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SAMMANFATTNING 

Som en följd av de ekonomiska och politiska reformerna på 1990-talet i Ryssland utökades 

möjligheterna för internationell handel och samarbete mellan Ryssland och andra länder. När 

länder med olika nationella revisionssystem börjar samverka på en internationell marknad 

förekommer kommunikations- och förtroendeproblem, vilka kan lösas genom tillämpning av 

ett dubbelt revisionssystem: nationellt och internationellt. De ryska lagarna om 

revisionsverksamhet № 307-Ф3 7§ och № 208-ФЗ föreskriver vilka företag som är 

revisionspliktiga enligt båda standarderna. Det finns dock företag som inte är 

revisionspliktiga, men som frivilligt väljer att ha sin verksamhet reviderad. Syftet med 

uppsatsen är att kartlägga revisorers resonemang kring frivillig tillämpning av nationella och 

internationella revisionsstandarder i Ryssland. Studiens teoretiska referensram utgörs av 

intressentmodellen och Nobes modell av orsaker för internationella skillnader i finansiell 

rapportering. Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på primärdata som insamlats 

genom semistrukturerade telefon- och Skype-intervjuer med ryska revisorer. Revisorerna 

anser att företag väljer frivilligt revision för att erhålla lån eller investeringar på bättre villkor 

och skaffa värdefulla kontakter med ryska eller utländska affärspartners. Valet av nationella 

eller internationella revisionsstandarder beror på partners krav. Revisorernas resonemang 

varierar beroende på vilken byrå eller vilket geografiskt område de är yrkesverksamma i. 

 

 

Nyckelord: International Standards on Auditing (ISA), Ryska nationella revisionsstandarder 

(PSAD), dubbla revisionsstandarder, frivillig tillämpning, revisor, intressenter 

  



 
 

ABSTRACT 

As a result of the economic and political reforms in the 1990s expanded opportunities for 

international trade and cooperation between Russia and other countries. When countries with 

different national audit system begin to interact in the international market it is quite possible 

that communication and confidence problems arise. These problems can be solved by 

applying double audit system: national and international. The Russian laws about audit 

activities № 307-Ф3 7§ and № 208-ФЗ stipulate which companies must have their financial 

statements audited in accordance with both standards. However, some companies that are not 

required to comply with double auditing standards have their financial statements audited 

under both standards voluntarily. The purpose of this paper is to determine the auditors' 

reflection about voluntary application of national or international standards in Russia. The 

theoretical framework comprises the stakeholder model and Nobes model for causes of 

international differences in financial reporting. The study is of a qualitative nature and based 

on primary data, collected through semi-structured telephone and Skype interviews with 

Russian auditors. Auditors find that companies choose auditing voluntarily to get loans or 

investments on better terms and favorable contacts with Russian or foreign business partners. 

The choice between national and international standards on auditing depends on partners 

requirements. Auditors' opinion varies depending on the agency or geographic area where 

they work. 

 

Key words: International Standards on Auditing (ISA), Ryska nationella revisionsstandarder 

(PSAD), dubbla revisionsstandarder, frivillig tillämpning, revisor, intressenter 
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1. INTRODUKTION  
 

I detta kapitel presenteras en historisk översikt av revisionsutvecklingen i Ryssland. Vidare 

diskuteras tillämpningen av dubbla revisionsstandarder och utifrån detta formuleras 

problemet samt syftet och undersökningsfrågorna. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 

centrala begreppen och uppbyggnad av uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Revisionens historia i Ryssland går tillbaka till slutet av 1600-talet. Peter den store baserade 

den ryska revisionen på den tyska modellen. Systemet infördes inte på grund av ekonomiska 

behov utan som en följd av Peters politiska beslut. Därför vidareutvecklades det inte och 

förlorade snart sin betydelse. Man försökte återskapa revisionen i Ryssland både 1912 och 

1928, dock utan framgång (Erofeeva et al, 2010). Intressant att notera är att Price Waterhouse 

startade sin verksamhet i Ryssland för första gången år 1913, men tvingades upphöra efter den 

stora socialistiska oktoberrevolutionen 1917 (Physcareer, 2013). 

Under den sovjetiska tiden var revision en väl etablerad praxis. Staten hade en övergripande 

kontroll över ekonomi, därför var också regeringen och andra statliga myndigheter de främsta 

intressenter av revisionsverksamheten. Dess viktigaste uppgift var att kontrollera att företagen 

uppfyllde de centraliserade femårsplaner för landets ekonomiska utveckling som utfärdats av 

det kommunistiska partiet (Samsonova, 2009). Den andra viktiga uppgiften var att kontrollera 

att man följde lagar och normer in i minsta detalj (Mennicken, 2009). Ett syfte med 

revisionssystemet i Ryssland var att skaffa fram ekonomisk och statistisk information för 

planering och kontroll av ekonomin (Sarikas och Djatej, 2005; Sorokina, 2011). Eftersom 

inga externa investerare fanns, var konceptet för extern revision inte relevant (Sorokina, 2011; 

Alon och Dwyer, 2012). 

Revisorerna kallades under sovjetisk tid för inspektörer och deras funktion var att bevaka 

statens intresse. De underordnades Departementet för statlig kontroll, Finansdepartementet 

eller lokala organ för regeringskontroll. Revisorernas uppgift var att kontrollera att tillgångar 

inte missbrukades, vinster inte förskingrades och att regeringens normer och 

rekommendationer följdes till punkt och pricka vid utformningen av finansiella rapporter 

(Mennicken, 2009; Combs et al, 2013). 

I början av 1990-talet genomgick Ryssland en rad nyliberala reformer kända under namnet 

perestrojka med syfte att minimera direkta, statliga ingripanden. Reformerna innebar bland 

annat avlägsnande av priskontrollen, privatiseringar och en reducering av regeringens 

åtaganden (Mennicken, 2009). Vid sidan av en statsreglerad ekonomi skapades element av 

marknadsekonomi. Många statliga bolag blev privatägda, privata kommersiella företag 

bildades och möjligheter för internationell handel utökades. Utvecklingen av ekonomin och 

http://бизнес-учебники.рф/audit_biznesa/audit-erofeeva.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fem%C3%A5rsplan
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handeln krävde kapitaltillskott, och revision enligt internationella standarder ansågs vara 

nödvändigt för att få tillgång till internationellt kapital (Alon och Dwyer, 2012). 

Ett av kraven från de utländska investerarna var öppenhet beträffande affärsverksamheten, 

vilket bland annat innebar att man följde internationella normer och rekommendationer i 

finansiella rapporter och i revisionspraktiken (Samsonova, 2009). Nobes (1988) nämner att 

företag som använder sig av mera accepterande, bekant och genomskinlig finansiell 

rapportering kan erhålla lån på bättre villkor. För att utveckla revisionen till en internationellt 

godtagbar nivå valde den ryska regeringen att anta International Standards on Auditing (ISA) 

anpassad efter nationella förhållanden (McGee och Preobragenskaya, 2003). Utvecklingen av 

en ny uppsättning av standarder som överensstämde med ISA påbörjades 2001 (Samsonova, 

2009) genom att man utvecklade en nationell lagstiftning som skulle baseras på 

internationella revisionsstandarder, dock med hänsyn tagen till ryska förhållanden och 

nationella skatteregler. 

Enligt ett förslag som antogs 2004 av den ryska regeringen skulle de nationella 

revisionsstandarderna fullt överstämma med de internationella revisionsstandarder år 2011. 

Detta hade dock inte skett av olika politiska, historiska, praktiska och kulturella skäl. Då 

fattade Finansdepartementet beslut №160H ”Om införande och förtydligandet av 

International Financial Reporting Standards i Ryska federationen” (Finansdepartementet, 

2011), för att säkerställa tillämpningen av internationella standarder i Ryssland. Det finns 

dock fortfarande några faktorer som förhindrar denna process. 

En av dessa faktorer är att tillsynsmyndigheterna inte har tillräcklig kompetens för att 

kontrollera att revisionen utförs rätt. Detta beror på att staten inte anslår tillräckliga resurser 

för att utbilda kontrollanter (Suglobov, 2012). McGee och Preobragenskaya (2005) påpekar 

att det råder brist på kvalificerade instruktörer som kan utbilda revisorer, och att det även 

finns brister i undervisningsmaterialet för revisionsverksamheten. Situationen kompliceras 

ytterligare av att redovisnings- och revisionsmaterial måste översättas från andra språk, 

eftersom material som internationella redovisningsstandarder (IAS) och internationella 

revisionsstandarder (ISA) inte funnits tillgängliga på det ryska språket (ibid.). 

Problemet finns också i attityder hos de ryska revisorerna som ibland inte ser någon anledning 

att följa internationella standarder eftersom det redan finns nationella revisionsstandarder som 

de är vana att använda (Remizov, 2001). Dessutom anser de att revision genomförd enligt ISA 

är mer komplicerad och dyrare än traditionell revision enligt PSAD (McGee och 

Preobragenskaya, 2005). 

Avslutningsvis är tillämpningen av de internationella standarderna fortfarande inte 

obligatorisk för alla företag. Lagen lämnar utrymme för de företag som inte har revisionsplikt 

att välja själv mellan ISA eller PSAD. 

Alla ovan nämnda faktorer leder till att den fulla tillämpning av ISA i Ryssland som planerats 

av regeringen ännu inte har införts, och att företagen i nuläget fortfarande använder sig av två 

olika revisionsstandarder (McGee och Preobragenskaya, 2005). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

När länder med olika nationella redovisningssystem börjar samverka på en internationell 

marknad kan det förekomma kommunikations- och förtroendeproblem, vilka kan lösas genom 

tillämpning av dubbel redovisning och revision. 

I nuläget gäller i Ryssland två olika revisionsstandarder. Orsakerna till dessa har varit ett 

ämne för en rad ryska vetenskapliga undersökningar (McGee och Preobragenskaya, 2003, 

2005; Samsonova, 2009; Sucher och Bychkova, 2010). Forskare har kommit fram till att en 

sådan företeelse kan uppstå om utländska investerare och partners inte har fullt förtroende för 

finansiella rapporter utförda enligt nationella standarder. Detta är särskilt aktuellt för Ryssland 

där de ekonomiska förhållandena är så nationellt specifika att partner på den internationella 

marknaden kan ha svårt att förstå dem rätt och entydigt (Sorokina, 2011). 

Lagarna reglerar vilka företag som måste ha revision enligt PSAD (№ 307-Ф3 5§) och vilka 

som måste ha den enligt ISA (№ 208-ФЗ). Det finns företag som inte är revisionspliktiga men 

ändå väljer att anlita en revisor för att genomföra en revision. I praktiken leder detta till extra 

kostnader både för företagen som betalar för revision, och för revisionsbolagen som måste 

skaffa revisorer med lämplig kompetens. En central fråga är vad som driver de företag som 

frivilligt bestämmer sig för att bekosta en revision. Undersökningar av de faktorer som ligger 

bakom en frivillig tillämpning av revision hos företag i Ryssland saknas i de källor som vi 

haft tillgång till. Denna studie är inriktad på att undersöka dessa faktorer utifrån revisorernas 

synvinkel, vilket i sin tur kommer att bidra till bättre förståelse för denna företeelse.  

En uppfattning om de villkor och regler som gäller i det ryska affärsmiljö samt en förståelse 

för vilka motiv företagsledningen kan tänkas ha, kan hjälpa till att skapa det förtroende som är 

nödvändigt för framgångsrika kontakter och samarbete mellan ryska företag och deras 

utländska partners. 

Våra förhoppningar är att resultaten av studien kan komma att vara till praktisk nytta för de 

revisorer som planerar att arbeta eller just har börjat arbeta i Ryssland. Praktiska kunskaper 

och observationer av sina ryska kollegor kan hjälpa dem att förbereda sig för ett samarbete i 

en rysk miljö. 

 

1.3 Studiens syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att kartlägga revisorers resonemang kring orsakerna till frivillig 

tillämpning av de nationella och de internationella revisionsstandarderna i Ryssland. 

För att uppfylla syftet ska följande frågor besvaras: 

1. Vilka är, enligt ryska revisorer, orsakerna till frivillig tillämpning av nationella 

revisionsstandarder i Ryssland?  

2. Vilka är, enligt ryska revisorer, orsakerna till frivillig tillämpning av internationella 

revisionsstandarder i Ryssland?  
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3. Vilka är, enligt ryska revisorer, orsakerna till frivillig tillämpning av både nationella 

och internationella revisionsstandarder i Ryssland? 

 

1.4 Begreppsapparat 

 

International Standards on Auditing (ISA) eller internationella revisionsstandarder är ett 

internationellt regelverk för revision som innehåller grundläggande principer och viktiga 

tillvägagångssätt med vägledande förklaringar och kommentarer. ISA tas fram och förvaltas 

av den internationella revisionsorganisationen International Federation of Accountants 

(IFAC) och dess revisionskommitté International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB). Syftet med revision, enligt de internationella standarderna, är att öka förtroendet för 

de finansiella rapporterna hos användarna. Detta kan uppnås genom ett uttalande om huruvida 

dessa rapporter följer ramverket för finansiell rapportering. I så fall ger rapporterna en sann 

och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (FAR:s Samlingsvolym - revision, 

2012). 

Nationella revisionsstandarder, Pravila (standarty) auditorskoj dejatelnosti (PSAD) är 

professionella normer och standarder för genomförandet av revisionsverksamhet i Ryska 

federationen. De tas fram och förvaltas av Ryska Federationens finansdepartement 

tillsammans med kommissionen för revisionsverksamhet. Syftet med revision enligt de 

nationella standarderna är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos användarna, 

samt att kontrollera hur den ryska lagstiftningens redovisnings- och beskattningsregler följs 

(Finansdepartementet, 2008). 

Revision definieras som oberoende granskning, bedömning och uttalande kring företags 

finansiella information, något som utförs av en revisor (Finansdepartementet, 2008). 

Revisionsverksamheten omfattar revision samt rådgivning och relaterade tjänster (ibid.). 

Revisor är en person som genomför en opartisk granskning av företags finansiella rapporter 

och förvaltningar samt konsulttjänster. För att få vara revisor i Ryssland måste man ha en 

särskild ekonomisk eller juridisk utbildning och vara auktoriserad av Finansdepartementet. 

Intyget måste vara utfärdat av finansdepartementet och bekräftas vartannat till vart femte år 

(Revisor: kunskap och extrem försiktighet, 2013). 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Revisor
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1.5 Disposition 

 

Studien består i sin helhet av sju kapitel: 

Kapitel 1: Introduktion beskriver bakgrunden till problemet, uppsatsens syfte och de 

undersökningsfrågor som använts. 

Kapitel 2: Teoretisk referensram beskriver den teori och modell som tillämpas i studien. 

Kapitel 3: Metod argumenterar kring möjliga tillvägagångssätt. 

Kapitel 4: Resultatredovisning omfattar revisorernas svar på intervjufrågorna. 

Kapitel 5: Analys beskriver empiriska observationer utifrån en teoretisk referensram. 

Kapitel 6: Slutdiskussion presenterar slutsatser av revisorernas resonemang, svar på 

undersökningsfrågor samt ger förslag till fortsatt forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel beskrivs intressentmodellen samt teorier och modeller om internationella 

skillnader i redovisning, vilket hjälper att fastställa syften med finansiell rapportering. 

Slutligen diskuteras Ryssland utifrån Nobes kvalifikation. 

 

2.1 Intressentmodellen 

 

Många olika parter kommer i direkt eller indirekt kontakt med en organisation. Dessa parter 

brukar kallas för intressenter. Med en organisations intressenter avses enligt Bruzelius och 

Skärvad (2011, s. 73) grupper av individer eller olika slags organisationer som i något 

avseende har relationer med organisationen. Organisationen och dess intressenter befinner sig 

i ett beroendeförhållande till varandra. Intressenterna är beroende av organisationen. 

Organisationen är i sin tur beroende av sina intressenter, som antingen stöder organisationens 

verksamhet, exempelvis med nödvändiga finansiella resurser, eller reglerar och kontrollerar 

denna verksamhet. Organisationens intressenter kan enligt Ax et al (2006) vara: 

 Kunder 

 Ägare 

 Opinionsgrupper 

 Företagsledningar 

 Medarbetare och deras organisationer 

 Stat och kommuner 

 Långivare 

 Leverantörer 

 

Intressenterna bidrar till företagens verksamhet genom att investera kapital, ge lån eller 

samarbeta. De önskar att företaget använder kapitalet på ett effektivt sätt för att de ska kunna 

få avkastning. Företag är i sin tur starkt beroende av långivare och affärspartners för att kunna 

bedriva och utveckla sin verksamhet. Samarbetsprocessen kräver ett informationsflöde mellan 

organisationerna och deras intressenter. För att intressenterna ska bli villiga att bidra till 

verksamheten måste en företagsledning skapa förtroende. Detta kan bland annat göras genom 

revision. Det är revisionsberättelser som möjliggör att man kan ge en sann och rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning, och som kan presentera hur företaget använder sina 

resurser. Det borde därför vara av avgörande ekonomiskt intresse för Ryssland att utveckla 

revisionen så att den ligger på en internationellt godtagbar nivå (Sorokina, 2011). 
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2.1.1 Intressenter för företagets årsredovisning i Ryssland enligt lag 

 

I Ryssland har regeringen en signifikant kontroll över revisionsverksamheten (Samsonova, 

2009). Ryska Federationens finansdepartement tillsammans med kommissionen för 

revisionsverksamhet utvecklar och fastställer den lagstiftning som reglerar revisionen. Enligt 

den federala lagen om revision № 307-Ф3 5§ (Finansdepartementet, 2008) har följande 

organisationer revisionsplikt: publika aktiebolag, börsnoterade företag, kreditinstitut, 

finansiella företag, försäkrings- och clearingorganisationer, pensionsstiftelser eller andra 

stiftelser, investeringsfonder samt företag med en nettoomsättning som överstiger 400 

miljoner rubel och har 60 miljoner rubel i balansomslutning (ibid.). Dessa organisationer 

måste presentera sin årsredovisning bestående av årsbokslut och revisionsberättelse i enlighet 

med PSAD för följande intressenter: 

 skatteverket (НК РФ 23§) 

 statistiska centralbyrån (№ 402-ФЗ 18§) 

 aktieägare (№ 208-ФЗ) 

 bolagsstyrelsen (№ 14-ФЗ) (Finansdepartementet, 2014) 

 

Enligt lagen № 208-ФЗ (Pecherskaya, 2013) måste organisationer som börsnoterade företag, 

kreditinstitut, försäkringsbolag samt andra organisationer revidera sin verksamhet i enlighet 

med ISA och presentera sin årsredovisning för följande intressenter: 

 bolagsstyrelsen 

 aktieägare 

 centralbank (ibid.) 

 

2.1.2 Intressenter för företagets årsredovisning i Ryssland enligt Sorokina 

 

Utifrån intressentmodellen identifierar Sorokina (2011) de viktigaste intressenterna för de 

årsredovisningar som utfördes enligt både de nationella och de internationella redovisnings- 

och revisionsstandarderna i Ryssland: 

 nuvarande och potentiella investerare, ryska eller utländska 

 långivare, ryska eller utländska 

 statliga myndigheter, såsom skatteverket, statistiska centralbyrån, konkurrensverket, 

och den ryska motsvarigheten till kronofogden. 

 

Företaget tillhandahåller sin finansiella information till dessa intressenter om de har en 

inverkan på organisationens verksamhet eller om lagen kräver det. Nuvarande och potentiella 

investerare och långivare bidrar med nödvändiga finansiella resurser för att säkerställa 

organisationens drift och utveckling. De statliga myndigheterna kontrollerar företaget för att 

tillvarata statens intresse (Sorokina, 2011). 

Intressenterna kräver en opartisk granskning av företagets finansiella rapporter att den 

genomförs av en extern revisor. Revisionen försäkrar att finansiella rapporter inte innehåller 
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väsentliga felaktigheter, att den upprättats i enlighet med de lagar och regler som gäller enligt 

god redovisningssed och att resultaträkningen och balansräkningen kan betraktas som riktiga 

(Grönlund, Tagesson, Öhman, 2010, s. 222). På så vis skapar revision förtroende och 

trovärdighet hos intressenter. 

 

2.1.3 Intressenternas syften och krav på information enligt Sorokina 

 

Alla intressenter agerar efter sina egna syften och de ställer också olika krav på finansiell 

information från företagen. Sorokina (2011) beskriver vilka syften intressenterna i Ryssland 

har. Investerare och långivare vill från finansiella rapporter erhålla en rättvisande bild av 

organisationens ekonomiska ställning. Vid beslutsfattande blir denna information sedan 

underlag för bedömningen av finansiella risker och fördelar. Investerare och långivare kräver 

därför att finansiella rapporter utfärdas enligt försiktighetsprincipen, vilken eliminerar risken 

att överskatta resultatet. 

Skattemyndigheten är mest intresserad av att få information som möjliggör kontroll av 

skatteuppbörd i enlighet med reglerna. De kräver därför att organisationen inte underskattar 

sitt ekonomiska resultat med syfte att minska skatten. Syftena och kraven från 

skattemyndigheten samt från investerare och långivare motsäger således varandra. PSAD 

lämpar sig för skatteändamål och kontroll medan ISA passar bäst för investerarens och 

långivares syfte. Tillämpningen av olika standarderna blir därför en väg för företaget att 

tillfredsställa olika intressenter (Sorokina, 2011). 

 

2.2 Teorier och modeller om internationella skillnader i finansiell 

rapportering 

 

2.2.1 Utveckling av modellen för skillnader i redovisning 

 

Enligt Hofstedes (1980) kulturdimensionsteori består kulturen av värderingar (som kan förstås 

som osynliga manifestationer av kultur) samt av symboler, ritualer och hjältar (som är synliga 

manifestationer av kultur). Han anser att ett redovisningsområde är en historiskt utvecklad 

praxis som är viktigare än lagar. Hofstede definierar ett redovisningssystem som en 

sammanställning av redovisningsregler och praxis (ibid.). 

Gray (1988) tillämpar Hofstedes nationella och kulturella dimensioner för att förklara 

internationella skillnader i redovisning. Han föreslår en modell enligt vilken 

redovisningsvärdet och redovisningssystemet kan påverkas av samhälleliga värden genom 

institutionella konsekvenser (institutional consequences). Med institutionella konsekvenser 

menar han nationella rättsystem, företagsägande, kapitalmarknad, branschorganisationer, 

utbildning och religion. Således förklaras redovisningsvärdet och redovisningssystemet delvis 
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av de samhälleliga värderingarna hos individer eller grupper av praktiserande revisorer, och 

delvis också av de institutioner som påverkar eller reglerar deras verksamhet. 

Ding et al (2005) menar att skillnader mellan nationella och internationella standarder inte 

bara kan förklaras utifrån Hofstedes teori om kulturella värderingar utan även utifrån det 

nationella rättssystemet. Användningen av internationella normer och rekommendationer i 

varje enskilt land präglas av en lokal miljö som har utformats av nationella historiska, 

politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden. 

Doupnik och Salter (1995) undersökte på ett nationellt redovisningssystem i ett land. De antar 

att extern miljö, kulturella värderingar och institutionella strukturer förväntas variera i olika 

länder och medföra skillnader i redovisningspraxis. Resultaten av deras forskning presenteras 

i figur 1. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Samband mellan faktorer som påverkar redovisningspraxis i ett land (Doupnik och 

Salter, 1995). Extern miljön formar landets kultur och institutionella strukturer som i sin tur 

utformar redovisningspraxis. Institutionella strukturer är rotade i kulturella värderingar. 

 

2.2.2 Nobes modell av orsaker för internationella skillnader i redovisning 

 

Nobes (1988) riktar kritik mot Doupnik och Salters generella teori. Han påpekar att de 

institutionella strukturerna är rotade i de kulturella och menar att man måste förena dessa två 

faktorer i en variabel för att undvika dubbelräkning. Han ifrågasätter också om ett lands kultur 

verkligen spelar så avgörande roll vid valet av redovisningssystem. Han medger att kultur är 

en bakgrundsfaktor för valet, men att det inte är tydligt hur effekterna av detta inflytande 

uppstår. En direkt kausalitet mellan kultur och redovisningssystem kan inte observeras, 

kulturen påverkar typ av redovisningssystem i ett land genom den typ av finansiering som är 

dominerande. Sammankoppling av dessa faktorer ser ut på följande sätt (se figur 2): 

 

 

 

Figur 2. Modell av orsaker för internationella skillnader i redovisning (Nobes, 1988). Extern 

miljö i landet bestämmer landets kultur och dess institutionella strukturer, vilka i sin tur 

Extern miljö 

 

Kultur 

 

Redovisningspraxis 

 

Institutionella strukturer 

Extern miljö 
Kultur, inklusive 

institutionella strukturer 
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redovisning Finansiering 
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påverkar vilket typ av finansiering landet har och i slutänden också avgör typ av redovisning 

man använder sig av. 

 

Nobes (1988) föreslår två variabler för att förklara länders olika typer av redovisningssystem: 

 landets kultur  

 typ av finansiering 

Nobes (1988) menar att länder i ett kulturellt avseende kan vara: 

 kulturellt oberoende (culturally self-sufficient) – länder med starka infödda kulturer. 

 kulturellt beroende (culturally dominated) – länder med importerade kulturer, som står 

under stor påverkan från någon annan kultur. 

Nobes (1988) observerar att de flesta länder med avancerade ekonomier är kulturellt 

oberoende och de flesta länder med framväxande ekonomier är kulturellt beroende. Han gör 

vidare ett antagande att mer än en typ av redovisning kan användas i ett land och analyserar 

vilka orsaker som bestämmer valet av redovisningspraxis i kulturellt oberoende och i 

kulturellt beroende länder. 

Nobes delar in kulturellt oberoende länder i två typer: 

 länder med kultur av typ 1 kännetecknas av starkt kreditberoende marknader med en 

stor andel lånat kapital. 

 länder med kultur av typ 2 kännetecknas av svagt kreditberoende marknader med en 

stor andel av eget kapital. 

Naturligtvis finns det både starka och svaga kreditberoende företag i ett land. Här antas att 

den kapitalstruktur som omfattas av merparten företag avgör vilken typ av kapitalmarknad 

råder i hela landet. 

Nobes (1988) modell för kulturellt oberoende länder presenteras i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Samband mellan typ av kultur, typ av kapitalmarknad och redovisningsändamål i 

kulturellt oberoende länder. Landets kulturtyp är förknippad med typ av finansiering, som i 

sin tur bestämmer syfte med redovisning. 

Länder med 

kultur av typ 1 
Starkt kreditberoende 

marknader 

Redovisning för externa 

aktieägare 
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Vad gäller kulturellt beroende länder har utländska kapitalmarknaden ett inflytande på landets 

redovisningssystem, därför förväntas dessa länder att uppta redovisningspraxis från andra 

länder. Om företag börjar intressera sig för det utländska kapitalet kan det leda till utveckling 

av en relevant finansiell rapportering. Detta är en av anledningarna till förekomsten av flera 

redovisningssystem i kulturellt beroende länder (ibid.). 

Nobes (1988) kommer med hjälp av dessa iakttagelser till slutsatsen att finansiell rapportering 

bestäms av den finansiella marknaden. I kulturellt oberoende länder utformas finansiell 

rapportering för den inre marknaden, medan den i kulturellt beroende länder utformas för den 

utländska kapitalmarknaden. 

Nobes skriver vidare att det vid en snabb övergång från en typ av marknad till en annan, finns 

en risk att redovisningen fastnar i konservativa tänkesätt på grund av lagar som utvecklats 

under andra ekonomiska förhållanden. Detta kan påverka den ekonomiska verksamheten för 

vissa företag. För att kunna använda sig av internationella standarder kan dessa företag 

antingen 1) dra nytta av flexibiliteten hos nationella regler, 2) bryta mot nationella regler eller 

3) använda sig av två typer av redovisningsrapporter: en för skatt och en för utländska 

aktieägare. 

Många forskare har utgått från Nobes modell vid undersökning av orsaker för internationella 

skillnader, såväl i avancerade ekonomier som i framväxande ekonomier: Kazakstan (Tyrrall et 

al, 2007), Grekland (Panagiotis et al, 2011), Frankrike (Bessieux-Ollier et al, 2012), Tyskland 

(Tarca et al, 2013) och Brasilien (Brandau et al, 2013). Deras resultat bekräftar Nobes slutsats 

om sambandet mellan kultur, kapitalmarknaden och typ av redovisning, och att internationella 

skillnader i finansiell rapportering huvudsakligen orsakas av skillnader i syften med denna 

rapportering. 

 

2.2.3 Tillämpning av Nobes modell inom revisionsfältet 

 

Nobes (1988) påpekar att objektet för hans undersökning är finansiella rapporteringssystem i 

bred mening. För enkelhetsskull använder han sig av termen ”redovisningssystem”. Därför är 

det också möjligt att tillämpa hans modell även vid undersökningar av revision. Redovisning 

och revision är sammankopplade och beroende av varandra och båda är resultat av 

samhälleliga och kulturella värderingar. Det är ett vedertaget faktum att både redovisning och 

revision och därmed även dess standarder och normer påverkas av rådande omständigheter i 

ett visst samhälle och i en viss tid (Perera, 1989). Mennicken (2009) särskiljer inte revision 

och redovisning, utan skriver att båda existerar förbundna med andra ekonomiska, politiska 

och sociala aktiviteter. Samma synsätt kan iakttas hos andra forskare inom det ekonomiska 

fältet, speciellt angående Ryssland (Alon och Dwyer, 2012). 
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2.3 Klassificering av Ryssland enligt Nobes modell 

 

Nobes (1988) menar att gränser mellan kulturellt oberoende och kulturellt beroende länder är 

otydliga och att många länder kan vara svåra att klassificera enligt en sådan modell. Ryssland 

är här ett tydligt exempel på ett land som inte helt och fullt passar inom ramarna för Nobes 

definition. Å ena sidan är Ryssland ett före detta kommunistiskt land. Enligt Nobes strävar 

dessa länder efter att importera internationella standarder för finansiell rapportering, trots att 

de inte är relevanta för huvudsyfte (Nobes, 1988) och i det hänseendet är Ryssland inget 

undantag (McGee och Preobragenskaya, 2003; Menniken, 2009; Samsonova, 2009 et al). I 

detta avseende uppfyller Ryssland kriteriet för kulturellt beroende länder. Å andra sidan har 

Ryssland en genuin infödd kultur och det hade aldrig varit en koloni. Därför kan inte 

Ryssland kallas för ett kulturellt beroende land. I fall som dessa, där klassificeringssvårigheter 

uppstår, rekommenderar Nobes att man ska koncentrera sig mer på landets affärskultur än på 

dess kultur generellt. 

Utvecklingen efter Sovjetunionens sammanbrott ledde till att Ryssland blev starkt beroende 

av finansiellt stöd från den utländska kapitalmarknaden (Samsonova, 2009). Popov (1999) 

undersökte det finansiella systemet i Ryssland strax efter perestrojka. Resultatet visade att den 

ryska banksektorn verkade vara den svagaste bland alla post-kommunistiska ekonomier. 

Ryska banker stoppade faktiskt finansieringen av investeringskapital. Utländskt kapital stod 

för nästan två tredje delar av alla investeringar, medan bankernas utlåningar och investeringar 

uppgick till mindre än 2 % (ibid.). Bankernas roll i finansieringen av investeringskapital var 

obefintlig (Belyanova och Rozinsky, 1995; Litwack, 1995). Trots att Ryssland alltså 

kulturmässigt hör till oberoende länder så är landet affärsmässigt starkt beroende av utländskt 

kapital. Förekomsten av flera typer av finansiell rapportering med olika syften är vanligt i 

sådana länder (Nobes, 1988). 
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3. METOD 

 

I detta kapitel argumenteras för valet av synsätt och metoder. Vidare beskrivs urvalet av 

revisorer samt utvecklingen av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna. Slutligen 

diskuteras reliabilitet och validitet av undersökningens resultat. 

 

3.1 Metodsynsätt 

 

Med ett deduktivt synsätt utgår forskaren från en eller flera kända hypoteser/teorier/modeller 

som senare kommer att tillämpas, testas eller vidareutvecklas genom empiriska 

undersökningar. Med andra ord görs först ett antagande om verkligheten, därefter analyseras 

empiriska resultatet mot bakgrund av befintlig teori (Bryman och Bell, 2011, s. 23). 

I vår studie utgick vi från intressentmodell och Nobes modell om faktorer som påverkar 

redovisningssystem i ett land (Nobes, 1988). I ett senare skede analyserades det insamlade 

empiriska materialet för att identifiera de orsaker som kan tänkas ligga bakom valet av olika 

revisionsstandarder. 

 

3.2 Undersökningsansats 

 

En kvalitativ studie ger insikter i hur verkligheten uppfattas av olika aktörer, hur deras 

subjektiva bedömningar ser ut. Forskare observerar, beskriver, återberättar, tolkar och 

analyserar verkligheten med ord (Starrin, 1994; Bryman och Bell, 2011, s. 297). Vid 

utformningen av studien utgick vi från ett kvalitativt synsätt, till skillnad från en övergripande 

del av den ryska forskningen inom revisionsområdet som är kvantitativ och baseras på 

dokumentanalys (Samsonova, 2006). Vi anser att denna strategi lämpar sig bäst för att 

genomföra den aktuella studien, eftersom den är inriktad på att beskriva en företeelse utifrån 

subjektiva bedömningar hos en målgrupp. Resultatet av undersökningen är uttryckt i ord och 

beskrivningar, med andra ord är det av kvalitativ karaktär. För att svara på 

undersökningsfrågor vände vi oss till ryska praktiserande revisorer. 

 

3.3 Litteratursökning 

 

För att hitta relevant teoretiskt material använde vi oss både av universitetsbibliotek och av 

vetenskapliga databaser på internet. Internetdatabaserna Scopus och Proquest innehåller 

vetenskapliga artiklar inom respektive område, varav de flesta är skrivna på engelska. Sökord 

var audit, accounting, transition economy, Russia, intressentmodell, Nobes modell, 

International Standards of Auditing som användes i olika kombinationer såväl med som utan 

trunkering. Normativ information om ryska revisionsregler hämtades på de ryska 

myndigheternas officiella hemsidor och i facktidningar på internet. 
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3.4 Urval av deltagande i studien 

 

För kvalitativa studier som baseras på subjektiva bedömningar är det särskilt viktigt att finna 

lämpliga deltagande. Våra kriterier var att revisorerna skulle ha minst treårsyrkeserfarenhet 

vilket skulle säkerställa goda kunskaper inom lagstiftning och revisionsstandarder. För att 

erhålla en mångsidig bild vände vi oss till fyra praktiserande revisorer med olika 

utbildningsbakgrund, erfarenhet, yrkesposition och kön. Revisionsbyråerna de arbetar på är 

både lokala och internationella och ligger i olika geografiska områden: centrala delar av 

landet (Moskva) och Sibirien (Omsk). 

Den första revisorn heter Anton Dessert. Han är vicechef på ekonomiavdelningen i ”ZAO 

Business-Alliance” i Moskva. Dessert tog examen på det Ryska Ekonomiska Universitetet 

(Rossijskaja Ekonomicheskaja Akademija imeni G.V. Plehanova) och har en magister i 

ekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Han har erfarenhet som revisor sedan 

tretton år tillbaka. 

Den andra revisorn i vår studie är Olga Lebedeva. Hon studerade på det Statliga Universitetet 

i Omsk (i Sibirien) och har examen som ekonom med inriktning på redovisning och revision. 

Hon har arbetat som revisorsassistent under flera år och sedan som revisor under tre år på 

revisionsbyrån ”Omskaudit” i Omsk. 

Den tredje revisorn är Elena Geinz. Hon har studerat ekonomi på Distance Institute of Finance 

and Economics i Omsk och har examen som ekonom med inriktning mot industriell 

redovisning och revision. Hon har jobbat som revisor i åtta år på revisionsbyrån ”Investaudit” 

i Omsk. 

Den fjärde revisorn är Tatiana Karse. Hon har studerat ekonomi på Nationella universitetet i 

Kiev (Kievskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Shevchenko) och har examen som 

ekonom med inriktning mot marknadsföring. Hon har även ett intyg från British Society för 

auktoriserade revisorer. Karse har jobbat som revisor i tre år på PwC i Moskva. 

Vi har fått godkännande av alla revisorerna att ange deras riktiga namn och arbetsplats i 

studien. 

 

3.5 Pilotstudie och utveckling av intervjuguide 

 

Initialt vände vi oss till de stora internationella revisionsbyråerna som ingår i Big Four och 

som har sina kontor i Moskva: Ernst and Young, Price Waterhouse, KPMG och Deloitte, i 

förhoppning att personalen på bolagen med västerländsk affärskultur skulle vara öppna och 

hjälpsamma. De kontaktade personerna visade sig vara villiga att hjälpa, men det gick aldrig 

längre än så. Tiden gick men vi fick inte göra någon intervju på grund av att revisorerna inte 

hade tid eller av andra skäl. Telefonkontakten och e-post korrespondensen tog mycket tid i 

anspråk under detta stadium av undersökningen. När det blev uppenbart att vi inte skulle få 
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något resultat och tiden började bli knapp, använde vi personliga kontakter vilket visade sig 

vara mer produktiva och ledde till framgångsrikt samarbete med fyra ryska revisorer. 

Vår studie inleddes med en pilotintervju med en revisor i Moskva. Bland hans kunder fanns 

företag av olika storlek och ägandeform. Med honom gjorde vi en pilotintervju (se bilaga 1) 

innehållande några få men omfattande frågor om olika aspekter av revisionsverksamheten i 

Ryssland. Hans bidrag hjälpte oss att avgränsa studiens problemområde, nämligen existens av 

frivillig revision i Ryssland. Med utgångspunkt i resultatet av pilotintervjun utvecklade vi en 

intervjuguide (se bilaga 2) med preciserade frågor. 

Vid genomförandet av intervjuer behöver man inte ställa frågor i samma ordning som de står 

uppställda i intervjuguiden. Man får ställa följdfrågor för att få fram innehållsrika svar 

(Bryman och Bell, 2011, s. 363). Syftet med intervjuerna var att få djupare inblick i hur 

revisorerna resonerar runt revisionsverksamheten i Ryssland, vilket föranledde användningen 

av semistrukturerade intervjuer. Vi valde att ställa öppna frågor för att ge de intervjuade 

revisorerna möjlighet att själva ange vilka faktorer de ansåg vara relevanta. Utifrån deras svar 

fick vi också möjlighet att vid behov formulera följdfrågor. Den nya intervjuguiden användes 

sedan vid intervjuer med alla revisorer. 

 

3.6 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuer genomfördes via telefon och skype. Revisorerna i förväg fick en lista med frågor 

för att få möjlighet att förbereda sig. Under intervjun ställde vi också kompletterande frågor 

som dök upp under arbetets gång. Intervjuerna genomfördes på ryska. Vi var båda närvarande 

och hjälptes åt för att inte missa viktig information. Under telefonintervjuerna skrevs svaren 

direkt in i datorn. De intervjuer som gjordes med hjälp av skype spelades, med revisorernas 

godkännande, in på band. Speciellt för detta tillfälle hade ett inspelningsprogram för skype 

installerats på datorn. De inspelade intervjuerna skrevs sedan ner på datorn.  

Samtliga anteckningar skickades i efterhand via e-post till de intervjuade revisorerna för 

kontroll. Från Dessert och Karse kom anmärkningar med små justeringar och vissa 

kompletteringar. De andra två revisorerna bekräftade att vi uppfattat informationen korrekt. 

Den slutliga versionen översattes till svenska av oss själva. Vid översättningen användes rysk-

svenskt och svensk-ryskt affärslexikon (Ratusnjnyj och Shapoval, 2006), den svensk-ryska 

uppslagsordboken ”Juridik, förvaltning, ekonomi” (Rivelis, 1998) samt olika internet-lexikon 

(Uppslagsverk för ekonomer, Google Translator, Lexin). 

 

3.7 Analys av insamlat material 

 

En stor mängd empirisk information insamlades genom de semistrukturerade intervjuerna 

med ryska revisorer. Denna information har vi läst upprepade för att reducera datamängden. 

Först identifierades revisionens intressenter, vilket möjliggjorde att åtskilja frivillig revision 
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från obligatorisk och komplettera intressentlistor från teorikapitlet, samt bestämma vilka 

standarder som kräver respektive intressent. Vidare analyserades intressenternas syfte med 

revision av ett företag och detta kopplades sedan till Nobes modell om orsaker till 

internationella skillnader i redovisningspraxis. Detta möjliggjorde att identifiera orsaker till 

frivillig tillämpning av revision. När materialet analyserats och strukturerats på ovan 

beskrivna sätt, gav det också möjlighet att erhålla svar på våra undersökningsfrågor. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

 

För att garantera resultatets trovärdighet bör studier uppfylla kriterier som validitet och 

reliabilitet. Begreppen kommer ursprungligen från kvantitativa studier, men idag pratar man 

om validitet och reliabilitet också i samband med kvalitativa studier. Där hänförs de inte bara 

till själva datainsamlingen, som i kvantitativa forskningar, utan också till analysen av 

insamlad data (Bryman och Bell, 2011, s. 73). 

Validitet handlar huvudsakligen om att observera, identifiera eller mäta det man avser vara 

relevant för undersökningen (Bryman och Bell, 2011, s. 95). Studiens validitet säkerställdes 

genom noggranna förberedelser av insamlingsprocessen av teoretisk och empirisk data, samt 

av relevanta kriterier för valet av intervjuade revisorer. Reliabilitet handlar om att på ett 

tillförlitligt sätt klargöra hur noggrann mätmetoden är (Bryman och Bell, 2011, s. 94). 

Användning av tillförlitliga vetenskapliga källor påverkade studiens reliabilitet positivt. En 

pilotintervju med vicechefen med en stor yrkeserfarenhet, gav oss möjlighet att pröva 

upplägget och se till att frågorna tolkades och uppfattades rätt. Pilotintervjun möjliggjorde en 

avgränsning av undersökningsområdet, preciserandet av ytterligare frågor och utvecklandet av 

de frågor som, i de följande intervjuerna, skulle komma att bli viktiga för att få svar på 

undersökningsfrågorna. 

Samsonova (2009) betonar särskilt vikten av språket vid forskning kring ryska företeelser. 

Hon påpekar att revisorerna bär en officiell mask och att de kommer att säga sådant som de 

tror att utländska forskare vill höra. I denna situation var det alltså en fördel att vi och de 

intervjuade revisorerna talar samma språk. Möjligheten att samtala utan tolk och få 

förstahandsinformation är mycket viktigt för reliabiliteten. 
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4. RESULTATREDOVISNING 

 

I detta kapitel presenteras de empiriska observationer som samlats in genom intervjuerna. 

Den information vi fått från revisorerna har sammanställts under respektive rubrik och 

åskådliggjorts i tabellform. Det bearbetade materialet har sedan använts som underlag för 

analysen. 

 

4.1 Revisorernas resonemang kring revision i Ryssland 

 

Antal kunder hos revisorerna under ett år 

Revisorn Dessert anger att det revisionsbolag han arbetar på i genomsnitt har 50 kunder per 

år. 

Revisorn Karse kan inte uppge antalet kunder hos PwC i Moskva. I början av sin karriär hade 

hon ungefär tio små och medelstora företag som kunder. Med stigande enfarenhet har hon 

inlett samarbeten med större företag och har i nuläget tre stora företag vilka hon följer året 

runt, inte bara under själva revisionen. 

Företag som använder sig av revisionstjänst 

Revisorn Dessert hänvisar till revisionslagen № 307-Ф3 5§ som föreskriver vilka företag som 

är revisionspliktiga. Enligt lagen måste alla företag som befinner sig i Ryska Federationen och 

uppfyller kravet på företagets nettoomsättning och balansomslutning ha revision enligt PSAD. 

Det är stora företag, som till exempel Gazprom, banker, försäkringsbolag, aktiebolag och 

leasingbolag (dock inte alla). Små företag som inte nämns i revisionslagen får välja själva om 

de vill bli reviderade. Revision enligt ISA är obligatoriskt enligt lagen № 208-ФЗ endast för 

de banker, försäkrings- och leasingbolag och företag som är börsnoterade utomlands. 

Revisorn Karse anger att företag anlitar en revisor för att genomföra revision av sin 

verksamhet i enlighet med PSAD eftersom de är revisionspliktiga. Dessa företag måste sedan 

lämna finansiella rapporter tillsammans med revisionsberättelsen till skatteverket och 

statistiska centralbyrån. 

Företag som revisorerna arbetar med 

I sin praktik som revisor i en landsortsstad upplever revisorn Lebedeva att det för det mesta är 

medelstora företag som anlitar revisorer för att utföra revision. Hon betonar vidare att hennes 

kunder är ryska företag, eftersom det inte finns så många utländska företag i Omsk – bortsett 

från filialer till stora utländska företag som till exempel IKEA och Media Markt. 

”Deras huvudkontor finns i Moskva och där anlitar de förmodligen egna 

revisorer”. 
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Vad gäller Geinz utgörs hennes kunder av privatägda kommersiella företag, enskilda firmor 

och ibland medelstora aktiebolag. Vid ett tillfälle har hon även genomfört revision åt ett 

kommunalt bolag. 

Som revisor på PwC pekar Karse på att revision hos Big Four är dyr i Ryssland, och att det 

därför brukar vara stora ryska företag som Gazprom, stora holdingbolag, handelsföretag, 

aktiebolag, koncerner eller internationella företag som väljer att anlita revisorer därifrån. Hon 

tillägger att det råder en arbetsfördelning mellan medlemmarna av Big Four i Ryssland. 

”PwC genomför det mesta av revisionen åt stora privata företag, medan Ernst 

och Young genomför revision åt statliga företag”. 

Intressenter för företagets årsredovisning  

Dessert upplever att intressenterna för företagets årsredovisning är utländska investerare och 

långivare, både potentiella och nuvarande. De kräver vanligen en revision i enlighet med ISA. 

Andra viktiga intressenter som kan begära revision är aktieägare och företagsägare. Bland 

viktiga intressenter nämner Dessert också skatteverket och olika statliga myndigheter som till 

exempel pensionsfonden. Vanligen kräver de revision enligt PSAD. 

Revisorerna Lebedeva och Geinz nämner skatteverket, pensionsfonden, statistiska 

centralbyrån och företagets ägare som primära intressenter av revision och företagets 

årsredovisning. I detta fall genomförs revision enligt PSAD. Lebedeva upplever att det 

statliga skatteverket är den mest inflytelserika intressenten. Det har makt inte bara att bötfälla 

utan även att tvinga företag att upphöra med sin verksamhet. De kan också väcka åtal mot en 

företagsledning. Lebedeva och Geinz är överens om att de intressenter som har inflytande 

över företag och som företagen är beroende av, är de mest betydelsefulla. Beroendet kan vara 

ekonomiskt eller i form av revisionsplikt. 

Karse anger att företag lämnar årsredovisning till skatteverket och till statistiska centralbyrån. 

Andra statliga myndigheter kan också begära ut företagets finansiella rapporter tillsammans 

med revisionsberättelsen. Försäkringsbolag lämnar revisionsberättelser med årsbokslut till den 

så kallade Federala Tjänsten för Försäkringsinspektionen (Federalnaja sluzhba strahovogo 

nadzora – FSSN) och Finansmarknadsinspektionen (Federalnaja sluzhba på finansovym 

rynkam – FSFR). Banker lämnar revisionsberättelser till centralbanken, börsnoterade företag 

rapporterar till börser och aktiebolag till den Federala Kommissionen för 

Värdepappersmarknaden (Federalnaja komissija på rynku cennyh bumag – FKRCB). Filialer 

och dotterbolag av stora koncerner lämnar till moderbolaget. I vissa fall kan domstol begära 

årsredovisningen från ett företag som står under utredningen. 

Karse är övertygad om att de mest betydelsefulla intressenterna är ägarna, liksom de statliga 

myndigheter som företag enligt lag är beordrade att rapportera sin finansiella ställning till. 

”Det är de intressenter som kan påverka ett företags fortlevnad”. 
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Syften med revision enligt PSAD 

Dessert anger att de företag som inte är revisionspliktiga enligt lagen № 307-Ф3 5§ kan välja 

att revidera sin verksamhet enligt PSAD med ett syfte att erhålla ett lån eller en investering i 

de fall detta ställs som ett krav från potentiella ryska långivare eller affärspartners. 

Lebedeva förtydligar att det finns olika typer av revision i Ryssland, till exempel operationell, 

produktions-, förvaltnings- eller skatterevision. Skatterevisionen är obligatorisk, de andra 

typerna kan ett företag själv välja att genomföra beroende på företagets syfte med revisionen. 

Revision enligt PSAD för skatteändamål kan vara aktuell till exempel när vinsterna i ett bolag 

ökar anmärkningsvärt, och skatteverket vill försäkra sig om att de som bokför kan göra 

korrekta skatteberäkningar. Företaget vill däremot ha en revisors konsultation kring hur 

skatten kan minimeras på lagliga grunder. Företaget vill försäkra sig om att lagarna följs så att 

det slipper betala företagsböter på grund av underbetald skatt. Dessa företagsböter kan vara 

höga. Liksom Dessert säger Lebedeva att revision enligt PSAD kan genomföras på begäran av 

företagsägare:  

”Revision kan också bli aktuellt om ägaren misstänker förskingring i sitt företag 

eller om en av delägarna vill dra sig ur företaget och behöver få ut sin andel 

från företagets tillgångar”. 

Geinz påpekar att de privata företag som hon reviderar beställer revision enligt PSAD på 

begäran av de statliga myndigheterna. Det huvudsakliga syftet är att kontrollera företagens 

verksamhet och säkerställa att lagen följs. Geinz har även i kontrollsyfte utfört revision på ett 

kommunalt bolag på uppdrag från finansdepartementet. 

Stora ryska företag anlitar, enligt Karse, revisorer för revision av sina dotterbolag eller filialer 

enligt PSAD med syfte att harmonisera koncernredovisningen. Banker och försäkringsbolag 

behöver revidera sin verksamhet för att rapportera om sina resultat till styrelsen. Slutligen 

sammanfattar hon med att säga att alla företag som befinner sig på ryskt territorium, och som 

väljer att genomföra revision enligt PSAD, gör det främst för beskattningsändamål. 

Syften med revision enligt ISA 

Dessert anger att ryska företag kan välja att revidera sin verksamhet i enlighet med ISA - detta 

med syfte att erhålla utländska lån och investeringar och att tillgodose intressen hos utländska 

investerare, affärspartners eller långivare. I så fall måste de vända sig till en revisor med 

särskild behörighet inom ISA. Dessert förmodar även att främjandet av ISA kan bero på Big 

Fours affärsintressen. 

Varken Lebedeva eller Geinz har fått några uppdrag enligt ISA under sin karriär. Det finns 

ingen efterfrågan i Omsk och heller inga revisorer med behörighet för ISA. Geinz tillägger att 

hon tror att en sådan revision endast skulle genomföras om Big Four skulle få ett eget intresse 

på den sibiriska marknaden. 

Karse upplever att stora internationella företag väljer revision enligt ISA i sina ryska filialer 

för att harmonisera koncernredovisning. 
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Dubbel revision (enligt ISA och enligt PSAD) 

Dessert betonar att revision enligt ISA inte utesluter revision enligt PSAD för de företag som 

är revisionspliktiga enligt ryska lagen. Man får således inte hoppa över den nationella 

revisionen. 

Lebedeva och Karse säger också att ett företag inte får välja revision enligt ISA istället för 

revision enligt PSAD. Lagen om revision (№ 307-Ф3 5§) föreskriver att finansiella rapporter 

tillsammans med revisionsberättelse måste vara utförda enligt PSAD. Skatteverket och 

statistiska centralbyrå accepterar inte en revision enligt ISA. Och vice versa: de intressenter 

som kräver en revision i enlighet med ISA, accepterar inte revision enligt PSAD. Således är 

företagen tvungna att revidera sin verksamhet två gånger: en gång enligt ISA och en gång 

enligt PSAD. 

Karse uppmärksammar oss också på att finansiella rapporter tillsammans med 

revisionsberättelser som utfärdas i enlighet med ISA måste presenteras på engelska. 

Prognoser om existensen av två revisionsstandarder i Ryssland  

Dessert antar att systemet med dubbla revisionsstandarder som finns i Ryssland kommer att 

existera ett tag till på grund av systemets inneboende tröghet. Å ena sidan finns ett 

regeringsbeslut att eventuellt övergå till ISA, medan man å andra sidan vill bevara de centrala 

statliga myndigheternas gamla system. Det senare systemet har stöd hos enskilda revisorer 

som vill behålla de arbetsrutiner de har praktiserat under flera decennier. Revisorer och 

anställda är mer vana vid det gamla systemet, och känner sig bekväma med det. De har ingen 

vilja till förändring och vill heller inte lära sig ett nytt system. Dessutom är nationell revision 

enligt PSAD lättare och billigare för företag än revision enligt ISA. Företag måste ha en god 

anledning för att välja revision enligt internationella standarder. 

Enligt Dessert genomför de utländska revisionsbyråerna för det mesta revision enligt ISA, 

men när de får uppdrag att genomföra beskattningskontroll anlitar de ryska revisorer som har 

erfarenhet och kunskap i ryska revisionsstandarder. Utländska revisorer känner inte till 

nyanserna i det ryska skattesystemet och lagstiftningen inom detta område.  

”Situationen håller dock så sakteliga på att ändras och numera utbildas fler 

revisorer med kompetens både i de nationella och i de internationella 

standarderna”. 

Lebedeva är säker på att situationen med förekomsten av dubbla revisionsstandarder är 

tillfällig trots att Ryssland fortfarande är långt ifrån regeringens mål om att gradvis övergå till 

att använda sig av internationella standarder. Hon är övertygad om att Ryssland bör påskynda 

införandet av internationella redovisnings- och revisionsstandarder i den ryska 

revisionspraxisen. Detta kommer i slutändan att gynna både företagen och staten. 

Geinz är däremot övertygad om att internationella standarder aldrig kommer att ersätta de 

nationella. Orsaken är att de har olika syften. Syftet med revisionen enligt internationella 
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standarder (ISA) är att tillgodose intressen hos utländska affärspartners, medan syftet med 

revisionen enligt nationella standarder (PSAD) är att kontrollera att lagen följs. 

Karse resonerar om reformer som ryska regeringen genomför för att harmonisera 

redovisnings- och revisionsstandarder i Ryssland: 

”De har dock inte lyckats ännu. Orsaken till detta kan vara att 

revisionsmarknaden i Ryssland inte är så högt utvecklad än. Det 

tillvägagångssätt att mäta finansiella tillgångar som används i internationella 

redovisnings- och revisionspraxis är inte tillämpliga på ryska förhållanden”. 

Karse avslutar att processen med harmonisering av nationella revisionsstandarder kommer att 

ta lång tid. 

Sammanfattningsvis kan revisorernas resonemang åskådliggöras i nedanstående tabell (se 

tabell 1). 
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Tabell 1: Sammanfattning av revisorernas resonemang beträffande orsaker och syften med 

revision enligt ISA och PSAD samt revisionens intressenter. 

Revisorer Dessert Lebedeva Geinz Karse 

     

Intressenter 

för företagets 

årsredovisning 

 

Utländska 

investerare/långivare 

Företagsägare 

Aktieägare 

Skatteverket 

Pensionsfonden 

Skatteverket 

Pensionsfonden 

Statistiska 

centralbyrån 

Företagsägare 

Skatteverket 

Pensionsfonden 

Statistiska 

centralbyrån 

Företagsägare 

Statistiska 

centralbyrån 

Företagsägare 

FSSN 

FSFR 

Centralbanken 

Börser 

FKRCB 

Moderbolag 

Domstol 

     

Syftet med 

revision enligt 

PSAD 

Lån 

Investeringar 

Begäran av 

företagets ägare 

Skatteändamål 

Företagets 

efterlevnad 

Kontroll 

Kontroll på 

uppdrag från 

statlig 

myndighet 

Harmonisering av 

koncernredovisning 

Rapportering 

Skatteändamål 

Statistiska ändamål 

     

Syftet med 

revision enligt 

ISA 

 

Utländska lån 

Utländska 

investeringar 

Begäran av 

utländska partner 

Big Fours 

affärsintressen  

Utländska lån 

Utländska 

investeringar 

Begäran av 

utländska 

partner 

 Harmonisering av 

koncernredovisning 

Begäran av 

utländska börser 

     

Faktorer som 

avgör val av 

standard 

Resursintensitet 

Arbetsintensitet 

Tradition 

Företagets syfte  Begäran av 

intressenter 

Språk 
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel diskuteras intressenterna och deras syfte med revision i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Sammanställning av intressenterna, deras syften, 

revisonstandarderna presenteras i tabellform. Analyserad information utgör underlag för 

slutsatser och svar på undersökningsfrågor. 

 

5.1 Revisionens intressenter i Ryssland 

 

Analysen av det empiriska materialet möjliggör identifierandet av tre grupper intressenter för 

revision. Den första gruppen består av de statliga myndigheterna som är föreskrivna av ryska 

revisionslagar, och som kräver revision enligt PSAD. De är: 

 skatteverket 

 statistiska centralbyrån 

 aktieägare 

Intressenter som kräver revision enligt ISA är: 

 centralbank 

 aktieägare 

 bolagsstyrelsen 

Dessa intressenter har stor inverkan på företaget. Företaget har inget fritt val utan måste följa 

lagarna. I fall företaget inte följer dessa kan det leda till rättspåföljder. Revisorerna är överens 

om att skatteverket är den mest betydelsefulla intressenten bland myndigheter. Skatteverket är 

berättigat att kontrollera skatteberäkningar och bötfälla en företagsledning eller en ägare, de 

kan även tvinga företag att upphöra med sin verksamhet och väcka åtal mot en 

företagsledning i fall lagen inte följs. Revisorernas lista innehåller samma intressenter som 

anges i lagarna № 307-Ф3 5§ (Finansdepartementet, 2008) och № 208-ФЗ (Pecherskaya, 

2013), vilket var att förvänta sig. 

Förutom dessa intressenter nämner revisorerna flera andra som inte är fastställda av 

revisionslagarna. Dessa har makt att kräva revision av företaget, trots att deras behörighet 

baseras på andra lagar och regler än revisionslagar. I fall företag eller filialer inte underkastar 

sig revision kan det också medföra bestraffning. De ytterligare intressenter som klan kräva 

revision är följande: 

 Pensionsfonden 

 Federala Tjänsten för Försäkringsinspektionen (FSSN) 

 Finansmarknadsinspektionen (FSFR) 

 Federala Kommissionen för Värdepappersmarknaden (FKRSB) 

 domstol 

 moderbolag 
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Moderbolaget föreskriver sina filialer och dotterbolag att ha sin verksamhet reviderad för att 

rapportera sitt finansiella resultat. Moderbolag kan begära revision enligt PSAD eller ISA 

beroende på om koncernen är rysk eller utländsk. Statliga myndigheter i denna grupp kräver 

revision enligt PSAD. Eftersom företag inte får tillbakavisa myndigheternas krav är revision 

inte frivillig. 

Den sista gruppen intressenter omfattar: 

 investerare 

 långivare 

 affärspartner 

 företagsägare 

 börser 

Intressenterna i denna grupp kan vara både utländska och ryska. Deras inverkan på företaget 

är ekonomisk. Intressenterna kan inte tvinga företaget, men företaget kan besluta att få sin 

verksamhet reviderad utifrån sina egna ekonomiska intressen i denna intressentgrupp. I denna 

mening är revision frivillig för företaget. Revisionsstandarder bestäms däremot av 

intressenterna. Vanligtvis kräver utländska intressenter en revision enligt ISA medan ryska 

intressenter kräver en revision i enlighet med PSAD. 

Trots att revisorernas lista förmodligen inte omfattar alla befintliga intressenter av revision i 

Ryssland, är den ändå mycket mer detaljerad i jämförelse med den som Sorokina (2011) 

anger. Man kan anta att Sorokina inte preciserar myndigheter, eftersom detta inte varit 

relevant i förhållande till hennes studies ändamål. Hon klassificerar heller inte intressenterna i 

avseende av standarder eller om revision är obligatorisk eller frivillig. Revisorernas lista över 

intressenterna är fördelad i grupper utifrån frivillig eller obligatorisk revision samt enligt ISA 

eller PSAD och presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2: Sammanställning av intressenterna av revision enligt ISA och PSAD. 

Intressenter av 

revision 

 

 

Revision 

enligt ISA enligt PSAD 

frivillig 

 Utländska investerare 

 Utländska långivare 

 Utländska affärspartner 

 Utländska företagsägare 

 Utländska börser 

 Ryska investerare 

 Ryska långivare 

 Ryska affärspartner 

 Ryska företagsägare 

 Ryska börser 

 

obligatorisk 

 Centralbank 

 Aktieägare 

 Bolagsstyrelse 

 Utländskt moderbolag 

 Skatteverket 

 Statistiska centralbyrån 

 Aktieägare 

 Pensionsfonden 

 FSSN 

 FSFR 

 FKRSB 

 Domstol 

 Ryskt moderbolag 

 

 

Analysen av intressenter av revision möjliggör således att urskilja vilken revision som är 

frivillig och vilken som är obligatorisk. Obligatorisk revision är föreskriven av 

revisionslagarna eller av andra lagar och regelverk. Frivillig revision föreskrivs inte av några 

lagar eller regler. Vad gäller frivillig revision kan alltså ett företag välja att få sin verksamhet 

reviderad i syfte att presentera sina finansiella rapporter för sina intressenter. Förklaringen att 

man väljer revision på frivillig basis står att finna i intressentteorin, som säger att alla 

intressenter verkar i sina syften. En strukturerad lista över intressenter baserad på revisorernas 

svar utgör ett bra underlag för analys av intressenternas syfte med revision. Detta kommer att 

diskuteras i följande avsnitt. 

 

5.2 Syftet med revision 

 

Syfte med revision bestämmer valet av standard som tillämpas vid revision. Av revisorernas 

svar på intervjufrågorna framgår följande syften med revision enligt PSAD: 

 beskattningsändamål 

 kontroll: 

 extern 
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 intern 

 affärskontakter 

 kapitalbehov 

 harmonisering med koncernredovisning  

Syftena med revision enligt ISA är: 

 affärskontakter 

 kapitalbehov 

 harmonisering med koncernredovisning 

En framträdande skillnad mellan syftet att använda sig av PSAD respektive ISA är att ISA 

inte används för skatterevision och kontroll. Revisorerna Lebedeva och Karse poängterar att 

de intressenter som kräver en revision i enlighet med ISA, inte accepterar revision enligt 

PSAD och vice versa. Detta förklarar tillämpning av två revisionssystem i Ryssland: ett för 

skatteberäkningar och ett för långivare. Användning av två standarder stämmer överens med 

de två grundläggande syften med redovisningen som identifierades av Nobes (1988). 

 

5.2.1 Revision för beskattningsändamål 

 

Tillfrågade revisorer är eniga om att skatteverket tillhör de viktiga intressenterna (om inte den 

viktigaste) och att skattemyndighetens huvudsyfte är kontroll av skatteberäkningarna. 

Revisorernas observationer angående skatteverkets syfte med revisionen överensstämmer med 

Sorokinas (2011). Hon anger att skattverket främst kontrollerar att företagets resultat inte 

förminskas eftersom det leder till lägre skatt (ibid.). Detta var en utgångspunkt när 

revisionssystemet skapades under sovjettiden i en statsreglerad ekonomi och gäller även i 

marknadsekonomin (Sarikas och Djatej, 2005; Sorokina, 2011). 

Det framgår av revisorernas svar att företagsägare också är intresserade av skatterevision. 

Deras syfte förhåller sig dock motsatt till skatteverkets. Skatteverket strävar efter att 

maximera skattemängden. Revisorn Lebedeva menar att företagsägare använder sig av 

nationella standarder för att optimera skatter och avgifter vilket medför denna minimering. 

Intressant att notera är att trots olika syftena använder dessa intressenter samma standarder 

(nämligen PSAD). De empiriska resultaten stämmer väl överens med Nobes (1988) påstående 

om att ett av två grundläggande syfte med revision är skatteändamålet. Det är endast PSAD 

som används för detta syfte. Däremot har olika intressenter olika avsikter med revision enligt 

PSAD. 

 

5.2.2 Revision för kontroll 

 

De tillfrågade revisorerna noterar direkt eller indirekt den kontrollerande funktionen hos 

revisionen. Intressenter utanför företagen, till exempel skatteverket, långivare, aktieägare, 

börser, utför en extern kontroll. Lebedeva påpekar att skatteverket kontrollerar när vinsterna i 
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ett företag tycks ha minskat såväl som när vinsterna ökar anmärkningsvärt. I det senare fallet 

vill skatteverket försäkra sig om att de som bokför kan göra korrekta skatteberäkningar. Geinz 

menar att revision utförs av statliga myndigheter (bland andra finansdepartementet) för att 

kontrollera hur företaget följer lagen när det bedriver sin verksamhet. Revision i syfte att 

utvärdera företagets ekonomiska ställning och resultat utpekas av många forskare (Nobes, 

1988; Mennicken, 2009; Combs et al, 2013) som bland det viktigaste. Det är särskilt relevant i 

Rysslands fall med dessa långa tradition av statlig kontroll över ekonomin (Sarikas och 

Djatej, 2005; Mennicken, 2009; Sorokina, 2011; Combs et al, 2013).  

En relativt ny företeelse i rysk ekonomi är revision av företag för intern kontroll, vilket 

revisorerna nämner i sina svar. Revisorn Lebedeva tycker att revision är ett viktigt verktyg 

som kan användas av företagsledningen för att förvalta företaget på ett effektivt sätt. Den 

bidrar till att upptäcka förskingring eller ineffektivt utnyttjande av företagets tillgångar. Geinz 

menar att en revision behövs när en företagsägare planerar att få ut sin andel av företagets 

tillgångar. 

Enligt revisorerna används PSAD både för de statliga myndigheternas externa kontroll och för 

företagsledningen och företagsägarnas interna kontroll. Anledning till detta är att revision 

enligt nationella standarder lämpar sig bäst för detta (McGee och Preobragenskaya, 2005). 

 

5.2.3 Revision för långivare  

 

Revisorn Dessert anser att det andra huvudsyftet med revision är revision för långivares skull. 

Företag som vill få tillgång till den internationella kapitalmarknaden eller skapa 

internationella affärskontakter, väljer att revidera sin verksamhet i enlighet med ISA. Enligt 

Dessert är de intressenter som kräver revision enlig ISA de som försörjer företag med 

utländskt kapital. Revisorn Karse understryker också att finansiella rapporter och 

revisionsberättelser som utfärdats enligt ISA presenteras på engelska, vilket gör dem tydliga 

och begripliga för utländska affärspartners. Sorokina (2011) beskriver hur utländska partners 

kan uppleva en bristande trovärdighet och påpekar att detta kan orsaka att man ställer krav på 

revision enligt ISA. Danielsson (2005) hävdar att PSAD är traditionellt skattestyrda och ger 

inte mycket information om företagets ekonomiska ställning till långivare. Det faktum att 

ryska företag bestämmer sig för att frivilligt tillämpa ISA, trots alla de besvär och kostnader 

det medför, bevisar deras beroende av utländskt investeringskapital. Resultaten av 

intervjuerna visar att övergången från de nationala kapitalkällorna till de internationella 

skapar incitament för företag att genomföra revisionen enligt ISA. 

Finansiell rapportering för långivare är enligt Nobes (1988) ett av två syften med 

redovisnings- och revisionssystem i ett land. Långivare i avancerade ekonomier är banker, 

aktie- och företagsägare och andra kapitalinstitutioner. Revisorernas resonemang bekräftar att 

ryska företag vänder sig till utländskt kapital i situationer, där staten inte finansierar företag 

(Alon och Dwyer, 2012) och investeringar från den inhemska banksektorn är otillräckliga 

(Belyanova och Rozinsky, 1995; Litwack, 1995; Popov, 1999). 
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5.2.4 Revision för harmonisering 

 

Ett av syftena med revisionen, som inte återfinns i det teoretiska materialet vi har tillgång till 

är harmonisering av koncernredovisning. Harmonisering medför likvärdighet och tydlighet 

hos finansiella rapporter och leder i sin tur till förbättringar av den finansiella rapporteringens 

kvalitet inom hela koncernen. Revisorn Karse noterar att revision möjliggör för moderbolag 

att se till att principer och modeller för redovisningen i filialer eller dotterbolag inte motsäger 

modeller och redovisningsprinciper i moderbolag. Detta gäller både utländska koncerner som 

tillämpar ISA och inhemska koncerner som använder revision enligt PSAD. 

Tabell 3: Sammanfattning av intressenterna, syftena, standarderna och typerna av revision. 

syfte enligt ISA revision enligt PSAD syfte 

 Kapitalbehov 

 Affärskontakter 

 Utländska 

investerare 

 Utländska långivare 

 Utländska 

affärspartners 

 Utländska 

företagsägare 

 Utländska börser 

Frivillig 

 Ryska investerare 

 Ryska långivare 

 Ryska 

affärspartners 

 Ryska 

företagsägare 

 Ryska börser 

 Intern kontroll 

 Kapitalbehov 

 Affärskontakter 

 Extern kontroll 

 Harmonisering 

 Centralbank 

 Aktieägare 

 Bolagsstyrelse 

 Utländska 

moderbolag 

Obligatorisk 

 Skatteverket 

 Statistiska 

centralbyrån 

 Aktieägare 

 Pensionsfonden 

 FSSN 

 FSFR 

 FKRSB 

 Domstol 

 Ryska moderbolag 

 Beskattning 

 Extern kontroll 

 Harmonisering 

 

5.3 Revisorernas resonemang angående revisionsreformen 

 

Det empiriska materialetet visar att revisorerna har olika uppfattningar om antagandet och 

genomförandet av internationella standarder i det ryska revisionssystemet. Revisorn Dessert 

upplever att många bokförare, revisorer och även företagsägare delar uppfattningen att företag 

ska fortsätta följa de nationella redovisnings- och revisionsstandarderna. Dessa grupper vill 

fortsätta att arbeta som tidigare med PSAD och motsätter sig införandet av de internationella 

standarderna. Dessert kallar dessa intressegrupper för ”lobby” och anser att deras inställning 

är en av anledningarna till att övergången till ISA dröjer. Hans åsikt sammanfaller med vad 

Remizov (2001) skriver om att vissa ryska revisorer inte förstår varför de ska följa 

internationella standarder om det finns nationella revisionsstandarder som de brukar använda. 

Forskare påpekar att det inte heller råder enighet inom de ryska statliga myndigheterna om 

hur en övergång till internationella standarder ska genomföras (Sarikas och Djatej, 2005). 

Departementet för Ekonomisk Utveckling och Handel menar att ryska nationella standarder 
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ska upphävas så snart företagen övergått till internationella redovisnings- och 

revisionsstandarder. Skattemyndigheten menar emellertid att alla företag ska fortsätta följa de 

nationella redovisnings- och revisionsstandarderna (Samsonova, 2009; Sorokina, 2011). Det 

råder med andra ord en oenighet mellan två departement i samma regering om hur 

lagförslaget bör implementeras. 

Den ryska regeringen ser övergången till internationella standarder som den viktigaste 

prioriteringen. Däremot visar verkligheten att det inte räcker att införa nya lagar om inte en 

psykologisk anpassning sker. Införandet av revisionsreformen tar i regel längre tid än att 

förändra lagstiftningen. 

I en av sina artiklar beskriver Nobes (1988) en liknande tröghet, som uppstår när finansiella 

regleringar fastnar i det förflutna. Det kan hända vid en snabb förändring av marknadstyper i 

ett land, vilket är fallet i dagens Ryssland. Han anger tre möjliga sätt för företag att agera för 

att bekämpa denna tröghet: att bryta mot regler, att sträva efter att förena båda standarderna 

eller att utföra dubbel revision (ibid.). De tillfrågade revisorerna i vår studie upplever alla 

dessa alternativ. Revisorn Lebedeva berättar om vissa fall där ett företag heller väljer att 

betala böter än att bekosta dubbel revision. Den ryska regeringen ser övergången till 

internationella standarder som det effektivaste alternativet. Revisorerna Dessert och Karse 

som arbetar i Moskva anger att vissa företag i dagens Ryssland genomför dubbel revision. 

 

5.4 Geografisk skillnad 

 

Vi intervjuade revisorer som bor och arbetar i olika geografiska områden i Ryssland. Detta 

ledde till en intressant och oväntad observation. Det framgick av revisorernas beskrivningar 

att deras resonemang skiljde sig åt beroende på vilket revisionsbolag de arbetade hos och även 

beroende på var i Ryssland de befann sig. Moskva är ett av de viktigaste centrumen för den 

internationella handeln och för affärslivet i Ryssland. Där finns Big Fours huvudkontor och de 

stora internationella företagen. På grund av detta finns det där en efterfrågan för revision 

enligt ISA. Revisorerna Dessert och Karse som arbetar i Moskva kunde lämna upplysningar 

om regler angående internationellt samarbete. Revisorerna Lebedeva och Geintz arbetar i den 

sibiriska landsortstaden Omsk och har aldrig fått i uppdrag att genomföra en internationell 

revision. Dotterbolagen till stora internationella företag (till exempel IKEA) finns i Sibirien, 

men revisorn Lebedeva berättar att man för att genomföra revision enligt ISA anlitar 

moderbolagets revisorer i Moskva. Detta bevisar att man måste beakta geografiskt avstånd vid 

analys av förhindrande faktorer för införandet av internationella revisionsstandarder. 
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6. SLUTDISKUSSION 

 

I detta kapitel presenteras slutsatser av revisorernas resonemang angående frivillig 

tillämpning av PSAD och ISA i Ryssland. Här besvaras också undersökningsfrågorna. 

Därefter beskrivs lärdomar som författarna har dragit av att bedriva empiriska studier i 

Ryssland. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Faktorer som påverkar val av revisionsstandarder 

 

Lagarna om revision № 307-Ф3 5§ (Finansdepartementet, 2008) och № 208-ФЗ 

(Pecherskaya, 2013) föreskriver inte en obligatorisk revision för vissa företag. De har 

möjlighet till frivillig tillämpning av revision samt eget val av standarder. Syftet med vår 

studie är att kartlägga revisorers resonemang kring orsaker till frivillig tillämpning av de 

nationella och de internationella revisionsstandarderna i Ryssland. För att uppfylla syftet ska 

följande frågor besvaras: 

1. Vilka är, enligt ryska revisorer, orsakerna till frivillig tillämpning av nationella 

revisionsstandarder i Ryssland?  

2. Vilka är, enligt ryska revisorer, orsakerna till frivillig tillämpning av internationella 

revisionsstandarder i Ryssland?  

3. Vilka är, enligt ryska revisorer, orsakerna till frivillig tillämpning av både nationella 

och internationella revisionsstandarder i Ryssland? 

Analysen av det insamlade empiriska materialet och jämförelser med resultatet av tidigare 

studier låter oss komma fram till följande slutsatser. Studien tyder på att företag frivilligt 

väljer revision enligt PSAD: 

 för att erhålla lån, skapa affärskontakter med ryska investerare eller affärspartners, 

 den lämpar sig mest för företagets interna syften: att upptäcka förskingring, att 

optimera skatter och avgifter eller få ut ägarnas andel av företagets tillgångar, 

 den är mindre resurskrävande och mer begriplig. 

Resultaten pekar på att företag frivilligt väljer revision enligt ISA för att: 

 erhålla utländska lån eller investeringar, 

 etablera sig på den internationella marknaden eller på utländska börser, 

 knyta internationella affärskontakter. 

Studien menar också att företag frivilligt väljer dubbel revision enligt både PSAD och ISA 

 för att erhålla lån eller investeringar på bättre villkor samt skapa värdefulla kontakter 

med både utländska och ryska affärspartners. 
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6.2 Avslutande reflektioner  

 

Det som kan konstateras utifrån studien är att vissa företag som inte är revisionspliktiga 

frivilligt väljer att ha sin verksamhet reviderad enligt de internationella och nationella 

revisionsstandarderna trots att det medför extra kostnader. Revisorerna är övertygade om att 

detta beslut beror på företagets målsättningar. Om företaget vill gå in på den internationella 

marknaden, attrahera utländska eller ryska investerare, ta ett lån från en utländsk eller rysk 

bank eller skaffa affärspartners, väljer företaget att frivilligt revidera sin verksamhet. Ryska 

affärspartners kräver vanligtvis revision enligt PSAD och utländska affärspartners kräver 

revision i enlighet med ISA. Trots extra kostnader skapar detta både ekonomiska och 

konkurrensmässiga fördelar för företaget. 

 

6.3 Några reflektioner kring att genomföra en empirisk studie i Ryssland 

 

Både affärskulturen och tankesättet i Ryssland skiljer sig avsevärt från det västerländska. 

Sorokina (2011) skriver om en väldigt speciell affärsmiljö och verklighet. Under vår 

materialinsamling märkte vi av några egendomligheter som är värda att nämna. 

Vikten av just den personliga kontakten i Ryssland är mycket större än i Sverige på grund av 

skillnaden i graden av öppenhet som traditionellt råder i dessa två länder. De ryska 

revisorerna hyser generellt en misstro inför obehöriga (Samsonova, 2009). Det gör att 

företagsledning och revisorer helst skulle undvika att diskutera frågor angående finansiell 

ställning och beslutsfattande med personer utanför företaget, särskilt om det handlar om 

utlänningar. Det var faktiskt först efter att vi försäkrade revisorerna om att intervjuerna inte 

skulle handla om några siffror i företagets finansiella rapporter, som ett samtal kunde inledas. 

Vår erfarenhet när det gäller insamling av empiriskt material i Ryssland är att det är 

avgörande att kunna kontakta revisorer inofficiellt och på deras eget språk. Alla konkreta 

siffror om företagets finansiella ställning är mycket känslig information.  

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

 

I denna studie vände vi oss till revisorer för att samla information på ett effektivt och snabbt 

sätt. Vi tror att det även skulle vara intressant att intervjua beslutfattare, det vill säga företags 

ledningar och på det sättet erhålla information om deras resonemang kring det frivilliga valet 

av revision. Det skulle ge en möjlighet att betrakta problematiken från andra synvinklar och 

åstadkomma en helhetsbild.  

Andra förslag för fortsatt forskning kunde vara att genomföra en kvantitativ undersökning av 

företag som använder sig av ISA och PSAD, till exempel kunder av Big Four. Det vore 

intressant att ta reda på vilka företag som beställer revision enligt de respektive nationella, 



32 
 

internationella och dubbla standarder under senaste åren, för att göra en sammanställning av 

deras kunder utifrån ägandeform, storlek och kapitalstruktur. 

Slutligen skulle en longitudinell undersökning kunna genomföras, för att spåra dynamiken i 

övergångsprocessen från PSAD till internationellt godtagbara standarder. Studien visade att 

det råder oklarhet om övergången till ISA. Forskare och revisorer konstaterade att det inte 

finns någon överenskommelse om när övergången kommer att slutföras och om den över 

huvud taget kommer att ske. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide för pilotintervju 
 

1. Vad har Du för utbildning – ekonomisk, juridisk? Annan? Vilken inriktning? 

2. Har Du läst redovisning? 

3. Vilken är Din erfarenhet av revisionsyrket? 

4. Har Du erfarenhet av revision på internationella revisionsbyråer? 

 

Frågor angående revision: 

5. Vilka företag brukar använda sig av revisionstjänster – utländska eller ryska? 

Statliga eller privata? Andra? 

6. Kan Du se en tendens i hur företag väljer mellan internationella standarder (ISA) 

och interna ryska standarder (PSAD)? 

7. Till vilken grad är revisorer oberoende i sin yrkesutövning, anser Du? 

8. Vilka ekonomiska, kulturella, politiska osv faktorer hos nuvarande ryska 

förhållanden skapar mest problem i Ditt yrkesutövande? 

9. Vilken personlig egenskap anser du är den viktigaste för en framgångsrik revisor? 

10. Vad kännetecknar enligt Dig rysk revision i jämförelse med internationell 

revision? 

11. Vad anser du är syftet med ditt jobb? 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide för huvudintervju 
 

1. Vad har Du för utbildning – ekonomisk, juridisk? Annan? Vilken inriktning? 

2. Har Du läst revision? 

3. Vilken är Din erfarenhet av revisionsyrket? 

4. Har Du erfarenhet av revision på internationella revisionsbyråer? 

 

Frågor angående revision: 

5. Hur många klienter har Du i genomsnitt per år? 

6. Vilka företag brukar använda sig av revisionstjänster – utländska eller ryska? 

Statliga eller privata? Andra? 

7. Med vilket syfte väljer företag revision enligt nationella standarder? 

8. Med vilket syfte väljer företag revision enligt internationella standarder? 

9. Får företag själv välja vilka standarder de ska använda sig av? Vad är det som 

avgör ett företags val mellan internationella (ISA) och nationella (PSAD) 

standarder? 

10. Till vem lämnas revisionsberättelser in? 

11. Vilka intressenter är mer betydelsefulla än andra vid beslut om typen av 

revisionsstandarder? 

12. Vilka är dina prognoser om denna företeelse? 


