämfört med om utbildning inom
IFRS hade varit ett obligatoriskt läromål (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 314).
Substance over form används för att garantera att finansiella rapportera som ges ut visar en
komplett, relevant och korrekt bild av transaktioner och händelser. Principen visar den totala
ekonomiska substansen i företaget istället för den juridiska formen (Johansson 2010, s. 38).
Det innebär att: “För att information på̊ ett korrekt sätt skall återge de transaktioner och andra
händelser som den avser att återge, måste de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd
och inte enbart i enlighet med juridisk form” (IASB föreställningsram p. 35). Substance over
form är en EU-rättslig princip inom International Accounting Standards (IAS)-förordningen
som har samma innebörd i samtliga medlemsländer. Principen är inte en grundläggande
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redovisningsprincip som är reglerad enligt lag, den är dock uttryckt i EU:s fjärde
bolagsdirektiv. Samtliga koncernredovisningar för noterade bolag och även onoterade bolag
som väljer att upprätta finansiella rapporter efter internationella redovisningsstandarder ska
applicera substance over form i redovisningen (Johansson 2010, s. 40). Det ryska regelverket
anger istället att transaktioner registreras baserat på om alla dokument är tillgängliga istället
för att transaktionen verkligen ägt rum (Alon 2013, s. 44). Det innebär att enligt de ryska
standarderna ska de finansiella rapporterna utformas av form over substance snarare än
substance over form vilket skapar stora skillnader i finansiella rapporter (Scheider & Bitzi
2010, s. 3).
De ovanstående problemen visar att den största svårigheten med att införa IFRS i Ryssland är
på grund av de stora skillnaderna i redovisningsprinciper gällande historiska och juridiska
aspekter. Ryssland har en alltmer viktig del i världsekonomin tack vare deras snabbt växande
andel i den globala handeln under de senaste två decennierna (Ender & Oguz 2017, s. 190).
Ryska företag lägger stort fokus på att implementera IFRS fullt ut tack vare landets fortsatta
behov av kapitaltillskott utifrån. Kapitaltillskott som går till att behålla den höga ekonomiska
tillväxten, möjligheten att öka likviditeten på marknaden och att minska det enskilda bolagets
kapitalkostnader (Borker 2012, s. 314). Internationella investerare är varken kunniga eller
intresserade av att läsa rapporter som är upprättade enligt RAS, vilket inte leder till något
engagemang från omvärlden i ryska företag. Implementering av IFRS i ryska företags
finansiella rapporter är därför av stor vikt när det gäller att locka till sig utländskt kapital
(McGee & Preobragenskaya 2005, s. 4).
År 2002 krävde EU att samtliga medlemsländer skulle övergå till IFRS
redovisningsstandarder inför räkenskapsåret som började 1 januari år 2005 (Byard, Li & Yu,
2011, s. 69). Anammandet av IFRS i koncernredovisning för börsnoterade bolag i EU och i de
finansiella rapporterna för andra bolag sägs vara en revolution inom finansiell redovisning.
Syftet med införandet av regelverket var att öka jämförbarhet och transparens i redovisningen
runt om i världen och samtidigt minska kapitalkostnaden (Hjelström & Schuster 2011, s. 69).
Som svar på EU:s regleringskrav implementerade även svenska noterade företag IFRS under
år 2005. Detta var dock inget som ledde till några dramatiska förändringar, eftersom Sverige
mellan åren 1991 och 2004 redan hade infört många av de nuvarande IFRS-standarderna i den
svenska redovisningen (Hellman 2011, s. 62). IFRS är, och har under en längre tid haft, en
viktig plats i svensk redovisning (Marton 2017, s. 207). Studier har visat att jämförbarheten
ökat signifikant mellan EU-länder efter år 2005 då implementeringen av IFRS ägde rum
(Caban-Garcia & He 2013, s. 72).
Införande av IFRS förväntades ge positiv effekt i form av förbättrad kvalitet på de finansiella
rapporterna, men har dock gett motsatt effekt i vissa länder (Shigufta 2016, s. 200).
Utvecklingsländerna är ett exempel på detta, där implementeringen av IFRS inte bidrog till
samma ekonomiska fördelar. Detta, bland annat, på grund av bristfällig kompetens och
kunskap inom redovisning hos företag och investerare. Även färre internationella aktörer på
marknaden och mindre utvecklade kapitalmarknader bidrog till detta. Själva kostnaden för
implementeringen kan också bidra till negativa effekter (Shigufta 2016, s. 200). En del länder
och företag har med andra ord inte tillräckliga färdigheter att kunna upprätta finansiella
rapporter enligt IFRS, vilket kan leda till att de rapporter som blir framtagna inte garanterar
tillräckligt bra innehåll och kvalitet (Lasmin 2012, s. 4). I vissa länder kan även
myndigheterna hindra en positiv effekt av införande av IFRS genom att inte vara
öppensinnade mot nya regler. Detta trots en redan bristfällig finansiering och
verkställandegrad hos myndigheterna i dessa länder (Shigufta 2016, s. 200).
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En angelägen faktor för att förutsäga och förklara ett lands förutsättningar för att
framgångsrikt implementera IFRS och dess inriktning inom redovisning är genom att
undersöka landets kultur. Det ger en förklaring på hur problematiskt det är för ett land att
implementera IFRS genom att studera det specifika landets implicita inriktning inom
redovisning baserat på mätbara kulturella värden och dimensioner (Gray 1988, s. 5). En av
avsikterna med denna studie är att analysera de kulturellt härledda inriktningarna inom
redovisning i Ryssland baserat på Hofstedes kulturella dimensioner och den hypotetiska
härledningen av relaterade redovisningsvärden av Gray för att förklara hur relativt lätt kontra
svårt Ryssland haft för att implementera de internationella redovisningsstandarderna.
Det finns stora brister i kunskap hos internationella intressenter när det gäller ryska
redovisningsstandarder. Problemet grundar sig i att en officiell utgivning av ryska
redovisningsstandarder på engelska inte existerar. Detta leder till stora problem vid tolkandet
av ryska finansiella rapporter som är upprättade enligt RAS. För att fylla denna
kunskapslucka kommer denna studie innehålla vissa översättningar och analyser av de mest
relevanta skillnaderna i ryska och internationella regelverk. Studien kommer att resultera i ett
hjälpmedel för internationella intressenter och bidra till ökad förståelse för rysk redovisning.
Detta ska bidra till förenklad handel med ryska företag.

1.3 Forskningsfrågor
Problemdiskussionen under 1.2 ovan utmynnar i följande forskningsfrågor:
• Hur skiljer sig ett ryskt företags finansiella rapporter åt på grund av de mest väsentliga
skillnaderna som finns mellan redovisningsstandarder i RAS respektive IFRS?
• Hur väl har Ryssland framgångsrikt lyckats implementera IFRS i förhållande till ett
EU-land?
• Kan implementeringen av IFRS ha påverkats av Rysslands kulturella värderingar och
dimensioner inom redovisningspraxis?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att undersöka de skillnader som finns mellan IFRS och ryska
redovisningsstandarder för att påvisa hur väl Ryssland framgångsrikt har lyckats
implementera IFRS jämfört med ett av medlemsländerna i EU, i detta fall Sverige. Syftet med
studien är också att undersöka hur Rysslands kultur kan ha påverkat dess utveckling och
implementering av nationella och internationella regelverk inom redovisningen.

1.5 Avgränsning
Då studien vi utför fokuserar på implementeringen av IFRS kommer vi att avgränsa studien i
tid till efter då EU-regleringen av IFRS tillkom, alltså från år 2005 och framåt. Syftet
avgränsas till att undersöka finansiella rapporter hos de 25 största företagen i Ryssland som
tillämpar både IFRS och RAS för att belysa skillnader i de olika regelverken. Vi har avgränsat
undersökningen till att främst använda oss av finansiella rapporter från år 2016 då vi anser att
det är högst lämpligt att använda de mest aktuella finansiella rapporterna. Finansiella
rapporter för år 2017 fanns inte tillgängliga vid tidpunkten av undersökningen. Anledningen
till att vi valt att jämföra Ryssland med Sverige som enda EU-land beror på den tid som står
till förfogande för författande av ett examensarbete i företagsekonomi och det skulle bli för
omfattande, både resurs- och tidsmässigt, att undersöka flera länder. Vid jämförande av
intäktsredovisning begränsar vi oss till IAS 18 då inga finansiella rapporter för räkenskapsåret
2017 enligt den nya intäktsstandarden IFRS 15 publicerats vid tidpunkten då
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undersökningsprocessen genomfördes. Det finns därför ingen möjlighet att upptäcka
skillnader mellan ländernas rapporterats enligt den nya standarden. Studien har också
begränsats till de intäkter som uppstår i samband med försäljning då ingen tydlig vägledning
existerade för övriga intäkter enligt RAS.

1.6 Ämnets relevans
Sverige har börjat handla alltmer med Ryssland de senaste åren och även etablerat företag där.
Sverige är idag den femte största utländska direktinvesteraren i landet bortsett från så kallade
skatteparadis (Linde 2017). År 2014 rasade handeln mellan EU-länder och Ryssland på grund
av landets aktioner på Krimhalvön. Business Sweden (2016) har gjort en undersökning som
visar starkt på att handeln mellan Ryssland och Sverige återigen är på väg uppåt.
Undersökningen visar bland annat att 94 procent av de undersökta svenska bolagen säger att
deras framtidsplaner är att behålla eller öka verksamheten i Ryssland (Norrlid 2017). Med
anledning av detta anser vi att ämnet är relevant då det är viktigt att ha kunskap och förståelse
för de regelverk som används i redovisningen i de länder där Sverige innehar handel. Det
bidrar till en handel med mindre risker och bättre förståelse för respektive lands handlingar.

1.7 Disposition
Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt. I kapitel 2 behandlas metodavsnittet
som innehåller presentation av studiens forsknings- och undersökningsansats samt
datainsamlingsmetoder. Den avslutande delen i kapitel 2 innefattar studiens trovärdighet,
källkritik och etisk reflektion. I kapitel 3 beskrivs Rysslands bakgrund när det gäller den
politiska och ekonomiska transformationen. Vidare i kapitel 4 introduceras de teorier och
teoretiska modeller som kommer användas för att analysera studiens empiri. Detta för att öka
förståelsen för den kommande uppbyggnaden av studien. Kapitel 5 innehåller empiri och
analys ur ett jämförande perspektiv med hjälp av fyra olika typfall. Avslutningsvis kommer
kapitel 6 vars innehåll är slutsats och slutdiskussioner samt kapitel 7 med reflektioner över
studien och förslag till vidare forskning.

1.8 Terminologiska frågor
Hofstedes kulturdimensioner: I uppsatsen kommer de engelska termer och förkortningar som
existerar att användas för Hofstedes kulturdimensioner (Power distance, individualism kontra
collectivism, uncertainty avoidance, och masculinity kontra feminity). Detta då lämpliga
svenska benämningar inte existerar för samtliga termer. Genom att behålla de engelska
definitionerna går det att undvika att svenska studier som använder dessa begrepp skapar flera
spridda översättningar av samma begrepp och på så sätt skapar förvirring. För att underlätta
läsningen och jämförelsen med andra studier valdes därför att behålla samtliga engelska
definitioner på dessa begrepp.
Conceptual Framework: I uppsatsen kommer den svenska termen för Conceptual Framework
att användas, vilken översätts till föreställningsram. För att förtydliga vilken föreställningsram
som hänvisas är det IASB:s föreställningsram från år 1989 som används i studien då
föreställningsramen från år 2010 inte är antagen av EU (FAR 2016).
Substance over form: Begreppet Substance over form behandlas i problemdiskussionen, i den
teoretiska referensramen samt i vissa analyser. I en avhandling på 518 sidor, vid namn
“Substance over form: en redovisningsrättslig studie”, har Johansson (2010) visat på olika
aspekter i IFRS-regelverk som ger uttryck för substance over form. Vidare har Johansson
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(2010) utvecklat dimensioner för begreppet substance over form. Denna studie kommer dock
att behandla begreppet utifrån IASB:s kortare framställning av substance over form. Det är ett
alltför komplext område för att göra djupare analyser på än vad som är möjligt i ett
examensarbete på 30 högskolepoäng. Anledningen till att vi ändå har valt att belysa begreppet
är då det är en oerhört viktig skillnad mellan IFRS och RAS och vi vill därför belysa hur det
påverkar redovisningen utan att göra en djupare analys av området. Vi har därför valt att inte
utesluta det helt utan ta med det till den del det ansågs möjligt.
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2 Metod
2.1 Forskningsansats
En forskares uppgift är att framställa teorier utifrån data och information från den verklighet
som studerats. För att relatera teori och empiri till varandra inom vetenskapligt arbete finns
det tre tillvägagångssätt; induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidsson 2010, s. 24).
Induktion utgår från empiri medan deduktion utgår från teori. Abduktion skiljer sig från de
andra två ansatserna på så sätt att den ger förståelse genom att utgå från empirisk fakta, men
ändå inte avgränsar sig för teoretiska hypoteser (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55).
Abduktionen söker alltså efter den bästa lösningen och har drag från både den induktiva och
deduktiva ansatsen (Bryman & Bell 2015, s. 25). Då denna studie stundtals använder sig av
deduktiv ansats, genom att utgå från tidigare teorier, men även delvis induktiv ansats, genom
att dra egna slutsatser, är denna studie en abduktiv ansats. Det finns ingen vetskap om hur
utfallet kommer att se ut, vilket även stämmer överens med ansatsen för abduktion (Alvesson
& Sköldberg 2008, s. 55).
Vid användning av en induktiv forskningsansats går forskarna från empiri till teori. Det
innebär att forskarna möter verkligheten utan några förväntningar, samlar in relevant data och
därefter drar egna slutsatser för att skapa teorier (Jacobsen 2002, 35). Patel & Davidson
(2003, s. 24) skriver om de risker som kan uppstå då en forskare använder sig av en induktiv
ansats. De menar att det är svårt att veta teorins utsträckning och generalitet då ett specifikt
område studeras. I uppsatsen har vi valt att inte tillämpa en ren induktiv ansats, med anledning
att vi ansåg att samla in data från verkligheten är oerhört tids- och resurskrävande, vilket vi
bedömde inte var möjligt vid utförandet av detta examensarbete på 30 högskolepoäng.
Däremot gör vi egna analyser och drar egna slutsatser utifrån redan existerande insamlad data
från verkligheten, likt en induktiv studie, för att skapa egna teorier om varför situationen inom
redovisning utvecklats som den gjort.
En undersökning har deduktiva drag då forskaren formulerar hypoteser utifrån
problemställningar och vill undersöka hur empiriska konsekvenser kan härledas av en
befintlig teori och hur dessa hypoteser faktiskt överensstämmer med hur verkligheten ser ut
(Halvorsen 1992, s. 46). Deduktiv forskningsansats är den vanligaste forskningsansatsen och
den utgår alltså i motsats till induktiv ansats ifrån en befintlig teori, för att skapa hypoteser
som sedan ska ligga till grund för datainsamlingen (Bryman & Bell 2015, s. 23). Studien utgår
från tidigare forskares teorier, för att ge en relevant koppling till dagens verklighet, vilket
stämmer in på en deduktiv studie. Vi kommer däremot inte skapa hypoteser i denna
undersökning vilket betyder att studien inte är en ren deduktiv studie. Vi bedömde att det var
oväsentligt att skapa egna hypoteser då studiens syfte är att undersöka samband respektive
skillnader från befintliga teorier för att sedan dra egna slutsatser och skapa nya teorier.

2.2 Undersökningsansats
Inom forskning finns det två olika strategier att utgå ifrån; kvalitativ och kvantitativ (Holme,
Solvang & Nilsson 1997, s. 13). En kvantitativ strategi innebär mätningar vid datainsamlingen
och statistiska bearbetnings- och analysmodeller. En kvalitativ strategi innefattar istället
datainsamling genom tolkande analyser och intervjuer (Patel & Davidson 2003, s. 14).
Bryman & Bell (2015, s. 49) menar dock att det finns de som anser att skillnaderna mellan de
olika strategierna är djupare än bara frågan om huruvida kvantifiering används eller inte. Det
handlar även om de kunskapsteoretiska grundvalen och andra frågeställningar. Holme,
Solvang & Nilsson (1997, s. 76) skriver att vid val av strategi ska forskaren uppmärksamma
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vilket problemområde som ska undersökas, men också problemställningen, resurserna och
eventuell forskningserfarenhet som innefattas.
Denna studie innefattar en kvalitativ strategi. Enligt Holme, Solvang & Nilsson (1997, s. 80)
speglar en kvalitativ forskningsstrategi en undersökning med möjlighet till bättre uppfattning
för processer och sammanhang samt en större helhetsbild, vilket vår studie väl stämmer in på.
Kvalitativ forskning handlar om att reda ut och utforska (Widerberg 2002, s. 35). Med hjälp
av flera typfall ska studien bidra till ökad förståelse på ett tydligt och konkret sätt. Forskarens
tolkning och uppfattning av data som samlas in, i detta fall till analys av typfallen, är också en
viktig del, enligt Holme, Solvang & Nilsson (1997, s. 76).
Det finns mängder av olika typer av designer för en undersökning. Den design som vi anser
passar bäst och har valt att använda i vår studie är en komparativ design. En studie med en
komparativ design kallas även för en jämförande design (Bryman & Bell 2015, s. 89).
Designen innebär att data samlas in om specifika frågor eller företeelser och sedan jämförs
minst två grupper. Data som samlas in i samtliga fall ska vara av liknande slag, antingen
primär- eller sekundärdata (Bryman & Bell 2015, s. 90). Specificeringen av en komparativ
studie är en undersökning mellan länder som sedan jämförs (Halvorsen 1992, s. 68).
Målsättningen med en komparativ studie är att dra slutsatser av skillnader och likheter mellan
de olika fallen och även en omfattande uppfattning och medvetenhet om sammanhangen
(Bryman & Bell 2015, s. 90). Inom komparativ design finns det fall som utesluts i
undersökningar med anledning av att de anses som “ojämförbara”. Detta är en skillnad
gentemot grundad teori där inga grupper utesluts från någon undersökning och allt kan
jämföras (Alvesson 2008, s. 151).

2.3 Datamaterial
Vid vetenskaplig datainsamling finns två typer av data som forskare kan använda sig av;
primärdata och sekundärdata (Halvorsen 1992, s. 63). Primärdata är ny data som forskaren
själv samlar in genom olika datainsamlingsmetoder. Sekundärdata är data som redan existerar
och som samlats in av andra forskare (Halvorsen 1992, s. 72). Huvudsakligen består
undersökningar av både primär- och sekundärdata. Insamling av primärdata inom kvalitativ
ansats innefattar oftast observationer och olika sorters intervjuer. Datainsamling inom
sekundärdata i kvalitativa studier innefattar källgranskning (Jacobsen 2002, s. 57), vilket
innebär att det sker en insamling av upplysningar som andra forskare gjort. Därför är
ändamålet och problemställningen i tidigare studier oftast inte identisk med den aktuella
studien (Jacobsen 2002, s. 153).
Då denna undersökning baseras på tidigare forskares undersökningar, med utgång i andra
syften och problemställningar än i den aktuella studien, anses datamaterialet vara av
sekundärdata. I studier där data har sin bakgrund i andra studier med annorlunda ändamål bör
datans relevans och validitet analyseras (Halvorsen 1992, s. 72). Det finns både för- och
nackdelar med användandet av sekundärdata i en studie. Halvorsen (1992, s. 73) lyfter fram
några av dessa. En nackdel är just behovet av att kontrollera datas relevans och validitet, samt
att ha ett kritiskt synsätt på källorna eftersom data inte samlats in av forskaren själv. Därför
kan denne inte garantera full trovärdighet (Halvorsen 1992, s. 73). I studien har därför
källorna granskats noga och vi har ofta hämtat vår information från statliga organisationer,
normgivare och organisationer som IASB. De använda studierna i källförteckningen är
klassade som vetenskapliga och anses därför vara pålitliga. Insamlingen av sekundärdata har
även fördelar, exempelvis att den typen av data är resurs- och tidsbesparande, samt att
sekundärdata är lättillgänglig att införskaffa (Jacobsen 2002, s. 153).
-9-

2.4 Urval
Vid utförandet av en undersökning framkommer ofta problemet att det inte går att undersöka
hela populationen (Jacobsen 2002, s. 195). Enligt Halvorsen (1992, s. 95) beror det ofta på
tidsbrist, ekonomi och praktiska anledningar. I dessa situationer behöver det göras ett urval.
När ett urval ska ske i samband med en kvalitativ studie finns olika kriterier som kan
användas för att begränsa urvalet. Kriterierna styrs av undersökningens syfte (Jacobsen 2002,
s. 198). Halvorsen (1992, s. 96) skriver att urvalets storlek bestämmer hur representativt
urvalet är. Ju större urval som används, desto mer rimligt att det liknar hela populationen. Det
är av stor vikt att i förväg bestämma vilken urvalsprocedur som ska användas eftersom det
bidrar till att urvalet inte sker på ett ofrivilligt eller icke korrekt sätt (Halvorsen 1992, s. 96).
Urvalet vi valt att begränsa oss till i denna studie är 25 ryska företag. Det är de 25 största
publika företagen i Ryssland baserat på jämnviktig mätning av intäkter, vinster, tillgångar och
marknadsvärde. För att få fram dessa 25 företag använde vi oss av Forbes lista över de största
publika företagen i hela världen för år 2017. Vi har sedan använt oss av dessa företags
årsredovisningar från år 2016 för att genomföra analyser. Vi har även använt oss av tidigare
års årsredovisningar hos dessa företag vid jämförelser av specifika poster. Dessa analyser
sammanfattas i bilaga 1.
Vi har även valt att begränsa vårt urval av specifika redovisningsstandarder till goodwill och
intäkter. Detta då resultatet av typfall 2 samt tidigare forskning angav att dessa var de
tydligaste och största skillnaderna och även för att vi ansåg att de standarderna är viktiga för
att visa en rättvisande bild av företaget. Stämmer inte syfte, grundvärderingar och kunskap om
dessa områden överens mellan IFRS och RAS finns risken att det skapar en missvisande bild
av företaget. Av den anledningen valde vi en djupgående undersökning av just dessa
standarder.

2.5 Tillvägagångssätt för dataanalys
Studien är av en kvalitativ strategi, vilket innebär att den data vi samlar in ska innehålla
information som bidrar till en djupgående analys. Data som samlas in ska vara likartad,
eftersom det är en komparativ studie, en jämförande studie. Data vi valt att använda oss av är
tidigare forskning, företags årsredovisningar samt nationella och internationella
redovisningsregelverk. Årsredovisningar vi använt oss av är hämtade från ryska företags
officiella hemsidor. Dessa har sedan granskats noggrant, jämförts, och varit till grund för
typfallen.
Det första steget i processen för utformning av typfallen utgjordes av det vi valt att kalla
Typfall 2 - Finansiella rapporters innehåll och uppställning. Utifrån detta typfall samt
tidigare forskning framkom de mest väsentliga skillnaderna mellan redovisningsstandarderna.
Utifrån detta resultat och vetskapen om dessa väsentliga skillnader utformades sedan Typfall 3
– Skillnader i goodwill i redovisningen hos Koncern Rus och Typfall 4 – Skillnader i intäkter i
redovisningen hos Koncern Rus för att göra en djupare analys av dessa områden och huruvida
de skiljer sig mellan regelverken. Typfall 1 - Skillnader i tillämpning av IFRS utformades sist
av typfallen då vi samlat in resultat från övriga typfall för att sedan jämföra hur IFRS
tillämpas i Ryssland med motsvarande tillämpning i Sverige.
Typfallen har sedan analyserats och därefter har slutsatser dragits. Det resultat som
framkommit vid jämförelsen av årsredovisningar har sedan analyserats utifrån Hofstedes fyra
kulturdimensioner som tillämpats på Ryssland. Med grund i kulturdimensionerna har sedan en
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analys relaterat till Grays redovisningsvärden utförts och presenterats. I övrigt har vi använt
oss av och refererat till vetenskapliga artiklar i studien. Dessa är hämtade från programmet
Primo, vilket vi fått tillgång till genom Högskolan i Borås officiella hemsida. Böcker som är
av vetenskapligt slag har också använts. I vår studie, som till stor del handlar om
redovisningsregelverk, är även befintliga regelverk från olika länder och organisationer
viktiga källor. Regelverken vi framförallt använt oss av är IFRS och RAS, men även IAS,
ÅRL och BFL. Dessa har vi lyckats tillhandahålla genom lagböcker och betrodda sidor på
internet.

2.6 Studiens trovärdighet
För att få ett användbart och tillförlitligt forskningsresultat kan en forskare antingen använda
sig av nya eller etablerade metoder, för att öka trovärdighet på data som samlas in under en
undersökning. Lika viktigt som det är att säkerställa noggrannhet i forskningen, lika viktigt är
det att i högsta grad reducera fel i studien (Roberts & Priest, 2006, s. 45). I en kvantitativ
studie ligger stor vikt hos forskaren att se till undersökningens relevans och validitet är hög.
Kvaliteten på undersökningen blir därefter. Mätning är inte det primära fokuset i en kvalitativ
undersökning och därför har kvalitativa forskare diskuterat huruvida validitet faktiskt är viktig
i sådan forskning (Bryman & Bell 2015, s. 401). Istället har det tagits fram två alternativa
kriterier för att bedöma kvaliteten på en kvalitativ undersökning. Dessa två kriterier är
trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består dessutom av fyra underkriterier; tillförlitlighet,
överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell 2015, s. 402).
2.6.1 Tillförlitlighet
Vid insamling av sekundärdata har forskare inte samma kontroll över de förhållanden som
kan påverka datas tillförlitlighet, jämfört med forskare som samlat in primärdata. Forskare vet
inte på vilket sätt data samlats in, vilka insamlingsmetoder som använts, vem som registrerat
informationen och vilka mätapparater som använts (Jacobsen 2002, s. 188). Det är därför
viktigt att kritiskt granska källor och fördjupa sig i hur datainsamlingsprocesser utförts, för att
kunna säkerställa att all data är tillförlitlig (Jacobsen 2002, s. 189). Det bör vara av hög
prioritet att fastställa att datainsamling utförts i överensstämmelse med existerande regler.
Resultaten av studien ska visas för de tillfrågade för att kunna bekräfta att verkligheten
uppfattats på ett överensstämmande sätt (Bryman & Bell 2015, s. 403).
För att öka tillförlitligheten i denna studie och upprätthålla relevansen i studiens empiri har vi
i vår undersökning i dess helhet sett tillbaka och återkopplat till studiens forskningsfrågor och
syfte. En motivering till att vi valt komparativ design som metod och hur denna metod är bäst
lämpad för vår studies syfte är inkluderad i uppsatsen. Bryman och Bell (2015, s. 400) menar
att tillförlitlighet uppnås av en genomgående koppling mellan teori och resultat. För att
ytterligare öka tillförlitligheten i denna studie har vi utgått ifrån ett flertal oberoende källor
som bekräftar samma sak. Slutligen har datamaterialet för studien samlats in i ett tidigt skede
av uppsatsprocessen för att öka tillförlitligheten ytterligare.
2.6.2 Överförbarhet
Kvalitativ forskning studerar mestadels en liten grupp, eller en grupp med gemensamma
egenskaper, intensivt. Det görs då en mer djupgående studie hos dessa individer jämfört med
en bred studie. Kvalitativa studier kan visa på ett resultat för just den undersökta gruppens
sociala verklighet. Frågan är då hur resultatet för en sådan studies resultat kan överföras till en
annan situation, eller ett annat sammanhang. Detta handlar om graden av studiens
överförbarhet (Bryman & Bell 2015, s. 404). För att öka en studies överförbarhet till andra
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miljöer har vi tagit ett övergripande perspektiv både tids- och kontextmässigt.
Datainsamlingen till studien grundas på källor från flera olika årtionden och både nationella
och internationella författare. Vi har även förklarat hur studien utformats vilket gör det lätt att
tyda olika strukturer i studien för att öka chansen att överföra dessa till andra sammanhang.
2.6.3 Pålitlighet
Det tredje kriteriet handlar om studiens pålitlighet. Pålitlighet i en kvalitativ studie är en
motsvarighet till kriteriet reliabilitet. Pålitlighet uppnås när forskaren använder sig av
granskande synsätt som innebär att forskaren ska kunna garantera att det skapats en tillgänglig
och fullständig beskrivning av alla steg i forskningsprocessen (Bryman & Bell 2015, s. 405). I
denna studie sker detta genom en redogörelse av studiens olika val av forskningsdesign,
tillvägagångssätt och ansatser. Detta är något som ökar pålitligheten, eftersom det leder till att
andra forskare kan göra liknande studier i framtiden.
2.6.4 Bekräftelse
En studie måste enligt det fjärde kriteriet utgöra bekräftelse. Detta innebär att eftersom det är
omöjligt att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig forskning måste forskaren med denna
insikt försöka agera enligt god tro. Det innebär att denne inte får låta sina personliga
värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utformningen och slutsatserna av studien
(Bryman & Bell 2015, s. 405). I denna studie beaktas bekräftelse genom att samla in material
från källor med ett flertal olika utgångspunkter, både genom geografiskt spridning och med
forskare från olika ämnesområden. Till exempel beaktas både internationella, ryska och
svenska forskare och de studier som används som källor har hämtat material från Ryssland,
Sverige och övriga världen. Då vi som författare hade okunskap inom området tidigare leder
det insamlade materialet från det stora spridningsområdet till att våra personliga värderingar
byggs upp av lika delar utifrån det materialet som samlas in.
2.6.5 Äkthet
Ytterligare ett kriterium som kan adderas till studiens trovärdighet består av att lyfta en
bredare uppsättning frågor angående den politiska betydelsen av forskningen (Bryman & Bell
2015, s. 403). Motsvarigheten till validitet kan i den kvalitativa forskningen kallas äkthet.
Då denna studie endast innefattar insamling av sekundärdata i form av litteratur och
vetenskapliga artiklar samt årsredovisningar och inte haft en fysisk grupp av människor som
deltagit vid undersökningen, anses kriterierna för äkthet inte relevanta för denna studie.

2.7 Etisk reflektion
I dagens samhälle används samhällsforskning i större utsträckning och har en större betydelse
för samhällsutvecklingen. Till följd av det får de etiska och rättsliga delarna ännu större
innebörd (Halvorsen 1992, s. 157). Ur en principiell synpunkt redogör etik för vad som är
tillåtet och inte tillåtet att göra. Det kan i vissa sammanhang blandas ihop med moral, vilket i
högre grad innefattar egenskaper hos en människa. Till exempel vad en människa tillämpar
för normer, regler och hur han eller hon handlar. En viktig fråga inom samhällsforskning är
vad som är etiskt och moraliskt rätt att forska om. Även vilka tekniker och metoder som
förmås att använda under forskningen är en viktig fråga (Ejvegård 2009, s. 148). Halvorsen
(1992, s. 158) skriver att problem och etiska dilemman oftast uppstår vid följande tre delar av
forskningen; vid valet av forskningsuppgift eller problemställning, vid insamling av data eller
personupplysningar och vid förmedling och användningen av forskningen. Petersson (1994, s.
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37) menar dock att forskningsproblem kan finnas med genom hela forskningen. Problem inom
etik kan vara oförutsedda, de kan uppstå på grund av att forskaren inte kände till de påföljder
som kan uppstå av forskningen eller att problemen från början inte var tillräckligt observerade
(Halvorsen 1992, s. 158).
I denna studie används offentliga dokument från olika företag. Dokumenten är hämtade från
företagens officiella hemsidor eller hos andra stora offentliga organisationer, såsom
internationella revisionsbyråer. Vi anser därför inte att några etiska dilemman uppstår vid
insamlingen av studiens data. Skulle vi däremot intervjuat anställda på olika företag vid
datainsamlingen vore det en god idé att inte nämna dessa företag och anställda vid namn för
att bevara sekretessen. Enligt Ahrne & Svensson (2011, s. 29) skyddas på så sätt enskilda
individer som lämnat information från att identifieras av utomstående. En risk som finns när
det gäller vårt val av empiri är att företag kan välja att inte lämna ut vissa uppgifter i de
finansiella rapporter som släpps, vilket kan leda till att lagar och regelverk inte följs. I dessa
fall uppstår etiska problem för användarna av dessa finansiella rapporter, eftersom inte
rättvisande information utges.

2.8 Källkritik
Källkritik är en samling regler som används för att värdera sanningshalten och bedöma
trovärdigheten i påståenden gällande historiska förlopp och omständigheter samt i nutida
uppgifter om sakliga förhållanden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 2012, s. 278). Källkritik
är handlingar som används för att avgöra om påståenden är vetenskapligt användbara för ett
speciellt syfte. Vid datainsamling för en studie bör forskare välja källor med kritiskt omdöme,
vilket betyder att källans trovärdighet och korrekta ursprung ska granskas (Nyberg 2000, s.
196). Det finns främst fyra klassiska regler; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.
Dessa regler används som ett hjälpmedel för att analysera, tolka och utvärdera olika uppgifter
om vad som har inträffat, oberoende när det inträffat och hur ofta det inträffat (Esaiasson et al.
2012, s. 278).
Äkthet innebär att datamaterialet måste vara äkta, forskaren måste säkerställa att materialet
producerats i det sammanhang, vid den tidpunkt och av de författare som anges (Esaiasson et
al. 2012, s. 282). Oberoende, samtidighet och tendens handlar i högre grad om innehållet i
materialet. Källkritik delar upp regeln oberoende i tre olika aspekter. Den första aspekten är
att källan ska bekräftas av andra källor som har samma påstående, men från en annan
tidpunkt. Den andra är att primärkällor är säkrare källor än sekundärkällor då primärkällor är
skrivna av personer som faktiskt varit närvarande vid det primära insamlandet av material.
Den tredje aspekten grundar sig i att berättaren ska vara oberoende och opåverkad av andra
källor eller av yttre omständigheter (Esaiasson et al. 2012, s. 283). Aspekten samtidighet
innebär att samtida berättelser är mer trovärdiga då människor lätt rationaliserar om i
efterhand och glömmer. Ju längre tiden går mellan en händelse och dess nedtecknande, desto
större risk finns det därför att händelseförloppet konstrueras om i efterhand av berättaren
(Esaiasson et al. 2012, s. 284). Den sista aspekten, tendens, är ett hjälpmedel för att fundera
på hur en berättelse blivit till. Vad berättare påverkats av, under vilka omständigheter som
berättelsen har kommit till och i vilken miljö berättelsen ägt rum i. En huvudregel är att alla
källor bör bekräftas av en oberoende källa och forskaren bör aldrig tro på en ensam källa utan
denna bekräftelse (Esaiasson et al. 2012, s. 285).
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2.8.1 Författningar och lagar
Författningar och lagar är något som kan användas i examensarbete, vilket vi gjort i vår
undersökning. Författningar och lagar är offentliga dokument, vilka är framtagna av
myndigheter eller organisationer och ses som tillförlitliga dokument. En studie som hänvisar
till offentliga dokument hänvisar till tvingande lagar och bestämmelser. Bakgrunden till dessa
lagar är en stor sammanställning och övervägande av kunskap inom området (Friberg 2006, s.
41). De officiella dokument vi använt oss av från stora internationella organisationer, såsom
IASB och internationella revisionsbyråer, har blivit granskade av revisorer. Dokumenten har
skapats av uttalanden från ett flertal olika normgivande organ, vilket betyder att oberoende
och tendens minskar då vi finner bekräftelse i flertalet dokument.
2.8.2 Webbsidor
I dagens samhälle är internet den absolut största distributionskanalen vid
informationssökning. Det finns dock ett oerhört brett utbud av varierande innehåll och kvalitet
varpå det är av stor vikt att noggrant granska informationen (Friberg 2006, s. 42). I princip
vem som helst kan ladda upp information på internet, vilket är en anledning till att allt som
står inte är forskningsbaserad kunskap eller vetenskaplig information (Nyberg 2000, s. 200).
De webbsidor som har använts som källor i studien är endast webbsidor tillhörande
branschorganisationer, normgivande organ, myndigheter och andra internationella
organisationer, exempelvis de största internationella revisionsbyråerna (Big Four) och IASB.
De byråer som omfattas i Big Four är PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG vilka
tillsammans enligt Europakommissionen (2010) har en uppskattad marknadsandel på 90
procent vid revision av börsnoterade bolag inom EU. Vi anser att dessa sidor är tillförlitliga,
trots att de inte är av vetenskaplig karaktär med anledningen av att det är organisationer och
myndigheter med expertis inom det specifika området som redogörs på webbsidan.
2.8.3 Vetenskapliga böcker
Vi har även använt oss av vetenskapliga böcker och kurslitteratur som källor i vår studie.
Andra källor som godkänns till ett examensarbete är böcker som anses vara vetenskapliga. I
en bok kan det utläsas om den betraktas som vetenskaplig eller inte. Om en bok innehåller
följande fem delar anses den vara av vetenskapligt slag: hänvisar eller redovisar till egengjord
forskning, har som målsättning en saklig och vetenskaplig framställning, innehåller noter eller
källhänvisningar i texten, har bifogat en litteraturförteckning och är skriven av en forskare vid
ett universitet eller liknande (Nyberg 2000, s. 199). Den litteratur vi använt som källor är
granskade och innehåller samtliga av dessa fem aspekter. Vi anser att samtidigheten i studien
ökar då böckerna vi använt oss av anses vara kvalificerad ekonomisk litteratur. Denna
litteratur har även använts som kurslitteratur under en längre tid vid ett flertal olika
universitet.
2.8.4 Vetenskapliga artiklar
I uppsatsens bakgrund, problemdiskussion och teoretiska referensram utgörs de flesta källorna
av vetenskapliga artiklar, vilka är granskade av andra forskare. Äkthet beaktades i denna
studie genom att granska materialets härkomst, relevans och slutligen genom att avgränsa till
peer-reviewed artiklar. För att garantera en högre sanningsgrad kommer kriteriet oberoende
att göra sig tillkänna i denna studie. Kriteriet oberoende förstärker vi genom att styrka
vetenskapliga källors argument med likartade argument från andra vetenskapliga källor. Det
kan dock finnas en risk att viss juridisk och ekonomisk litteratur kan innehålla en begränsad
grad av information, som författarna vill att allmänheten ska ta del av. Genom att ha god
kompetens om de ämnen som materialet handlar om och genom att jämföra med andra
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befintliga källor inom samma ämnen, har vi genom hela processen försökt att undvika att bli
en del av detta subjektiva urval. Vårt insamlade material kommer från forskare som utformat
sina studier i många steg. På detta vis anses samtidigheten öka.
I den aktuella studien har vi vidtagit ett kritiskt förhållningssätt till våra källor. Under hela
uppsatsprocessen har vi genomgående försökt bibehålla en kritisk reflektion av litteratur hos
samtliga källor.
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3 Rysslands politiska och ekonomiska transformation
3.1 Inledning
Följande kapitel innefattar Rysslands ekonomiska och politiska bakgrund. Detta då det anses
vara högst aktuellt för att öka förståelsen av studien och belysa varför situationen i landet har
utvecklats till det den är idag. Det finns många till synes okända historiska faktorer som spelar
in i Rysslands utveckling och status inom redovisning, vilka bör uppmärksammas för att öka
förståelsen av utfallet i denna undersökning.

3.2 Bakgrund
Som världens största land är Ryssland en central aktör inom internationell handel och politik
(Charron & Young 2014, s. 50). Sedan Sovjetunionens upplösning år 1991 har landet
genomgått omfattande samhälleliga transformationer, dels i de politiska reformerna men även
i det ekonomiska läget. Detta på grund av att Ryssland gick från en kommunistisk diktatur till
ett mer demokratiskt samhälle samtidigt som en omvälvande transformation från en centralt
styrd planekonomi till en marknadsekonomi ägde rum i landet (Berkowitz & DeJong 2001, s.
221).
Många revolutionsförsök i Ryssland misslyckades under 1800-talet men lyckades tillslut år
1917 då tsarfamiljen mördades. En viktig aktör i detta var revolutionsledaren Vladimir Lenin
och i samband med den ryska revolutionen infördes planekonomin (Karlsson 2003, s. 63).
Fem år senare blev Ryssland en del av det kommunistiska Sovjetunionen som präglades starkt
av Josef Stalins diktatoriska styre (Karlsson 2003, ss. 78-79). Efter upplösningen och landets
omfattande transformationer har Ryssland kommit till att bli Sovjetunionens ekonomiska och
politiska arvtagare (Karlsson 2003, ss. 253, 257). Till följd av detta har Ryssland kommit till
att ta över flera av Sovjetunionens stora ekonomiska och sociala distinktioner mellan landets
regioner, en komplicerad byråkrati, etniska motsättningar och en utbredd korruption.

3.3 Politisk transformation i Ryssland
I samband med den ekonomiska kollapsen vid Sovjetunionens sammanbrott rådde politisk
instabilitet i landet. I augusti år 1991, före Sovjetunionens upplösning, misslyckades en kupp
gjord av anhängare till den kommunistiska diktaturen med syfte att stoppa Michail Gorbatjovs
reformer. Samma år, närmare bestämt i juli, hade Boris Jeltsin valts till president i
Sovjetunionens största delrepublik, Ryssland, och han var den ledare som försvarade kuppen
mot demokratin (Karlsson 2003, s. 257). Gorbatjov avgick som Sovjetunionens ledare på
julafton år 1991 och vid midnatt den 31 december samma år upphörde Sovjetunionens
existens och Jeltsin tog över styret. När Jeltsin tog över som Rysslands president förändrades
hans politik gentemot den politik han fört tidigare. Då ledamöterna i parlamentet inte ville
visa medhåll för hans åsikter svarade Jeltsin med att beordra in militären som öppnade eld
mot parlamentsbyggnaden och över 100 personer miste livet (Karlsson 2003, s. 257).
Motsättningarna mellan parlamentet och presidenten medförde en stor splittring i politiken
och Ryssland leddes fortfarande av den grundlag som stiftades för Sovjetunionen. Jeltsin
beslutade att lösa upp parlamentet samt att han utlyste nyval år 1993 och en folkomröstning
ägde rum gällande en ny grundlag som skulle ge presidenten mer makt. Denna grundlag
krävde att ett parti skulle få minst fem procent av rösterna för att få tillhöra parlamentet
(Gel'man 2004, s. 1026). Affärsmän som lyckats bli otroligt förmögna genom att köpa upp
och ta kontroll över de statliga bolag som såldes ut vid upplösningen av Sovjetunionen hade
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fått allt mer inflytande. Genom de uppköpta företagen hade dessa bankmän lyckats ta kontroll
över Rysslands banker, massmedier och främsta energibolag (Rutland 2013, s. 348).
I samband med den ekonomiska krisen år 1998 började Vladimir Putin visa framfötterna.
Jeltsin utsåg honom till premiärminister år 1999 och introducerade honom som huvudkandidat
inför det nästkommande presidentvalet. I december samma år avgick Jeltsin i förtid vilket
enligt den ryska grundlagen gav honom rätt att lämna över styret till premiärministern. Till
följd av Vladimir Putins stora framgångar efter överlämnandet omvaldes han till president år
2000 och han införde då reformer som stärkte presidentens makt ytterligare (Berkowitz &
Dejong 2011, s. 134). I den nya reformen var en av delarna att de regionala ledarna skulle få
mindre makt. Även striktare regler infördes mot de affärsmän som tagit kontroll över de före
detta statligt ägda bolagen och som fortsatt öka sitt inflytande parallellt med att deras
förmögenheter vuxit. Genom att begränsa dessa affärsmän minskade deras inflytande och
Putin tog sin chans att öka sitt eget inflytande i massmedierna. I takt med att Putins
popularitet växte ökade också hans makt vilket idag har lett till att landet blivit mer
centralstyrt samt att regionerna börjar förlora sitt självstyre (Berkowitz & Dejong 2001, s.
221).
Den demokratiseringsprocess som började efter Sovjetunionens fall har nu avstannat och
yttrandefriheten i landet är begränsad. Även om det är ett mer öppet samhälle än förut med
mindre censur har utvecklingen med demokratiska institutioner gått dåligt. Ett ostabilt
partiväsende är bara ett av många exempel på detta (Berkowitz & Dejong 2011, s. 134).
Ryssland sitter idag som en av de fem permanenta medlemmarna i Förenta Nationernas (FN)
säkerhetsråd och är därför en viktig del av internationell politik i dagens samhälle (Svenska
FN-förbundet, 2018). Den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet gör att Ryssland är
en av de mest oberäkneliga och osäkra faktorerna i världspolitiken (Akopova, Przhedetskaya
& Borzenko 2016, s. 419).

3.4 Ekonomisk transformation i Ryssland
Sovjetunionens upplösning resulterade i en ekonomisk kollaps i Ryssland. I januari år 1992
införde Jeltsin ett reformpaket för att övergå från ett planekonomiskt system till ett
marknadsekonomiskt system. Denna övergång innebar en prisliberalisering som ledde till en
hög inflation vilket kom till att innebära att de normala förutsättningarna för affärsverksamhet
förstördes på grund av att de reala inkomsterna minskade (Hedberg 1999, s. 247).
Prisliberaliseringen skapade möjligheter för rika affärsmän att köpa upp företagen och därmed
ökade de sociala klyftorna i landet och stor fattigdom kom till påföljd. I början av 1990-talet
saknade många människor mat för dagen och politisk instabilitet följde i spåren av den
ekonomiska kollapsen. Som ett resultat av den turbulenta ekonomin minskade både storleken
på befolkningen och medellivslängden i Ryssland under 1990-talet (Berkowitz & Dejong
2011, s. 133).
Det uppstod flera problem från övergången i ekonomisystem då planekonomi och
marknadsekonomi är totala motsatser till varandra. Nationalencyklopedin (2018) definierar en
planekonomi som ett ekonomiskt system där produktionsmedlen är statligt ägda och där staten
styr landets ekonomi genom ekonomiska planer. I Sovjetunionen användes så kallade
femårsplaner som innehöll bestämmelser om vad olika branscher skulle producera och hur
mycket som skulle tillverkas (Hedberg 1999, s. 264). Inom en planekonomi finns enligt
Nationalencyklopedin (2018) inga konkurrenter på marknaden då alla företag är statligt ägda
och ingen hänsyn visas till efterfrågan eller krav hos kunder. En marknadsekonomi å andra
sidan definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som ett system som låter produktionen
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styras av marknadskrafterna och produktionsmedlen är i privat ägo. I en marknadsekonomi
värderas produkten på marknaden av konsumenternas efterfrågan.
En stor konsekvens med privatiseringen av företag var att chefer i de stora sovjetiska
företagen ofta fick behålla sina positioner efter upplösningen av Sovjetunionen (Kreuger
2004, s. 3). Då dessa chefer endast hade erfarenhet av att leda företag under planekonomiska
förhållanden uppstod problem vid övergången till marknadsekonomi vilket till slut utmynnade
i stora brister av kapital i landet. I samband med den höga inflationen tillverkade staten
kontanter i massor som sedan sändes ut till före detta statligt ägda affärsenheter vid behov. I
och med detta stod aldrig chefer i dessa företag som fullt ansvariga för enheternas konkurs.
Chefer inom dessa affärsenheter var därför varken villiga eller kapabla att visa hänsyn till det
nya ekonomisystemet och de risker som följde med det. Bland annat brydde de sig inte om
indikationer på att företaget gick dåligt (Hedberg 1999, ss. 262-265). Cheferna saknade
kunskap om ekonomisystemet samt om en institutionell organisation som motiverar chefer att
exempelvis amortera på lån och upprätta avtal på rätt sätt. Påföljden av detta blev att dessa
chefer upprepade gånger misslyckades med att driva verksamheter (Kreuger 2004, s. 8). Den
höga inflationen började bryta ner värdet på skatter och problemet förvärrades ytterligare då
myndigheterna lockades av en inflationsfinansiering. Ryssland var inte förmöget att hantera
skatter på godtagbar nivå och den dåliga synen och kunskapen om skatter har fortgått och har
kommit till att bli kronisk i Ryssland (Hedberg 1999, ss. 262-265).
Eftersom det inte finns en välfungerande tredje part i form av institutioner som kan säkerställa
beslut och kontrakt uppstår svårigheter att skapa förtroende mellan avtalsparter. Som en
påföljd av privatiseringen av företag har myndigheterna fått mycket mindre legitimitet för
beslutsfattande och förtroendet och tilliten har kommit till att bli bristande mellan säljare och
köpare då ingen kan säkerställa att betalning eller leverans av varor och tjänster faktiskt
kommer att inträffa. En avsaknad pålitlig tredje part i avtalstecknande påvisar ett dåligt
utvecklat rättsväsende för kontroll av avtal (Panina & Bierman 2013, ss. 120-122).
Ryssland har sedan upplösningen av Sovjetunion varit en av världens största ekonomier, men
är också ett land som har haft stora problem, bland annat med en föråldrad industri och hög
arbetslöshet (Berkowitz & Dejong 2001, s. 221). Ryssland är väldigt känsligt för förändringar
i världsekonomin då landet är väldigt beroende av ett litet urval exportvaror. Ryssland har
också, efter övergången från planekonomi till marknadsekonomi, haft stora regionala
skillnader i tillväxten i ekonomin och på grund av detta har även de ekonomiska reformerna
antagits olika i de olika regionernas redovisningspraxis (Berkowitz & Dejong 2011, s. 133).
Efter konflikten i Ukraina år 2014, utfördes stora ekonomiska sanktioner mot Ryssland
samtidigt som priserna på olja hastigt sjönk vilket har haft en stor negativ påverkan på landets
ekonomi (Karolewski & Cross 2017, s. 149).
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4 Teoretisk referensram
4.1 Inledning
För att på ett tydligt sätt hålla isär de olika regelverken och på ett lättare sätt jämföra dem,
delas kapitlet teoretisk referensram upp i olika avsnitt. Det första avsnittet (4.2) berör det
internationella regelverket, avsnitt två (4.3) berör det ryska regelverket och avsnitt tre (4.5)
berör det svenska regelverket. Avsnitt 4.3 och avsnitt 4.5 avslutas dessutom med varsin punkt
(4.4 och 4.6) gällande huruvida de nationella regelverken lyckats harmonisera sin redovisning
med det internationella regelverket. Avsnitt 4.7 behandlar avslutningsvis de kulturella
dimensionsteorierna av Hofstede (1980) och Gray (1988) i förhållande till Ryssland.

4.2 Redovisningsprinciper och praxis enligt IFRS
4.2.1 IASB föreställningsram och finansiella rapporternas syfte
IASB:s föreställningsram hanterar de begrepp och grundprinciper som används vid
upprättandet av finansiella rapporter enligt IAS för externa användare. Avsikten med
föreställningsramen är att hjälpa styrelsen i IASC och nationella normgivare att utforma,
förändra och förbättra de internationella redovisningsstandarderna. Syftet är även att guida de
som kommer i kontakt med finansiella rapporter som baseras på IAS såsom företag, revisorer
och intressenter (IASB föreställningsram 1989 p. 1). Upprättandet av finansiella rapporter är
en väldigt viktig del i ett företag då de innehåller relevant information om företagets
ekonomiska ställning och resultat men även de finansiella förändringar som skett i företaget.
De finansiella rapporterna är av stor vikt för olika användare vid exempelvis ekonomiskt
beslutsfattande (IASB föreställningsram 1989 p. 12). Även företagsledningens förmåga att
leda företaget kan utläsas i en finansiell rapport och därmed användas vid beslutsfattande om
exempelvis förlängning av företagsledningens uppdrag (IASB föreställningsram 1989 p. 14).
4.2.2 Kvalitativa egenskaper
För att informationen i finansiella rapporter ska vara till nytta för användarna finns kvalitativa
egenskaper. De fyra kvalitativa egenskaper som är av störst vikt för denna studie är relevans,
begriplighet, jämförbarhet och tillförlitlighet (IASB föreställningsram 1989 p. 24).
4.2.2.1 Relevans
För att informationen i de finansiella rapporterna ska kunna användas som underlag för att
fatta beslut måste informationen vara relevant. Då information kan användas som ett
hjälpmedel för att förenkla uppskattningen av aktuella, framtida och inträffade händelser eller
för att korrigera eller bekräfta tidigare uppskattningar anses den vara relevant (IASB
föreställningsram 1989 p. 26). Det finns ett samband mellan den bekräftande och den
framåtriktade delen av informationen, till exempel vid bedömning av hur väl ett företag kan ta
tillvara på möjligheter och hur väl de kan agera vid förändring av verksamhetens
förutsättningar. Detta är av betydelse för att få en bild av hur information om omfattning och
sammansättning ser ut i företagets tillgångar. Informationen kan möjligen visa på utfallet av
planerade åtgärder och tidigare bedömningar om strukturen i företaget (IASB
föreställningsram 1989 p. 27).
För att göra prognoser och bedöma framtida resultat och finansiell ställning ligger ofta
tidigare års resultat samt information om tidigare och aktuell finansiell ställning som grund.
Möjligheterna för att grunda framtida prognoser på informationen i de finansiella rapporterna
påverkas dock av hur informationen om tidigare företeelser redovisas. Om upplysning uppges
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om ovanliga och onormala poster ökar till exempel prognosvärdet i resultaträkningen (IASB
föreställningsram 1989 p. 28).
4.2.2.2 Begriplighet
Information ska vara lättbegriplig för användarna vilket är en essentiell egenskap i de
finansiella rapporterna. IASB:s föreställningsram anger inte hur organisationer ska upprätta
informationen så att den blir lättbegriplig, utan beskriver endast kraven på användarna av
informationen (Artsberg 2003, s. 169). Användarna ska vara villiga att granska informationen
noggrant samt ha kunskap om redovisning, ekonomi och affärsverksamhet då det
är grundläggande förutsättningar för att begripligheten ska kunna uppnås. Information som är
svårförståelig får dock inte utelämnas då inte användarna förstår den på grund av att just
denna information kan vara avgörande och påverka för viktiga beslutsfattande och måste
därför också ingå i de finansiella rapporterna (IASB föreställningsram 1989 p. 25).
4.2.2.3 Jämförbarhet
Jämförbarhet innebär att presentationstekniker och värderingsprinciper för transaktioner och
händelser av samma art redovisas på ett enhetligt sätt både i olika företag och i ett och samma
företag över tid. Detta för att användarna av de finansiella rapporterna ska få chansen att
kunna jämföra företag under en längre period. Användarna måste kunna få en uppfattning om
företagets resultat och ställning samt trender i företagen (IASB föreställningsram 1989 p. 39).
Användarna behöver kunna se skillnader i ett och samma företag men även mellan olika
företag med tillämpade redovisningsprinciper. Jämförbarhetskravet går därför ut på att
information om vilka redovisningsprinciper som tillämpas i de finansiella rapporterna samt
om ändringar i dessa principer och eventuella effekter av dessa förändringar ska finnas
tillgängliga för användare av rapporterna. Jämförbarhet uppnås då IAS efterlevs av företaget
och då organisationen tar hänsyn till att visa upplysningar om de redovisningsprinciper
företaget tillämpar (IASB föreställningsram 1989 p. 40). Jämförbarhetskravet uppmuntrar
dock till att tillämpa förbättrade redovisningsstandarder då det är olämpligt för ett företag att
behålla de standarder som inte uppfyller kraven på tillförlitlighet och relevans samt om mer
pålitliga och relevanta principer finns (IASB föreställningsram 1989 p. 42).
4.2.2.4 Tillförlitlighet
En finansiell rapport är tillförlitlig när den innehåller korrekt information som inte är vinklad
utan neutral. En finansiell rapport måste vara tillförlitlig för att vara användbar för användarna
då de måste kunna lita på den informationen som ges och handla utefter det. Även om
informationen som framkommer i rapporterna är relevant är det av stor vikt att den även är
säker och tillförlitlig. I annat fall blir informationen i rapporterna vilseledande för användarna
(IASB föreställningsram 1989 p. 31). Den information som publiceras behöver även vara
aktuell. Skulle informationen dröja innan den framställs kan det tappa i nyhetsvärde och anses
vara för gammal. Informationen i rapporterna behöver vara fullständig och riktig och inte
utelämna någon information. I annat fall påverkar även det tillförlitligheten (Arvidson,
Carrington & Johed 2013, s. 100).
4.2.3 Goodwill enligt IFRS
Goodwill kan uppstå då ett företag, moderbolag, förvärvar ett annat företag, dotterbolag
(Edenhammar, Liliedahl, Norberg & Thorell 2015, s. 154). Om köpeskillingen, det verkliga
värdet, uppgår till ett annat belopp än dotterbolagets redovisade värde vid
förvärvstillfället redovisas mellanskillnaden som goodwill (IFRS 3 p. 32). Anledningen till att
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inte dessa två värden stämmer överens med varandra, och att goodwill uppstår, kan beror på
flera olika anledningar. Det kan dels vara hur välkänt företagets varumärke är, företagets
kundkrets samt företagets rättigheter och marknadspositioner men också kompetensen hos de
anställda i företaget. Goodwill är icke identifierbara tillgångar som finns i företaget och har
positiv effekt på företagsvärdet (IFRS 3, Bilaga A - Definitioner). Ett goodwillvärde kan både
vara positivt och negativt. Vid negativt värde kallas för badwill eller negativt goodwill
(Carlsson & Sandell 2018, s. 77).
I redovisningen är goodwill en typ av immateriell tillgång. En immateriell tillgång definieras i
IAS 38 p. 8 som en “identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans”. Skillnaden
mellan goodwill och immateriell tillgång är att goodwill inte kan redovisas separat och kan
inte identifieras enskilt, vilket en immateriell tillgång kan (Carlsson & Sandell 2018, s. 142).
Hur redovisning av goodwill ska ske beskrivs i IFRS 3 (IFRS 3 p. 1). Goodwill, och även
immateriella tillgångar, förväntas ge företaget framtida ekonomiska fördelar utav de
tillgångarna företaget innehar (IFRS 3, Bilaga A - Definitioner). Om en avskrivning av en
tillgång i ett företag ska ske krävs en fastställd nyttjandeperiod och ett avskrivningsmönster
(IAS 38 p. 97-106). Goodwill bedöms ha en ekonomisk livslängd som är obestämbar
(Carlsson & Sandell 2018, s. 142) och skrivs därför inte av (IAS 38 p. 107). Enligt IAS 36 p.
24 görs istället en prövning av nedskrivningsbehov av goodwill genom att jämför dess
redovisade värde med återvinningsvärdet. Detta utförs minst en gång om året, oavsett om det
är troligt att en nedskrivning behöver utföras eller inte. Om goodwillvärdet är förändrat
genom att det sjunkit görs en nedskrivning, i annat fall behålls de goodwillvärde som tidigare
var bokfört (Edenhammar et al. 2015, s. 154).
4.2.4 Substance over form enligt IFRS
I IASB:s föreställningsram från år 1989, under avsnittet kvalitativa egenskaper, kan man
utläsa IASB:s framställning av substance over form. Den kvalitativa egenskapen “innebörd
och form” anger i föreställningsramen p. 35 följande:
För att information på ett korrekt sätt skall återge de transaktioner och andra händelser
som den avser att återge, måste de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd och
inte enbart i enlighet med juridisk form. Den ekonomiska innebörden av en transaktion
eller annan händelse överensstämmer inte alltid med vad som framgår av den juridiska
formen. Ett företag kan överlåta en tillgång till en annan part på så sätt att
dokumentationen utvisar att äganderätten juridiskt övergått på köparen, men med en
samtidig överenskommelse om att företaget även framgent kommer att åtnjuta de
ekonomiska fördelar som förknippas med tillgången. Under sådana omständigheter
skulle en redovisning av en försäljning inte återge transaktionen på ett korrekt sätt (om
en transaktion överhuvudtaget kan anses ha förekommit).
(IASB föreställningsram p. 35)
Substance over form är en viktig princip som innebär att normerna ska syfta till att återspegla
verkligheten och den ekonomiska innebörden av transaktioner och händelser vid den
finansiella rapporteringen. Principen ligger som grund i utvecklandet av IFRS/IASförordningen (Gherghina & Gherghina 2013, s. 694). När principen tillämpas ska de
finansiella rapporterna reflektera företagets totala ekonomiska substans, snarare än den
juridiska formen av transaktionerna. Vid redovisning av affärstransaktioner och andra
händelser är mätningen och rapporteringen till grund för den ekonomiska effekten av en
händelse, snarare än för dess juridiska form. Substance over form är avgörande för en pålitlig
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finansiell rapportering hos företag. Det är särskilt relevant vid intäktsredovisning,
försäljnings- och inköpsavtal och så vidare. Principens huvudsyfte är att transaktioner inte ska
registreras på ett sådant sätt att den döljer den verkliga avsikten med transaktionen, vilket
kommer vilseleda användarna av ett företags finansiella rapporter (Gherghina & Gherghina
2013, s. 694; Deloitte 2005).
4.2.5 IAS 18 - Intäkter
Inktäktsstandarden IAS 18 i IFRS-kollektionen beskriver de krav inom redovisningen för när
företag ska redovisa intäkter. Intäkterna värderas till verkligt värde av den erhållna
ersättningen och redovisas när vissa föreskrivna villkor är uppfyllda. Denna standard
identifierar under vilka förhållanden dessa villkor uppfylls och därmed när intäkten ska
redovisas. Den ger även praktisk vägledning om hur kriterierna ska tillämpas (IAS 18, Syfte).
IAS 18 tillämpas vid redovisning av intäkter enligt IFRS. IAS 18 p. 7 definieras en intäkt
enligt följande: “Intäkt är det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företags
ordinarie verksamhet under en period, och som ökar företagets eget kapital, med undantag för
ökningar som beror på̊ tillskott från aktieägare.” (IAS 18 p. 7).
Utefter denna definition av intäkter ska IAS 18 tillämpas vid redovisning av följande intäkter:
försäljning av varor, utförande av tjänsteuppdrag, och annans utnyttjande av ett företags
tillgångar, som ger upphov till ränta, royalty och utdelning (IAS 18 p. 1). Som tidigare nämnts
avgränsar vi oss dock till intäkter som uppkommer i samband med försäljning i denna studie.
En intäkt som uppstår vid försäljning av varor ska redovisas när följande kriterier är
uppfyllda:
a) Företaget har till köparen överfört de betydande risker och förmåner som är
förknippade med varornas ägande.
b) Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen
som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon
reell kontroll över de sålda varorna.
c) Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
d) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen kommer att tillfalla företaget.
e) De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
(IAS 18 p. 14 a-e)
När ovanstående kriterier är uppfyllda redovisas en intäkt från försäljning av varor enligt IAS
18. Alla risker och förmåner med de varor som sålts måste vara helt överförda till köparen.
Det kan antingen ske när den juridiska äganderätten eller vid fysiskt innehav förts över till
köparen (IAS 18 p. 15). Intäkterna måste kunna mätas på ett tillförlitligt sätt för att redovisas.
Det måste vara sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Sannolikt
innebär att det högst troligt kommer att tilldelas men de behöver dock inte redan ha gjort det
(IAS 18 p. 18). IAS 18 använder sig av matchningsprincipen vilket innebär att intäkter och
kostnader som tillhör en och samma händelse ska redovisas tillsammans. Skulle då inte
kostnaderna som uppstått i samband med transaktionen kunna mätas på ett tillförlitligt sätt får
ingen intäkt tas upp (IAS 18 p. 19).
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4.2.6 IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter
Det första kapitlet i IFRS, IAS 1, benämns “Utformning av finansiella rapporter”. IAS 1 Ger
riktlinjer angående innehållet och uppställningen av finansiella rapporter. Med hjälp av IAS 1
säkerställs även att jämförelse kan ske, dels inom företaget för tidigare perioder men även
med andra företags finansiella rapporter. För att uppnå jämförbarhet innehåller IAS 1
generella krav gällande finansiella rapporternas utformning, riktlinjer för struktur och
minimikrav angående innehållet i rapporterna (IAS 1 p. 1). IAS 1 innehåller inte en specifik
lista på en mängd olika krav vilka måste inkluderas i rapporterna, men det finns minimikrav
inom vissa områden. I IAS 1 kan det exempelvis utläsas minimikrav på den information som
minst behöver innefattas i en rapport över finansiell ställning (IAS 1 p. 54). Om det därutöver
krävs fler relevanta poster, rubriker eller delsummor för att öka förståelsen av företagets
finansiella ställning ska även de redovisas (IAS 1 p. 55). Vidare i IAS 1 anges de minimikrav,
förutom det som anges i andra IFRS standarder, som krävs för en rapport angående resultat
IAS 1 p. 82). Standarden gäller för samtliga finansiella rapporter vilka utformas och upprättas
enligt IFRS (IAS 1 p. 2). Andra krav gällande redovisning, värdering och upplysning för
särskilda transaktioner och andra händelser redogörs i andra IFRS-standarder (IAS 1 p. 3).
Syftet med att företag upprättar finansiella rapporter är att information angående företaget ska
nå ut till flera olika intressenter. Dessa intressenter och andra användare kan då använda
informationen vid olika ekonomiska beslutsfattande. Då de finansiella rapporterna återspeglar
ett företags finansiella ställning, finansiella resultat och dess kassaflöde bidrar det till ett
lättare och bättre beslutsfattande. Finansiella rapporter innehåller även information om på
vilket sätt företagsledningen har hanterat de resurser som existerar i företaget och resultatet
som uppkommit genom detta handlande (IAS 1 p. 9). Enligt IAS 1 p. 9 ska finansiella
rapporter innehålla följande delar: balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital,
kassaflödesanalys och noter.
IFRS kräver att den information som återges i rapporterna ska ge en rättvisande bild av
företagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. För att detta ska uppfyllas
krävs att en felfri bild av effekter från transaktioner som uppstått inom företaget och andra
händelser återges. I de fall där fler upplysningar krävs för att skapa en rättvisande bild av
rapporterna ska även de anges (IAS 1 p. 15). De företag som tillämpar IFRS i de finansiella
rapporterna ska enligt IAS 1 p. 16 göra ett tydligt uttalande i rapporten att IFRS följs. De
finansiella rapporter vilka inte följer IFRS krav fullt ut ska inte göra detta uttalande. Enligt
IAS 1 p. 125 ska företag även upplysa om antaganden angående framtiden och uppskattning
om osäkerheter inför nästkommande räkenskapsår i samband med rapportperiodens slut. Det
kan leda till en justering av värdena på till exempel tillgångar och skulder. Även vissa
tillgångar och skulder kräver uppskattning av dess redovisade värde på grund av effekter i
framtiden enligt IAS 1 p. 126. Även detta sker vid rapportperiodens slut. För att genomföra
dessa antaganden och upplysningar krävs professionell bedömning från revisorer och
upprättare av finansiella rapporter. Det krävs erfarna, utbildade och duktiga upprättare av
finansiella rapporter eller revisorer för att på ett korrekt sätt upprätta finansiella rapporter
enligt IFRS och de punkter som föreligger i IAS 1.

- 23 -

4.3 Redovisningsprinciper och praxis i Ryssland
4.3.1 Russian Accounting Standards - uppbyggnad och syfte
Efter Sovjetunionens upplösning utvecklades de ryska redovisningsstandarderna, RAS (Alon
2013, s. 44). RAS utvecklades av de ryska finansministrarna till skillnad från andra nationella
redovisningsstandarder som oftast framställs av professionella organisationer. RAS antog ett
regelbaserat snarare än ett principbaserat tillvägagångssätt. Anledningen är att RAS i
synnerhet är framtaget med hänsyn till skattemyndigheten och andra myndigheter istället för
att ge fördel till företagen i sig eller andra intressenter och externa parter (Deloitte 2017). Det
är en stor skillnad mellan RAS och exempelvis IFRS där grundprinciperna bygger på att
rapporterna ska upprättas med beaktning till aktieägare och andra intressenter. Det kan även
vara till en nackdel för de ryska företagen att rapporterna gynnar skattemyndigheter och andra
berörda myndigheter istället för att gynna intressenter (Awaragroup 2015). Än idag är
rapporterna delvis influerade av skatterapportering (Scheider & Bitzi 2010, s. 3).
De normer som regleras i RAS bygger på en hierarki med fyra olika nivåer.
Redovisningslagen är den högsta nivån och innehåller stadgar upprättade av det ryska
parlamentet. Därefter kommer redovisningsstandarder vilka det ryska finansministeriet har
upprättat. Den tredje nivån i hierarkin innehåller rekommendationer, instruktioner, riktlinjer
och andra liknande dokument framställda och godkända av departement, federala
myndigheter eller andra liknande myndigheter. Den fjärde och lägsta nivån innefattar
företagens egna regler, vilka är inom ramen för de statliga regleringarna, men innefattas inte
helt i lagen. Dessa står angivna i företagens redovisningsprincip (Awaragroup 2015).
Samtliga registrerade ryska juridiska enheter måste för varje räkenskapsår upprätta finansiella
rapporter enligt RAS, dock är inte utländska dotterbolag eller andra utländska representanter
skyldiga till det. Innehållet och uppbyggnaden av rapporterna samt kontoplan och andra regler
gällande bokföringen bestäms av finansministrarna (2 kap. art. 13 402-FZ). De rapporter som
tas fram ska enligt bestämmelser innehålla resultaträkning, balansräkning, förändringar i eget
kapital och kassaflöden samt noter. Även kvartalsrapporter innehållande balans- och
resultaträkning för kvartalet måste upprättas enligt RAS (2 kap. art. 13 402-FZ). Revision är
ett krav för aktiebolag, företag som är noterade på börsen, banker, företag med en årlig
omsättning på minst 12,5 miljoner USD samt företag med totala tillgångar som överstiger 1,8
miljoner USD före 31 december föregående år (4 kap. art. 29 402-FZ).
4.3.2 Goodwill enligt RAS
Enligt RAS 14/2007 definieras goodwill som en premie som köparen betalar för
oidentifierade tillgångar i det företag som förvärvas. De oidentifierade tillgångarna förväntas
ge framtida ekonomiska fördelar i företaget. Goodwill, som uppstår vid företagsförvärv, ska
enligt RAS redovisas som en immateriell tillgång i företagets redovisning. Det belopp som då
ska redovisas som goodwill är skillnaden mellan köpeskillingen, det belopp ett företag betalar
för det företag som köps, och summan av det förvärvade företagets tillgångar och skulder på
förvärvsdagen. RAS 14/2007 definierar negativt goodwill som en rabatt på priset de betalar
för företaget som förvärvas. Negativ goodwill kan uppstå exempelvis då det saknas bra rykte,
stabila kunder eller andra fördelaktiga förmågor inom företaget. Under RAS görs ingen ny
värdering av goodwill senare år efter uppkomsten, vilket kan kallas ett nedskrivningstest.
Däremot skrivs goodwill av linjärt under 20 år, om det inte överskrider organisationens
livslängd (RAS 14/2007). I RAS finns ingen mer specifik vägledning av hur goodwill ska
hanteras i företags redovisning. Ryska företag kan dock välja att använda sig av vägledningen
i IFRS (RAS 14/2007).
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4.3.3 Form over substance
Form over substance är motsatsen till substance over form och innebär att den juridiska
formen av transaktioner och händelser ska redovisas i bokslutet snarare än den ekonomiska
innebörden (Scheider & Bitzi 2010, s. 3). Under det ryska regelverket tillämpas form over
substance i motsats till det internationella regelverket som tillämpar substance over form vid
upprättandet av finansiella rapporter (Scheider & Bitzi 2010, s. 3).
Den främsta skillnaden som uppstår vid tillämpandet av form over substance istället för
substance over form är att RAS kräver att samtliga dokument finns tillgängliga vid
redovisning av transaktioner och händelser. Fokus ligger inte på om exempelvis varorna är
levererade och betalda (Alon 2013, s. 44). Vid tillämpning av substance over form är målet att
de finansiella rapporterna ska spegla företagets totala ekonomiska verklighet, substansen,
istället för den juridiska formen av transaktionen, formen. Vid redovisning av ett företags
transaktioner och händelser är då den ekonomiska verkligheten, snarare än den juridiska
formen, grunden för rapporteringen. Detta är enligt IFRS utgångspunkten för en pålitlig och
realistisk finansiell rapportering hos företag. Denna princip används främst vid exempelvis
intäktsredovisning och försäljnings- och inköpsavtal (Gherghina & Gherghina 2013, s. 694;
Deloitte 2005).
Resultatet av tillämpningen är att ryska företag, vilka upprättar finansiella rapporter enligt
RAS och därmed även tillämpar form over substance, skiljer sig väsentligt från rapporter
upprättade enligt IFRS och substance over form. Användningen av form over substance i
upprättandet av de finansiella rapporterna minskar även deras värde för potentiella investerare
(Bagaeva 2008, s. 158). Det blir stora skillnader vilken tidpunkt transaktioner och händelser
rapporteras i de olika finansiella rapporterna vilket leder till betydelsefulla skillnader i olika
delar i rapporterna. Två olika versioner av ett företags ekonomiska verklighet skapas och
rapporterna går därmed inte att jämföra och tolka likadant (Alon 2013, s. 52).
4.3.4 RAS 9/99 - Intäkter
En intäkt från försäljning av varor ska redovisas, i ett företag som redovisar under RAS, då
följande kriterier enligt RAS 9/99 är uppfyllda:
1. Företaget har rätt att ta emot intäkter som uppkommer genom kontraktsavtal
eller stöds på annat sätt.
2. Intäkterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt.
3. Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla enheten som
ett resultat av en transaktion. En ökning av de ekonomiska fördelarna är
sannolikt när enheten mottagit en tillgång genom en uppgörelse eller det inte
finns någon osäkerhet när det gäller mottagandet av tillgången.
4. Den juridiska titeln (äganderätt, användning och bortskaffande) för
produkterna (varorna) överfördes från enheten till köparen eller arbetet har
accepterats av köparen (en tjänst har gjorts).
5. De kostnader som uppkommit för transaktionen kan mätas på ett tillförlitligt
sätt.
(5 kap. art.12 RAS 9/99)
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Samtliga av ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att en intäkt från försäljning av varor
ska redovisas. Om kriterierna inte är uppfyllda ska inte någon intäkt tas upp. Företaget måste
ha ett kontrakt eller liknande dokument som bekräftar att företaget har rätt att ta emot
intäkterna. De måste även kunna mäta intäkterna på ett tillförlitligt sätt för att ta upp intäkten,
vilket innebär att beloppet måste till hundra procent vara riktigt och gå att lita på. Troligtvis
står det med i kontraktet. Det tredje kriteriet, “Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer till företaget [...]”, innebär enligt RAS att det är helt säkert att fördelarna tillfaller
företaget. De definierar ordet sannolikt som säkert vilket innebär att fördelarna redan bör ha
tillfallit företaget och det är hundra procent säkert att de gör det innan de tas upp som intäkt (5
kap. art.12 RAS 9/99). RAS använder med andra ord kontantprincipen vid redovisning av
upplupna intäkter och kostnader vilket innebär att bokföringstransaktioner först sker när
betalningen är genomförd. Det fjärde kriteriet säger att intäkten först får registreras när
varorna juridiskt bekräftats som levererade till köparen. Varorna måste då dokumenteras som
överförda och att köparen innehar en äganderätt, använder och förfogar över varorna. Det
femte och sista kriteriet säger att de kostnader som uppstått vid transaktionen måste även de
kunna mätas på ett tillförlitligt sätt, precis som intäkterna (5 kap. art.12 RAS 9/99).
4.3.5 Federal law – On Accounting
Federal law “On accounting” no. 402-FZ är en rysk redovisningslag som trädde i kraft den 1
januari 2013 (4 kap. art. 32 402-FZ). Denna lags syfte är att “skapa enhetliga krav för
redovisning, inklusive bokslut, och att skapa en rättslig mekanism för bokföringsreglering“ (4
kap. art. 32 402-FZ). Lagen anger även att: “Redovisning är upprätthållande av
dokumentärsystematiserad information om element, som anges i denna federala lag, i enlighet
med de krav som fastställs i denna federala lag och förberedelser på grunden av finansiella
rapporter” (1 kap. art. 1 402-FZ). Enligt 1 kap. art. 2 402-FZ är lagen till för följande
affärsenheter: vinst och icke vinstdrivande organisationer, statliga och kommunala
avdelningar, Centralbanken i Ryssland, egenföretagare, advokater och representativa kontor i
Ryssland. Lagen ska tillämpas för att behålla budgetuppgifter om tillgångar och skulder i
Ryssland. Lagen ska tillämpas av förvaltare för att behålla redovisning av egendom och
relaterade redovisningselement, för att implementera avtalet om produktdelning i bokföringen
och för att inte skapa information genom tillämpningen (1 kap. art. 2 402-FZ). I 1 kap. art. 3
402-FZ anges de huvudsakliga grundläggande definitionerna som används i denna federala
lag, exempelvis att finansiella rapporter är information om affärsenhetens finansiella ställning
på rapportdagen och den ska vara systematiserad i enighet med denna federala lag. Det finns
även ett antal generella krav för bokslut vilka definieras i 2 kap. art. 13 402-FZ: finansiella
rapporter ska ge tillförlitlig information om den finansiella ställningen för affärsenheten på
rapportdagen. Affärsenheten ska upprätta årsredovisningar, enligt föreskrifter från de statliga
redovisningsorganen och för rapporteringsåret i fråga. Affärsenheter, som enligt rysk lag
måste, ska även upprätthålla delårsrapporter. Dessa är dock inte lika omfattande som de
ordinarie årsredovisningarna. Godkännande och offentliggörande av bokslut ska utföras i den
ordning som fastställs i andra federala lagar (2 kap. art. 13 402-FZ).
Rysslands lagstiftning om redovisning består av denna federala lag, andra federala lagar och
förordningar som antagits i enlighet med dem (1 kap. art. 4 402-FZ). Den ekonomiska
informationen som en finansiell rapport ska innehålla presenteras i 2 kap. art. 5 402-FZ vilka
är: information om den ekonomiska aktiviteten, tillgångar, skulder, finansiella källor för den
ekonomiska aktiviteten, intäkter, kostnader och andra ekonomiska federala standarder.
Rapporteringsperioden ska vara från den 1 januari till 31 december (2 kap. art. 14-15 402-FZ).
I 2 kap. art. 6 402-FZ beskrivs en skyldighet att upprätthålla bokföringen: “Affärsenheten ska
behålla bokföring i enlighet med denna federala lag om inte annat följer av denna federala
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lag”. Det påpekas även att redovisningsprotokoll ständigt ska bibehållas från och med dagen
för registrering till dagen för uppsägning av verksamheten (2 kap. art. 6 402-FZ).
Organisationen som ska styra upp och upprätthålla bokföringen finns det också riktlinjer för
vilka tas upp i 2 kap. art. 7 402-FZ. Uppgifter och lagring av bokföringshandlingar ska
organiseras av affärsenhetschefen. Affärsenhetschefen ska överlåta ansvaret att behålla
bokföringsuppgifter till chefsrevisorn. Chefsrevisorn måste ha rätt utbildning, erfarenhet och
inga ekonomiska brott på sitt CV. Kreditinstitutets chefsrevisor och huvudrevisor för det
finansiella institutet som inte är kreditgivare måste svara på de krav som fastställts av
Rysslands centralbank (2 kap. art. 7 402-FZ).
4.3.6 Ryska revisorer och redovisningskonsulters kunskap och utbildning
I årtionden var Ryssland en socialistisk stat i en centraliserad planekonomi. Redovisning var
ett verktyg för centraliserad kontroll, och revisorns jobb var att samla information åt statliga
myndigheter och skattemyndighetens för statistiska syften. Revisorns arbete innebar att
upprätta enkel bokföring genom att strikt följa föreskrivna regler och instruktioner. Detta kom
att leda till ett utvecklande av en djupt inlärt sovjetiskt tankesätt hos ryska revisorer och
redovisningskonsulter (Morrison 1993, s. 10).
I takt med de omvälvande transformationerna i Ryssland under 1990-talet öppnades
möjligheterna upp för utländska investerare i landet. Det skapade press på landet att
omstrukturera befintliga redovisningssystem och förbättra utbildningen inom redovisning
(Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 309).
När det blev klart att Ryssland skulle anta IFRS tog den federala regeringen steget mot att
främja IFRS-utbildning i Ryssland. Behovet av att förbättra redovisningsutbildning för att
framgångsrikt kunna inkludera IFRS erkändes officiellt år 2004 i ”Concept for the
Development of Accounting and Reporting in the Russian Federation for the Medium Term”
(Ministry of Finance of Russia 2004). Konceptet definierade de områden inom utbildningen
som krävde extra uppmärksamhet, en utvärdering av de dåvarande utbildningsprogrammens
kvalitet samt ett utvecklande av pedagogiska resurser och ett tillhandahållande av
professionella utvecklingsmöjligheter för praktiserande revisorer och redovisningskonsulter.
Konceptet inkluderade också ett särskilt fokus på IFRS-utbildning för de som arbetar med
utbildning inom redovisning och det främjade en frivillig IFRS certifiering för professionella
revisorer (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 313).
Trots den federala regeringens ansträngning för att främja IFRS-utbildning på universitetsnivå
omfattar den nuvarande läroplanen för kandidat- och magisterexamen inom redovisning inte
IFRS-discipliner. Den nuvarande läroplanen hänvisar inte till IFRS vilket har kritiserats starkt
av
redovisningsprofessionen
och
akademikerna.
Eftersom
läroplanen
för
redovisningsstudenter inte innefattar IFRS utbildning som ett obligatoriskt moment, varierar
utbildningsnivån inom internationella redovisningsstandarder bland ryska universitet
(Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 314). Situationen försämrar inte bara kvaliteten på
redovisningsutbildningen utan sänker också nivån och kvaliteten på redovisningen i Ryssland.
I allmänhet ingår inte utbildning av IFRS i finansiell redovisning i den fyraåriga
kandidatexamen och det är endast listat som ett specialiserat ämne under magisterexamen.
Utbildningen av IFRS innefattar två undervisningsmodeller. Den första modellen introducerar
IFRS som en fristående uppsättning av standarder. Den andra modellen undervisar IFRS
jämfört med RAS, med fokus på metoder för omvandling av befintliga siffror i finansiella
rapporter för att de ska överensstämma med IFRS (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 314).
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En undersökning av Combs, Samy & Myachina (2013) samlade in information om ryska
redovisningskonsulter och revisorers uppfattningar om finansiell rapportering enligt RAS.
Detta för att identifiera vilka preferenser inom bokföring som innehas av ryska revisorer och
redovisningskonsulter. Studien innefattade intervjuer av 53 ryska revisorer och
redovisningskonsulter som hade erfarenhet av både rysk och internationell redovisning och de
representerade företag som tillhörde olika branscher (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 38).
Studiens resultat visade att 19 procent av de tillfrågade inte såg några fördelar med finansiell
rapportering (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 40). När de ställde frågan om de tyckte att
finansiell rapportering var användbart för deras organisation var svaret negativt. Resultatet
visade på att en majoritet av revisorer och redovisningskonsulter i Ryssland anser att den
finansiella rapporteringen enligt RAS är användbar och fördelaktig för organisationer
eftersom det hjälper dem att uppfylla lagstadgade skattekrav (Combs, Samy & Myachina
2013, s. 40). Hela 87 procent av de tillfrågade ansåg det inte vara nödvändigt att diskutera
innehållet i de förklarande noterna till bokslutet med bolagets chefer (Combs, Samy &
Myachina 2013, s. 41). Majoriteten, närmare bestämt 52 procent, anser inte att finansiell
rapportering är användbar för externa användare. Dessutom ansåg de att det var onödigt att
veta vilka informationskrav som förväntas från företagen av externa användare (Combs, Samy
& Myachina 2013, s. 40). Vidare svarade 66 procent att de inte tycker att offentliggörandet av
finansiella upplysningar gynnar deras organisationer på något sätt (Combs, Samy & Myachina
2013, s. 41). De ansåg istället att ett offentliggörande var negativt då det offentliggörs mer än
bara obligatorisk finansiell information, såsom de risker som organisationen står inför, deras
position på marknaden, deras nya produktutveckling och företagsledningens upplysningar.
Det ansågs vara ett "onödigt slöseri med tid som avslöjar för mycket information till våra
konkurrenter". Varje enskild deltagare bekräftade dock att deras organisation publicerar sina
årsrapporter på internet (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 41).
Följaktligen uppgav 72 procent av deltagarna att skatterapportering var det primära syftet med
att upprätta finansiella rapporter i enlighet med RAS (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 40).
Vid frågan om de tyckte att den finansiella rapporteringen kunde öka attraktiviteten hos deras
organisation till potentiella investerare, svarade bara 23 procent att de trodde att så var fallet.
Alltså svarade 77 procent att finansiell rapportering enligt RAS inte hade syftet att locka till
sig investerare, utan endast för att tillfredsställa skattemyndigheten och säkerställa kontinuitet
i affärsverksamheten (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 40).
Revisorerna och redovisningskonsulterna var förtegna om huruvida deras företag upprättade
finansiella rapporter med en rättvisande bild av företaget medan samtliga tillfrågade uttryckte
att de trodde att andra organisationer inte utger riktiga och rättvisa finansiella rapporter
(Combs, Samy & Myachina 2013, s. 41). Däremot svarade 57 procent att de inte trodde
rapporter de producerar ger en sann bild av företagets finansiella ställning (Combs, Samy &
Myachina 2013, s. 37). När de tillfrågades "Vad innebär rättvisande bild av finansiella
rapporter enligt dig?" svarade 60 procent att en rättvisande bild av finansiella rapporter utgör
total överensstämmelse med regler och förfaranden som krävs för att följa RAS (Combs,
Samy & Myachina 2013, s. 41). Hela 91 procent av de tillfrågade tyckte att RAS var svårt att
förstå och använda, på grund av brist på tydliga instruktioner och förklaringar (Combs, Samy
& Myachina 2013, s. 41). Revisorerna och redovisningskonsulterna blev till sist tillfrågade
om de var bekväma med att utöva sin egen professionella bedömning. Hela 75 procent
svarade "nej" på den frågan. De ansåg att det inte finns något behov av att göra egna
bedömningar vid framställandet av bokslut, eftersom det finns regler som måste följas, annars
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"kan man bryta mot lagen". Majoriteten uttryckte sin preferens för en klar uppsättning av
regler och instruktioner (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 42).
Antagandet av IFRS i Ryssland har bromsats av ett antal faktorer, till exempel brist på
tillgång till omfattande utbildning av IFRS, otillräckliga översättningar av standarder och brist
på specialister (Bagaeva 2008, s. 158). Det är uppenbart att internationella investerare gynnar
företag som förbereder sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS eller US GAAP.
Införandet av IFRS medför dock en extra kostnad för företagen, med tanke på bristande
kompetens i IFRS och fler arbetstimmar för att upprätta dubbla rapporter vilket gör det
förståeligt, varför ryska företag utan internationella investerare inte är angelägna om att
upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS (Bagaeva 2008, s. 158).

4.4 Harmonisering av IFRS och RAS
Det finns ett stort behov av harmonisering mellan ekonomiska verksamheter och områden
som är relaterade till finansiell rapportering, redovisning och bank- och investeringsanalys vid
globaliseringen och internationaliseringen av världsekonomin. Syftet med införandet av
internationella standarder var att generera harmonisering av världsekonomin för att skapa en
ny modern ekonomi. IFRS avser att leverera en gemensam uppsättning globalt tillämpliga
redovisningsstandarder med målet att reducera skiljaktigheter i den internationella finansiella
rapporteringen (Kuznetsov 2005, ss. 22-29).
Efter upplösningen av Sovjetunionen försökte Ryssland mellan år 1992 och 2010, likt andra
transformationer, att hastigt förändra sina redovisningsstandarder genom att kopiera IFRS
standarder och implementera dem i rysk redovisningspraxis (Generalova, Soboleva &
Sokolova 2016, s. 2). Vid införandet av IFRS listade Sokolov och Kovalev (1996, ss. 758761) sju viktiga förändringar inom redovisningspraxis som uppkom vid implementering av
IFRS som skulle försvåra en harmonisering mellan IFRS och RAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förändring av de huvudsakliga användarna av bokslutet
Införandet av “rättvisande bild”
Användning av "substance over form”
Betydelse av professionell bedömning
Bred användning av verkligt värde
Separation av skatt och finansiell bokföring
Separation av förvaltning och ekonomisk redovisning

De största problemen med implementeringen av IFRS i Ryssland har varit de grundläggande
skillnaderna mellan nationella och internationella standarder och redovisningspraxis på grund
av historiska, kulturella och juridiska sedvänjor (Ender & Oguz 2017, s. 190).
RAS utvecklades i samhörighet med landets utveckling efter Sovjetunionens upplösning och
grunderna för det ryska bokföringssystemet stadgades utifrån den ekonomiska miljö som
utvecklades i landet vid övergången från planekonomi till marknadsekonomi. Detta koncept
grundades endast på generella erfarenheter om länder med en väl utvecklad marknadsekonomi
och inriktning på internationella redovisningsstandarder (Alon 2013, ss. 44-45). Under år
1998 införde Ryska finansdepartementet ett konvergensprojekt för att harmonisera RAS med
IFRS för att tillgodose behoven hos externa användare. Konvergensen har gått långsamt och
det finns fortfarande signifikanta skillnader mellan de två uppsättningarna av standarder
(Khazimuratova 2006). Försöken att komma närmre IFRS-rapportering avstannade på
nationell nivå, men omvandlingen fortsatte på företagsnivå. Eftersom antagandet av
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internationella tillvägagångssätt ansågs ha misslyckats, kom det att leda till brist på legitima
institutioner vid övergången till de internationella normerna (Susarov 2011). Eftersom RAS
saknade legitimitet och acceptans på utländska marknader blev enskilda företag som hoppades
på att lyckas attrahera utländska investerare drivkraften bakom frivillig adoption av IFRS
(Alon 2013, s. 44). Vid implementeringen av IFRS år 2004 noterade inhemska
bokföringsexperter behovet av en systematisk och konsekvent övergång till de internationella
standarderna genom harmonisering av bokföringssystemet. Detta eftersom det inhemska
bokföringssystemet och metoderna representerade en kontinental modell för redovisning, som
i huvudsak var motsägande gentemot IFRS (Kuznetsov 2005, ss. 22-29).
Det är inte möjligt att göra en bokstavlig översättning av IFRS till ryska då det skulle leda till
missförstånd på grund av de stora kulturella och historiska skillnaderna mellan RAS och IFRS
(Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 312). Från och med november år 2011 var IFRS, IAS,
Standard Interpretations Commitee (SIC) och IFRS Interpretations Committee (IFRIC)
officiellt publicerade på det ryska språket på den officiella webbplatsen för Ryska
federationens finansministerium (Kuznetsov 2005, ss. 22-29).

4.5 Redovisningsprinciper och praxis i Sverige
4.5.1 Normgivare
Sveriges äldsta normgivande organ är FAR. Det grundades år 1923 (Blake, Akerfeldt, Fortes
& Gowthorpe 1997, s. 88). FAR arbetar i första hand med att utveckla god yrkessed genom att
framställa rekommendationer och förklaringar i redovisningsfrågor för revisorer, rådgivare
och redovisningskonsulter. Dessa rekommendationer och förklaringar är förtydliganden och
tolkningar från lagar och standarder och är främst till för de som ska upprätta årsredovisningar
(Nilsson 2014, ss. 80-81). Detta ska bidra till att arbetet genomförs professionellt med hög
kvalitet vilket stämmer överens med marknadens efterfråga (FAR, 2018).
SRF bildades år 1936. Idag kallar de sig för SRF Konsulterna. Det är en organisation som
arbetar för utveckling inom redovisning- och löneområdet. Målet är att höja kompetensen och
kvaliteten inom områdena och de erbjuder även informations- och utbildningskurser. Då ett
företag använder sig av SRF konsulterna ges en auktoriserad stämpel på företagen. Stämpeln
tyder på en redovisning som är upprättad med kompetens och kvalitet (SRF konsult, 2018).
År 1976 grundades organisationen BFN (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 91). BFN är
en expertorganisation som tillhör staten under Finansdepartementet. Det är regeringen som
utser de ledamöterna som ska ingå i nämnden. Den främsta uppgiften för BFN är att
framställa begreppet god redovisningssed (BFN, 2016). God redovisningssed innebär att vid
upprättandet av redovisning ska de lagar och principer som finns, när det gäller den löpande
bokföringen och arkivering, följas (BFN, 2016). Genom att ge ut rekommendationer och
allmänna råd till de bestämmelser som står i ÅRL och BFL utvecklar de god redovisningssed.
Dessa allmänna råd ges ut under Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). Där står alla
de råd och lagar som BFN har tagit fram och beslutat om. BFNAR ska användas som ett
komplement till lagboken och hjälper till med hur lagarna ska tillämpas och tolkas. BFN ger
även ut uttalanden och vägledning. Uttalandena är en samlad bild om vad som gäller för ett
specifikt sakområde. Uttalandet innehåller både den lag som gäller inom det specifika
området och BFN:s allmänna regler. En frågeställning tas upp och BFN gör en bedömning.
Vägledningen innehåller exempel hur du som upprättare av redovisning ska tänka och hur du i
praktiken ska handla i ett specifikt sakområde. Det baseras på relevant lagregel och även
BFN:s allmänna råd (BFN, 2016).
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FAR och BFN bildade RR tillsammans med industriförbundet år 1989 (Riksdagen, 1989).
RR:s uppgift var att utveckla god redovisningssed för svenska företag vars värdepapper
verkar på en noterad reglerad marknad (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 92). År 2007
la dock RR ned och RFR bildades istället och tog över anpassningen (BFN, 2016).
Den statliga myndigheten Finansinspektionen (FI), som verkar under Finansdepartementet,
har som uppgift att utöva kontroll över den finansiella marknaden i Sverige (Arvidson,
Carrington & Johed 2013, s. 91). FI arbetar för ett stabilt finansiellt system som kännetecknas
av en marknad som fungerar väl och förser såväl hushållens som företagens behov av
finansiella tjänster. De innefattar även att det existerar ett högt och bra konsumentskydd (FI,
2018). FI har utvecklat regler för den löpande bokföringen och upprättandet av årsbokslut,
årsredovisningar och koncernredovisningar av kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 91). FI uppgift är även att
kontrollera att företagen och institutionerna följer dessa föreskrifter. Föreskrifterna finns att
tillgå i FI:s författningssamling (FFFS) (FI, 2017).
4.5.2 K3-regelverket - uppbyggnad och syfte
Alla svenska företag måste enligt BFL ha en bokföring där olika ekonomiska händelser i
företaget löpande registreras. Den löpande bokföringen ska vid räkenskapsårets slut summeras
i en årsredovisning eller ett årsbokslut (Arvidson, Carrington & Johed 2014, s. 107). Sedan år
2004 har svensk redovisning inneburit att företag ska tillämpa regler enligt K-regelverket i
redovisningen. K-regelverket är framtaget av BFN och är ett projekt som verkställdes med
syfte att ta fram heltäckande regelverk för olika kategorier av företag (BFN 2017). I de olika
regelverken finner företag samtliga regler som respektive företag behöver för löpande
redovisning och vid avslutning av räkenskaperna vid slutet av året. “K” är en förkortning för
kategori och BFN delar in företagen i fyra olika kategorier beroende på deras
associationsform, storlek och hur den löpande bokföringen bör avslutas. Det finns fyra
kategorier av företag (Arvidson, Carrington & Johed 2013, ss. 108-109).
K1: Förenklat bokslut, detta regelverk används av fysiska personer som driver handelsbolag,
ideella föreningar och enskild firma.
K2: Årsredovisning i mindre företag. K2-regelverket används i många mindre aktiebolag och
är utformat med syftet att förenkla huvudregelverket och samtidigt fortfarande se till att
bokförings-åtgärderna följer samtliga skatteregler.
K3: Årsredovisning och koncernredovisning. Detta regelverk är huvudregelverket för hur
företag ska upprätta årsredovisning och årsbokslut.
K4: Detta regelverk innefattar de koncerner som verkar på en reglerad marknad samt de
koncerner som frivilligt väljer att tillämpa internationell normgivning i form av IAS/IFRS
(Nilsson 2014, ss. 18-19).
BFN ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed. I detta ansvar ingår att utveckla och
förbättra regelverket så att det anpassas till användarnas behov. Genom detta ansvar
utvecklades ett allmänt råd om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande
vägledning, nämligen K3-regelverket. K3 är huvudregelverket för att utforma
koncernredovisning och årsredovisningar (BFN 2017). Undantag är de företag som upprättar
sin redovisning med grund i internationella redovisningsregler enligt IAS-förordningen. Dessa
företag befinner sig utanför att upprätta årsredovisning och koncernredovisning enligt BFN:s
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normgivning. Istället ska dessa företag följa rekommendationer från RFR. Ett mindre företag
kan istället välja det förenklade regelverket, BFNAR (2016:10) Om årsredovisning i mindre
företag (K2)(Nilsson 2014, s. 77).
K3 får användas av alla aktiebolag men är ett krav hos större aktiebolag. Större aktiebolag är
de som uppfyller minst två av följande krav; att företaget har mer än 50 anställda, att företaget
har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning, samt att företaget har mer än 80 miljoner
kronor i nettoomsättning. K3 är ett mer avancerat regelverk och kräver många gånger att
företaget har redovisningsexpertis som stöd i upprättandet av årsavslutet av bokföringen
(Persson 2017).
I K3 har BFN förenat den tillämpande normgivningen för upprättandet av årsredovisning och
koncernredovisning. K3 har upprättats inom ramen för ÅRL och följer huvudsakligen
uppbyggnaden av International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized
Entities (IFRS for SMEs). Trots detta är K3 ett självständigt regelverk, normgivningen har
påverkats av förbindelsen mellan beskattning och redovisning samt tillämpad
redovisningspraxis och redan befintlig normgivning (BFN 2017). K3 är också i sin grund ett
principbaserat regelverk, vilket innebär att redovisningsreglerna ger uttryck för vissa principer
och inte i detalj beskriver hur en situation ska redovisas. Förhållandet redovisas därför utifrån
de principer som reglerna ger uttryck för (BFN 2017). I och med detta kan en regel i vissa fall
avvika från principerna till exempel genom bestämmelser i ÅRL. I K3 används begreppet
finansiell rapport och innebär årsredovisning eller koncernredovisning. Detta för att
värderingsreglerna är identiska för samtliga företag som tillämpar K3 och reglerna är
gemensamma för koncern och juridisk person (BFN 2017).
4.5.3 Rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
RFR verkar som remissinstans angående ändringsförslag inom internationella
redovisningsstandarder samt som utgivare av rekommendationer till börsnoterade svenska
bolag. Huvudmännen under RFR utgörs av börser, försäkringsbolag, banker och revisorer. De
rekommendationer som utges av RFR betecknas RFR 1, med rubriken Kompletterande
redovisningsregler för koncerner och RFR 2, med rubriken Redovisningsregler för juridiska
personer. Dessa rekommendationer är kompletterande rekommendationer utöver IFRS och
IFRIC för företag som verkar på en reglerad marknad i Sverige och vars värdepapper är
noterade på balansdagen. Justeringar och tolkningar från IASB och IFRIC införs i
rekommendationerna i samband med tidpunkten då EU antagit dessa justeringar (RFR 2018).
Vidare behandlas endast RFR 2 i denna studie.
4.5.3.1 RFR 2
RFR 2 ska tillämpas vid redovisning hos svenska juridiska personer vars överlåtbara
värdepapper på balansdagen är upptagna till handel på en reglerad marknad i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Moderbolaget måste tillämpa RFR 2 i sin redovisning i
de bolag som frivilligt tillämpar IFRS sin koncernredovisning. Bolag vilka omfattas av en
koncernredovisning som upprättas enligt IFRS, alltså dotterbolag, har förutom K3 också en
möjlighet att välja RFR 2, enligt BFNAR (2012:3) Tillämpning av rekommendationer från
Rådet för finansiell rapportering (RFR 2, s. 6). RFR 2 får inte tillämpas av bolag utanför
IFRS koncerner (Ericsson, 2014).
Bolag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad inom EU ska
upprätta koncernredovisning i överensstämmelse med IFRS-standarder som antagits av EU.
Detta enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (RFR 2, s. 5).
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Svenska noterade bolag ska i enlighet med ÅRL upprätta årsredovisning. Utgångspunkten i
RFR 2 är i de tillämpliga IFRS-standarderna inom EU. Utifrån dessa standarder skapas sedan
undantag och tillägg beroende på hur väl de samverkar med svensk lagstiftning.
Skattesituationen för de bolag som tillämpar RFR 2 ska inte heller påverkas av internationell
reglering jämfört med svenska bolag som tillämpar normgivning av annat slag (Ericsson,
2014). Undantagen och tilläggen i RFR 2 har sin grund i att svenska bolag som tillämpar RFR
2 inte ska upprätta finansiella rapporter som strider mot ÅRL, vilket IFRS ibland tenderar att
göra. RFR 2 uppger de tillägg till och undantag från IFRS som noterade svenska juridiska
personer ska tillämpa i sin årsredovisning. Noterade juridiska personer ska ha som huvudregel
att tillämpa samma IFRS-standarder som i koncernredovisningen för att samma kvalitet ska
uppnås i de finansiella rapporterna för moderföretaget som i rapporteringen för koncernen
(RFR 2, s. 6).
4.5.4 Årsredovisningslagen
ÅRL grundas på direktiv från EU och består av föreskrifter av hur årsredovisning,
koncernredovisning och delårsrapporter skall offentliggöras och upprättas. ÅRL ska tillämpas
av aktiebolag, handelsbolag med minst en juridisk delägare, ekonomiska föreningar och även
bokföringsskyldiga stiftelser. ÅRL innehåller 10 kapitel som redogör olika ämnen som
omfattar ett flertal paragrafer och underkategorier. De finansiella rapporter som utformas efter
ÅRL ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, vara lättillgängligt och
systematiskt uppställda samt följa god redovisningssed vilket innebär att den ska upprättas i
enlighet med tillämpade lagar och praxis (Nilsson 2015, ss. 55-56).
4.5.5 Bokföringslagen
BFL innehåller vägledande regler och direktiv om vem som är bokföringsskyldig, samt de
regler som finns för löpande bokföring och hur den ska summeras och avslutas.
Bokföringsskyldighet betyder att bokföring av alla affärshändelser ska äga rum på ett
systematiskt sätt så att händelserna kan registreras i en huvudbok och en grundbok. Alla
registrerade händelser ska även ha verifikationer. All information om räkenskaperna ska
arkiveras och sparas i landet i sju år. Bokföringsskyldigheten innebär också att upprätta
årsredovisning alternativt årsbokslut. Bokföringsskyldiga är alla aktiebolag, handelsbolag och
ekonomiska föreningar, samt en del ideella föreningar och stiftelser (Nilsson 2014 ss. 54-55).

4.6 Harmonisering av IFRS och det svenska regelverket
Sverige har i samband med att RR grundades i slutet av 1980-talet arbetat med att
harmonisera normgivningen i Sverige för att få den att överensstämma med internationell
redovisningspraxis i högre utsträckning (Nilsson 2014, s. 67). Anammandet av IFRS genom
EU:s regleringskrav år 2005 var därför inget som ledde till några drastiska förändringar för
Sverige då landet redan hade infört många av IFRS-standarderna i den svenska redovisningen
(Hellman 2011, s. 62). En viktig skillnad mellan det svenska antagandet före EU-antagandet
var emellertid att det tidigare antagandet var en mjuk adoption, dvs. de svenska normerna var
"förklarande rekommendationer" med svag rättslig verkställighet (Hellman 2011, s. 62).
En annan viktig aspekt inom svensk redovisning är att bokföring används som underlag för
fastställande av skattepliktig inkomst (Marton 2017, s. 207). Länken mellan redovisning och
beskattning går båda vägarna. Redovisningsreglering påverkar beräkningen av skattepliktig
inkomst och inkomstskattelagen påverkar mätningen av intäkter i redovisningen. Detta har
effekt på separata och individuella finansiella rapporter hos juridiska personer, men påverkar
inte koncernredovisningen. På grund av kopplingen mellan redovisning och beskattning är det
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inte tillåtet för juridiska personer att anta fullständig IFRS för finansiella rapporter. Den
svenska riksdagen ville inte att IASB skulle ha en direkt påverkan på skattepliktig inkomst i
svenska företag. Vidare ansågs IFRS vara en olämplig grund för beskattning, eftersom deras
principbaserade karaktär kan göra det svårt för domstolarna att göra beslut i skattefall (Marton
2017, s. 208). Under tiden begränsades skillnaderna mellan koncern- och separata finansiella
rapporter. Ett antal stycken i ÅRL tillåter juridiska personer (både moderbolag och
dotterbolag) inom koncerner som tillämpar IFRS i koncernens finansiella rapporter att
frivilligt anta IFRS inom ett begränsat antal redovisningsområden. Det finns även olika krav i
ÅRL för noterade och icke-börsnoterade bolag, för publika och icke-publika bolag, samt för
stora och små bolag (Marton 2017, s. 208).
De svenska regelverken och IFRS är principbaserade regelverk och K3 bygger i grunden på
IFRS for SMEs. Därför är de flesta områden likvärdiga mellan K3 och IFRS och på vissa
områden finns idag inga eller mycket små skillnader mellan regelverken. IFRS är dock ett
mycket mer detaljerat regelverk och innehåller avsevärt mer information och detaljerad
vägledning i ett flertal olika frågor (Ericsson 2014).
IFRS har på flera sätt och under en längre tid haft både ett explicit och ett implicit inflytande
på den finansiella rapporteringen i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att IFRS påverkan
är väsentlig på svensk redovisning (Marton 2017, s. 216). IFRS har stor legitimitet i den
svenska redovisningen. Samtidigt begränsar den starka kopplingen mellan finansiell
rapportering och beskattning införandet av fullständig IFRS i stor skala i Sverige, särskilt i
separata och individuella finansiella rapporter. Dessutom finns svenska redovisningsregler
som är ganska annorlunda jämfört med IFRS, som speciellt används av små företag (Marton
2017, s. 216).

4.7 Kulturdimensionsteori enligt Hofstede
Professor Hofstede har gjort en av de största och mest omfattande studierna om hur olika
egenskaper på en arbetsplats påverkas av kultur. Hofstede definierar kultur som “Den
kollektiva programmeringen av sinnet för att särskilja medlemmar av en grupp eller kategori
av människor från de andra” (Hofstede 1980, s. 21). Genom att jämföra olika länder med
varandra resulterade Hofstedes studie i fyra olika dimensioner som klarlägger nationell kultur.
De fyra dimensionerna är: Individualism (IDV), power distance (PDI), masculinity (MAS)
och uncertainty avoidance (UAI)(Hofstede 1980, s. 11).
4.7.1 Individualism kontra collectivism
Den grundläggande frågan inom IDV är om medlemmarna i ett samhälle definierar sig själva
som “jag” eller “vi”. Hofstede (1980) menar att till den grad människor i ett samhälle ur ett
socialt perspektiv kan ta hand om sig själva och sina närstående uttrycks som IDV. Motsatsen
till IDV är collectivism där medlemmarnas självbild är som en grupp (Hofstede 1980, s. 148).
4.7.1.1 IDV i Ryssland
Ryssland har en låg grad av IDV. Familj, vänner och grannar är extremt viktiga för att ta sig
igenom de vardagliga utmaningarna. Relationer är avgörande för att erhålla information, att
kritisk introducera människor och för att framgångsrikt fullborda förhandlingar. Relationer
måste vara personliga, autentiska och fullt pålitliga innan fokus läggs på uppgifter och ansvar
(Hofstede & Hofstede 2005, ss. 78-79).
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4.7.2 Power distance
Den grundläggande frågan inom PDI är huruvida ett samhälle hanterar ojämlikhet mellan dess
medlemmar. Hofstede (1980) förklarar den grad av hur de mindre kraftfulla medlemmarna i
ett samhälle förväntar sig och accepterar att makten fördelas orättvist inom samhället genom
dess grad av PDI. På så sätt förklarar en hög grad av PDI att medlemmarna accepterar den
hierarkiska strukturen i samhället, där alla har sin plats utan någon förklaring om varför
samhället ser ut på det sättet (Hofstede 1980, s. 65).
4.7.2.1 PDI i Ryssland
Hofstede och Hofstede (2005, s. 152) konstaterar att Ryssland är ett av de länder i världen
som har högst grad av PDI. Det är extremt centraliserat då mer än två tredjedelar av alla
utländska investeringar går till Moskva där 80 procent av alla finansiell potential är
koncentrerad. Beteendet måste reflektera och representera rollernas status inom alla områden
av affärsinteraktioner, till exempel vid besök, förhandlingar, samarbeten och så vidare. Det
representerar ett hierarkiskt tillvägagångssätt i landet och det finns tydliga uppdrag för alla
uppgifter (Hofstede & Hofstede 2005, s. 152).
4.7.3 Masculinity kontra femininity
Graden av MAS är ett mått på prestation, hjältemod, självsäkerhet och materiella belöningar
för framgång i ett samhälle. I ett samhälle vars nivå på MAS är hög är ofta ett samhälle med
hög konkurrenskraft. Motsatsen till MAS är femininity vilket är ett samhälle som mer
innefattar sig med samarbete, blygsamhet, livskvalitet och att ta hand om de svaga (Hofstede
1980, s. 177).
4.7.3.1 MAS i Ryssland
Ryssland har en relativt låg nivå av MAS. Ryska invånare underskattar sina personliga
prestationer, insatser och kapacitet och pratat väldigt blygt om sig själva såväl på arbetsplatser
som vid mötet med en främling. Dominant beteende kan vara accepterat när det kommer från
chefen men det uppskattas inte bland anställda (Hofstede & Hofstede 2005, ss. 120- 121).
4.7.4 Uncertainty avoidance
Den grundläggande frågan inom UAI är huruvida ett samhälle försöker styra framtiden för att
förutspå framtida händelser eller om samhället bara låter det ske. UAI är ett mått på hur ett
samhälle hanterar osäkerhet, kontroll och dess uttryck av känslor. UAI definieras som i vilken
grad medlemmarna i ett samhälle känner sig obekväma med oklarheter och osäkerheter. Ett
samhälle med en stark UAI tenderar ofta att inneha starka etiska regler och koder samt att de
är intoleranta mot andra åsikter och tankar. Ett samhälle med en svag UAI tenderar å andra
sidan att ha ett mer avslappnat synsätt där de snarare har principer än regler som styr
samhället (Hofstede 1980, s. 110).
4.7.4.1 UAI i Ryssland
Enligt Hofstede och Hofstede (2005, s. 303) har Ryssland en väldigt hög nivå av UAI som
tyder på att människor i Ryssland ofta känner sig osäkra i tvetydiga situationer. Detaljerade
planeringar och genomgångar är väldigt vanligt förekommande. Den ryska befolkningen
föredrar att ha mycket kontext och bakgrundsinformation i olika situationer. Så länge de
samspelar med de som beaktas som främlingar, så är formalitet och distans normen.
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4.8 Kulturteori enligt Gray
Professor Gray har genom en fördjupad studie av Hofstedes kulturella teori kopplat samman
Hofstedes kulturella faktorer ur ett redovisningsperspektiv. Gray’s syfte med studien var att
studera hur de kulturella och miljömässiga faktorerna påverkar ett lands redovisningssystem.
Grays studie resulterade i ett förslag om att redovisningsvärden härrör från sådana kulturella
dimensioner, vilket i sin tur påverkar redovisningssystemen. Gray identifierar utifrån detta
resultat fyra viktiga bokföringsvärden eller dimensioner vilka är: professionalism kontra
lagstadgad kontroll, enformighet kontra flexibilitet, konservatism kontra optimism samt
sekretess kontra transparens (Gray 1988, ss. 1-8). Vid koppling av Gray’s kulturteorier med
RAS framkommer det att RAS står för: lagstadgad kontroll, enformighet, konservatism och
sekretess (Borker 2012, s. 321).
4.8.1 Professionalism kontra lagstadgad kontroll
Denna dimension ser till användandet av professionell bedömning och självreglering i motsats
till att agera i överensstämmelse med strikta lagkrav och lagstiftningskontroll. Syftet med
denna dimension är att avgöra hur väl en redovisningskonsult eller revisor kan anta en
självständig förhållningssätt och utöva sina professionella bedömningar eller huruvida det
finns strikta krav på att lyda de lagar och regler som verkar i landet. Förhållningssätt för hur
redovisningskonsulter ska gå tillväga i upprättandet av finansiella rapporter är något det finns
stora kontraster i inom olika delar av världen. Med hög professionalism följer en svagare
maktdistans, där individen strävar efter att få en större roll och där alla individer i samhället
accepteras (Gray 1988, s. 8).
Gray kopplar samman sina egna teorier med Hofstedes teori då han genom sin studie såg
starka kopplingar mellan professionalism, IDV och UAI. Ett samhälle som har hög
professionalism tenderar även att ha en stark tro på enskilda personers beslut och
självständighet vilket innebär att IDV är stark i ett sådant land. Ett sådant samhälle strävar
inte efter att ha strikta regler och har en hög tro på ett “rent spel” vilket är ett tecken på ett
svagt UAI. I ett sådant samhälle finns också en koppling till PDI (Gray 1988, s. 9).
4.8.2 Enformighet kontra flexibilitet
Denna dimension handlar om nivån på verkställighet av standardiserad och konsekvent
redovisningspraxis. Denna dimension är av stor vikt då jämförbarhet, följdriktighet och
enhetlighet är grundläggande kriterier enligt alla världens redovisningsprinciper. Enformighet
har starka kopplingar till Hofstedes UAI då det finns ett behov av att ha en förklaring till allt
som sker, skrivna regler och lagar samt redovisningspraxis. IDV i ett samhälle med hög
enformighet tenderar att vara låg och sammankopplas mer mot ett kollektivt samhälle. I ett
sådant samhälle finns en stark tro på ordning och organisation (Gray 1988, s. 9).
4.8.3 Konservatism kontra optimism
Denna dimension innebär ett vaksamt och försiktigt tillvägagångssätt för mätning av
redovisningen, i motsats till en mer optimistisk och riskbaserad strategi. Konservatism innebär
försiktighet vilket inom redovisningspraxis innebär att redovisningskonsulter och revisorer är
försiktiga vid mätning av tillgångars värde och undervärderar snarare än att övervärderar
tillgångarna. Detta är vanligt i de kontinentala länderna i Europa där bankerna är de främsta
kapitalgivarna och är ett långsiktigt synsätt. Ett land med hög nivå på konservatism har ofta
en hög nivå av UAI då de strävar efter att ha låga vinster och trygga framtiden genom att
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undvika osäkra utfall. Länder, till exempel USA, vilka har låg konservatism tenderar att ha en
låg grad av UAI och strävar efter högre vinster på kort sikt (Gray 1988, s. 10).
4.8.4 Sekretess kontra transparens
Denna dimension syftar till nivån av sekretess och begränsningar i informationsutbyte, i
motsats till en mer transparent och offentligt ansvarsfull strategi. Det förklarar graden av
information som offentliggörs av företaget. Sekretess kan jämföras med konservatism och
innebär att redovisningskonsulten ska ta en försiktig inställning i besittning gällande
upprättandet av företagets finansiella rapporter. Det finns en stor variation mellan graden av
sekretess i olika länder. Det är vanligt med en hög nivå av sekretess i de kontinentala länderna
i Europa medan USA och Storbritannien är mer inställda på en transparent redovisning (Gray
1988, s. 11). Då det förekommer ett behov av att begränsa den offentliga informationen för att
undvika framtida konflikter kopplar Gray sekretess till UAI. Gray finner även en koppling
mellan sekretess och collectivism på grund av den medkänsla och oro som skapas gentemot
de involverade i företagen istället för de externa intressenterna. Gray finner till sist också en
koppling hos en hög nivå av sekretess med PDI då alla medlemmar i samhället ej får tillgång
till samma information och medlemmarna i samhället analyserar inte varför det är på det sättet
(Gray 1988, s. 11).
4.8.5 Gray’s hypoteser
Grays studie om hur de kulturella och miljömässiga faktorerna påverkar ett lands
redovisningssystem resulterar i följande fyra hypoteser:
Hypotes 1: Ju högre ett lands nivå av IDV är och ju lägre nivån av UAI och PDI är, ju mer
sannolikt är det att landet har en hög nivå av professionalism (Gray 1988, s. 9).
Hypotes 2: Ju högre ett lands nivå av UAI och PDI är och ju lägre nivån av IDV är, ju mer
sannolikt är det att landet har en hög nivå av enformighet (Gray 1988, s. 10).
Hypotes 3: Ju högre ett lands nivå av UAI är och ju lägre dess nivå av IDV och MAS är, ju
mer sannolikt är det att landet har en hög nivå av konservatism (Gray 1988, s. 10).
Hypotes 4: Ju högre ett lands nivå av UAI och PDI är och ju lägre dess nivå av IDV och MAS
är, ju mer sannolikt är det att landet har en hög nivå av sekretess (Gray 1988, s. 11).
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5 Empiri och analys
5.1 Inledning
Empirin som samlats in till denna studie är främst ryska företags årsredovisningar men även
annat vetenskapligt material. Årsredovisningarna har granskats noggrant och ett flertal
olikheter har observerats mellan rapporterna upprättade enligt IFRS och enligt RAS. För att
exemplifiera dessa och dess påverkan på de finansiella rapporterna har vi valt att framställa
fyra olika typfall, vilka utgår från två fiktiva företag, för att göra det tydligt och lättare att
tolka dessa olikheter. Detta kapitel innehåller en presentation och analys av samtliga typfall i
studien. Varje typfall står presenterat var och en för sig i varsitt underkapitel. Efter
beskrivningen av typfallen följer tillämpning av de olika regelverken IFRS och RAS, för att
belysa de skillnader som finns, samt en tolkning av regelverken. Avslutningsvis analyseras
typfallet med hjälp av regelverken och annat vetenskapligt material.

5.2 Typfall 1 - Skillnader i tillämpning av IFRS
5.2.1 Beskrivning av typfall
Det första typfallet belyser de skillnader som finns vid tillämpning av IFRS i de finansiella
rapporterna i svenska och ryska koncerner. Det bygger på två fiktiva koncerner, svenska
Koncern Swe och ryska Koncern Rus. Dessa koncerner belyser de skillnader som finns
mellan länderna vid implementering av IFRS i redovisningen, med andra ord huruvida de
olika ländernas rapporter skiljer sig även då de använder sig av samma regelverk.
Avslutningsvis sammanställs typfallets resultat i en analys. I detta typfall behandlas
moderbolagets finansiella rapporter, alltså de som upprättar koncernredovisning.
Koncern Swe är ett internationellt svenskägt börsnoterat företag som tillämpar IFRS i sin
koncernredovisning. Koncern Swe har ett flertal olika dotterbolag. Koncern Rus är ett
internationellt ryskägt börsnoterat företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning. Även
Koncern Rus har ett flertal dotterbolag.
5.2.2 Tillämpning av IFRS i Koncern Swe
Från år 2005, i samband med införandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
2002/1606/EU, är det obligatoriskt för svenska börsnoterade företag att tillämpa IFRS. Då
Koncern Swe tillhör denna kategori tillämpar de IFRS i sin koncernredovisning. Genom
börsavtal framgår det att Koncern Swe är en IFRS-koncern och enligt BFNAR (2012:3)
framkommer det att moderbolaget i Koncern Swe inte får tillämpa K3 utan ska tillämpa RFR
2 i den juridiska personen. RFR 2 har utgångspunkt i de IFRS-standarder som är tillämpade
enligt EU och anpassas därefter genom tillägg och undantag. Detta beroende på huruvida
IFRS-standarderna motarbetar ÅRL eller gör så att skattesituationen för det svenska bolaget
blir annorlunda jämfört med andra företag som använder alternativa regelverk (Ericsson
2014). Vidare anges att det ser annorlunda ut för dotterbolag som inkluderas i en
koncernredovisning inom en IFRS-koncern likt Koncern Swe. Där finns istället möjlighet att
tillämpa såväl RFR 2 som K3 eller K2 beroende på storlek (Nilsson 2014, s. 77).
Tillämpningen av IFRS i Koncern Swe visas i nedanstående figur.
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Figur 5.1 Uppbyggnad av redovisningsstandarder – svenska koncerner

5.2.3 Tillämpning av IFRS i Koncern Rus
Från år 2012 är det obligatoriskt för alla enheter vars värdepapper är noterade på börsen att
upprätta finansiella rapporter enligt IFRS i koncernredovisningen. Federal Law No. 208 "On
the consolidated financial statements”, daterad den 27 juli år 2010, anger att i en börsnoterad
IFRS-koncern i Ryssland är det obligatorisk att upprätta koncernredovisning enligt IFRS (1
kap. art. 3 Federal Law no. 208). Vidare anges att samtliga enheter inom koncernen även ska
upprätta fristående (separata) finansiella rapporter i enlighet med RAS i skattesyfte.
Dotterbolagen i Koncern Rus är också tillåtna att frivilligt tillämpa IFRS-standarder i sin
årsredovisning. Vid tillämpning av IFRS ska dubbla rapporter upprättas enligt de två olika
regelverken (Bagaeva 2008, s. 158). Tillämpningen av IFRS i Koncern Rus visas i
nedanstående figur.
Figur 5.2 Uppbyggnad av redovisningsstandarder – ryska koncerner
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5.3 Analys om skillnader i tillämpning av IFRS i Sverige respektive
Ryssland
Sverige har i samband med att RR grundades i slutet av 1980-talet arbetat med att
harmonisera normgivningen i Sverige och få den att överensstämma med internationell
redovisningspraxis i högre utsträckning (Nilsson 2014, s. 67). Anammandet av IFRS genom
EU:s regleringskrav år 2005 var därför inget som ledde till några drastiska förändringar för
Sverige då landet redan hade infört många av IFRS-standarderna i den svenska redovisningen
(Hellman 2011, s. 62). IFRS är, och har under en längre tid, haft en viktig plats i svensk
redovisning (Marton 2017, s. 207).
Det framkommer tydligt att IFRS har haft en stor påverkan på svensk redovisningspraxis
vilket kan utläsas av hur det svenska regelverket är uppbyggd. Utgångspunkten i RFR 2 ligger
i EU:s IFRS-standarder. Utifrån dessa standarder skapas sedan undantag och tillägg beroende
på hur väl de samverkar med svensk lagstiftning (Ericsson, 2014). Även K3 är starkt
ihopkopplat med IFRS då K3 upprättats inom ramen för ÅRL men följer huvudsakligen
uppbyggnaden av IFRS for SME:s (BFN 2017). Både RFR 2 och K3 är också i sin grund
principbaserade regelverk likt IFRS. IFRS betraktas dock inte som ett lämpligt underlag för
beskattning i Sverige, därav att moderbolag och dotterbolag i Koncern Swe ska upprätta
finansiella rapporter enligt RFR 2, K3 eller K2 för att beräkna skattepliktig inkomst. Det
kommer till att ha en effekt på separata och individuella finansiella rapporter, men påverkar
inte koncernredovisningen (Marton 2017, s. 208).
De största problemen med implementeringen av IFRS i Ryssland har varit de grundläggande
skillnaderna mellan nationella och internationella standarder och redovisningspraxis på grund
av historiska, kulturella och juridiska sedvänjor (Ender & Oguz 2017, s. 190). Eftersom RASrapporter fortfarande är obligatoriska för ryska företag i skatterapportering har affärsenheter
ingen motivation att anta IFRS (Borker 2012, s. 314). Vid införandet av IFRS listade Sokolov
och Kovalev (1996 ss. 758-761) sju viktiga förändringar inom redovisningspraxis som
uppkom vid implementering av IFRS som skulle försvåra en harmonisering mellan IFRS och
RAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förändring av de huvudsakliga användarna av bokslutet
Införandet av “rättvisande bild”
Användning av "substance over form”
Betydelse av professionell bedömning
Bred användning av verkligt värde
Separation av skatt och finansiell bokföring
Separation av förvaltning och ekonomisk redovisning

I Koncern Rus kan dessa skillnader i regelverken komma till att skapa stora problem då RAS
och IFRS skiljer sig helt i ett flertal väsentliga aspekter. RAS och IFRS är två helt skilda
regelverk utan någon vidare koppling till varandra. Grundprinciperna i IFRS bygger på att
rapporterna ska upprättas med beaktning till aktieägare och andra intressenter medan RAS
grundprincip är att utforma rapporter främst till användning för skattemyndigheterna. RAS
visar fortfarande tydliga tecken på användning av “form over substance”, det finns inga
bestämmelser om rättvisande bild, revisorer och redovisningskonsulter vågar inte använda sin
professionella bedömning, det finns inga bestämmelser om verkligt värde, det finns ingen
separation mellan skatt och finansiell bokföring och det finns ingen separation mellan
förvaltning och ekonomisk redovisning.
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Det framkommer stora svårigheter i att översätta och skapa förståelse för det principbaserade
tillvägagångssättet hos IFRS för de som arbetar med redovisning i Ryssland (Vysotskaya &
Prokofieya 2013, s. 312). Svårigheterna uppkommer då det skapar bristfälliga förutsättningar
för ryska redovisningskonsulter att förstå regelverket då deras tillvägagångssätt och utbildning
i grunden är regelbaserat. De måste gå från att utöva ett regelbaserat system till ett
principbaserat system vilket kräver omfattande förändringar i grundvärderingar, utbildning,
tankesätt och kunskaper. Då det också krävs att dessa redovisningskonsulter måste pendla
mellan att upprätta rapporter enligt de olika regelverken beroende på vilka slags rapporter som
behandlas för tidpunkten blir processen väldigt omfattande och problematisk.
Det medför en extra kostnad och extra arbetstimmar för företag att upprätta en dubbel
uppsättning finansiella rapporter (Bagaeva 2008, s. 158). Enligt undersökningen av Combs,
Samy & Myachina (2013, s. 37) belystes också att 19 procent av de svarande ryska
revisorerna inte såg några som helst fördelar med att upprätta finansiella rapporter och 57
procent ansåg att bilden som skapades genom rapporterna inte överensstämmer med
verkligheten. Dessa aspekter i kombination med okunskap och bristfällig utbildning inom
internationella redovisningsstandarder (Vysotskaya & Prokofieya 2013, s. 37) ger en väsentlig
förklaring om varför ryska företag ofta känner sig omotiverade och väldigt sällan väljer att
uppföra rapporter enligt IFRS.
Det uppstår ett problem i Koncern Rus om moder- och dotterbolagen inte väljer, eller endast
vissa enheter väljer, att upprätta dubbla rapporter enligt IFRS. Då kommer de finansiella
rapporterna i dessa bolag inte att vara enhetliga i koncernen och med koncernredovisningen.
Koncern Rus kommer då ha vilt skilda rapporter enligt två helt separata regelverk med helt
separata grundvärderingar och regler. Det blir svårt att skapa en rättvisande bild av företaget
och att göra interna bedömningar genom att jämföra bolagen och att göra långsiktiga
prognoser då det inte finns någon förbindelse och samhörighet i koncernens olika finansiella
rapporter. Det skapar även svårigheter för externa intressenter, framförallt internationella men
även nationella, då de vill studera företaget djupare, få en bättre bild av företaget och göra
bedömningar om eventuella investeringar eller tillförlighet till företaget.
De tydliga skillnaderna som syns mellan figur 5.1 och figur 5.2 är den uppenbara aspekten att
Koncern Swe har ett väldigt mycket mer välutvecklat och detaljerat system än vad Koncern
Rus har. Detta förklaras av det väldigt tidiga påbörjandet av harmonisering av svenska och
internationella redovisningsstandarder. Sverige har ända sedan 1980-talet anpassat sin
redovisning till internationella redovisningsstandarder och har sedan år 2005 enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 haft IFRS som obligatoriskt
regelverk för koncernredovisning hos börsnoterade bolag. Då det svenska regelverket
samtidigt är principbaserat, i likhet med IFRS, skapas väldigt stora fördelar i att lättare
harmonisera svensk redovisningspraxis med IFRS. Ryssland å andra sidan har inte alls haft de
förutsättningarna som Sverige har haft. Börsnoterade bolag i Ryssland har endast haft
obligatorisk tillämpning av IFRS i koncernredovisning sedan år 2012 (Alon 2013, s. 44). Det
gör att Ryssland redan här ligger många år efter i utvecklingen av att upprätta finansiella
rapporter enligt IFRS till skillnad från EU-länderna. Då deras redovisningssystem från början
också skapades som ett regelbaserat system av finansministrar för att tillfredsställa
myndigheter skapades stora problem vid försöken att harmonisera RAS med IFRS då
grundvärderingarna i regelverken från början är totalt olika (Deloitte 2017; Scheider & Bitzi
2010, s. 3).
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För att Ryssland ska kunna harmonisera sin redovisning med IFRS på ett välfungerande sätt
krävs snarare en förändring av grundstenarna i regelverket än att försöka ändra om och
anpassa det nuvarande regelverket. I svenska bolag är även synen på redovisning helt
annorlunda mot den ryska synen. En väsentlig skillnad finns i syftet för användning av de
finansiella rapporterna då svenska bolag använder de finansiella rapporterna som ett viktigt
verktyg och hjälpmedel som ska tillgodose behovet av underlag för styrning och kontroll av
verksamheten (BFN 2017). Detta kräver ett välutvecklat system av principer för olika sorters
bolag. Då det huvudsakliga syftet för användning av finansiella rapporter enligt RAS är
skatterapportering, och inte som ett verktyg åt ledningen för att optimera verksamheten, har
det aldrig uppkommit ett behov av att utveckla redovisningssystemet i den utsträckningen
som det gjort i Sverige.
IFRS är ett principbaserat regelverk medan RAS är ett regelbaserat regelverk vilket i
kombination med den stora bristen på kunskap inom redovisning i Ryssland skapar
misstankar om att det finns stora brister i de kvalitativa egenskaperna enligt IASB:s
föreställningsram, både inom koncernen och vid jämförandet med andra företag. Ryska
redovisningskonsulter ser inte något syfte med att lära sig det internationella regelverket, då
de inte ser några fördelar med att upprätta finansiella rapporter och inte heller vågar använda
sig av sin professionella bedömning (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 40; 42).

5.4 Typfall 2 - Finansiella rapporters innehåll och uppställning
5.4.1 Beskrivning av typfall
Typfall 2 grundar sig på ryska fiktiva Koncern Rus. Här uppmärksammas skillnaderna mellan
IFRS och RAS i de finansiella rapporternas uppbyggnad och innehåll. Koncern Rus består av
ett moderbolag samt ett flertal dotterbolag. Företaget är ett internationellt verkande
börsnoterat bolag på en reglerad marknad. Moderbolaget i Koncern Rus upprättar de
finansiella rapporterna enligt IFRS. Dotterbolagen upprättar däremot de finansiella
rapporterna enligt RAS. Avslutningsvis sammanställs typfallets resultat i en analys. I detta
typfall behandlas både moderbolaget och dotterbolagens finansiella rapporter.
5.4.2 Skillnader i redovisning mellan IFRS och RAS
I bilaga 2 presenteras de skillnader i redovisningen mellan IFRS och RAS vilka ligger till
grund för typfall 2 och dess tillhörande analys.
5.4.3 Finansiella rapporters uppställning enligt IFRS och RAS
I nedanstående tabell visas en sammansättning av finansiella rapporters delar för respektive
regelverk. Därefter beskrivs vilka huvudposter som ska ingå i dessa delar.
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Tabell 5.1 Finansiella rapporters uppställning enligt IFRS och RAS

IFRS
- Balansräkning, med en
jämförande period
- Resultaträkning

-

- Förändringar i eget kapital

-

- Kassaflödesanalys

-

RAS
Balansräkning, med två
jämförande perioder
Resultaträkning
Bilagor till balans- och
resultaträkningen
Bilaga med förändringen i eget
kapital

- Noter
Enligt IAS 1 p. 9 i IFRS ska dessa delar innehålla ekonomisk information om verksamhetens
tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader, inklusive vinster och förluster,
tillskott av och värdeöverföring till ägare i deras egenskap av ägare, och kassaflöden.
Enligt 2 kap. 5 art. 402-FZ i RAS ska dessa delar innehålla ekonomisk information om
verksamhetens ekonomiska aktivitet, tillgångar, skulder, finansiella källor för ekonomiska
aktiviteter, intäkter, kostnader och andra ekonomiska federala standarder.

5.5 Analys om skillnader i finansiella rapporters innehåll och
uppställning vid tillämpning av IFRS respektive RAS
I bilaga 2 framställs exempel på skillnader i redovisningen vid upprättandet av finansiella
rapporter enligt IFRS och RAS. Genom dessa skillnader framkommer att IFRS arbetar för att
ge en rättvisande bild av företagen och att på ett korrekt sätt visa de effekter som uppkommer
av olika händelser och transaktioner gällande intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. IFRS
är, till skillnad från RAS, flexibelt vid upprättandet av bokslut och företagen har inte specifika
krav på exakt hur de finansiella rapporterna ska utformas (Ernst & Young, 2016). Vid ett mer
flexibelt tillvägagångssätt ger det upprättare av finansiella rapporter rätt att skräddarsy
företagens finansiella rapporter utefter enskilda företags behov. Det ger intressenterna en ännu
mer rättvisande och tydlig bild av företagets finansiella position. IAS 1 ger vägledning hur de
finansiella rapporterna ska upprättas, inte en specifik kravlista på allt som krävs i detalj.
Exempelvis tar IAS 1 p. 54 och p. 82 upp de minimikrav som krävs i företags finansiella
rapporter, upprättade enligt IFRS, angående företagets finansiella ställning och den totala
resultaträkningen. Detta till skillnad mot RAS där specifika krav finns på vad de finansiella
rapporterna ska innehålla, vilka inte går att justera. I vissa avseenden saknas även vägledning
för hur redovisningen ska ske i RAS, vilket kan leda till bristfällig och felaktig information i
rapporterna. I de fall i bilaga 2 där det kan utläsas att “De ryska externa enheterna som
omfattas av lag 208-FZ är skyldiga att upprätta enligt IFRS” innebär det att endast finns
vägledning för de som omfattas av lag 208-FZ vilka är de typer av företag som måste upprätta
finansiella rapporter enligt IFRS. Någon vägledning för de som endast använder sig av RAS
existerar inte.
I vissa redovisningsregler krävs det upplysningar och professionell bedömning vid
upprättandet av rapporterna. Problematiken i Ryssland ligger i att de ryska revisorerna och
redovisningskonsulterna inte är bekväma med att göra egna professionella bedömningar vid
upprättandet vilket enligt IAS 1 p. 125 är ett krav vid tillämpningen av IFRS. Detta enligt den
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undersökning som utfördes av Combs, Samy & Myachina (2013, s. 42) vilken resulterade i att
75 procent av de tillfrågade svarade “nej” på frågan om de kände sig bekväma med att utföra
egna bedömningar vid upprättandet av finansiella rapporter. Vid exempelvis värdering av
vissa tillgångar och skulder krävs det en uppskattning av effekter av osäkra framtida
händelser, i framtiden men även under rapporteringsperioden (IAS 1 p. 126). IAS 1 uppger
tydligt att "antagandena och andra källor till osäkerhet i bedömningar som anges i enlighet
med p. 125 avser de uppskattningar som kräver ledningens svåraste, subjektiva eller
komplexa bedömningar". Antaganden, bedömningar och uppskattning om osäkerhet är inget
de ryska redovisarna tillämpar vid upprättandet av finansiella rapporter.
Enligt IAS p. 125 ska företag vid rapportperiodens slut upplysa om antaganden och
uppskattning om andra viktiga osäkerheter för framtiden. Dessa antaganden kan innebära
värdejusteringar av tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår. De
upplysningar som ska finnas i noterna angående dessa tillgångar och skulder är; deras karaktär
och deras redovisade värde vid rapportperiodens slut. IASB, vilka har gett ut IFRSstandarderna, skriver att syftet med finansiella rapporter är att "Tillhandahålla information om
ett företags finansiella ställning och resultat samt förändringar i den ekonomiska ställningen.
Informationen är användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska
frågor” (IASB föreställningsram 1989 p. 12). De ryska redovisningskonsulterna upprättar
dock fortfarande de finansiella rapporterna främst för användning för skatterapportering och
information med avseende till staten och inte för de externa intressenterna (Combs, Samy &
Myachina 2013, s. 40). Rysslands uppfattning om framtagandet av finansiella rapporter skiljer
sig därför från IASB:s uppfattning. RAS strikta regler och även deras bristfälliga vägledning
inom vissa delar finns kvar då de från början endast upprättade finansiella rapporter med
avseende för staten, externa användare var tidigare frånvarande i Ryssland (Borker 2012, s.
314). De lever kvar i detta tankesätt än idag och de finansiella rapporterna är fortfarande i hög
grad upprättande till hänsyn för staten istället för företagens intressenter (Combs, Samy &
Myachina 2013, s. 40). Ryska koncerner är de enda som obligatoriskt måste upprätta sina
finansiella rapporter enligt IFRS då dotterbolag eller små ryska företag fortfarande tillämpar
RAS som obligatoriskt regelverk (1 kap. art. 3 Federal Law no. 208).
De finansiella rapporterna enligt IFRS och RAS består av liknande delar. I IFRS är det IAS 1
som föreskriver innehållet och i RAS är det Federal law “On accounting” no. 402-FZ. Då de
är snarlika signalerar det att rapporterna då borde vara lika varandra. Delarna är dock inget
som styr innehållet i de olika delarna och det är i innehållet regelverken skiljer sig väsentligt.
IAS 1 p. 1 beskriver syftet med utformningen av finansiella rapporter följande:
Denna standard föreskriver grunden för utformning av generella finansiella rapporter
för att säkerställa jämförbarhet både med företagets egna finansiella rapporter för
tidigare perioder och med andra företags finansiella rapporter. Den innehåller
övergripande krav avseende de finansiella rapporternas utformning, riktlinjer för deras
struktur och minimikrav för innehållet i dem.
(IAS 1 p. 1)
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Till skillnad från det ovanstående syftet med utformning av finansiella rapporter enligt IAS 1
anger Federal law “On accounting” istället att:
Syftet med denna federala lag är att skapa enhetliga krav för redovisning, inklusive
bokslut, och att skapa en rättslig mekanism för bokföringsreglering [...]. Redovisning
är upprätthållande av dokumentärsystematiserad information om element, som anges i
denna federala lag, i enlighet med de krav som fastställs i denna federala lag och
förberedelser på grunden av finansiella rapporter.
(1 kap. art. 1 no. 402-FZ)
Både IFRS och RAS kräver att de finansiella rapporterna är upprättade på periodiserad basis.
IFRS kräver att jämförande information redovisas i föregående och innevarande år medan
RAS kräver innevarande år och två tidigare perioder. Finansiella resultat, förändringar i eget
kapital, kontanta flöden och bilagor till de finansiella rapporterna kräver RAS dock bara att
det redovisas måste i innevarande och föregående period (Ernst & Young, 2016).
Ryssland har försökt implementera IFRS i RAS genom att kopiera de internationella
standarderna och tillämpa dem i RAS (Generalova, Soboleva & Sokolova 2016, s. 2). En
implementering av redovisningsstandarder av detta slag kommer aldrig att skapa en
harmonisering mellan olika regelverk då det saknas kunskap om och samhörighet i de två
olika regelverken. Det krävs en djupare förståelse av innebörden i de olika standarderna för att
Ryssland ska förstå hur just detta specifika lands regelverk differentierar sig gentemot IFRS
och hur dessa skillnader kan tas i beaktning för att de på ett välfungerande sätt ska kunna
harmonisera sin redovisningspraxis med IFRS.

5.6 Typfall 3 - Skillnader i goodwill i redovisningen hos Koncern
Rus
5.6.1 Beskrivning av typfall
Det tredje typfallet utgår från Koncern Rus som upprättar finansiella rapporter enligt både
IFRS och RAS i koncernredovisningen. Typfall 3 gör en djupgående undersökning och lyfter
fram konkreta skillnader mellan de olika regelverken IFRS och RAS och dess påverkan på de
finansiella rapporterna när det gäller goodwill. Typfall 3 utgår från resultat som framkommit
vid granskning av ryska företags årsredovisningar vilka upprättar officiella finansiella
rapporter både enligt IFRS och RAS. En avslutande analys av resultatet utförs med hänsyn till
de kvalitativa egenskaperna enligt IASB. Typfall 3 behandlar moderbolagets finansiella
rapporter, alltså de som upprättar koncernredovisningen. Balansräkningarna speglar de regler
gällande huruvida balansräkningar ska ställas upp utifrån de två olika regelverken när det
gäller antal jämförande år och ordningen på åren.
Moderbolaget i Koncern Rus förvärvade ett dotterbolag under räkenskapsåret 2017.
Dotterbolaget hade ett redovisat värde av tillgångar på 180 000€. Utöver detta värde hade det
ett känt varumärke, stor lojal kundkrets och personal med väldigt hög kompetens. Detta
innebar ytterligare immateriella tillgångar på 20 000€. Det verkliga värdet, köpeskillingen, på
dotterbolaget uppgick till 200 000€ vilket innebar att ett goodwill på 20 000€ uppstod vid
förvärvet.
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5.6.2 Finansiella rapporter för Koncern Rus enligt IFRS
I nedanstående tabell visas posterna immateriella tillgångar och goodwill i Koncern Rus
balansräkning. Balansräkningen är upprättad enligt IFRS. Båda posterna visas från slutet av år
2017 och 2016. Studien utgår från att år 2016 hade Koncern Rus immateriella tillgångar på 60
000€. År 2017 hade inte de immateriella tillgångarna förändrats däremot har det nya
goodwillvärdet tillkommit. Det som kan utläsas är att hela goodwillbeloppet redovisas under
posten goodwill i balansräkningen för år 2017.
Tabell 5.2 Balansräkning enligt IFRS – Koncern Rus

Balansräkning enligt IFRS

Slutet av år 2017

Immateriella tillgångar
Goodwill

50
40

Slutet av år 2016

50
20

5.6.3 Finansiella rapporter för Koncern Rus enligt RAS
I nedanstående tabell visas posten immateriella tillgångar i Koncern Rus balansräkning.
Balansräkningen är upprättad enligt RAS. Posten visas från slutet av år 2015, 2016 och 2017.
Studien utgår från att år 2015 hade Koncern Rus immateriella tillgångar på 60 000€. År 2016
hade de immateriella tillgångarna inte förändrats och var därmed redovisade till 60 000€. År
2017 har de ökat med 20 000€, till 80 000€. Det vi dock inte kan se direkt i balansräkningen
är om det är goodwillvärdet som ligger bakom ökningen på 20 000€ i de immateriella
tillgångarna då goodwill enligt RAS inte har en egen post.
Tabell 5.3 Balansräkning enligt RAS – Koncern Rus

Balansräkning enligt RAS

Immateriella tillgångar

Slutet av år 2015

75

Slutet av år 2016

70

Slutet av år 2017

90

5.7 Analys om skillnader i Goodwill i finansiella rapporter vid
tillämpning av IFRS respektive RAS
I typfall 3 beskrivs på vilket sätt goodwill redovisas i finansiella rapporter enligt IFRS
respektive RAS. Tydlig skillnad kan urskiljas i balansrapporterna mellan de olika
standarderna. När det gäller definitionen av goodwill är den dock densamma i både IFRS och
RAS. Goodwill definieras som oidentifierbara tillgångar vilka förväntas generera framtida
ekonomiska fördelar för företaget (IFRS 3, Bilaga A - Definitioner; RAS 14/2007). Både
IFRS och RAS säger även att goodwill uppkommer vid ett företagsförvärv och beräknas på
mellanskillnaden av köpeskillingen och det redovisade värdet av ett företag vid ett
företagsförvärv (IFRS 3 p. 32; RAS 14/2007). Enligt IFRS ska goodwill tas upp i
redovisningen under en separat post som heter goodwill. Goodwill ses som en typ av
immateriell tillgång men ska redovisas för sig själv då goodwill inte kan identifieras och
separeras från immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar kan däremot identifieras och
måste därför skiljas från goodwill (IAS 38 p. 11). I vår insamlade empiri har vi kunnat utläsa
att enligt RAS ska goodwill redovisas tillsammans med immateriella tillgångar och inte som
en separat post. Detta skulle kunna vara fallet i ovanstående balansräkning i tabell 5.3 som är
upprättad enligt RAS. Huruvida ett potentiellt goodwillvärde existerar eller inte under posten
immateriella tillgångar kan inte bekräftas då inga offentliga noter finns tillhanda som kan
säkerställa det. Det finns ingen mer vägledning i RAS gällande hur redovisning av goodwill
ska ske.
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När det gäller avskrivning och nedskrivning är även det en skillnad mellan de olika
regelverken. Enligt IFRS görs ingen avskrivning på goodwill eftersom ingen nyttjandeperiod,
ekonomisk livslängd, kan fastställas (IAS 38 p. 107). Däremot görs årligen ett
nedskrivningstest för att se om goodwillen minskat i värdet, i det fall görs en nedskrivning
(IAS 36 p. 24). När det gäller RAS är det tvärtom, de gör avskrivningar men inga
nedskrivningar. Enligt RAS skrivs goodwillen av i 20 år, men inte mer än förvärvarens
ekonomiska livslängd (RAS 14/2007).
Detta typfall angående goodwill speglar det resultat som framkommer av de årsredovisningar
som granskats i bilaga 1 när det gäller goodwill. Årsredovisningarna kommer ifrån de 25
största publika företagen, sett till jämnviktig mätning av intäkter, vinster, tillgångar och
marknadsvärde, enligt Forbes lista. I bilaga 1 kan det utläsas att de företag som har en officiell
finansiell rapport upprättad enligt RAS redovisar inte någon goodwill. Goodwill kan inte
påvisas direkt i balansräkningen och när de noter som finns granskas går det inte heller att
utläsa goodwill där, endast andra typer av immateriella tillgångar. Det påträffades även
finansiella rapporter som innehöll poster vid namn “Andra immateriella tillgångar”. Det
framgick dock inte någonstans vad den posten innehöll. Med andra ord går det inte att utläsa
någon goodwill i de finansiella rapporterna vilka är upprättade enligt RAS. Det har stark
koppling till den bristande vägledningen som föreligger i RAS (Borker 2012, s. 314) och
goodwill är ett tydligt exempel på då de ryska revisorerna inte vet hur de ska agera. Då flera
av de granskade företag även upprättade finansiella rapporter enligt IFRS där det i vissa fall
existerade ett goodwillvärde kan det anses anmärkningsvärt att det inte är upptaget i rapporten
enligt RAS. Då ett goodwillvärde finns med i rapporten upprättad enligt IFRS men inte i
rapporten upprättad enligt RAS för samma bolag signalerar det att rapporter enligt RAS inte
ger en helt rättvisande bild av företaget. De ryska revisorerna och redovisningskonsulterna har
dock möjligheten att anamma IFRS vägledning i de finansiella rapporterna som upprättas
enligt RAS (Ernst & Young, 2016), då RAS saknar vägledning för goodwill, bilaga 1 påvisar
dock att de inte gör det. Vid undersökningen av de ryska företagens finansiella rapporter
upptäcktes även att vissa rapporter upprättade enligt IFRS inte heller nämnde goodwill
överhuvudtaget (bilaga 1). Det signalerar att ryska företag inte anammar IFRS fullt ut och
goodwill är ett exempel på en viktig del som utesluts. Detta går hand i hand med att de ryska
standarderna har bristande vägledning för redovisning inom ett flertal områden och företagen
innehar då inte rätt kunskap för anammandet av IFRS (Borker 2012, s. 314).
För att informationen i finansiella rapporter ska vara till nytta för användare enligt IASB finns
fyra kvalitativa egenskaper; relevans, begriplighet, jämförbarhet och tillförlitlighet (IASB
föreställningsram 1989 p. 24). Vid användandet av finansiella rapporter som inte visar ett
tydligt goodwill påverkas intressenters förmåga att bedöma hur väl ett företag kan ta tillvara
på möjligheter och hur väl de kan agera vid förändring av verksamhetens förutsättningar.
Möjligheterna för att grunda framtida prognoser på informationen i de finansiella rapporterna
påverkas av hur informationen om tidigare företeelser redovisas (IASB föreställningsram
1989 p. 28). Av denna anledning saknar rapporten relevans vilket kan ses som negativt ur ett
intressentperspektiv.
Då rapporterna saknar en tydlig uppställning av de immateriella tillgångarna påverkas
begripligheten i rapporterna då siffror inte kan härledas till speciella poster. Informationen är
således inte lättbegriplig för användarna vilket är en väsentlig egenskap i de finansiella
rapporterna (IASB föreställningsram 1989 p. 25).
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IASB:s föreställningsram (1989) p. 25 anger att svårförståelig information inte får utelämnas
när användarna inte förstår den. Detta på grund av att just den informationen kan vara
avgörande och påverka viktiga beslutsfattande och måste därför också ingå i de finansiella
rapporterna. Denna punkt kan vara problematisk att uppfylla för intressenter av finansiella
rapporter upprättande enligt RAS då siffrorna inte går att härledas och tolka. Beloppet för till
exempel goodwill kan dock vara av stor betydelse för beslutsfattande och skapar ett dilemma
genom att intressenterna hamnar i ett omöjligt läge där de inte få utelämna informationen
samtidigt som de inte kan förstå sig på den.
För att egenskapen jämförbarhet ska uppfyllas ska presentationstekniker och
värderingsprinciper för transaktioner och händelser av samma art redovisas på ett enhetligt
sätt både i olika företag och i ett och samma företag över tid. Eftersom RAS inte har någon
specifik vägledning för hur goodwill ska redovisas och då ryska företag frivilligt får tillämpa
IFRS vägledning vid upprättande av finansiella rapporter enligt RAS, uppfylls inte denna
egenskap. Presentationstekniker och värderingsprinciper är inte enhetliga vilket försvårar
jämförbarheten väsentligt. Intressenterna får inte chansen att jämföra företag under en längre
period. Intressenterna får därför ingen uppfattning om företagets resultat och ställning samt
trender i företagen (IASB föreställningsram 1989 p. 39).
Informationen i finansiella rapporter måste vara korrekt och säker för att egenskapen
tillförlitlighet ska uppfyllas. I annat fall blir inte informationen användbar för intressenterna
och den kan även leda till bristfälligt beslutsfattande. Informationen i RAS är aktuell vilket
krävs för att egenskapen ska uppfyllas dock måste den vara fullständig och riktigt och inte
utelämna någon information vilket inte kan utläsas genom endast en samlad post för
immateriella tillgångar. Detta leder till att det inte kan avgöras om rapporten är tillförlitlig
eller inte (IASB föreställningsram 1989 p. 31).

5.8 Typfall 4 - Skillnader i intäkter i redovisningen hos Koncern Rus
5.8.1 Beskrivning av typfall
Det fjärde typfallet utgår från Koncern Rus moderbolag som upprättar finansiella rapporter
enligt både IFRS och RAS. Typfall 4 lyfter fram konkreta skillnader mellan de olika
regelverken IFRS och RAS gällande intäkter och dess påverkan på de finansiella rapporterna.
Typfallen utgår från slutsatser som dragits vid granskning av ryska företag vilka upprättar
officiella finansiella rapporter både enligt IFRS och RAS. Avslutningsvis sammanställs
typfallets resultat i en analys. Typfall 4 behandlar moderbolagets finansiella rapporter, vilket
är det bolag som upprättar koncernredovisning.
Koncern Rus säljer varor för 50 000€ till Buyer AB den 1 december 2016. Varorna delbetalas,
25 000€ i samband med leverans den 15 december 2016 och 25 000€ den 5 januari 2017.
Detta enligt ett skriftligt kontrakt som tecknades den 1 december 2016. Buyer AB är en
mycket trogen och pålitlig kund som i tio års tid handlat stora partier varor av Koncern Rus
flera gånger per år.
5.8.2 Finansiella rapporter enligt IFRS
I nedanstående tabell visas posten intäkter i resultaträkningen för Koncern Rus.
Resultaträkningen är upprättad enligt IFRS, IAS 18. Intäkterna från år 2016 och 2017 visas.
Vi utgår endast ifrån typfallets händelse, alltså inga övriga intäkter i koncernen år 2016 och
2017. Det som kan utläsas är att hela intäkten redovisas år 2016, inget redovisas år 2017.
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Tabell 5.4 Resultaträkning enligt IFRS - Koncern Rus

Resultaträkning enligt IFRS

Slutet av år 2017

Intäkter

Slutet av år 2016

0

50

5.8.3 Finansiella rapporter enligt RAS
I nedanstående tabell visas posten intäkter i Koncern Rus resultaträkning. Resultaträkningen
är upprättad enligt RAS 9/99. Intäkterna från år 2015, 2016 och 2017 visas. Vi utgår endast
ifrån typfallets händelse, alltså inga övriga intäkter i koncernen år 2015, 2016 och 2017. Det
som kan utläsas är att halva intäkten tas upp år 2016 och halva 2017.
Tabell 5.5 Resultaträkning enligt RAS - Koncern Rus

Resultaträkning enligt RAS

Intäkter

Slutet av år 2015

0

Slutet av år 2016

Slutet av år 2017

25

25

5.9 Analys om skillnader i intäktsredovisning enligt IFRS respektive
RAS
I typfallet om Koncern Rus och dess intäktsredovisning enligt två olika regelverk i
koncernens finansiella rapporter finner vi stora skillnader i hur företaget under samma
räkenskapsår redovisar sina intäkter. Detta beroende på vilket regelverk de tillämpar.
Kriterierna i intäktsredovisningen i de olika regelverken kan anses vara lika, men skillnader
har upptäckts i ett flertal av kriterierna. Det första kriteriet som ska uppfyllas enligt RAS för
när företag ska redovisa en intäkt är då: “Företaget har rätt att ta emot inkomsten vilket
bekräftas av konkreta kontrakt eller annat lämpligt dokument” (5 kap. art. 12 RAS 9/99).
Alltså då konkreta kontrakt eller andra lämpliga dokument bekräftar att organisationen har rätt
till mottagandet av varor. Det finns inget sådant villkor inom IFRS, eftersom ramverket kräver
att substance over form ska användas. Kontrakt eller annat lämpligt dokument som bekräftar
ett företags rätt till intäkter är således inte relevant för intäktsredovisning enligt IFRS.
De ryska redovisningsstandarderna tillämpar form over substance i motsats till de
internationella redovisningsstandarderna som tillämpar substance over form. Då det dock
finns väldigt höga krav på dokumentationen av intäkter väljer sällan ryska företag att redovisa
intäkter förrän den faktiska betalningen ägt rum.
Det tredje kriteriet för att intäktsredovisning ska äga rum är enligt RAS då:
Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer till företaget som ett resultat av
en transaktion. En ökning av de ekonomiska förutsättningarna är sannolikt när
företaget mottog en tillgång som avveckling eller det finns ingen osäkerhet när det
gäller mottagandet av tillgången.
(5 kap. art.12 RAS 9/99)
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Där kan vi finna en skillnad mot IFRS likvärdiga kriterium genom definitionen av begreppet
sannolikt. Enligt både IFRS och RAS ska en intäkt redovisas då det är sannolikt att
ekonomiska fördelar med transaktionen ska tillfalla företaget. Enligt IAS 18 definieras
“sannolikt” som troligt medan RAS 9/99 skiljer sig på det sättet att de definierar “sannolikt”
som säkert. IASB föreställningsram (1989) definierar ”sannolikt” som:
Begreppet anknyter till den osäkerhet som karaktäriserar den omvärld i vilken
företaget verkar. Då graden av osäkerhet skall bedömas avseende framtida
ekonomiska fördelar, sker detta på basis av information som är tillgänglig då de
finansiella rapporterna upprättas. Om det är sannolikt att ett företag kommer att erhålla
betalning för en fordran, och om inget talar för det motsatta, är det motiverat att
redovisa denna fordran som en tillgång i balansräkningen.
(IASB föreställningsram 1989 p. 85)
Det finns ingen liknande förklaring enligt den ryska lagen gällande vad “säkert” innebär i
detta fall och hur det kan definieras och mätas. Utan förklaring och vägledning gällande
definitionen av när det är “säkert” att de ekonomiska fördelarna tillfaller företaget skapas
stora svårigheter för upprättare av finansiella rapporter att bedöma när en intäkt ska redovisas.
Det enda tillfället ett företag kan vara helt säkra på att de ekonomiska fördelarna tillfaller
företaget är då intäkterna faktiskt är mottagna vilket innebär att det är betydligt mer komplext
för att en intäkt ska redovisas enligt detta kriterium i RAS kontra det likartade kriteriet i IAS
18.
Kriterierna för intäktsredovisning skiljer sig ytterligare. Det fjärde kriteriet för att företag ska
redovisa intäkter enligt RAS är vid den tidpunkt då överförandet av äganderätten inträffat, då:
“Den juridiska titeln (äganderätt, användning och bortskaffande) för produkterna (varorna)
överförs från enheten till köparen eller arbetet har accepterats av köparen (en tjänst har
gjorts)” (5 kap. art. 12 RAS 9/99). Det kan anses vara likvärdigt med kriteriet för IAS 18 p. 14
som kräver överföring av betydande risker och förmåner för att redovisa intäkter. I praktiken
kan det dock finnas ett flertal situationer då överföring av äganderätt och överföring av
betydande risker och fördelar uppstår vid olika tidpunkter. Enligt RAS måste företag redovisa
intäkter när äganderätten är officiellt dokumenterad på ett lämpligt sätt, medan IFRS beskriver
exakta situationer och exempel som hjälper till att avgöra om riskerna och fördelarna har
överförts eller inte, även då överföringen inte kan bekräftas med hjälp av kontrakt, men kan
bekräftas genom professionell bedömning (5 kap. art. 12 RAS 9/99).
Inom IFRS är ett av kriterierna för att ta upp en intäkt att ha kontroll över varorna. RAS tycks
inte ha samma kriterium då kravet för att redovisa en intäkt istället är då den juridiska titeln
ska ha överförts till köparen. Vid en närmare titt på definitionen av den juridiska titeln enligt
det ryska regelverket innebär det att köparen besitter, använder och förfogar över den köpta
egendomen (Art. 209, Civil Code of the Russian Federation). Enligt denna förklaring innebär
det att köparen innehar alla risker och fördelar för varorna vilket är samma innebörd som att
ha kontroll över varorna likt IFRS. IFRS ger i högre grad förklaringar och exempel på när
detta kriterium uppfylls medan RAS inkluderar detta kriterium under termen äganderätt.
Ännu en skillnad är att IFRS använder sig av mer kvalitativa begrepp som ger utrymme för
professionell bedömning både i upprättandet och i granskandet av de finansiella rapporterna.
Exempel på kvalitativa begrepp finns i första kriteriet under IAS 18 p. 14: “[...] de betydande
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risker och förmåner” och i det tredje kriteriet under samma punkt: “Inkomsten kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt”. RAS tillämpar istället mer exakta termer och definitioner som härleds
från en dokumentsbekräftelse, till exempel under det första kriteriet i RAS 9/99: “[...] det som
följer genom skriftligt avtal eller som är bekräftat med annat lämpligt dokument” samt i det
fjärde kriteriet i RAS 9/99: “[...] då ägandet gick från organisationen till köparen”. Detta är en
effekt av att IFRS är ett principbaserat system, vilket innebär att redovisningsreglerna ger
uttryck för vissa principer och inte i detalj beskriver hur en situation ska redovisas. Till
skillnad från RAS som är ett regelbaserat system som ger strikta regler och detaljer om hur
situationer ska redovisas (Deloitte 2017).

5.10 Sammanfattande analys utifrån kulturteoretiska verktyg
5.10.1 Gray’s hypoteser i rysk redovisning
5.10.1.1 Hypotes 1 – Professionalism kontra lagstadgad kontroll
Ryssland har en hög grad av lagstadgad kontroll då de uppvisar alla kriterier inom Gray’s
mönster för detta. Hypotes 1 enligt Gray (1988, s. 9) påpekar att ju högre ett lands nivå av
IDV är och ju lägre nivån av UAI och PDI är, ju mer sannolikt är det att landet har en hög
nivå av professionalism. Ryssland har enligt Hofstede och Hofstede (2005) en låg grad av
IDV, och väldigt höga nivåer av UAI och PDI. Gray’s första hypotes stämmer väl överens
med Ryssland då landet har en hög grad av lagstadgad kontroll med strikta lagkrav och
lagstiftningskontroll inom redovisningen. Detta innebär enligt Gray (1988, s. 9) att en
upprättare av finansiella rapporter har problem att anta ett självständigt förhållningssätt och
att använda sina professionella bedömningar då det istället finns strikta krav på att lyda de
lagar och regler som verkar i landet. Gray anger vidare att ett sådant samhälle strävar efter att
ha strikta regler och har en låg tilltro på enskilda personer (Gray 1988, s. 9).
Den höga graden av lagstadgad kontroll syns tydligt i Rysslands redovisningspraxis då RAS
utvecklats och regleras av de ryska finansministrarna och staten. RAS är ett regelbaserat
system med strikta krav och det främsta syftet med upprättandet av finansiella rapporter är
som ett verktyg för skatterapportering samt att staten är de främsta användarna av de
finansiella rapporterna (McGee & Preobragenskaya 2005 ss. 4, 85-87). Enligt undersökningar
uppfattar både ryska företagsledningar (Borker 2012, s. 314) och revisorer (Combs, Samy &
Myachina 2013, s. 40) inte de finansiella rapporterna som ett hjälpmedel åt företagsledningen,
aktieägare och andra intressenter vilket är en påföljd av den höga graden av lagstadgad
kontroll. Enligt Combs, Samy & Myachina (2013, s. 42) visar 75 procent av ryska revisorer
och redovisningskonsulter sig vara obekväma med att använda sig av sina egna professionella
bedömningar på grund av en oro för att bryta mot de lagar som verkar inom redovisningen.
Majoriteten uttryckte också sin preferens för en klar uppsättning av regler och instruktioner
(Combs, Samy & Myachina 2013, s. 42). Den höga graden av lagstadgad kontroll förklarar
varför så många av revisorerna och redovisningskonsulterna känner sig obekväma med att
använda sig av sitt professionella omdöme och ta egna beslut.
5.10.1.2 Hypotes 2 – Enformighet kontra flexibilitet
Ryssland har en hög grad av enformighet då landet uppvisar alla kriterier inom Gray’s
mönster för denna preferens. Hypotes 2 enligt Gray (1988, s. 10) syftar till att ju högre ett
lands nivå av UAI och PDI är och ju lägre nivån av IDV är, ju mer sannolikt är det att landet
har en hög nivå av enformighet. Ryssland har enligt Hofstede och Hofstede (2005) väldigt
höga nivåer av UAI och PDI samt en låg grad av IDV. Ryssland har därmed en hög grad av
enformighet vilket framkommer tydligt genom de strikta regler och lagkrav som finns i det
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regelbaserade redovisningsregelverket. Ryssland har alltså en hög nivå på verkställighet av
standardiserad och konsekvent redovisningspraxis. Denna dimension är av stor vikt då
jämförbarhet, följdriktighet och enhetlighet är grundläggande kriterier enligt alla världens
redovisningsprinciper.
Gray (1988, s. 10) påpekar att enformighet har starka kopplingar till Hofstedes UAI då det
finns ett behov av att ha en förklaring till allt som sker, skrivna regler och lagar
samt redovisningspraxis. Ryssland har en väldigt hög grad av UAI vilket förklarar varför
redovisningspraxis i Ryssland utvecklats som den gjort från start. Ryssland har en hög grad av
enformighet och lågt IDV vilket enligt Gray (1988) brukar sammankopplas mot ett mer
kollektivt samhälle vilket stämmer väl överens med Rysslands tillvaro. I ett sådant samhälle
finns en stark tro på ordning och organisation (Gray 1988, s. 10).
5.10.1.3 Hypotes 3 – Konservatism kontra optimism
Ryssland visar en hög grad av konservatism enligt Gray’s mönster. Enligt Gray’s (1988 s. 10)
tredje hypotes bör en högre nivå av ett lands UAI och en lägre nivå av IDV och MAS leda till
att landet har en hög nivå av konservatism. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) har Ryssland
en hög nivå av UAI och låga nivåer av både IDV och MAS vilket leder till att Ryssland har en
hög nivå av konservatism. Det betyder att Ryssland har ett vaksamt och försiktigt
tillvägagångssätt inom redovisning, och inte en optimistisk och riskbaserad strategi.
Konservatism innebär försiktighet vilket inom redovisningspraxis innebär att
redovisningskonsulten är försiktig vid mätning av tillgångars värde och undervärderar snarare
än att övervärdera tillgångarna.
Konservatism är något som tydligt kan sammankopplas till typfall 4 då samtliga företag
redovisade väsentligt lägre intäkter i sina finansiella rapporter upprättade enligt RAS än i de
finansiella rapporterna upprättade enligt IFRS samma räkenskapsår. Konservatism kan även
kopplas till typfall 3 då goodwill kan antas vara en osäker tillgång och då väljer företag att
inte ta med det i de finansiella rapporterna. Konservatism kan slutligen sammankopplas med
bristen på en tredje part i avtalstecknande i Ryssland enligt Panina & Bierman (2013, s. 120122). Detta skapar problem för att skapa förtroende mellan avtalsparter då ingen kan
säkerställa att betalning eller leverans av varor och tjänster faktiskt kommer att inträffa. Detta
i kombination med konservatism kan leda till att intäkter och tillgångar är starkt
undervärderade vilket skapar en missvisande bild av företagets affärsverksamhet.
5.10.1.4 Hypotes 4 – Sekretess kontra transparens
Ryssland uppvisar en väldigt hög grad av sekretess enligt Gray’s mall. Gray’s fjärde hypotes
handlar om att ju högre ett lands nivå av UAI och PDI är samt ju lägre dess nivå av IDV och
MAS är desto mer sannolikt är det att landet uppvisar en hög grad av sekretess. Ryssland har
enligt Hofstede och Hofstede (2005) väldigt höga grader av både UAI och PDI samt låga
grader av IDV och MAS, och uppvisar en hög grad av sekretess. En hög nivå av sekretess
innebär en hög nivå av undangömd information och stora begränsningar i informationsutbyte i
motsats till en mer transparent och offentligt ansvarsfull strategi (Gray 1988, s. 11). Det är
något som visas tydligt i studien av Combs, Samy & Myachina (2013 s. 41) där resultatet
visade att 66 procent av de tillfrågade ryska revisorerna tyckte att offentliggörandet av
finansiella upplysningar inte gynnar deras organisationer på något sätt och att de istället ansåg
att ett offentliggörande var negativt då det offentliggörs för mycket information till
konkurrenter.
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Sekretess förklarar graden av information som offentliggörs av företaget. Sekretess framställs
tydligt i jämförelsen av årsredovisningar av olika ryska bolag. Endast 11 av 25 bolag valde att
publicera sina finansiella rapporter enligt både RAS och IFRS och endast 3 av de 11 företagen
publicerade rapporterna på engelska. Ett flertal av företagen publicerar heller inte noter till
sina finansiella rapporter vilket visar en hög grad av sekretess då det förekommer ett behov av
att begränsa den offentliga informationen för att undvika framtida konflikter. Detta är något
Gray (1988, s. 11) kopplar ihop med UAI. Sekretess kan jämföras med konservatism som
innebär att redovisningskonsulten ska ta en försiktig inställning i besittning gällande
upprättandet av företagets finansiella rapporter. Sekretess och konservatism speglas tydligt i
typfall 3 och typfall 4 då analysen av ryska företag leder till resultatet att inget ryskt bolag
redovisar goodwill i RAS och endast 14 redovisar goodwill under IFRS. Enligt RAS 14/2007
ska goodwill redovisas inbakat i immateriella tillgångar men inte som en separat post. Genom
jämförelser mellan åren och med siffror på goodwill under IFRS finns inga indikationer på att
någon av dessa företag redovisar goodwill enligt RAS. Gray (1988, s. 12) ser en koppling hos
en hög nivå av sekretess med PDI då alla medlemmar i samhället inte får tillgång till samma
information och medlemmarna i samhället analyserar inte varför det är på det sättet vilket
stämmer väl överens med Rysslands politiska hierarki.
5.10.2 Gray´s kulturdimensioner – IFRS kontra RAS
Ett syfte med denna studie är att undersöka till vilken grad kulturen påverkat Rysslands
förutsättningar för att implementera IFRS. Ryssland har enligt ovanstående analys kulturella
värderingar som exkluderar yttre påverkan och verkar främja värderingar inom
redovisningspraxis som är direkt motsatta till de som hör till IFRS. Dessa värderingar är:
lagstadgad kontroll, enformighet, konservatism och sekretess (Borker 2012, s. 321).
Enligt Grays (1988, s. 11) teori ska en hög nivå av UAI och PDI leda till att ett land har större
sannolikhet att visa en hög nivå av sekretess. Rysslands kultur innehåller en hög nivå av UAI
och PDI och i kombination med landets kollektivistiska synpunkter ökar det sannolikheten för
att revisorerna visar preferens för sekretess. En hög grad av sekretess påverkar
harmoniseringen av RAS med IFRS eftersom den strider mot det transparenta
tillvägagångssättet IFRS använder sig av. Av den information som finns tillgänglig i de
finansiella rapporterna (bilaga 1) samt utifrån den tidigare forskning som gjorts, finns tecken
på att ryska revisorer verkar vara motvilliga att avslöja finansiell information för externa
användare av rapporterna.
Få företag valde att publicera engelskt översatta finansiella rapporter enligt RAS samt att en
del företag till och med undvek att publicera noter till de finansiella rapporterna vilket gör det
svårt att utläsa var siffror härstammar ifrån och vilket tillvägagångssätt som använts (bilaga
1). Med detta i åtanke och med grund i tidigare forskning av Combs, Samy & Myachina
(2013, s. 37) som visade på att majoriteten av ryska revisorer och redovisningskonsulter ser
syftet med finansiella rapporter som ett verktyg för skatterapportering och inte som ett
verktyg alternativt hjälpmedel för ledningen och externa intressenter, framkommer att företag
i Ryssland aldrig fått chansen att se de faktiska fördelar som kommer med att blanda in
företagsledning och externa användare i de finansiella rapporterna. Då de är omedvetna om
dessa fördelar och inte ser någon mening med att publicera finansiella rapporter officiellt
infinner sig istället en rädsla för att avslöja för mycket information om ryska
redovisningsstandarder till konkurrenter (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 41). Baserat på
dessa resultat visar revisorer och redovisningskonsulter i Ryssland tydliga tecken på en hög
nivå inom dimensionen sekretess som är i motsats till transparens som IFRS förespråkar.
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Ett flertal kulturella skillnader existerar mellan IFRS och RAS. Då det finns stora brister i
specifika regler och hur olika situationer hanteras i RAS krävs upplysningar och
professionella bedömningar vid upprättandet av finansiella rapporter. Ryska revisorer och
redovisningskonsulter visar på grund av de strikta lagstadgade reglerna och hög PDI som
finns i landet vara obekväma med att använda sig av sina egna professionella bedömningar på
grund av en oro för att bryta de lagar som verkar inom redovisningen. Professionella
bedömningar är ett krav inom IFRS och revisorer och redovisningskonsulter förväntas att göra
egna bedömningar och antaganden. IAS 1 p. 127 uppger tydligt att: “De antaganden och andra
källor till osäkerhet i uppskattningar som företaget lämnar upplysning om enligt p. 125
sammanhänger med de uppskattningar som kräver företagsledningens svåraste, mest
subjektiva eller mest komplexa bedömningar.”. Med grund i tidigare forskning och med
resultatet av vår undersökning skulle vi säga att revisorer och redovisningskonsulter i
Ryssland har problem med dessa krav. Det finns en tydlig uppsättning regler och instruktioner
verkar lagstadgad kontroll som är den totala motsatsen till professionalism som förespråkas
enligt IFRS. Dessutom är Ryssland ett land som har en hög nivå inom den kulturella
dimensionen UAI (Hofstede & Hofstede 2005, s. 303). Länder med hög nivå av UAI hanterar
eventuella framtida osäkerhetsfaktorer med stor försiktighet (Hofstede 1980, s. 110).
Dessutom föreskrivs i p. 25 i IAS 1 att förvaltningen av ett företag ska bedöma sin förmåga
att fortsätta som löpande affärsverksamhet. Det är en av de grundläggande egenskaperna för
att presentera finansiella rapporter enligt IFRS. Bedömning av en löpande verksamhet kräver
att chefer tar hänsyn till framtida händelser, som normalt är osäkra av sin karaktär. Ryska
revisorer gör inte en sådan bedömning på grund av brist på instruktioner om tillvägagångssätt
utan lämna det till professionella finansiella analytiker. Dessutom ansåg inte de ryska
revisorerna det vara nödvändigt att diskutera innehållet i de förklarande noterna till bokslutet
med bolagets chefer (Combs, Samy & Myachina 2013, s. 41).
Ovanstående exempel tillsammans med undersökningsresultaten i bilaga 1, visar att Ryssland
inte är redo att anta dessa krav på upplysningar, eftersom ryska revisorer och
redovisningskonsulter visar starka tendenser för den kulturella egenskapen UAI och en tydlig
preferens för lagstadgad kontroll. RAS har alltid bestått av en enhetlig kontoplan och
processen för registrering av bokföringsdata regleras centralt med ett enhetligt kontoplan
skapat av myndigheter (McGee & Preobragenskaya 2005 ss. 85-87). Gray (1988, s. 9) menar
att ett land som har höga nivåer i dimensioner som UAI och PDI samt låg nivå av
individualism, tenderar sannolikt att påvisa en hög nivå av enformighet. Detta i motsats till
IFRS som har en högre grad av flexibilitet.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Inledning
Denna komparativa studie har belyst de skillnader som fanns vid tidpunkten av
implementeringen och de skillnader som än idag existerar vid tillämpningen av de
internationella redovisningsreglerna IFRS i Sverige och i Ryssland. Även skillnader mellan
ländernas nationella redovisningsregler samt dess skillnader gentemot IFRS har undersökts.
Undersökningen har skett med hjälp av vetenskapligt material, lagtexter samt
årsredovisningar från stora ryska företag. Utifrån empirin som samlats in har vi byggt upp
fyra olika typfall som sedan analyserats ur ett kulturellt perspektiv.
Studiens syfte var att undersöka de skillnader som finns mellan IFRS och ryska
redovisningsstandarder och även huruvida Ryssland framgångsrikt har lyckats implementera
IFRS i jämförelse med ett av medlemsländerna i EU, Sverige. En kulturell analys utifrån
Gray’s (1988) hypoteser om kulturteori utförs med syftet och målet att öka förståelsen för den
ryska redovisningen.

6.2 Slutsats och slutdiskussion
6.2.1 Slutsats typfall
Denna studie visar att rysk redovisningspraxis har många väsentliga brister som påverkar
landets förmåga att implementera IFRS. Det finns alltför stora skillnader i regelverkens
grundstenar och i landets kulturella värderingar vilket i kombination med den okunskap som
råder i landet nästintill omöjliggör landets förutsättningar att framgångsrikt implementera
IFRS.
Börsnoterade bolag i Ryssland har endast haft obligatorisk tillämpning av IFRS under hälften
av den tid som det varit obligatoriskt i Sverige och övriga EU-länder. Det framkom även stora
skillnader i de inhemska regelverken som förklarar Rysslands svårigheter att implementera
IFRS. Sverige har RFR 2 och K3, vilka är principbaserade regelverk med grund i IFRS,
medan Ryssland har RAS vilket utformats som ett självständigt regelbaserat regelverk utan
någon koppling till IFRS. För att Ryssland framgångsrikt ska kunna harmonisera sin
redovisning med IFRS krävs snarare en förändring av grundstenarna i regelverket än att
försöka ändra om och anpassa det nuvarande regelverket. Grundprincipen i IFRS bygger på
att rapporterna ska upprättas med beaktning till aktieägare och andra intressenter medan RAS
grundprincip är att utforma rapporter främst till användning för skattemyndigheterna. Ryska
revisorer och redovisningskonsulter saknar ofta utbildning i internationella
redovisningsstandarder och ser därför inte fördelarna med att upprätta finansiella rapporter för
företaget. Från typfall 1 dras slutsatsen att det finns stora problem vid försök att skapa
förståelse för det principbaserade tillvägagångssättet IFRS innebär. Detta på grund av att det
tillvägagångssätt som används av de som arbetar med redovisning i Ryssland och att deras
utbildning i grunden är regelbaserad och kräver omfattande förändringar i grundvärderingar
och utbildning. Vid jämförelse mellan en svensk och en rysk koncern i typfall 1 kan alltså
slutsatsen dras att Ryssland ligger långt efter Sverige i utvecklingen av nationella
redovisningsstandarder och i tillämpningen av IFRS.
Vid djupare analys av reglerna i de två olika regelverken i typfall 2 framkommer en rad olika
signifikanta skillnader. I RAS finns specifika krav på innehållet av finansiella rapporter, vilket
hindrar ryska redovisningskonsulter från att skräddarsy företagens finansiella rapporter utefter
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enskilda företags behov. Det medför svårigheter att skapa en rättvisande och tydlig bild av
företagets finansiella position. I ett flertal avseenden saknas även vägledning för hur
redovisningen ska ske vilket innebär att information kan utelämnas eller bli bristfällig.
I vissa redovisningsregler krävs det upplysningar och professionell bedömning vid
upprättandet av rapporterna. Problematiken i Ryssland ligger dock i att de ryska revisorerna
inte är bekväma med att göra egna professionella bedömningar vid upprättandet vilket är ett
krav vid tillämpningen av IFRS. Det har en koppling till att de ryska finansiella rapporterna är
regelbaserade och under en längre tid endast upprättades till staten och inte till externa
intressenter. Därav deras strikta vägledning i vissa avseenden och bristfälliga vägledning i
andra. Det kan från typfall 2 dras slutsatser om att Rysslands redovisningsprofession och
vägledning inom redovisning är starkt bristfällig och avlägsen från det internationella
regelverket vilket försvårar landets implementering av IFRS avsevärt.
Typfall 3 och typfall 4 beaktade skillnader i specifika komponenter i de finansiella
rapporterna. Goodwill är ett exempel på en komponent som visade sig ha stora skillnader i
RAS och IFRS. I den ryska redovisningen redovisas inte posten öppet i balansräkningen
vilket den gör enligt IFRS. Enligt RAS ska goodwill redovisas gemensamt med andra
immateriella tillgångar under posten immateriella tillgångar. Det är dock inget som kan
bekräftas om det sker då det i många fall saknas noter i de ryska finansiella rapporterna eller
att ingen goodwill kan utläsas i noterna. Ytterligare en skillnad mellan regelverken är att
enligt IFRS ska ett nedskrivningstest av goodwill utföras medan avskrivning av goodwill ska
ske i RAS. Det är dock svårt att utläsa om det sker i de finansiella rapporterna enligt RAS då
de inte redovisar goodwill eller dess avskrivning på ett offentligt sätt. I RAS finns ingen mer
detaljerad vägledningen om hur redovisningen av goodwill ska ske vilket medför att
informationen i rapporterna blir bristfällig och opålitlig. Detta gör att ryska
redovisningskonsulter väljer att inte ta upp goodwill i redovisningen utan väljer bort det helt.
Vidare upptäcktes avvikelser i regelverken vid redovisning av intäkter. Kriterierna för
intäktsredovisning verkar likna IFRS kriterier men utförs en djupare studie upptäcks många
väsentliga skillnader som gör det svårt att tolka kriterierna enligt RAS. Intäktsstandarden
(RAS 9/99) saknar som många andra av de ryska standarderna specifik vägledning och
kriterierna är tvetydiga och ger dubbla budskap. Kriterierna för intäktsredovisning verkar vid
första anblick vara överensstämmande med kriterierna för IFRS men vid djupare
undersökning av innebörden av kriterierna framkommer stora avvikelser mellan regelverken.
Vi anser att de ryska standarderna inte ger tillräckligt klar och detaljerad information om när
och hur ett företag ska ta upp sina intäkter. I kombination med de höga kraven på
dokumentation antar vi att en viss osäkerhet skapas vid upprättandet av de finansiella
rapporterna och företag väljer det säkra före det osäkra och väljer därför att inte redovisa
intäkten. Intäkterna i de ryska finansiella rapporterna enligt RAS borde därmed vara lägre än
intäkterna i de internationella rapporterna enligt IFRS. Genom att studera finansiella rapporter
från de 25 största företagen i Ryssland, enligt Forbes lista, kan vi bekräfta vår misstanke.
Samtliga bolag med officiellt utgivna separata finansiella rapporter enligt både RAS och IFRS
hade redovisat lägre intäkter i de finansiella rapporterna enligt RAS under räkenskapsåret
2016. Skillnaderna som framkom under studien mellan IFRS och RAS gällande
intäktsredovisning leder till slutsatsen att de ryska standarderna inte ger tillräckligt klar och
detaljerad information om när och hur ett företag ska ta upp sina intäkter.
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Slutsatsen kan dras att delarna och reglerna i de finansiella rapporterna ofta är liknande på
utsidan enligt IFRS och RAS, men vid närmare undersökning upptäcks att innebörden av
standarderna ofta skiljer sig åt väsentligt. Avvikelser upptäcktes i studien mellan RAS och
IFRS i både redovisning av goodwill och intäkter. I kombination med den stora brist på
kunskap som råder i Ryssland gällande redovisningen och dess syfte skapas tvivel för
huruvida de finansiella rapporterna upprättade enligt IFRS verkligen skapar en korrekt bild av
de ryska företagen och huruvida de finansiella rapporterna är korrekt upprättade. Om de
brister som visat sig under studien även existerar i upprättandet av finansiella rapporter enligt
IFRS leder det till missvisande finansiella rapporter, medan syftet med IFRS är att skapa en så
rättvis bild av företaget som möjligt.
6.2.2. Slutsats - Rysslands redovisningsprofession ur ett kulturellt perspektiv
Om de samlade resultaten beaktas ur ett kulturellt perspektiv, kan slutsatsen dras att Ryssland
uppvisar kulturella värderingar som associeras med utvecklingen av ett redovisningssystem
som karaktäriseras av lagstadgad kontroll, enhetlighet, konservatism och sekretess. Detta är
den totala motsatsen till de värderingar som representerar IFRS (professionalism, flexibilitet,
optimism och transparens). Länder med kulturella värderingar inom redovisningspraxis som
är mer avlägsna gentemot IFRS värderingar måste övervinna högre hinder för att
framgångsrikt implementera och fortsatt kunna använda IFRS. Detta eftersom standarderna
tenderar att utvecklas och anpassas i takt med förändringar i karaktären hos transaktioner i
verksamheten över tid. Det innebär att Ryssland har några fler specifika kulturella hinder att
övervinna, utöver de problem som alla länder möter i den komplicerade processen av att
implementera IFRS.
Kultur påverkar harmoniseringen av RAS med IFRS. Rysslands höga rankning i sådana
kulturella dimensioner som PDI, MAS, UAI och collectivism har bidragit till utvecklingen av
vissa djupt inlärda preferenser hos ryska revisorer. Under årtiondena med det sovjetiska
systemet med planekonomi var en revisors jobb endast bokföring och att följa föreskrivna
regler och instruktioner. I kombination med att IFRS inte är ett obligatoriskt läromål i
utbildningen hos redovisningsstudenter kan det verka som om de ryska revisorerna och
redovisningskonsulterna fortfarande har kvar det klassiska tankesättet samt att de har svårt att
ta sig bort ifrån dessa preferenser. Det kan i sin tur hindra rysk redovisningsprofession från att
anta några principer från IFRS eftersom det kräver att de gör egna bedömningar och följer
standarder som enligt dem själva saknar föreskrivna regler och instruktioner.
Vid tillämpningen av IFRS krävs ett tillvägagångssätt som innehåller professionella
bedömningar, flexibilitet, optimism och fullständig insyn i upplysningar, vilket är något
Ryssland inte har i sin redovisning. Slutsatsen kan dras att om Ryssland framgångsrikt vill
harmonisera sina standarder med IFRS och eliminera eventuella skillnader som fortfarande
existerar mellan de två uppsättningarna, måste de arbeta för att förändra revisorernas och
redovisningskonsulternas tankegångar. Detta på grund av att den nuvarande situationen går ut
på att individuella utövare och tillsynsmyndigheter som tidigare verkat under en politisk miljö
där statens kontroll och riktning bestämmer huruvida de ska utbilda och planera eller driva en
kontrollerande lednings intressen. Redovisning måste förändras från ett instrument som
används för att utöva kontroll över ekonomiska aktiviteter och bli ett verktyg som är
användbart för beslutsfattande. En ny generation revisorer och redovisningskonsulter med ett
nytt utvecklat internationellt tankesätt måste skapas och utbildning om internationella
redovisningsstandarder måste bli ett obligatoriskt moment för att denna utveckling ska ske.
Utifrån litteraturen som studerats ges indikationer på att både revisorer och
redovisningskonsulter, som framgår från studier och institutioner vilka är ansvariga för
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redovisningsreglering, är föremål för påverkan av kulturdimensionspreferenser relaterade till
redovisningsvärden enligt Gray (1988). De identifierade verkande preferenserna i landets
redovisning är: lagstadgad kontroll, enhetlighet, konservatism och sekretess. Kulturen är inte
ensam ansvarig för skillnader som fortfarande finns mellan ryska och internationella
redovisningsstandarder,
men
de
kulturella
värderingar
som
finns
hos
redovisningsproffessionen kan påverka harmoniseringsprocessen.
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7 Reflektion över studien
7.1 Inledning
I detta avslutande kapitel redovisar vi reflektioner kring den genomförda studien samt förslag
till framtida forskning.

7.2 Eftertanke
Vid uppsatsprocessens början anade vi att Ryssland ligger efter i utvecklingen och
implementeringen av internationella redovisningsstandarder. Vi fick detta bekräftat i ett tidigt
stadium när vi insåg bristen på översatt material till engelska. Det existerar ingen samlad
engelsk version av de ryska redovisningsstandarderna, utan istället förekommer endast vissa
separata översatta standarder och lagar. Det försvårade undersökningsprocessen genom att vi
själva fick utföra djupgående analyser av ryska företags årsredovisningar och de ryska
regelverken.
Vidare bekräftades de aningar vi hade angående Rysslands utveckling och implementering av
internationella redovisningsstandarder genom den okunskap och den brist inom utbildning
som framkommit hos ryska revisorer och redovisningskonsulter. Även de brister som
framkommer i det ryska regelverket är något som bekräftar att Ryssland är ett land som inte
har ett väl fungerande redovisningssystem. Vi misstänkte att det fanns brister inom
redovisningen men vi förvånades av att bristerna faktiskt var så omfattande då Ryssland är en
stor och central aktör i världsekonomin.
Om vi ser till det kulturella perspektivet förvånar det oss hur stor påverkan ett lands kultur har
på landets ekonomiska redovisning och de redovisningsstandarder som existerar. Denna
studie visar tydligt att kulturen avspeglas i redovisningen då Ryssland uppvisar flera likheter
med landets kultur. Detta var något nytt för oss men vi tror att det med stor sannolikhet
förekommer i flera länder.

7.3 Studiens bidrag
Studiens resultat ökar förståelsen för utländska intressenter gällande varför redovisning i
Ryssland utvecklats på det sätt det gjort. Studien förklarar även varför denna utveckling går
långsamt samt varför implementeringen av IFRS i rysk redovisning är en komplicerad
process. En bidragande faktor i denna undersökning är förklarandet av dess utveckling av
redovisningspraxis ur en kulturell synvinkel. Resultatet av studien kan också bidra till att
underlätta handel mellan länder och öka jämförbarheten i redovisningen. Investerare, vilka är
intresserade att investera i Ryssland, kan även dem dra nytta av denna studie.

7.4 Förslag till vidare forskning
Förslag på vidare forskning inom studiens ämne skulle kunna vara liknande undersökningar
på andra länder och till vilken grad dessa länder framgångsrikt implementerat IFRS i sin
redovisning samt vilka effekter det fått. Vidare skulle det resultatet kunna jämföras med
resultatet av denna studie. En djupgående analys av ett ryskt företags internationella handel är
ett annat förslag på vidare forskning. I det fallet kan slutsatser dras om hur Rysslands
redovisning specifikt påverkar handeln med utländska företag.
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I Rysslands redovisning har det tidigare tillämpats form over substance istället för substance
over form, vilket vi har valt att inte lägga någon större vikt vid i vår undersökning då det var
allt för komplext för denna undersökning. Även det är ett förslag till vidare forskning och det
skulle vara intressant att gå djupare in på begreppet då detta är något som har stor påverkan på
handel med utländska intressenter.
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Federal Law
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Federal Law
”On accounting” No. 402-FZ
Federal Law
”On the consolidated financial statements” No. 208
Föreställningsramen IASB:s föreställningsram 1989
IAS 1
Utformning av finansiella rapporter
IAS 18
Intäkter
IAS 36
Nedskrivningar
IAS 38
Immateriella tillgångar
IFRS 3
Rörelseförvärv
RAS 14/2007
Accounting of Intangible Assets
RAS 9/99
Income of an Organization
The Civil Code of Russian Federation from 30.11.1994 No. 51-FZ
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