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A B S T R A C T  

This report describes the process of translating Russian financial information in accordance with 

Russian Accounting Standards to IFRS, International Financial Reporting Standards. The author 

describes the two regulatory frameworks and reveals a number of risk factors in the process. These 

risk factors may affect the reliability of figures from Russian companies. The conclusion states some 

recommendations on how these risk factors can be managed. 

 

S A M M A N F A T T N I N G  

Rapporten beskriver processen för översättning av rysk finansiell information enligt Russian 

Accounting Standards till IFRS, International Financial Reporting Standards. Författaren går igenom 

respektive regelverk och påvisar ett antal riskfaktorer i processen. Dessa riskfaktorer kan påverka 

tillförlitligheten hos siffror från ryska bolag. Avslutningsvis presenteras några rekommendationer för 

hur dessa riskfaktorer kan hanteras.  
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”Förkrossad konstaterade finansiären att det var en 

felsatsning; man hade plöjt ner en förmögenhet i det 

ryska projektet och IFRS-siffrorna visade på total 

katastrof. Nu gällde det att snabbt sälja, glömma 

och gå vidare. 

Bara en vecka senare konstaterar samma investerare 

att man inte alls skall vare sig sälja eller glömma. 

Det här var en av de bästa investeringarna man 

gjort. 

Hur kunde det bli så fel? Man hade ju infört IFRS för 

dyra pengar och borde ha korrekt, löpande 

information.”  
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INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ryssland är ett populärt land för svenska investeringar. Så kallade Rysslandsfonder har de senaste 

åren visat fantastiska siffror och således ökat i popularitet. Bara de tre största, svenska aktörerna 

har ett portföljvärde på över 30 miljarder svenska kronor(Thorsell 2011). Rysslandsfonderna klassas 

ofta som hög risk där andelsägarna förväntar sig att kompenseras med en hög avkastning. 

Detsamma gäller direktinvesteringar. En stor del av risken handlar om svårigheten att få korrekt, 

finansiell information från ryska företag. 

I Ryssland skall bokföring skötas enligt RAS; Russian Accounting Standard; i västerlandet används 

vanligen IFRS; International Financial Reporting Standards. Dessa skiljer sig åt; i såväl teknik som 

perspektiv. En utländsk granskning av ett ryskt investeringsobjekt måste således innehålla en korrekt 

och relevant översättning av finansiell information.  

Ryssland närmar sig successivt IFRS, åtminstone officiellt. Myndigheterna har tillsatt diverse 

arbetsgrupper i syfte att styra den ryska lagstiftningen mot en mer internationell praxis. Ännu är det 

dock en lång väg att gå; kunskapen om IFRS är låg ute på företagen och ännu så länge sker 

översättningarna vanligen av externa specialister. ”The Big Four”; de fyra största revisionsbolagen 

spelar en avgörande roll här. De åtnjuter mycket stort förtroende hos såväl investerare som hos 

ryska myndigheter. 

En finansiell rapport enligt IFRS från ett stort, internationellt revisionsbolag har hög trovärdighet 

vilket sänker kraven på avkastning; enligt ovanstående resonemang. 

1.2 Bakgrund till problemformulering  

Upprinnelsen till titelns fråga var en genomgång av ett trettiotal historiska revisionsfall där Cynismus 

Ltd gjort investeringsbedömningar eller revisioner i ryska bolag för ägares räkning. I flera fall 

handlade det om företag som rapporterade enligt IFRS. Trots detta blev resultatet av sagda 

revisioner ofta en överraskning; såväl positiva som negativa. Någonstans i processen av 

översättningen från RAS till IFRS fanns således en problematik som var värd att titta vidare på. 

Det här var i och för sig ingen nyhet. Ämnet har avhandlats i många artiklar där man diskuterar de 

tekniska skillnaderna mellan standarderna. Även respektive regelverk visar vid en genomgång på 

stora skillnader som aviserar problem vid en översättning. 

Utöver detta finns det kulturella och historiska skillnader i hur RAS respektive IFRS uppstått. 

Perspektiven är helt olika för de två standarderna. 

I praktiken finns även ett problem med informationskedjan; där den som sammanställer en rapport 

enligt IFRS ofta sitter långt från den granskade verksamheten. 

Sammantaget gör detta att det finns en rad riskfaktorer som torde kunna drabba trovärdigheten 

hos rapporter från ryska bolag; även om de är utförda enligt IFRS. 
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1.3 Problem 

Problemet i titeln är förenklat. Mer korrekt vore kanske att ställa frågan om utländska investerare 

får tillförlitlig information bara för att investeringsobjektet använder sig av en internationell 

redovisningsstandard som IFRS.   

En av grundtankarna i IFRS är att det skall skydda aktieägarna(Thorsell, 2011). Standarden åtnjuter 

således ett välförtjänt gott rykte bland investerare. För ryska investeringar blir dock situationen 

något annorlunda; eftersom det ofta krävs en översättning av en befintlig redovisning enligt RAS. Är 

det kanske tvärtom så att översättningen i sig är en riskfaktor och att investerare borde vara extra 

kritiska mot IFRS-rapporter från ryska företag? Finns det något investerare kan göra för att öka 

tillförlitligheten i den finansiella information de får ta del av? 

1.4 Syfte 

Syftet med det föreliggande arbetet först och främst att beskriva RAS och IFRS samt hur de 

förhåller sig till varandra rent tekniskt. Här önskar författaren identifiera och belysa ett antal 

riskfaktorer som kan påverka tillförlitligheten hos IFRS-rapporter från ryska bolag.  

Vidare är avsikten att identifiera riskfaktorer som handlar om hur processen vanligen går till idag. 

Dessa riskfaktorer har egentligen inte med skillnaden standarderna emellan att göra; emellertid är 

de relevanta för rapportens problem då också de påverkar tillförlitligheten i IFRS-rapporter från 

ryska bolag. 

Utifrån dessa riskfaktorer hoppas författaren kunna presentera; inte bara ett svar på titelns fråga; 

utan också några rekommendationer för att investerare skall få bästa möjliga information om den 

reviderade verksamheten. 

En genomgripande ambition är vidare att göra ämnet så enkelt som möjligt; så att läsare med ringa 

intresse, kunskap eller erfarenhet i ämnet skall kunna tillgodogöra sig innehållet. 

1.5 Om författaren 

Författaren har arbetat snart 20 år med investeringar i Ryssland; de senaste som Senior Partner i 

Cynismus Ltd; ett internationellt revisionsbolag som fokuserar på granskningar av ryska bolag. Det 

arbetet handlar ofta mycket om att översätta rysk, finansiell information till för uppdragsgivaren 

mer bekanta format. 

  

  



Kan man lita på Ryska siffror? 

 

 

      Sida 7 

 

2 METOD 

2.1 Perspektiv 

2.1.1 Synsätt 

I föreliggande arbete är perspektivet tydligt investerarens. RAS respektive IFRS betraktas utifrån sin 

förmåga att ge korrekt, finansiell information om verksamheten till ägare; befintliga och potentiella.  

En organisation har även andra mottagare av finansiell information. Det är till exempel lokala 

skattemyndigheter, organ som arbetar med statistik etcetera. Här är dock perspektivet helt 

investerarens; oavsett om investeringsskälen är avkastning eller framtida realisationsvinst. 

Såväl RAS som IFRS är produkter av successiva jämkningar mellan olika lokala standarder och 

regelverk. Vissa delar kommer av gammal skattelagstiftning; där syftet enkom har varit att 

underlätta myndighetskontroll. Det här gäller kanske framförallt RAS.(Thorsell, 2011) 

Är det här synsättet relevant? Ja, i en svensk rapport, skriven på svenska torde det vara det. Den 

vanligaste kontakten som intresserade svenskar har med ryskt näringsliv är nog i rollen som 

investerare; via fonder eller dotterbolag.  

2.1.2 Gestaltning 

Är frågeställning överhuvudtaget ett problem? Med de senaste årens fantastiska kursutveckling på 

bland annat Rysslandsfonder torde det inte finnas mycket att klaga på. Om det inte gick att lita på 

siffrorna skulle sämre beslut då inte fattats? 

I ovan argumentation ligger en del av rapportens utmaningar; att med hjälp av respektive regelverk 

påvisa skillnader och möjliga konflikter. Dessa skillnader ger förvisso bara en indikation på att 

frågeställningen kan vara relevant; att det kan föreligga ett problem. Det säger inget om att det 

faktiskt är ett reellt problem.  

För att styrka att det faktiskt är ett problem tillgriper författaren illustrerande exempel ur verkliga 

livet. Förhoppningen är att detta skall ge att uppställda problem inte bara kan inträffa utan att det 

de facto har inträffat. Författaren använder här två fallstudier; där författaren redan har ett 

mycket utförligt material i form av bokslut och revisionsunderlag. 

2.2 Disposition 

Rapporten är uppdelad i sex kapitel. De två första beskriver bakgrund, problem och metod. 

Kapitel tre kan sägas vara en teoridel som beskriver hur man arbetar idag. Här avhandlas RAS och 

IFRS samt hur de förhåller sig till varandra. Relevanta begrepp reds ut. Vidare innehåller kapitlet en 

genomgång av tekniken som används vid översättning idag. 

I kapitel fyra diskuteras ett antal riskfaktorer; både de som återfinns i den tekniska översättningen 

och de som ligger utanför. Kapitel 5 belyser några av dessa i två fallstudier. 

Rapportens slutsats presenteras i kapitel sex. Baserat på slutsatsen ges här även förslag på vad som 

kan göras för att komma tillrätta med något av den presenterade problematiken. 
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FIGUR 1; DISPOSITION 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Modell 

 

Riskfaktorer i översättningen är dokumenterad och diskuterad i olika artiklar. Författaren ville dock 

lyfta fram även de riskfaktorer som låg utanför den tekniska översättningen; också dessa påverkar 

tillförlitligheten på ryska rapporter enligt IFRS.  

 

FIGUR 2; MODELL 

2.3.2 Litteratur 

Litteraturstudierna i föreliggande rapport handlar mest om respektive standards regelverk. RAS 

(ry.Росси йские станда рты бухга  лтерского учёта) regleras av det ryska finansdepartementet. 

Löpande uppdateringar publiceras på deras hemsida; www.minfin.ru. Författaren känner inte till 

någon publicerad, samlad regeltext för RAS; istället är det en räcka uppdateringar där läsaren 

förväntas ha god kunskap om gällande regler. 

För IFRS är situationen egentligen den samma. Emellertid publicerar FAR, Föringen Auktoriserade 

Revisorer, varje år en uppdaterad version av IFRS-volymen. Denna innehåller hela regeltexten; 

inklusive det föregående årets uppdateringar. 
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Rapportens författare har utgått från en standardiserad finansiell rapport enligt IFRS; med resultat- 

och balansräkning. För varje post i resultat- och balansräkningen har författaren kontrollerat 

eventuella diskrepanser mellan regelverken. 

Författaren har också gått igenom ett antal artiklar för att få exempel på riskfaktorer. 

2.3.3 Fallstudier 

Fallstudier kan sägas ha utförts i två omgångar. Först gjordes en genomgång av ett trettiotal gamla 

revisioner varvid rapportens grundläggande problem identifierades. Dessa revisioner genomfördes 

2007 till 2010 av Cynismus Ltd; vanligen på uppdrag av potentiella eller befintliga ägare. 

Materialet som använts är företagens huvudbok och deras löpande finansiella rapportering; enligt 

RAS och/eller IFRS. Denna har ställts mot det resultat eller värdering som Cynismus Ltd sedan visade 

uppdragsgivaren; enligt1.2. I detta arbete identifierade rapportens författare några fallgropar 

som företagen ofta hamnat i. Det handlade om återkommande felaktigheter i översättningen av 

finansiella siffror. Dessa kom att beskrivas som riskfaktorer. 

Två av dessa företag valdes sedan ut; inte för att de var representativa utan för att de tydligast 

illustrerade de riskfaktorer som rapporten avhandlar. Det första är OOO Vana Agro, ett 

jordbruksföretag där Cynismus Ltd gjorde en revision vid årsskiftet 2007-2008. Det andra är ZAO 

Pervomayskpoje Zarya där flera revisionen gjorts 2008-2011. Det aktuella materialet beskriver 

dock situationen 2008. Rapportens författare har själv, operativt genomfört dessa revisioner. 

 

2.3.4 Intervjuer 

För att underlätta oppositionen sker mycket hänvisning till Росси йские станда рты бухга  лтерского 

учёта; i.e. RAS; via två intervjuer; dels med Peter Thorsell på Cynismus Ltd; dels med Robin 

Rindehed på Roxor OOO. Peter är jurist och specialist på just regelverken som rör IFRS och RAS. 

Robin är mycket kunnig inom såväl RAS som IFRS; och har framförallt stor erfarenhet av de problem 

som kan uppstå i en rysk organisation som rapporterar enligt IFRS. 

Bägge intervjuerna har först skett i samtalsform där författaren ställt frågor utifrån rapportens 

problem. Bägge intervjuobjekten har sedan fått ta del av och påverka sin roll i rapporten; varvid 

mindre ändringar gjorts. 
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3 ATT ÖVERSÄTTA RYSKA SIFFROR 

3.1 Begrepp 

3.1.1 Rapportnivåerna 

En del av rapportens problematik rör förvirringen kring grundläggande begrepp. Med risk för att 

vara övertydlig förklaras här begreppen bokföring, redovisning, finansiell rapportering respektive 

revision.  Dessa har nämligen en bestämd process: 

 

FIGUR 3; RAPPORTNIVÅERNA 

 

 

Revision avhandlas endast i förbigående i denna rapport då det handlar utanför 

problemformuleringen. 

OECD  (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development ) har genom Russian 

Corporate Governance Roundtable givit ut en rapport med titeln Implementing International 

Financial Reporting Standards in Russia(OECD, 2005). Här listar man 25 rekommendationer vid 

införandet av IFRS. Rpporten är också mycket tydlig med definitionerna av ovan begrepp. 

Bokföring(eng. book-keeping) är den systematiska registreringen av ett företags finansiella 

transaktioner. Det är viktigt att understryka att bokföring egentligen inte behöver göras i ett 

speciellt system eller enligt en särskild kontoplan. Emellertid är det praktiskt att göra så eftersom de 

fortsatta stegen underlättas av en fastslagen systematik. 

Redovisning(eng. accounting) börjar enligt OECD’s definition med systematisk registrering av 

finansiella transaktioner i ett företag, men omfattar också analys och rapportering av dessa. Här 

överlappar således begreppen varandra. Ordalydelsen i de svenska benämningarna visar 

skillnaderna tydligt; ett företag för böcker för att sedan redovisa det. Redovisning handlar ju om ett 

presentera något för någon annan. 

RAS skrivs ju Russian Accounting Standards. Det är således ett regelverk för hur redovisningen i ett 

företag skall ske. IFRS å sin sida avhandlar ju den finansiella rapporteringen; nästa 

Bokföring Redovisning
Finsiell 

Rapportering
Revision
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abstraktionssteg; enligt nedan. Det här är en mycket viktig skillnad; en översättning mellan RAS och 

IFRS är inte som att jämföra äpplen och päron; snarare som att jämföra äpplen med äppelmos.  

Finansiell rapportering(eng. financial reporting) är ett sätt att beskriva företagets finansiella resultat 

och bedöma hur företaget hanterar de pengar som investerarna har anförtrott den operativa 

ledningen(OECD, 2005). IFRS skrivs International Financial Reporting Standards; ett regelverk för hur 

resultaten beskrivs således. Å andra sidan kräver ju detta att bokföringen är gjord på ett sådant 

sätt att rapporterna faktiskt kan spegla bolagets finansiella resultat på det sätt som IFRS stipulerar. 

Det gör att IFRS påverkar hela kedjan; också bokföringen. Det är dock viktigt att påpeka att IFRS 

inte kräver någon speciell kontoplan så länge den kan ge den information som IFRS kräver när väl 

de finansiella resultaten skall rapporteras. 

Revision(eng. audit) är en undersökning av finansiella rapporter och deras underliggande data. 

Detta görs för att avgöra om rapporterna är rättvisande i enlighet med god redovisningssed. 

Revisionen i sig är föremål för sina egna principer och standarder. En revisor kan antingen vara en 

lekman eller någon som har någon form av legitimitet utifrån respektive lands regelverk. I många 

länder har revisorn dubbla lojaliteter; med svarsplikt mot såväl myndigheter som ägare.(OECD, 

2005) 

Det ryska finansministeriet listar alla revisorer som är godkända att genomföra en revision. Här finns 

inget krav på kunskaper i IFRS. Däremot krävs goda kunskaper i rysk skattelagstiftning(Rindehed 

2011). Den ryska definitionen på revision skiljer sig således från OECD’s definition..  

3.1.2 IFRS, IAS och RAS 

International Financial Reporting Standards är ett ramverk av standarder för finansiell rapportering. 

Det är således ingen strikt instruktionsbok hur ett företag skall sköta sin bokföring. Däremot 

avhandlar IFRS mycket tydliga principer för hur finansiella rapporter skall tas fram; i vilken anda 

och med vilket syfte. IFRS är något av en kompromiss av många länders standarder och 

förändringar tillkommer hela tiden.(Thorsell, 2011) 

IFRS är den mest utbredda standarden i Europa men den har även hög acceptans i andra delar av 

världen.(IFRS Foundation, 2011) 

IFRS har utvecklats ur IAS, International Accounting Standards, men har ett något annorlunda, mer 

övergripande, perspektiv. Sedan 2001 talar man vanligen om IFRS istället för IAS. IFRS har inga 

regler om hur redovisningen skall skötas i detalj; däremot vägledande principer för hur den 

finansiella rapporteringen skall ske. (IFRS Foundation 2011) 

RAS står för Russian Accounting Standards. Också detta är ett föränderligt regelverk. Det skiljer sig 

från IFRS bland annat genom perspektivet där det är mer inriktat på instruktiva regler än på 

principer. RAS går således in och detaljstyr redovisningen för ryska företag.(Thorsell, 2011) 

3.2 IFRS som religion 

Det finns en mycket hög tilltro till IFRS idag; framförallt då från investerare.  Ryska myndigheter är 

mycket tydliga i att kommunicera att man satsar på att Ryssland skall närma sig IFRS.(Thorsell, 

2011) 

Black lyckas i sin rapport "Does corporate governance matter?"(2000) påvisa ett tydligt samband 

mellan ett ryskt bolags börskurs och dess kvalitet på bolagsstyrning. Rapporten är förvisso gammal i 

sammanhanget men torde ha hög relevans. 
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Brunswick Warburg Investment bank har tagit fram en metod för värdering av bolagsstyrning. Här 

listas några indikatorer på god bolagsstyrning och varje indikator ges ett poängtal. Just införandet 

av IFRS eller GAAP, den amerikanska motsvarigheten, är den enskilda indikator som ger högst 

poängtal. Black använder denna modell i sin studie. 

Införande av IFRS skall enligt Black således rendera förutsättningar för en ökad börskurs; i ett 

nästan direkt samband. 

Det finns därför mycket starka incitament för ett ryskt bolag att presentera sina siffror enligt IFRS 

eller GAAP, den amerikanska standarden. Enligt McGee(2009) så vinner dock IFRS allt mer mark i 

Ryssland. Med några års mellanrum har han studerat ryska börsbolag och kommit fram till att 

andelen bolag som väljer IFRS ökar i förhållande bolag som väljer GAAP. 

IFRS har ett tydligt ägarperspektiv, i alla fall jämfört med RAS.(Thorsell 2011) Det är således inte så 

konstigt om investerare sänker sina krav på riskpremium när ett företag tillgodoser 

informationskravet bättre. Extern finansiering blir på detta sätt billigare för företagen; minskad 

riskpremie innebär lägre avkastningskrav. 

Det finns risk för en övertro på IFRS vad det gäller ryska bolag; enligt ovanstående resonemang. 

Men eftersom de ofta bygger på rena översättningar av befintlig redovisning enligt RAS måste 

bakgrunden granskas. IFRS tar alltså inte bort behovet av nogrann investeringsbedömning.  

 

3.3 Revisionsbolagens roll 

Idag sköts mycket av rapporteringen enligt IFRS via något av de stora revisionsbolagen. Det här är 

en förhållandevis kostsam historia för beställaren. Alternativt sköter de ryska bolagen själva sin 

finansiella rapportering med stöd utifrån. Själva införandet av IFRS innefattar nästan alltid att 

någon av ”The Big Four1” är inblandade.(Rindehed, 2011) 

Optimalt vore naturligtvis att bolagen själva hade kunskapen att genomföra nödvändiga 

förändringar. Den här kunskapen är dock besynnerligt dyrköpt. Ivanov(2009) beskriver i sin artikel 

ett nästan konspiratoriskt scenario där utbildningar i IFRS är orimligt dyra hos de stora 

revisionsbolagen. De som faktiskt går dessa blir så eftertraktade att de ofta rekryteras av samma 

revisionsbolag. På så sätt bromsas kunskapsspridningen och ”The Big Four” kan fortsätta att löpande 

fakturera för sina tjänster inom IFRS. McGee beskriver det som en oligopolsituation där fyra bolag 

har 99% av marknaden(McGee, 2008). 

Det ligger något i ovan resonemang. Få artiklar om IFRS publiceras fritt i Ryssland. Däremot 

erbjuder de stora revisionsbolagen stora antal artiklar till försäljning via sina hemsidor(pwc.ru). 

Investerarna har sin roll i detta. Tilltron till de stora revisionsbolagen är mycket stor. Det i sig ger 

lägre krav på riskpremium. Det kan således vara en god affär för ett bolag att låta ett etablerat 

revisionsbolag stå bakom siffrorna. 

  

                                            

1 ”The Big Four” är ett samlingsbegrepp för de fyra största revisionsbolagen; DeLoitte Touche, 
PriceWaterHouseCoopers, Ernst & Young och KPMG. 
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3.4 Hur gör man idag? 

Ett ryskt företag som av någon anledning behöver visa siffror enligt IFRS tar vanligen in extern 

expertis för detta; få ekonomiavdelningar har idag tillräcklig, egen kompetens för en sådan 

process. Det ryska finansministeriet har tagit fram en serie arbetsinstruktioner för hur denna process 

bör gå till. (MinFin, 2011)Processen följer några enkla steg som beskrivs i det följande. 

3.4.1 Processen 

Nedanstående figur beskriver överskådligt den process som vanligen följs vid översättning av RAS 

till IFRS. Om man jämställer huvudbok med bokföring så omfattar figuren samma del av processen 

som i 3.1.1; emellertid är stegen fler för att nå fram till finansiell rapportering.

 

FIGUR 4; PROCESSEN RAS-IFRS 

Nedan beskrivs varje steg i ett mycket enkelt exempel. 

RAS HUVUDBOK 

Också RAS arbetar med en huvudbok. Här listas samtliga kontorörelser under den aktuella 

rapporteringstiden. Uppställningen är vanligen kontonummer; kontonamn; transaktioner i debet; 

transaktioner i kredit; enligt nedan exempel: 

Konto Namn Debet Kredit 

50 Kassa 1000  

   500 

 

RAS SALDOBALANS 

En saldobalans är egentligen bara en summerad huvudbok. Varje konto summeras och resultatet blir 

ett tal i antingen debet eller kredit. Med fortsättning av ovan exempel: 

Konto Namn Debet Kredit 

50 Kassa 500  

 

RAS

Huvudbok

RAS

Saldobalans

RAS till IFRS

Saldobalans

IFRS 
Justeringar

Saldobalans

IFRS

Finansiell 
rapportering
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RAS TILL IFRS SALDOBALANS 

För att överföra RAS-data till IFRS Saldobalans krävs först att man skapar en parallell kontoplan 

enligt IFRS. Ofta går det att använda de ryska kontonumren och bara ge dem ett prefix för att 

skilja dem från RAS-konton. Detta prefix är vanligen bokstaven M. Kontot i exemplet ovan skulle 

således få namnet M50. 

 

Konto Namn Debet Kredit 

50 Kassa  500 

M50  500  

 

IFRS JUSTERINGAR SALDOBALANS 

IFRS har ofta högre krav på detaljer i den finansiella rapporteringen. För att inte försvåra visar vi 

detta med ett långsökt, påhittat, enkelt exempel. Låt oss anta att företaget har två kassor; nummer 

ett och nummer två. I sådant fall skapar man underkonton enligt principen M50-1 respektive M50-2.  

Konto Namn Debet Kredit 

50 Kassa  500 

M50-1  250  

M50-2  250  

 

 

IFRS FINANSIELL RAPPORTERING 

Sista steget är att ange vart respektive post skall hamna i IFRS-rapporteringen.  

Nu tar vi bort exemplets påhittade delning för att hamna närmare verkligheten. Emellertid kan 

situationen vara det omvända; att flera RAS-konton motsvaras av bara en destination enligt IFRS. 

Då får olika konton samma destinationsnummer.  

Konto Destination i 

IFRS-rapport 

Namn Debet Kredit 

M50-1 14 Kassa 250  

M50-2 14  250  

 

I nästa steg summeras respektive destinationsnummer och listas i ordning. Destination 14 i vårt 

exempel hamnar på tillgångssidan i en balansräkning enligt IFRS och saldot är 500. 

Andra destinationsnummer tillskrivs exempelvis intäkter i resultaträkningen eller eget kapital i 

balansräkningen; precis som i ett vanligt i en finansiell rapport. 
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3.4.2 Kategorisering 

Inför en översättning försöker man skapa sig en överblick över aktuella konton och hur de förhåller 

sig till IFRS. Detta kallas vanligen för kategorisering. Enklast beskrivs det som en bedömning över hur 

varje RAS-konto passar i en IFRS-rapport och vilken information som eventuellt saknas i RAS för att 

skapa en rapport enligt IFRS. Det går att tala om fyra kategorier; enligt nedan. 

”ETT-TILL-ETT” 

RAS-kontot har en exakt motsvarighet i IFRS och saldot kan bara föras över till sin IFRS-destination. 

De flesta konton är faktiskt sådana. 

”ETT-TILL-FLERA” 

RAS-kontot innehåller transaktioner som skall delas mellan flera konton enligt IFRS. Här får man helt 

enkelt gå tillbaka i historiken och se hur saldot uppkommit. Varje transaktion får sedan delas upp 

beroende på tillhörighet enligt IFRS. I enlighet med ovan skapas då konton med tillägg; M1-1, M1-

2, M1-3 etcetera. Varje tillägg motsvarar sedan olika destinationer i IFRS. 

Det här kan också uppstå om mottagaren av rapporten har egna krav på högre precision i sin IFRS-

rapport. En ägare kan exempelvis vilja ha separat rapportering för tillgångar i olika valutor för att 

bevaka sin exponering. 

”FLERA-TILL-ETT” 

Flera RAS-konton motsvaras av bara en IFRS-destination.  

Detta kan vara fallet där rysk lagstiftning har högre krav på detaljer i rapporteringen än vad som 

gäller för IFRS. 

Det är också vanligt att antalet konton växer med tiden i företag; projekt särredovisas eller filialer 

uppstår. IFRS kräver dock inte särredovisning varför kontonas saldon får slås ihop på en destination. 

”UTAN MOTSVARIGHET” 

Tyvärr finns det också konton som helt saknar motsvarighet standarderna emellan. Mycket av 

översättningsproblematiken rör dessa konton. Företeelsen beskrivs bäst av ett exempel: 

Senare beskrivs problemet med leasing, där man ofta osynliggör detta i en balansräkning enligt 

RAS. Har det granskade företaget stora leasingåtaganden kan det ge en helt annan balansräkning 

enligt IFRS. 
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4 RISKFAKTORER 

Riskfaktorer är författarens egen benämning på de företeelser som kan minska tillförlitligheten hos 

en IFRS-rapport från ett ryskt företag. Det handlar dels om rent tekniska skillnader i översättningen 

som vanligen härör från de olika regelverken; dels om andra faktorer, som ligger utanför den 

tekniska översättningen. 

4.1 Olika riskfaktorer i översättningen 

Skillnader i regelverken mellan RAS och IFRS skapar rent tekniska problem med översättningen. 

Dessa skillnader beskrivs bäst på konto- eller destinationsnivå; enligt nedan. 

4.1.1 Leasing 

Enligt IFRS så redovisas leasad utrustning som en balanspost som successivt skrivs av. RAS ger 

möjlighet att göra leasing osynlig genom kvittning. Eftersom man har en skatt på 

anläggningstillgångar i Ryssland väljer många företag att göra just så. Dessa anläggningstillgångar 

finns således inte upptagna i RAS utan måste återskapas för IFRS. 

I den mån de överhuvudtaget är upptagna i RAS är det oftast bara med de kostnader som framgår 

av leasingavtalet; utan hänsyn till att det faktiskt sker en fysisk tradition; liksom en transferering av 

resurser och risk.(RAS, IFRS and U.S. GAAP in Corporate Russia, 2009). Detta slår ju mot såväl 

resultat- som balansräkningen. 

Leasing kategoriseras således som ”Utan motsvarighet”; enligt ovan. 

4.1.2 Upplupna intäkter resp. kostnader 

RAS är i mångt baserat på redovisning enligt kontantprincipen. Detta innebär att transaktioner 

uppstår i samband med betalningar; inte som för IFRS i samband med förmögenhetsförändringar. 

Problematiken  härrör sig från det ryska regelverk som styr definitionen på en intäkt. Kraven på 

dokumentation är mycket hög varför de ryska bolagen sällan väljer att intäktsföra något innan de 

faktiskt får betalt; annars måste de dokumentera affären två gånger.(Rindehed 2011) 

Resonemanget är tillämpligt även åt andra hållet; för kostnader. 

Över tid är det inte ett stort problem eftersom upplupna intäkter förr eller senare blir realiserade 

sådana. Emellertid blir det ett stort problem vid momentana bedömningar eller vid första införandet 

av IFRS; en stor affär kan helt enkelt missas då den inte intäktsförts enligt RAS. 

4.1.3 Anläggningstillgångar 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Enligt RAS så skall anläggningstillgångar värderas till inköpspris, plus eventuella förvärvskostnader, 

minus avskrivningar. (MinFin, 2011) 

IFRS delar in anläggningstillgångar i två kategorier; eller destinationer; för att använda det 

tidigare språket. Det här handlar således om”Ett-till-flera”; enligt ovan.  

Den ena destinationen gäller anläggningstillgångar som används för företagets produktion och drift. 

Dessa tillgångar skall inte säljas under sin ekonomiska livslängd. Här använder IFRS samma principer 
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som RAS; det vill säga en värdering som baseras på inköpspris, förvärvskostnad respektive 

avskrivningar. Ett företag som bara har sådana anläggningstillgångar kan ofta bara föra över 

saldot från RAS till motsvarande destination i IFRS.(IFRS, 2010) 

Den andra destinationen rör anläggningstillgångar som är avsedda för försäljning. Det kan 

exempelvis handla om ett fastighetsbolag som både förvaltar och säljer fastigheter. Deras intäkter 

består ju både av hyresintäkter och realisationsintäkter. Här anger IFRS att tillgångarna skall 

värderas enligt marknadspris vid varje tidpunkt. Det är definierat som ”försäljningsintäkt med 

avdrag för försäljningskostnader”.(IFRS. 2010) 

AVSKRIVNINGSPRINCIPER 

Klassificeringen enligt ovan slår ju även igenom på avskrivningarna på motsvarande sätt. De 

anläggningstillgångar som skall säljas måste skrivas ner enligt IFRS om de tappar i marknadsvärde. 

Också för den andra destinationen finns skillnader. Det handlar om lokala skatteregler för 

exempelvis byggnader som styr avskrivningarna. Här måste man granska historiskt för att få en 

korrekt översättning.(Thorsell 2011) 

4.1.4 Finansiella instrument 

Finansiella instrument utgör i sig ett mycket stort område av diskrepanser mellan IFRS och RAS. De 

flesta tycks dock vara överens om att många problem kommer av att RAS saknar tidsaspekten på 

kortfristiga tillgångar. Anskaffningsvärdet är legio inom RAS.(Thorsell 2011) Få företag skulle dock 

ägna sig åt innehav av värdepapper om anskaffningsvärdet var det verkliga värdet. 

Det här kan naturligtvis slå åt bägge håll i en balansräkning. Glädjande nog kräver IFRS alltid 

nettoförsäljningsvärde; vilket är förhållandevis lätt att kontrollera för noterade papper. (IFRS 

volymen 2010) 

Hur det än slår så påverkar det resultatet enligt IFRS; medan det bara blir en passiv balanspost 

enligt RAS. Här kan man därför antingen tala om ”Ett-till-flera” eller ”Utan motsvarighet”; enligt 

ovan kategorisering. 

 

4.1.5 Kundfordringar 

I IFRS finns en hel del riktlinjer för hur kundfordringar skall hanteras i den finansiella rapporteringen. 

Förenklat kan sägas att de alla syftar till att kundfordringar skall anges till sitt egentliga värde. 

Detta innebär att man räknar in kursvinster eller kreditförluster vid värdering av kundreskontra. 

Regeltexten använder uttrycket ”som beräknas inflyta”. (IFRS-volymen, 2010) 

Ryska bolag har i praktiken små möjligheter att hantera kundreskontra på motsvarande sätt enligt 

RAS. För att få skriva bort en kundförlust skall det först ha utfärdats ett domstolsbeslut avseende 

kundens obestånd. Ett bruttobelopp på kundfordringar i RAS ger således mycket lite information till 

en finansiell rapport enligt IFRS.(Rindehed, 2011)  

RAS har vidare mycket låga krav på att skriva av helt obsoleta kundförluster.(Business RT, 2009) 

I bästa fall blir det en fördröjning av enskilda poster av kundförluster. För företag med många, 

löpande kundförluster måste man dock göra en klassificering av reskontra för att få en korrekt bild. 

Vanligt är annars en schablonmässig nedskrivning av kundfordringarna med fasta procentsatser; 

baserat på deras ålder. En fordran som förföll till betalning 30 dagar tidigare exempelvis värderas 
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till 50%; en som förföll 60 dagar tidigare till 30% etc. På så sätt skapas en riskvägd bild av 

reskontras värde.(Thorsell, 2011). 

Värt att notera är även att kundfordringar egentligen är ett så kallat ”Ett-till-ett”-konto, enligt 

tidigare. Utan risk för kundförluster går det således bara att föra över saldot direkt från RAS till 

IFRS.  

Ovan utgör sammantaget en stor riskfaktor eftersom en ekonomichef eller VD som vill visa goda 

siffror och följa rysk lag har små incitament att skriva ner reskontra. 

 

4.2 Riskfaktorer utanför översättningen 

Det finns även andra riskfaktorer som egentligen inte beror på olikheterna i de två standarderna 

utan på hur arbetet i praktiken genomförs. 

4.2.1 Informationskedjan 

Som tidigare nämnts så är kunskapen låg om IFRS ute på de ryska bolagens ekonomiavdelningar. 

Oftast sker all redovisning i RAS. När krav ställs på att ta fram rapporter enligt IFRS så finns 

möjligheten att lägga om redovisningen till att arbeta enligt IFRS från grunden; med reservationer 

för att erforderliga skatterapporter kan tas fram. Få bolag gör dock så. Istället fortsätter man i RAS 

och gör en översättning till IFRS på befintliga siffror, i möjligaste mån. Ofta görs detta till och med 

externt, hos någon internationell revisionsfirma; de så kallade ”Big Four”. 

Den som översätter RAS externt kan alltså göra detta utan att sätta sin fot i verksamheten. Det enda 

underlaget är rapporterna enligt RAS och kontakt med en ekonomiavdelning som har föga 

förståelse för IFRS eller poängen med detsamma.  

Om det exempelvis handlar om ”Ett-till-flera” enligt kategoriseringen så kommer det att innebära 

ett merarbete för det granskade bolagets ekonomiavdelning. De måste ju då gå igenom alla 

transaktioner på ett konto och fördela dessa enligt IFRS. Ovan beskrivs exempelvis hur 

anläggningstillgångar måste särredovisas om de är avsedda för försäljning. En ekonomiavdelning 

kan spara mycket arbete om de inte tror sig känna till att en tillgång skall säljas. I dylika situationer 

uppstår risker för felaktig information. 

 

4.2.2 Ansvaret för redovisningen 

I Sverige står verkställande direktör och styrelse som ansvariga för ett bolag. Eventuella 

oegentligheter kan medföra personliga straffansvar eller skadeståndsåtaganden.(ABL 8:22) En 

revisor kan också anses ansvarig; framförallt om eventuella oegentligheter har med själva revisionen 

att göra. I praktiken är det mycket sällan något av detta inträffar. Vissa civilrättsliga tvister slutar 

med skadestånd. 

I Ryssland ser bilden lite annorlunda ut. Också där kan verkställande direktör och styrelse ställas 

ansvariga. Den stora skillnaden är istället att ekonomichefen(ry. Главный бухгалтер) har ett 

personligt ansvar för att bolaget följer lagar och regler; framförallt vad avser skatter. En rysk 

ekonomichef kan således bli dömd till fängelse för oegentligheter i bolaget(Rindehed 2011). Denna 

lagstiftning har gjort att ekonomichefens roll är mycket stark i Ryssland. Denna måste ju ha insyn i 
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allt bolaget företar sig för att kunna säkra sin juridiska exponering. Den ryska ekonomichefen har 

rykte om sig att vara ett hinder för utveckling(Thorsell, 2011); det är ju säkrare att säga nej. 

Hur kan då detta vara en riskfaktor för trovärdigheten av IFRS? Ekonomichefens starka roll gör att 

skattemässigt säker redovisning ofta prioriteras på de ryska bolagens ekonomiavdelningar. 

Eventuella, externa krav på IFRS underordnas korrekt skatterapportering. Dessa är egentligen inte i 

konflikt men själva införandet av IFRS innebär ändå en juridisk risk för varje ekonomichef då man 

river upp något gammalt fungerande. Därför fastnar många bolag i att all redovisning sker enligt 

det för ekonomichefen säkra RAS; och omvandlas sedan till IFRS. 

Skulle ekonomichefen ändå vara en kunnig vän av IFRS så föreligger ändå risken att han eller hon 

prioriterar RAS vid eventuella konflikter emellan standarderna. 

Ryssland har en mycket kort tradition av bolagsstyrning. Ekonomichefen har länge varit den enda i 

organisationen som haft tillgång till alla siffror. Möjligen har bolagets ledning och ägare fått 

tillgång till siffror. Robert  McGee beskriver problemet med att Ryssland under decennier haft en 

kultur av att dölja; snarare än att visa(McGee2008). Det behöver inte betyda att det handlar om 

oegentligheter. Emellertid är det ett nästan anekdotiskt problem att få ryska ekonomichefer att 

släppa information.(Rindehed, 2011) 

Också i Ryssland har man revisorer som då ansvarar enligt RAS. De revisorer som tagit fram 

rapporter enligt IFRS svarar dock enkom mot beställaren av rapporten; vanligen ägarna. Eftersom 

detta oftast rör sig om olika fysiska personer så har de helt olika, ej överlappande ansvar.(Thorsell 

2011). I teorin innebär detta att en revisor som gör en rapport i IFRS kan lämna ifrån sig något som 

inte stämmer överens med rysk lagstiftning. Om en och samma revisor å andra sidan ansvarar för 

bägge rapporterna så torde det finnas en uppenbar risk att eventuella prioritering sker till förmån 

för RAS; då det där föreligger ett direkt, juridiskt ansvar. 

4.2.3 Den ryska styrelsen 

En annan riskfaktor, som egentligen inte handlar direkt om översättningen mellan standarderna, är 

sammansättningen av de ryska styrelserna. I 75 noterade, ryska bolag bestod styrelserna 2006 av 

66,3% så kallade insiders medan externa investerare(eng. portfolio investors) bara hade 2,9% 

(Lazareva et al. 2008). Det här ser Lazareva som en risk för bristande insyn; vilket i sig är relevant 

för denna rapports titel. 

4.2.4 Förseningar 

McGee(2008) har under flera år studerat hur lång tid det tagit för ryska företag i olika branscher 

att presentera sina rapporter. Detta arbete har presenterats i en rad rapporter. I jämförelse med 

flera andra länder finner han att ryska företag är bland de långsammare att lämna ifrån sig 

finansiella rapporter. Måttet som används är antal dagar som löper mellan rapportperiodens sista 

dag tills rapporten presenteras. Han finner vidare att företag med stor statlig inblandning tenderar 

ta längre tid på sig att rapportera än de som har mindre statlig inblandning. 

Vidare finner McGee(2008) att utvecklingen är negativ; d.v.s. att ryska företag tar ännu längre tid 

på sig med sina rapporter idag än vad de gjorde för fem år sedan. Detta står i direkt motsats till 

de ryska myndigheternas ambition att närma sig omvärlden vad gäller finansiella rapporter. En 

möjlig förklaring kan dock vara denna ambition; även om det verkar motsägelsefullt. Med en allt 

högre andel ryska bolag som presenterar sina siffror enligt IFRS så har de facto ett större arbete att 

rapportera. Detta gäller framförallt i transitionsfasen; när ett företag inför IFRS. 
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Är försening av rapporter en riskfaktor? Ja, det kan vara det om utebliven information likställs med 

osäkerhet. I de fall enskilda transaktioner måste undersökas för att få rätt värde enligt IFRS så kan 

man tänka sig att detaljkunskapen avtar med tiden.  
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5 FALLSTUDIER 

5.1 Jordbruksföretaget  

5.1.1 Bakgrund 

Jordbruksföretaget startades av en svensk privatperson; gift med en ryska sedan många år. Tanken 

var att använda så kallade kupongköp av attraktiv jordbruksmark. Dessa gav möjlighet för ryska 

medborgare att förvärva mark till mycket låg kostnad. Marken utgjordes av före detta Kolchoser 

och Sovchoser; som efter Sovjetunionens fall saknade aktiva huvudmän. Den svenske privatpersonen 

kunde, genom sin ryska hustru, förvärva stora arealer på detta sätt.  

Han kontaktade en grupp svenska finansiärer och redogjorde för denna möjlighet. De investerade 

MSEK 10 och blev så hälftenägare i jordbruksföretaget. Jordbruksföretaget förvärvade sedan 

successivt all mark från den ryska hustrun; allt i enlighet med rysk lagstiftning. 

Företaget fortsatte då att köpa på sig mark i rasande fart. Större delen samlades i en enhet cirka 

100 km norr om Sochi. Vid bokslutstillfället hade man köpt 2000 hektar utmärkt jordbruksmark. Som 

jämförelse kan nämnas att en svensk genomsnittsgård har en åkerareal på 36 

hektar(Jordbruksverket 2010). 

Förutom kravet på ryskt ägande fanns i förvärvsreglerna även villkor om att marken faktiskt 

brukades. Myndigheterna ville gynna inhemsk livsmedelsproduktion och förhindra markspekulation. 

Jordbruksföretaget blev därför tvunget att bedriva jordbruk på den förvärvade marken. Man 

investerade då en del kapital i maskinutrustning och personal; en agronom anställdes.  

Efter en tid började pengarna sina varför de svenska finansiärerna önskade bättre, ekonomisk insyn. 

Man beslutade att ekonomisk rapportering skulle ske enligt IFRS; med regelbunden information till 

ägarna. Företaget engagerade PWC(PricewaterhouseCoopers) för att göra denna översättning. På 

PWC i Moskva hade man mycket god kunskap i processen varför underlag löpande skickades dit.  

Ytterligare pengar tillställdes företaget; denna gång som en kredit från de svenska hälftenägarna. 

Sakta ökades den odlade ytan; men dålig likviditet gjorde att man helt enkelt inte hade råd med 

utsäde och gödsel. Som mest odlades drygt 30% av den förvärvade arealen.  

5.1.2 De finansiella rapporterna 

Jordbruksbolaget presenterade löpande finansiella rapporter; i början halvårsvis; sedan kvartalsvis. 

För att tillgodose skattemyndigheternas krav så gjordes allt arbete enligt RAS. Efter en tid krävde 

ägarna då att få rapporter enligt IFRS. 

Nedan förenklade rapporter är bara resultaträkningar; inga balansräkningar. Alla siffror är från 

samma bokslutsdatum, oavsett rapportform. 
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Enligt RAS såg delårsbokslutet ut enligt nedan: 

 
kRUR 

Intäkter från verksamheten                11 329     

Verksamhetens kostnader                15 181     

Rörelseresultat - 3 852     

Avskrivningar                      311     

Resultat inkl. avskrivningar - 4 163     

Finansnetto - 2 960     

Resultat före skatt - 7 123     

 

När detta bokslut översattes till IFRS fick man nedan siffror: 

 
kRUR 

Intäkter från verksamheten                11 500     

Verksamhetens kostnader                15 181     

Rörelseresultat - 3 682     

Avskrivningar                      474     

Resultat inkl. avskrivningar - 4 155     

Finansnetto - 2 960     

Resultat före skatt - 7 115     
 

Resultatet för de bägge rapporterna är nära nog identiskt. Emellertid finns det några poster som 

slagit åt olika håll och därför tagit ut varandra. 

Enligt RAS gav rapportperioden intäkter på kSEK 3062. Motsvarande siffra i IFRS-rapporten är 

kSEK 46 högre. 

Bakgrunden var att man sålt en post under rapportperioden som ännu inte var betald. Denna var 

således fakturerad och skulle intäktsföras enligt IFRS. Eftersom den ännu inte var betald så hade 

man enligt RAS inte intäktsfört detta. Däremot hade man kostnadsfört det minskade lagersaldot; 

baserat på en inventering. Därför blev verksamhetens kostnader samma i bägge rapporterna; trots 

olika försäljningsintäkt. 

Också enligt RAS är detta ett tveksamt förfaringsätt; som emellertid rättar till sig självt när väl 

kunden betalt emedan lagersaldot kvarstår. 

Avskrivningarna blev något högre enligt IFRS. Anledningen till detta var två; dels fanns ett 

leasingåtagande som inte balanserades enligt RAS, dels så fanns ju en kundfordran om kSEK 46 som 

inte var betald. Bägge dessa poster skulle ju skrivas av enligt IFRS varför avskrivningarna blev 

högre. 
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Av delårsbokslutet kunde ägarna tydligt dra slutsatsen att verksamheten gick med förlust och att den 

inte skulle komma att generera ett positivt kassaflöde. Man beslutade sig för att snarast försöka 

avveckla sitt engagemang i Jordbruksbolaget. 

Ägarna bad ett revisionsbolag undersöka möjligheterna att sälja aktierna med minsta, möjliga 

förlust. Härvid inledde revisionsbolaget med att först göra en värdering; på plats i Maykop. 

Revisionsbolaget presenterade en ny resultat- och balansräkning, också den enligt IFRS, som visade 

på en fantastisk vinst och ett skyhögt bolagsvärde; enligt nedan: 

  
kRUR 

Intäkter från verksamheten 
       11 500     

Verksamhetens kostnader 
       15 181     

Rörelseresultat 
- 3 682     

Avskrivningar 
            474     

Resultat inkl. avskrivningar 
- 4 155     

Finansnetto 
- 2 960     

Resultat efter finansnetto 
- 7 115     

Anskaffningvärde inklusive särkostnader 
       19 584     

Värdering 
       93 148     

Orealiserade värdeförändringar 
       73 563     

Resultat före skatt 
       66 448     

 

Hur kunde det bli så fel? Hur kunde två rapporter; bägge enligt IFRS; visa så totalt olika resultat? 

Nyckeln till skillnaden ligger naturligtvis i värderingen av förvärvad areal. Här finns alltså två helt 

olika synsätt inom IFRS. Är en anläggningstillgång en produktionsresurs eller något som kan liknas vid 

en vara? 

I den ryska bokföringen enligt RAS togs all mark upp enligt förvärvskostnad; inklusive avgifter till 

mäklare o.d.. Enligt IFRS skall anläggningstillgångar värderas på samma sätt; om inte syftet är att 

sälja dessa.  

Här hade man en situation då ryska myndigheter, genom sitt regelverk, försökte förhindra 

spekulation och gynna inhemsk jordbruksproduktion. Konverteringen till IFRS genomfördes av förvisso 

välutbildade; men lokala, ryska experter. Dessa hade ingen anledning att tro annat än att marken 

var en ren produktionsresurs. 

Ledningen kunde inte heller säga internt att investerarnas syfte var spekulation. Det gjorde att 

ekonomiavdelningen var nöjda med sin låga värdering; den var enligt IFRS och enligt ryskt 

regelverk. 

De revisorer som sedermera gjorde den högre värderingen valde att betrakta 

anläggningstillgångarna som en vara; eftersom informationen från ägarna pekade på att marken 

skulle avyttras. Härvid gavs man möjlighet att välja en annan värdering. 
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Anläggningstillgångar avsedda för försäljning värderas enligt IAS/IFRS till antaget 

nettoförsäljningspris. Detta innebär i klartext marknadspriset, med avdrag för försäljningskostnader. 

Revisorernas utmaning blev därför att fastställa ett rimligt marknadspris. Eftersom marknaden var 

minst sagt omogen fanns ringa eller ingen relevant statistik att basera en dylik värdering på. 

I det här specifika fallet använde man två olika värderingsmetoder och undersökte hur väl resultaten 

stämde överens; räntetäckningsprincip samt återbetalningsprincip. 

Ränteteckningsprincipen bygger förenklat på frågan: ”Hur mycket är någon beredd att betala för 

en vara med lånade pengar?”. Om en verksamhet har en förväntad avkastning om X kronor per år 

så skall denna avkastning minst betala den räntekostnad som uppstår vid lån av beloppet. 

Resonemanget är naturligtvis applicerbart även vid användandet av intern- eller kalkylräntor. 

Jordbruksföretaget odlade vid bokslutet 644 av 2000 hektar vilket gav ett rörelseresultat på drygt 

MRUR 4.; enligt bilaga. Revisorerna satte kalkylräntan till 12%; baserat på rådande bankränta och 

branschstandarder. Vid en möjlig odling av hela arealen ger det nedan beräkning: 

MRUR 4 /644 Ha x 2000 Ha/12% = MRUR 104 

Enligt återbetalningsprincipen ser man hur lång tid det tar att få igen en investering. I detta fall blev 

situationen något annorlunda; genom att anta en rimlig återbetalningstid så kunde man använda 

avkastningen för att få fram ett värde. Revisorerna satte en återbetalningstid på åtta år; baserat 

på såväl rysk som internationell statistik för förvärv av jordbruk. Tanken var att en framtida köpare 

inte behövde vara lokal. 

Återigen använde man resultatet från de odlade 664 hektaren och extrapolerade resultatet till hela 

arealen. 

MRUR 4/644 Ha x 2000 Ha x 8 år = MRUR 99 

I samband med markförvärvet hamnade Jordbruksföretaget i tvist med en granne. Denna hävdade 

att 327 Ha av marken faktiskt tillhörde honom. Fallet skulle avgöras i domstol och utfallet var ovisst. 

Här fanns därför anledning att skriva ner värderingen med ett riskavdrag. 

I brist på bättre kunskap angav revisorerna att tvistens utfall bedömdes till 50-50. Värderingen av 

de tvistiga 327 Ha gavs följaktligen halvt värde. 

Ränteteckningsprincip och återbetalningsprincip gav mycket lika siffror. Revisorerna använde därför 

ett snitt av dem bägge; med avdrag för risken med den tvistiga arealen. När man sedan satte ihop 

detta för att åstadkomma en värdering enligt IFRS fick man följande beräkning. 

(MRUR 104 + MRUR 99) / 2 – 327 Ha x 50% x (MRUR 104 + MRUR 99) / 2 / 2000 Ha = MRUR 

93 
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5.1.3 Lärdomar från Jordbruksföretaget 

Exemplet med jordbruksföretaget beskriver ganska väl några av svårigheterna som kan uppstå vid 

presentation av finansiella rapporter enligt IFRS. Flera av diskrepanserna mellan de bägge 

standarderna avspeglades i något av stegen mot en rättvisande rapport. 

I det aktuella fallet lyckades man ändå få fram information om exempelvis leasing. 

Kommunikationen mellan bolagets ekonomiavdelning och revisionsbolaget måste således ha varit 

förhållandevis god.  

Emellertid hade situation antagligen aldrig uppstått om bolagets egen ekonomiavdelning haft egen 

kunskap om IFRS. Inte heller om revisionsbolaget haft en tydlig instruktion från ägarna vad syftet var 

med verksamheten. Det är egentligen besynnerligt, eftersom ägarna var mottagare och beställare 

av rapporter i IFRS. Problemet med informationskedjan är tydligt här. Till detta bör nog läggas att 

det tydliga ansvaret för redovisningen gjorde att den lokala ekonomichefen hanterade hela 

processen. Hon kommunicerade med revisionsbolaget och rapporterade bara vidare till ägarna . 

5.2 Klädföretaget 

5.2.1 Bakgrund 

Ett svenskt investmentbolag letade lämpliga investeringsobjekt i Ryssland. Man ville hitta branscher 

med stor tillväxtpotential och räknade med en investeringstid på cirka fem år. Man fastnade för ett 

ryskt klädföretag som snabbt ökade antalet försäljningsställen. 

Klädföretaget använde tre olika kanaler för sin expansion; dels hade man egna, helägda butiker 

och franchisetagare; sedan sålde man också ganska stora volymer som grossister. Det svenska 

investmentbolaget gick in som 25-procentig ägare och tog plats i bolagets styrelse. 

Tillväxten var fortsatt god; efter bara något år hade man över 200 försäljningsställen och 

omsättningen rakade i höjden. Just omsättning var den indikator som investmentbolaget såg som den 

viktigaste för att följa tillväxten i klädföretaget. 

5.2.2 De finansiella rapporterna 

Klädföretaget hade redan rapporter enligt IFRS eftersom man aktivt letade utländska investerare. 

Också här använde man sig av extern kompetens för att löpande sammanställa de löpande 

rapporterna. 

Man kunde konstatera att företaget arbetade med mycket långa kredittider till sina franchisetagare 

och återförsäljare. Företagets ledning ansåg att närvaron i många butiker var mycket viktig. Vidare 

var likviditeten god varför långa kredittider ansågs som en lämplig strategi. Det här gjorde att 

kundreskontra var ganska omfattande över årsskiftena. 

Enligt RAS så tar man ju sällan upp försäljning innan man har fått betalt; enligt kontantprincipen som 

beskrivs i Upplupna intäkter resp. kostnader. Vid översättningen till IFRS använde man sig därför av 

leveransdokument för att utröna vad som faktiskt lämnat lagret. Ur detta kunde man sedan 

återskapa de preliminära fakturorna. Man stämde också av denna dokumentation med en 

inventering för att vara på den säkra sidan; det som var sålt hade ju lämnat lagret. 
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Efter en tid uppdagades det att flera av bolagets säljare ändrat lite i överenskommelserna med 

sina kunder. Avtalens lydelse började successivt närma sig kommission; d.v.s. de långa krediterna 

förföll när väl kunden sålt varorna. 

För den ryska bokföringen enligt RAS så spelade detta ingen större roll; man hade ju ändå inte sålt 

varorna förrän man fått betalt. Ekonomichefen gjorde således ingen stor sak av de förändrade 

överenskommelserna. 

Det är oklart huruvida det externa revisionsbolaget visste om detta. Hursomhelst fortsatte man enligt 

tidigare protokoll att rapportera de varor som gick ur lager som sålda enligt IFRS. De svenska 

ägarna hölls således ovetande. 

Så här fortsatte det en lång tid tills likviditeten gjorde sig gällande. Då reagerade den ryska 

ekonomichefen kraftfullt och krävde noggrann redovisning av samtliga externa kommissionslager; 

jämte en inventering av huvudlagret i St. Petersburg. Dessa stämde ganska väl överens; få poster 

fick revideras enligt RAS. Den enda skillnaden var att man fick införa en kontopost som avsåg lager 

hos kund. Lagervärdet förblev det samma eftersom RAS värderade lagret enligt inköpskostnad. 

Omsättningen ändrades inte heller enligt RAS eftersom man inte tagit in de obetalda varorna i sin 

redovisning. Ekonomiavdelningen såg ingen anledning att rapportera till bolagets ledning om en 

förändrad kontopost. 

När man ytterligare några månader skulle göra bokslut enligt IFRS blev konsekvenserna däremot 

katastrofala. Först och främst blev man tvungen att kreditera en lång tids försäljning; nära 40% av 

omsättningen försvann. Varorna var ju de facto inte sålda. 

Vidare blev man tvungen att skriva ner de lagerposter man trodde var sålda. Eftersom det rörde sig 

om modekläder blev tiden en negativ faktor här. Lagervärdet skulle baseras det belopp ”som 

beräknas inflyta”, enligt tidigare. De varor som legat länge ute hos kund fick skrivas ner mycket eller 

helt skrivas bort. 

5.2.3 Lärdomar från Klädföretaget 

Också i det här fallet blir vådan av extern översättning tydlig. Här kan man vidare tänka sig att 

ledningen aktivt valde att utnyttja diskrepanserna mellan de två standarderna; rapporterna enligt 

IFRS höll ju investerarna nöjda.  

Tydligt blir dock att diskrepansen skapade en stor försening tills korrekt information nådde 

investerarna. Eftersom ekonomichefen inte såg några egentliga skillnader enligt RAS så behövde hon 

inte reagera. Hade ekonomiavdelningen haft den ringaste kunskap om IFRS så skulle man antagligen 

ha reagerat betydligt tidigare. 

Man kan med fog hävda att investerarna skulle fått en bättre bild av sanningen om de istället sett 

på försäljningssiffrorna enligt RAS; IFRS skapade ju bara en uppblåst omsättning i det här fallet. 

Viktigt att påpeka är också att ingen i denna kedja egentligen gjorde fel. Informationsprocessen 

skapade förutsättningar för felaktigheterna; som då möjligen några valde att utnyttja. Möjligen kan 

vidare revisionsbolagets tolkning av omsättning vara lite optimistisk. Emellertid fanns det ju kontrakt 

på att kunderna köpt; i alla fall i början. 
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6 SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 

6.1 Slutsatser 

I problemställningen ställdes frågan huruvida utländska investerare får tillförlitlig information bara 

för att man använder sig av en internationell redovisningsstandard som IFRS. Svaret på denna fråga 

måste bli nej. Rapporten visar på ett flertal riskfaktorer som snarare kan förvanska de ursprungliga 

siffrorna. 

IFRS goda rykte som förmedlare av finansiell information är tveksamt underbyggt för ryska bolag. 

Det kan inte sägas ersätta investeringsbedömningar. 

6.2 Rekommendationer 

Finns det något man kan göra för att öka tillförlitligheten hos ryska siffror? Författaren skulle här 

vilja presentera två möjliga förbättringar av dagens etablerade process. Dessa förbättringar 

utesluter inte på något sätt varandra. 

6.2.1 Investeringsskäl 

Investerare kan delas in utifrån sina investeringsskäl; varför de gör en specifik investering. Utan att 

göra anspråk på att täcka in alla anges här två dominerande investeringsskäl; avkastning samt 

realisationsvinst. Vilket av dessa som är det huvudsakliga investeringsskälet har stor relevans för hur 

man bör söka finansiell information; enligt författaren. 

En investerare kan ofta välja en specifik post i en finansiell rapport som den enskilt viktigaste; 

beroende på sitt investeringsskäl. För avkastning kan det vara resultat efter finansiella poster; för 

realisationsvinst kan det vara värdet på anläggningstillgångar. Det kan också vara bruttoförsäljning 

om tillväxten är den viktigaste faktorn för den kommande realisationsvinsten; som i exemplet med 

Klädföretaget. 

Baserat på investeringsskäl kan man välja om man skall prioritera korrekt IFRS eller istället göra en 

partiell investeringsbedömning.  

 

 

FIGUR 5; INVESTERINGSSKÄL 

• IFRS

• IFRS ger god information.

• Få riskfaktorer stör översättningen på 
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Avkastning

• Investeringsbedömning
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• Många riskfaktorer stör översättningen.Reavinst
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AVKASTNING SOM INVESTERINGSSKÄL 

Om en investering görs med avsikten att löpande få avkastning; baserat på företagets resultat, så 

är det också investeringsskälet. IFRS ger mycket god information för att följa hur ett företag 

utvecklas och hur resurserna förvaltas. IFRS har ju ett tydligt ägarperspektiv; enligt tidigare. 

Enligt ovan så torde då resultat efter finansiella poster kunna var det viktigaste i en finansiell 

rapport. Denna är ju underkastad samtliga tidigare nämnda riskfaktorer i översättning av RAS till 

IFRS; åtminstone på kort sikt. På lite längre sikt så torde dock tillfälliga diskrepanser i exempelvis 

kundfordringar jämna ut sig. Felaktigheter i balansräkningen slår förvisso mot resultatet men 

regleras med tiden. 

En ägare med sagda investeringsskäl har, enligt författaren, goda skäl att prioritera bästa möjliga 

information enligt IFRS. En separat investeringsbedömning torde inte ge mer information än korrekt 

rapportering enligt IFRS. 

I den mån en investerare kan välja mellan objekt kanske kunskapen hos de olika 

ekonomiavdelningarna bör tas i beaktande. En ekonomiavdelning som sedan länge själva gjort 

rapporter enligt IFRS borde kunna ge bra, tillförlitliga rapporter. En ekonomiavdelning som inte ens 

gör sina egna rapporter innebär kanske en informationsrisk. 

REALISATIONSVINST SOM INVESTERINGSSKÄL 

Om en investerare istället är ute efter att maximera realisationsvinst efter en viss tid så är scenariot 

ett helt annat. Felaktigheter i balansräkningen påverkar bolagsvärdet direkt. Exemplet med 

Jordbruksföretaget är mycket talande; översättningen till IFRS tillförde ingen avgörande 

information; istället var det en direkt värdering som fällde avgörandet. I exemplet med 

klädföretaget blev IFRS direkt missvisande. 

När realisationsvinst är investeringsskälet är det också ofta tydligt vilken post som är den viktiga. En 

investeringsbedömning bör således fokusera på just denna post. När man väl granskat denna post 

ordentligt har IFRS egentligen underordnad betydelse.  

Ett alternativ kan vara att begära rapporter enligt RAS, översatta till engelska. Då försvinner 

åtminstone ett steg av distorsion. 

Optimalt är naturligtvis en så god rapportering enligt IFRS att sagda poster är helt korrekta. Mot 

given bakgrund finns det dock skäl att tro att en riktad investeringsbedömning ändå är av godo. 

Om det aktuella företaget redan arbetar enligt IFRS så bör investerarna kanske undersöka sin 

utvalda post ytterligare. I exemplet med klädföretaget hade detta varit mycket enkelt att göra. 

Man hade då fått en helt annan bild och antagligen gått in och påverkat hur den finansiella 

rapporteringen utfördes. 

6.2.2 Utökat perspektiv 

I 3.1.1 beskrivs problemet med standardernas olika perspektiv; där RAS reglerar redovisningen och 

IFRS den finansiella rapporteringen. Vidare beskrivs att IFRS ställer krav på bokföringen. 

I 4.2.1 avhandlas hur översättningen ofta baseras enkom på redovisningen enligt RAS. IFRS måste 

bygga på bokföringen; inte redovisningen, för att använda terminologin i 3.1.1. 
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Författaren hävdar att perspektiven i sig är en riskfaktor. Om de olika rapportnivåerna utelämnas 

så missas lätt det faktum att IFRS ställer andra krav på bokföringen. 

I nedan figur blir det tydligt. Här beskrivs rapportnivåerna och informationsflödet. Den vänstra, 

streckade visar den vanliga vägen; den högra, den föredragna vägen. Egentligen är kedjan ännu 

längre; enligt 3.4.1.  

Eftersom IFRS ställer krav på bokföringen är en bruten informationskedja i sig en riskfaktor. Steget 

från bokföring till redovisningen enligt RAS tillför ju inget till IFRS. Tvärtom blir det ett steg av 

distorsion mellan källan; bokföringen och mottagaren; den finansiella rapporten enligt IFRS. 

 

FIGUR 6; UTÖKAT PERSPEKTIV 

 

Det här är inte möjligt att uppnå med extern översättning av IFRS. IFRS måste börja på bolagens 

ekonomiavdelning för att kunna ge tillförlitlig information. Vidare måste kunskapen hos 

ekonomiavdelningen vara tillräcklig för att resultaten skall bli korrekta. 

Om en investerare står inför ett investeringsbeslut så bör en tveksamt översatt finansiell rapport 

väcka frågetecken. Står sedan ett stort revisionsbolag bakom rapporten så visar det än mer tydligt 

att bolagets egen ekonomiavdelning inte har kunskapen att, ens i bokföringen, arbeta enligt IFRS.  

Det finns då goda skäl att kräva ett högre riskpremium för den aktuella investeringen. 
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