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AFFÄRS- OCH HÄNDELSEFÖRLOPPET    (s. 2-6)

• 00-talets början stark för Hagströmer & Qviberg Fondkommission. Egen handel, trading, för 
att minska beroendet av transaktionsdrivna intäkter. -04 gick ännu mycket bra för trading, 
liksom för hela koncernen. -05 gick sämre för trading och en minskad roll förutsågs. Därefter 
kännetecknades utvecklingen för trading av stora svängningar och en sjunkande trend.

-10 avvecklades portföljen med en total förlust om -1,2 mdr.
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REDOVISNINGENS NORMER
- IFRS (s.6-8, 59-60)

• Redovisning för börsföretag har internationaliserats.
• Finansinspektionen har uttalat som allmänt råd att alla institut ska följa IFRS om 

inte annat krävs i lag eller motsvarande.
• Detta har inneburit att tolkningen av IFRS har blivit fundamental vid analys av 

redovisningsproblem.
• IFRS är ett omfattande regelverk som företag måste följa i dess helhet.
• Det sägs ibland att IFRS är ”principbaserat” – men normsystemet består likväl av 

många specificerade bestämmelser.
• Fältet är definitivt inte fritt för allehanda bedömningar enligt en företagslednings 

eller styrelses synsätt.
• IFRS innebär mer reglering än tidigare system i Sverige och en striktare tillämpning 

(Thorell se utlåtandet fotnot 1, s.7).
• Ur ett rättsligt perspektiv är ställningstagandet fortfarande om något är oförenligt 

med standarden och för att avgöra detta måste standarden tolkas. Frågan är vilka 
gränser det vid tiden rådande systemet innebar, oavsett om man kallar det 
principbaserat eller ej.

• IFRS är ett system som är upplagt med en viss logik, fordrar en strikt tillämpning 
(om ibland på något vaga grunder) och har en stark legal funktion. 3



REDOVISNINGENS NORMER
- ”VERKLIGT VÄRDE” 1(2) (s.8)

• Redovisningens utgångspunkt för värdering – med fokus på verifiering i 
affärsförlopp – är ofta en annan än värderingen i affärssammanhang. 
Traditionellt har detta tagit sig uttryck i värdering till anskaffningsutgift och 
värden vid avyttring – men motsvarande syn präglar redovisning till ”verkligt 
värde”.

• Den snabba utvecklingen av finansiella instrument och marknader har lett till 
ett behov av att i vissa fall komplettera vad som brukar kallas historisk 
anskaffningsutgift med någon form av aktuellt värde.

• Det värdebegrepp som IASB har valt för aktuellt värde är ”fair value” – på 
svenska ”verkligt värde”. Ett sådant begrepp kräver naturligtvis betydande 
preciseringar för att det ska kunna fungera i IFRS omfattande och detaljerade 
normsystem.
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REDOVISNINGENS NORMER
- ”VERKLIGT VÄRDE” 2(2) (s.8)

• Grundlogiken är att ”verkligt värde”, förutom att det är ett aktuellt värde, är ett 
generellt värde. En huvudsaklig idé är att redovisningen ska avse generella värden som 
kommer till uttryck under rådande marknadsförhållanden, inte de speciella värderingar 
som hör till någon viss organisations grunder för värdering.

• Ett noterat pris på en fungerande marknad har två fördelar jämfört med en enskild parts 
uppfattning, dels är det en sammanjämkning av olika köpares och säljares information 
och skilda förväntningar, dels är det mer verifierbart.

• När normsystemet påbjuder ett ”verkligt värde” kan modellvärden i vissa fall ändå bli 
nödvändiga - grundlogiken kräver då att en primär grund ska då vara marknadsdata 
som kommer till uttryck under rådande marknadsförhållanden.

• Företag som sysslar med värdepappershandel må ha sina speciella utgångspunkter för 
den affärsmässiga värderingen…

• …men ur redovisningssynpunkt finns bara ”verkligt värde” i den bemärkelse som 
normgivaren definierat det (vilket inte hindrar att på detaljnivå mer än ett belopp kan 
vara förenligt med normgivarens definition).
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MARKNADSFÖRHÅLLANDENAS BETYDELSE 1(3) (s.10-12)

• Ibland framhålls att redovisningen är transaktionsbaserad. Frågan blir: Har 
det skett någon transaktion som ska ge utslag i resultatet? Traditionellt har de 
för redovisningen avgörande transaktionerna varit egen anskaffning 
respektive avyttring. 

• För redovisning till ”verkligt värde” är fortfarande egen anskaffning 
utgångspunkten. Transaktionspriset är fortfarande ett uttryck för värdet vid 
förvärvstidpunkten. Däremot är det vid en redovisning till ”verkligt värde” 
inte nödvändigt med en avyttring för att det ska ge utslag i resultatet. 
Företaget behöver inte självt göra en transaktion. Det är tillräckligt att det 
under vissa omständigheter har skett transaktioner på en marknad som en 
verifiering av ett affärsförlopp och därmed av ett aktuellt värde på 
balansdagen. 

• Grundläggande för redovisningen är vilka förhållanden som gäller på 
marknaderna för det instrument som ska redovisas; när och hur ska 
prisnoteringar användas och när kan de inte användas? IASB lanserade tidigt 
på 00-talet tre nivåer: (1) noterade priser för identiska tillgångar och skulder 
på aktiva marknader, (2) avläsbara värden på icke-aktiva marknader, (3) 
värden går inte att avläsa (modellvärdering på basis av företagets egna 
uppskattningar). 
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MARKNADSFÖRHÅLLANDENAS BETYDELSE 2(3) (s.10-12)

• I IAS 39 finns inte någon motsvarande uttrycklig hierarki, de uttalade 
nivåerna kan uppfattas som bara två, den ena med noterade priser på en 
aktiv marknad, den andra där sådana saknas och en värderingsteknik 
måste användas, men grundlogiken är densamma. Den valda 
värderingstekniken ska använda marknadsinformation i så hög grad som 
möjligt och företagsspecifik information i så låg grad som möjligt.

• I IFRS 7, som berör företagets skyldighet att lämna tilläggsupplysningar 
bl.a. om hur värderingen i redovisningen gjorts, finns en modifierad 
version av de tre nivåerna som lanserades på 00-talet: ett syfte är att visa 
totalt belopp för de instrument som enligt IAS 39 värderats utifrån en 
värderingsteknik som har inslag av icke-observerbara marknadsdata.

• Vid traditionell redovisning med värdering till historisk 
anskaffningsutgift finns en avgörande distinktion mellan realiserade och 
orealiserade värdeändringar: endast när något är realiserat dvs. avyttrat 
får och måste ett resultat redovisas. Vid värdering till ”verkligt värde” är 
motsvarande fråga: Under vilka förutsättningar får och måste handlandet 
på marknader respektive företagets egna inställningar till prisnivåer ge 
utslag i det redovisade resultatet?
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MARKNADSFÖRHÅLLANDENAS BETYDELSE 3(3) (s.16-18)

• ”Verkligt värde” ska fastställas i första hand genom egna transaktionspriser och 
publicerade priser – frågan är vilka faktorer på en marknad som är av 
betydelse.

• Aktivitetsnivå. Det ska finnas ett visst flöde. Frekvens, men också volym, 
spelar roll vid bedömning av aktiviteten.

• Är priserna representativa – hur ser prisbilden ut?
• Affärsmässiga villkor (”armslength distance”) – parterna ska vara oberoende.

Þ Marknadsförhållandenas betydelse är stark både för den initiala värderingen 
och för de värdeändringar som senare kan uppträda. Bestämmelserna hänger 
ihop. För den initiala värderingen är presumtionen att transaktionspriset 
representerar värdet. Efterföljande verkliga värden som inte har detta 
transaktionspris som utgångspunkt måste ha marknadsmässiga och påvisbara 
grunder som inte har företagsspecifik karaktär.

Þ Modeller måste anknyta till avläsbara uttryck för aktuella beteenden under 
rådande marknadsförhållanden – hit hör avläsbara uttryck för avgörande 
variabler som volatilitet – snarare än de föreställningar som legat till grund för 
den egna portföljstrategin.
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IAS 39 1(2) (s.12-13)

• Formell standard inkluderar AG (VT). BC, IE och IG ger ytterligare stöd beträffande grundlogik 
och avsikter.

• 48: Vid fastställandet av det verkliga värdet på en finansiell tillgång eller en finansiell skuld ska 
ett företag, vid tillämpning av denna standard, IAS 32 eller IFRS 7, tillämpa punkterna VT 69–
VT 82 i bilaga A.

• 48A: Det bästa uttrycket för verkligt värde är noterade priser på en aktiv marknad. Om 
marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar företaget fram det verkliga värdet 
genom att använda en värderingsteknik…Värderingstekniker innefattar att använda nyligen 
genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett 
intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, hänvisning till aktuellt 
verkligt värde för ett annat instrument som i allt väsentligt är likadant, analys av diskonterade 
kassaflöden och optionsvärderingsmodeller…Den valda värderingstekniken använder 
marknadsinformation i så hög grad som möjligt och företagsspecifik information i så låg grad 
som möjligt. Den införlivar alla faktorer som marknadsaktörer skulle beakta när ett pris 
fastställs och överensstämmer med accepterade ekonomiska metoder för prissättning av 
finansiella instrument. Med regelbundna intervall kalibrerar ett företag värderingstekniken och 
prövar dess giltighet genom att använda priser från observerbara aktuella 
marknadstransaktioner i samma instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller 
sammanslagning) eller baserat på tillgängliga observerbara marknadsuppgifter.

• Värden ska vara aktuella både när prisnoteringar på en aktiv marknad används och när de är 
utgångspunkten för en värderingsteknik.
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IAS 39 2(2) (s.12-13)

• Det finns en stark prioritering av publicerade prisnoteringar respektive 
antaganden som är härledda från publicerade prisnoteringar. Detta har 
fördelen, förutom att ett marknadspris anses vara ett bättre uttryck för 
”verkligt värde”, att värdena är mer objektivt verifierbara än enskilda parters 
uppfattningar.

• I ”Basis for Conclusions” konstaterar normgivaren att det är önskvärt att 
lämna klar och rimligt detaljerad vägledning om syftet med och 
användningen av värderingstekniker för att uppnå tillförlitliga och 
jämförbara ”verkliga värden”.

• BC95: The Board decided to include in the revised IAS 39 expanded 
guidance about how to determine fair values, in particular for financial 
instruments for which no quoted market price is available (Appendix A 
paragraphs AG74–AG82). The Board decided that it is desirable to provide 
clear and reasonably detailed guidance about the objective and use of 
valuation techniques to achieve reliable and comparable fair value estimates 
when financial instruments are measured at fair value. 10



OPTIONER (s.16)

• En option kan antingen förvärvas (och bli en tillgång) eller ställas ut 
(och bli en förpliktelse).

• En option är en rättighet att vid en framtida tidpunkt köpa eller sälja 
något (t.ex. en aktie eller ett index) till ett förutbestämt pris.

• Den enda prispåverkande faktor i den använda 
optionsvärderingsmodellen som kräver bedömningar är förväntade 
framtida prissvängningar på det som ska köpas eller säljas 
(volatilitet).

• En option är rättighet utan motsvarande skyldighet, vilket innebär att 
ju större prissvängningar, desto högre värde.

• Ju längre återstående löptid en option har, desto högre är dess värde.
• För innehavda optioner (tillgångar) är hög volatilitet positiv för 

förmögenheten, för utställda optioner (skulder) negativ.
• Optioner har hög utväxling – å ena sidan kan en liten kapitalinsats 

ge stora vinster, å andra sidan är förlustrisken stor.
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4 FRÅGOR
Med utgångspunkt från lydelserna i standarden för värderingsfrågor (IAS 39) ställer 
vi tre frågor om HQs redovisning och rapportering och med utgångspunkt från IFRS 
7 ställer vi en fråga om tilläggsinformation:

1. Hur har HQ tillgodosett rådande krav att använda sina egna 
transaktionspriser som mått på ”verkligt värde” på det initiala stadiet?

2. Hur har HQ tillgodosett rådande krav att använda noterade priser på en 
aktiv marknad vid efterföljande värdering?

3. Hur har HQ tillgodosett rådande krav att använda marknadsinformation och 
generellt ofta beaktade faktorer vid efterföljande värdering enligt en 
värderingsteknik? 

4. Hur har HQ tillgodosett rådande krav att lämna upplysningar om vilka 
metoder och, vid tillämpning av värderingstekniker, antaganden som 
använts vid redovisning till ”verkligt värde” samt effekterna av detta på den 
finansiella ställningen vid periodens början respektive slut samt periodens 
resultat? 
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INITIALA STADIET
ANALYS (s.19-21)

• Lämpligt att börja med redovisningen på det initiala stadiet eftersom där 
uppkommer det första ställningstagandet HQ har anledning att göra.

• Det är viktigt av två skäl, dels för att det ger förutsättningarna för efterföljande 
redovisning, dels därför att det säger något om vilken roll redovisningens 
normer spelar för HQ:s förfaranden.

• Det bästa belägget för verkligt värde vid första redovisningstillfället är 
transaktionspriset – det ska användas om inte speciella omständigheter 
föreligger.

• Det finns i redovisningen en stark koppling mellan resultat- och balansräkning 
– här motiveras värderingen i balansräkningen utifrån dess konsekvenser för 
resultatet. Utgångspunkten är att s.k. dag 1-resultat inte är tillåtna. Logiken 
bakom detta är inte ny.

• Den efterföljande värderingen ska vara konsekvent – det ska inte finnas 
utrymme för att kort därefter frångå omständigheterna vid avslut och redovisa 
vinst utan att någon påvisad förändring har skett på marknaden.

• För kommande redovisning ska aktuella prisnoteringar användas, om sådana 
saknas ska en värderingsteknik användas – likväl får inte avvikelser göras från 
transaktionspriset om dessa inte är hänförliga till aktuell observerbar 
marknadsinformation.

• Av naturliga skäl saknas detaljerade anvisningar för hur detta ska ske för olika 
typer av instrument – det krävs en tillämpning som är förenlig med standardens 
grundlogik. 13



INITIALA STADIET
ANALYS - EXEMPLET INDEXOPTIONER 1(2)

• Värdet av en indexoption påverkas av ändringar i 
index – index är direkt observerbart.

• Värdet av en indexoption påverkas också av 
ändringar i förväntad framtida volatilitet. Denna 
kan bara avläsas indirekt i aktuella prisnoteringar 
– s.k. implicit volatilitet. I avsaknad av sådana 
prisnoteringar eller om den implicita volatiliteten 
i dessa inte uppvisar någon förändring sedan 
förvärvstidpunkten ska den implicita volatiliteten 
i transaktionspriset användas.

• Ett användande vid bokslutet av någon annan 
volatilitet än den som fanns implicit i 
transaktionspriset vid förvärvstidpunkten är inte 
tillåten när den inte har något stöd i aktuella 
prisnoteringar efter förvärvet.
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INITIALA STADIET
ANALYS - EXEMPLET INDEXOPTIONER 2 (2)

• De flesta affärer görs inte i nära anslutning till bokslutet (även om det i föreliggande fall 
finns undantag av stor betydelse, jfr BILD 36). Även vid en oförändrad volatilitet i 
bokslutet jämfört med vid förvärvstidpunkten kan då genom tidens gång vissa 
förändringar i modellvärdet bli godtagbara.

• Anta för tydlighets skull att också de övriga variablerna i modellen, index, ränta etc, är 
oförändrade. Genom att återstående löptid har minskat kommer det godtagbara värdet 
enligt modellen också ha minskat i jämförelse med transaktionspriset.

• Om det är fråga om en utställd option, och därmed en skuld, kan en vinst, motsvarande 
värdeändringen enligt modellen p.g.a. en kortare återstående löptid, redovisas i bokslutet 
för denna period (tillåtet dag 1-resultat). Någon vinst till följd av att volatiliteten vid 
bokslutet åsatts ett lägre värde än den implicita volatiliteten i transaktionspriset är 
givetvis inte tillåten när den inte har något stöd i aktuella prisnoteringar efter förvärvet.

Þ Det finns i redovisningen en stark koppling mellan resultat- och balansräkning. 
Resultatet är en funktion av värderingen i balansräkningen. Bestämmelserna om dag 1-
resultat får, tillsammans med det starka kravet på att använda observerbar aktuell 
marknadsinformation, i förlängningen sin stora betydelse genom att sätta gränsen för 
värderingen på balansdagen. 
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INITIALA STADIET
- HQ:S FÖRFARANDEN 1 (2) (s.22-24)

• HQ redovisar initialt till ”verkligt värde” enligt sin teoretiska modell: 
”Finansiella instrument … redovisas initialt till anskaffningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde…” (ÅR 2009 s.46)

• Ett eventuellt resultat till följd av redovisning enligt teoretiska modellen 
redovisas direkt i resultatet: ”Det eventuella resultat som kan komma att 
uppstå vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt 
instrument redovisas i rapporten över finansiell ställning för första gången, 
s.k. dag 1-resultat, redovisas direkt i resultatet.” (ÅR 2009 s.47)

• Förfarandet att inte ta egna transaktionspriset som utgångspunkt var av mer 
allmän omfattning. Dyrefors såg detta som en ofullkomlighet i HQ:s 
metod: ”Det fanns enligt min mening en ofullkomlighet i HQ:s metod och
det var att den initiala värderingen inte tog sin utgångspunkt i
transaktionspriset.” (Dyrefors svar på RN:s fråga 7)

• Av materialet framgår inte något som visar att de stränga villkoren för att 
inte utgå från avslutspriset är uppfyllda.
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INITIALA STADIET
- HQ:S FÖRFARANDEN 2 (2) (s.22-24)

• Dagligen gjordes registreringar i handelssystemet (Orc). Där togs rapporter 
fram om över- och underskott på daglig basis inklusive omvärderingar. 
Enligt Dyrefors saknade HQ systemstöd för att identifiera resultateffekter 
som uppkom vid förvärvstidpunkterna (Dyrefors svar på RN:s fråga 7).

• Dagligen tillfördes huvudboken (Jeeves) data om transaktioner utan 
omvärderingar. Omvärderingar tillfördes månadsvis efter en procedur där 
enheten Risk hade till uppgift att uttala sig och ett resultat registrerades i 
huvudboken.

• Värderingarna i månadsskiftet från Orc och Jeeves kom att användas i den 
framtagna rapporten.

• Ett liknande förfarande tillämpades för att ta fram de externa rapporterna.

Þ Det är svårt att säga hur mycket av omvärderingar som gjordes på själva 
dagen och hur mycket som tillkom senare, och inte heller HQ verkar ha 
haft systematiskt ordnad kunskap om detta, men egna transaktionspriser 
togs inte som utgångspunkt, utan teoretiska modellvärden kom in på ett 
tidigt stadium.
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INITIALA STADIET
- SLUTSATSER (s.24)

• IAS 39 kräver att företagets eget 
transaktionspris ska vara utgångspunkten på 
det initiala stadiet för värdering och för att 
bestämma ”verkligt värde”.

• HQ har i stor omfattning haft en 
modellorienterad ansats med företagsspecifika 
värderingsgrunder.

• HQ har inte uppfyllt rådande krav.
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EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
NOTERADE PRISER PÅ AKTIV MARKNAD (FRÅGA 2)(s.24-26)

• Förekomsten av prisnoteringar på aktiva 
marknader är bästa belägget för verkligt värde.

• Det finns krav på viss aktivitetsnivå och att 
representativa prisuppgifter finns lätt 
tillgängliga.

• Frekvens, men också volym, spelar roll vid 
bedömning av aktiviteten.

• Ställda köp- och säljkurser är inte annorlunda 
än transaktionspriser – de är bindande 
åtaganden.

• Värdet av en post anses variera proportionellt 
med antalet instrument.
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EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
NOTERADE PRISER PÅ AKTIV MARKNAD

- HQ:S FÖRFARANDEN (s.26-32)

• HQ:s generella beskrivning i årsredovisningen 2009 (s.46-47) överensstämmer med standardernas 
formuleringar – frågan är om HQ:s operationalisering, som den är beskriven i årsredovisningen, och 
redovisning i enskilda fall är förenlig med standarden.

• HQ har beräknat en ”edge” som skillnaden mellan sitt redovisade värde och ett referensvärde – frågan är 
om marknaden varit aktiv i standardens mening. Vi har fokuserat enskilda fall av indexoptioner där ”edgen” 
varit stor – hur ser prisbildning och aktivitet ut? När gjordes senaste avslut? Hur nära ligger utgående sälj-
och köpkurser senaste betalkurs? Hur ofta har handel skett och hur många transaktioner har gjorts den 
senaste tiden? Vilka volymer har omsatts?

• Det finns indikationer på att marknaden för vissa instrument varit aktiv: Förekomst av avslut senaste 
handelsdag, senaste betalkurs ligger nära utgående sälj- och köpkurser. Avslut har gjorts tämligen frekvent 
under senaste tiden och den totala volymen har varit substantiell. (jfr tabell 2 s.29 och tabell 3 s.31)

• HQ har i dessa fall inte ansett att marknaden för någon av dessa poster varit aktiv utifrån sin 
operationalisering: >50 % av HQ:s position skall omsättas per dag, minst tre sådana dagar ska inträffa 
under en vecka och minst tre sådana veckor skall ha inträffat under den senaste tremånadersperioden. 

• Är HQ:s operationalisering då förenlig med definitionen av aktiv marknad? Det är enligt standardens logik 
möjligt att frångå priser som tillkommit på udda, icke affärsmässiga grunder, men det finns inte här några 
indikationer på annat än att parterna varit oberoende. Volymer för ställda kurser och genomförda 
transaktioner har ibland varit små, men IAS 39 har en avvisande hållning till att frångå priser av volymskäl. 
Standarden utesluter inte heller att rapporterande företag har starkt inflytande på det pris som utgör grunden 
för verkligt värde. När HQ innehar stora positioner innebär dock deras operationalisering en betydande 
restriktivitet för när en marknad ska klassificeras som aktiv.
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EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
NOTERADE PRISER PÅ AKTIV MARKNAD

- SLUTSATSER (s.33-34)

• HQ har för några stora innehav inte använt prisnoteringar trots att aktiviteten 
varit påtaglig.

• Bland dessa innehav finns instrument där transaktionsvolymen periodvis varit 
relativt låg, och variationerna mellan olika prisnoteringar har i vissa fall varit 
stora. Bindande avsikter i en affärsmiljö har dock ofta uttryckts, vilket väger 
tungt, i synnerhet i förhållande till ett rapporterande företags ensidiga synsätt 
vad gäller värdet.

• Vid en samlad bedömning av om HQ har uppfyllt standardens krav bör detta 
ses tillsammans med kraven på att vid en värderingsteknik använda observerbar 
aktuell marknadsinformation i största möjliga omfattning. 

• Många instrument som initialt värderades på basis av företagsspecifika 
antaganden har inte heller senare omvärderats med marknadspriser. För vissa 
instrument är det inte givet att marknaden varit aktiv. Den bristande 
anknytningen till egna transaktionspriser och den modellanknutna värdering 
som tidigare införts har kunnat utgöra starten för ett bestående utnyttjande av 
en sådan teknik snarare än aktuella marknadsdata.
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EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
MARKNADSINFORMATION VID VÄRDERINGSTEKNIK (FRÅGA 3)(s.34-36)

• När marknader inte är aktiva tillämpas en värderingsteknik där observerbar 
aktuell marknadsinformation ska användas i så hög grad som möjligt.

• Hur marknadsuppgifter används beror på vilken värderingsmodell man har. 
HQ har använt Black &Scholes. Antagandet om framtida prissvängningar 
är avgörande – hur har HQ hanterat tillgängliga marknadsuppgifter om 
volatilitet?

• Marknadsaktörernas uppfattningar inte direkt åtkomliga, det som finns är 
eventuella prisnoteringar – eftersom alla andra variabler är avläsbara kan 
indirekt härledas via värderingsmodellen vilken volatilitet som ger just det 
aktuella priset.

• Kravet på att använda marknadsinformation i så hög grad som möjligt 
innebär att även prisnoteringar på andra, liknande instrument kan komma 
ifråga.

• Fokus ska ligga på instrument vars egenskaper och aktuella priser ger 
information om hur en aktuell prissättning på marknadsmässig bas av det 
instrument som ska redovisas skulle vara. 
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EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
MARKNADSINFORMATION VID VÄRDERINGSTEKNIK

- HQ:S FÖRFARANDEN: RAK VOLATILITET (s.36-38)

• HQ har använt sig av rak volatilitet: gemensam nivå för 
volatilitet för optioner med olika lösenpris, men samma 
villkor i övrigt. 

• Enligt Dyrefors är volatiliteten för optioner med lösenpris 
nära aktuellt pris styrande. (Dyrefors svar på RN:s fråga 
4) 

• För optioner med lösenpriser som avviker mer från 
aktuellt pris blir effekten att prisnoteringar för ett annat 
instrument får större genomslag än prisnoteringar för 
instrumentet ifråga.

• Om implicit volatilitet är högre för optioner med 
lösenpriser som avviker mer från aktuellt pris ger en rak 
volatilitet en för låg värdering av dessa.

• HQ låter en företagsspecifik uppfattning gå före aktuella 
observerbara marknadsdata för ett instrument. 23



• HQ har använt sig av historisk volatilitet för underliggande 
instrument. Detta kan i och för sig synas vara förenligt med en enskild 
punkt (VT82) i standarden (”En lämplig teknik …. Införlivar 
observerbara uppgifter om marknadsvillkoren …. baseras på en eller 
flera av följande faktorer… (f) volatilitet….utifrån historiska 
marknadsuppgifter eller implicita i aktuella marknadspriser”). 

• Detta är dock bara en uppräkning av vad som skulle kunna  
förekomma – för att ta ställning till om det får ske i det enskilda fallet 
måste standardens grundlogik beaktas. 

• Grundlogiken i IAS 39 betonar angelägenheten av att få konkreta 
uttryck för marknadens aktuella värderingar.  

• Att utvecklingen förhållit sig på ett visst sätt historiskt i visst 
tidsperspektiv behöver inte säga särskilt mycket om vilka 
föreställningar som råder vid bokslutstidpunkten och vad som händer 
under den allra närmaste tiden. 

• Av detta följer att mer allmänt historiska marknadsuppgifter och 
rapporterande företags synsätt beträffande värdeförloppen snarast får 
ses som företagsspecifika omständigheter som inte ska ges avgörande 
betydelse. 

EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
MARKNADSINFORMATION VID VÄRDERINGSTEKNIK
- HQ:S FÖRFARANDEN: HISTORISK VOLATILITET 1(2) (s.38-41)
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• Att fånga aktuella uppfattningar på marknaden är särskilt viktigt när 
optionerna får värde av att de utgör medel för att bemästra mer eller 
mindre sannolika variationer i prisbildningen.

• Detta gäller både för individuella aktier (aktieoptioner) och för en 
aktiemarknad i dess helhet (indexoptioner) – även om risker för 
enskilda företag inte spelar samma roll för utvecklingen av ett index 
som för enskilda aktiekurser, kommer den risk som är kopplad till den 
framtida utvecklingen på börsen som helhet att kvarstå.

• Vårt synsätt ligger nära vad som förekommit i revisions- och
redovisningsbranschen. Enligt en vägledning från KPMG 2009 (IFRS 
Practice Issues: Fair Value Hierarchy)	är inte volatilitet för en
aktieoption härledd från historiska aktiekurser observerbara data: ”It 
does not generally represent current market expectation of future 
volatility”.

• HQ har omvärderat utifrån sin egen syn på marknadsutveckling, enligt 
Dyrefors vägledda av observerad genomsnittlig volatilitet (Dyrefors
svar på RN:s fråga 4) – någon systematik för detta har inte framgått av 
dokument vi haft tillgång till.

EFTERFÖLJANDE REDOVISNING:
MARKNADSINFORMATION VID VÄRDERINGSTEKNIK

- HQ:S FÖRFARANDEN: HISTORISK VOLATILITET 2 (2) (s.38-41)
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EFTERFÖLJANDE REDOVISNING
MARKNADSINFORMATION VID VÄRDERINGSTEKNIK

- SLUTSATSER (s.40-42)

• Det borde ha funnits en tydlig rågång mellan HQ:s affärsmässiga syn och 
värderingen enligt IFRS i den offentliga rapporteringen. Någon sådan systematik 
har inte framgått av dokument vi tagit del av.

• Beträffande skyldigheten att kalibrera är det knappast meningsfullt att se HQ:s 
insatser för att identifiera och modifiera ur redovisningsmässig synvinkel som något 
fristående från deras insatser ö h t – vid avstämning kunde enskilda instrument 
åsättas en annan volatilitet. För vissa kvarstod uppenbarligen stora skillnader. 
Processen tycks ha tagit sin utgångspunkt i affärsmässiga bedömningar, snarare än 
att vara fokuserad på huruvida prisnoteringarna var av sådan kvalitet att 
värderingen borde ske utifrån dessa eller att de borde utgöra input. Det har inte 
framgått av dokumenten att redovisningens krav stått i förgrunden.

• Det kan diskuteras vilka tröskelkrav som ska ställas för att aktuella prisnoteringar 
ska användas, men det kan inte råda något tvivel om att de ska vara input vid 
värderingen i betydande utsträckning.

• Själva utgångspunkten för HQ har varit företagsspecifika värderingsgrunder, vilket 
är särskilt anmärkningsvärt för de instrument där förekomsten av köp- och 
säljkurser i kombination med avslutspriser och volym är indikationer på en aktiv 
marknad.

• Många instrument som initialt värderades på basis av företagsvalda föreställningar 
om volatilitet har inte heller senare under innehavstiden omvärderats med 
tillräckligt beaktande av aktuella marknadsförhållanden.
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BETYDELSEN AV INNEHAV PÅ 
BALANSDAGEN (s.42-43)

• Mot bakgrund av analysen av fråga 1-3 bör särskilt framhållas 
att om alla engagemang påbörjats och avslutats inom samma 
period hade HQ:s metoder för omvärdering inte haft någon 
betydelse för de redovisade periodresultaten. 

• Så har inte varit fallet. Redovisat resultat för en period har 
påverkats av omvärderingar av påbörjade engagemang som 
kvarstår på balansdagen. Inte minst är omvärderingar initialt 
en viktig komponent i detta. 

• De beräkningar av resultat och ställning som HQ utfört enligt 
vad vi beskrivit i vår analys har varit av det övergripande slag 
som brukar tjäna som underlag för identifiering av aktuellt 
läge och behov av åtgärder och har sålunda kunnat utgöra ett 
inslag i ett dynamiskt skeende.
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UPPLYSNINGSKRAV (FRÅGA 4)
- AVVIKELSE FRÅN EGNA TRANSAKTIONSPRISER (s.43-45)

• Upplysningskraven är en integrerad del av standarderna – ibland stöter man på 
uppfattningen att det är värderingen av tillgångarna och redovisningen av ett  
resultat som verkligen räknas och att upplysningskraven är av underordnad 
betydelse – så är inte fallet. Upplysningarna behövs för att kunna tolka värdering 
och resultat.

• Upplysningar ska lämnas om avvikelser mellan ett värde enligt värderingsteknik på 
det initiala stadiet och transaktionspriset – det ska anges det ackumulerade värdet 
av sådana avvikelser vid periodens början respektive slut och hur dessa påverkat 
periodens resultat. 

• HQ har inte tillgodosett kravet att ta egna transaktionspriser som utgångspunkt och 
inte heller lämnat upplysningar som möjliggör för en användare av de finansiella 
rapporterna att bilda sig en uppfattning om vilka effekter det haft på företagets 
rapporter.

• Detta är särskilt anmärkningsvärt då värderingstekniken innebär att en omvärdering 
i förhållande till det transaktionspris som överenskommits med affärsparten 
tämligen omedelbart kan leda till väsentliga positiva resultateffekter.
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UPPLYSNINGSKRAV
- NIVÅINDELNING (s.45-47)

• Enligt IFRS grundlogik anses publicerade prisnoteringar på aktiva marknader och observerbar 
aktuell marknadsinformation ge både den mest relevanta och den mest tillförlitliga 
informationen om verkligt värde till användarna.

• Det finns krav på att upplysa om sammansättningen av innehavet i dessa avseenden genom en 
föreskriven nivåindelning i tre steg utifrån karaktären på indata till värderingen: 1) noterade 
priser på aktiva marknader, 2) andra inputs än de på nivå 1 som är observerbara som priser 
eller härledda från priser, 3) inputs som inte baseras på observerbara marknadsdata.

• HQ:s nivåindelning avviker från den föreskrivna beträffande den materiellt viktiga 
gränsdragningen mellan nivå 2 och 3. Utgångspunkten har inte varit om icke-observerbara 
indata påverkat värdet, utan hur stor den relativa skillnaden varit mellan den av HQ åsatta 
volatiliteten och den observerbara volatiliteten på marknaden.

• Därigenom har vissa instrument där värderingen baseras på den av HQ åsatta volatiliteten i 
stället redovisats som om värderingen baserats på observerbar aktuell marknadsinformation 
(nivå 2) vilket inte möjliggjort för en användare av de finansiella rapporterna att bilda sig en 
uppfattning om hur stor del av de verkliga värdena som inte baseras i huvudsak på aktuell 
observerbar marknadsinformation (nivå 3).

• Detta är ytterligare ett exempel på hur utgångspunkten för HQ:s redovisning inte varit 
standardens krav utan affärsmässiga bedömningar.

• Nivåindelningen påverkar också vilka krav på upplysningar som ställs. Ju mindre av 
publicerade prisnoteringar och observerbar aktuell marknadsinformation – och följaktligen 
mer av företagsegna bedömningar – desto större upplysningskrav.
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UPPLYSNINGSKRAV
- HUR STOR DEL AV PERIODENS RESULTAT SOM UPPKOM-
MIT GENOM OMVÄRDERINGAR AV TILLGÅNGAR OCH 
SKULDER PÅ NIVÅ 3 SOM FORTFARANDE INNEHAS   (s.47-50)

• För de instrument som redovisas på nivå 3 krävs de mest utförliga upplysningarna.
• Värderingen i balansräkningen styr det redovisade resultatet.
• Vid värdering till ”verkligt värde” består resultatet av två delar, dels resultat från 

avslutade affärer, dels omvärderingar av poster som fortfarande innehas.
• Eftersom det är skillnad på omvärderingar av poster som fortfarande innehas och 

resultat hänförliga till avslutade affärer finns krav att upplysa om hur stor del av 
resultatet som utgörs av omvärderingar av poster som fortfarande innehas (IFRS 7 
27B (d)).

• Detta är ett led i en föreskriven avstämning mellan ingående och utgående värde på 
finansiella instrument (IFRS 27B (c)) – i den föregående versionen av IFRS 7 
föreskrevs likaledes (27c-d) att företag ska upplysa om till vilket belopp sådana 
omvärderingar ingår i periodens resultat (not 31, s.58).

• HQ har inte presenterat denna avstämning och följaktligen inte heller upplyst om 
hur stor del av periodens resultat som utgörs av poster som fortfarande innehas, och 
därför inte möjliggjort för en användare av de finansiella rapporterna att bilda sig en 
uppfattning om vilka effekter innehaven av instrument redovisade till verkligt värde 
haft på företagets rapporter. 30



UPPLYSNINGSKRAV
- ANTAGANDEN OCH KÄNSLIGHETSANALYS  (s.50-51)

• En annan typ av tilläggsupplysningar berör hur rapporterna skulle ha påverkats 
om andra antaganden gjorts när verkligt värde redovisats enligt en 
värderingsteknik.

• HQ upplyser om att för derivat på nivå 3 skulle en förändring av volatilitet med 
-(+)5 %-enheter innebära en förändring av resultat med +(-)55 mkr (ÅR 2009, 
not 27 s.68). Detta fångar inte upp den stora effekt som alternativa 
volatilitetsantaganden för enskilda positioner kan ha (och uppenbarligen har 
haft) på resultatet.

Þ HQ räknar i ÅR upp ett antal kritiska bedömningar vid en redovisning till 
”verkligt värde” och ger vissa upplysningar om metoder, värderingstekniker 
och antaganden, men upplyser inte om vilka kvantitativa effekter alternativa 
bedömningar skulle få på företagets resultat, trots att information funnits 
tillgänglig internt i form av ”edgen”.

Þ Upplysningskraven beträffande antaganden och känslighetsanalys är 
omfattande och det finns en gräns bortom vilken ytterligare upplysningar kan 
påverka den sammanlagda nyttan negativt, dock gör kombinationen av HQ:s 
val av metoder och de stora kvantitativa skillnaderna i jämförelse med att 
använda de alternativa metoderna, att sådan kvantitativ information skulle 
lämnats i större omfattning.
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SAMMANFATTNING AV IAKTTAGELSER
- GRUNDLOGIK (s.51)

• Enligt IFRS:s redovisningsmässiga logik skall 
resultat för finansiella instrument redovisas på 
basis av observerbara inträffade omständig-
heter som inte är knutna till det individuella 
företaget – grundlogiken i HQ:s rapportering 
och redovisning med dess betoning på rådande 
interna synsätt på värden är en annan.

32



SAMMANFATTNING AV IAKTTAGELSER 
– KONKRETA AVVIKELSER (s.51-52)

• De faktiska transaktionspriserna är inte den betydelsefulla utgångspunkt för 
initial värdering som krävs.

• Förfarandena för efterföljande värdering är inte heller godtagbara enligt 
IAS 39. 

• Både på det initiala stadiet och senare har företagsspecifika föreställningar 
om vad som konstituerar värden i otillåten mån präglat värderingarna. 

• Kraven på tilläggsinformation enligt IFRS 7 är uppenbart inte 
tillgodosedda. 

• Förhållandet att redovisningslogiken sålunda inte varit den dominerande 
utgångspunkten för de värderingar som funnits i årsredovisningen är värt 
att notera med hänsyn till de stränga krav IFRS ställer på iakttagande av 
dess bestämmelser på enskilda punkter. 

• Vissa av HQ:s särpräglade utgångspunkter för värdering har gjorts kända 
genom tilläggsinformationen men detta gör enligt IFRS-systemet inte 
behandlingen som sådan i resultat- och balansräkningen godtagbar.
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MATERIELL BETYDELSE
- GENOMSLAGET FÖR ENSKILDA OPTIONER 1(2) (s.52-55)

• Ett användande av transaktionspriser vid den initiala 
värderingen och observerbar marknadsinformation i största 
möjliga omfattning skulle starkt återverkat på HQ:s resultat 
och eget kapital.

• Behandlingen av vissa stora poster och transaktioner är 
betydelsefull – per 31/12 2009 uppgick den sammanlagda 
”edgen” för sex (6 ) enskilda instrument till > 500 mkr.

• Även om avvikelser kan konstateras går det svårligen att 
fastställa ett exakt belopp när flera förfaranden kan vara 
förenliga med standarden, det är inte självklart att ”edgen” 
utgör ett totalt mått på avvikelserna, men det är uppenbart att 
den bristande anknytningen till observerbar aktuell 
marknadsinformation avser betydande belopp. 
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MATERIELL BETYDELSE
- GENOMSLAGET FÖR ENSKILDA OPTIONER 2(2) (s.52-55)

• För att tillföra ytterligare precision har vi tittat närmare på ett antal innehav (tabell 
1, s.27). För att bedöma om vissa specifika priser skall användas 
redovisningsmässigt gäller det att ta ställning till betydelsen av totala volymer, 
daglig regelbundenhet och omfattningen av transaktioner nära bokslutstidpunkten. 

• För tre av optionerna – med ”edge” på totalt ca 210 mkr – låg affärsvolymen under 
de sista 13 handelsdagarna före årsskiftet 2009 i intervallet ca 240-590 mkr. Avslut 
har skett varje dag. Det totala antalet transaktioner har varit 70-310. Antalet 
transaktioner under den enskilda dagen med flest transaktioner har med ett 
undantag legat i intervallet 30-90. Den sista handelsdagen var antalet transaktioner 
minst 5 och de sista 3 dagarna 10-50. För vår del utgår vi från att åtminstone dessa 
optioner (köp mars 5800, köp mars 6200 och köp juni 6200 – kategori 1 i vår 
analys) passerar de erforderliga tröskelkrav för att använda specifika priser som kan 
uttolkas ur IAS 39. 

• För ytterligare fem optioner (sälj mars 4500, sälj juni 4800, sälj juni 5200 köp juni 
6400 och köp juni 7000 – kategori 2 i vår analys) finns det från rättssynpunkt 
anledning att beakta de betydande värden som i vart fall bör knytas till aktuella 
marknadsdata i mindre exakta former.
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OM KALLUNKI 1(3) (WS/LÖ: komplettering 160503)

• Kallunki finner aktiviteten låg också i vår kategori 1, inte minst om den 
sista handelsdagen fokuseras och man bortser från handel i stora poster 
utanför börsen. 

• Vid en samlad analys av om noterade priser använts i redovisningen i 
största möjliga omfattning är det av intresse att se på handeln under flera 
dagar i nära anslutning till bokslutet, hur många kontrakt som omsatts och 
vilken den totala omsättningen i pengar varit.

• Handeln med stora poster är ett uttryck för aktivitet i standardens mening 
också när den sker vid sidan av den formaliserade börshandeln.

• I de här speciella fallen är det också av intresse att HQ är en av parterna i 
handeln med de stora posterna. För två av de tre optionerna i vår kategori 1 
är HQ ena parten i de transaktioner med stora poster som omsätts under den 
allra sista handelsdagen. För den tredje gäller motsvarande för transaktioner 
den näst sista handelsdagen.

• I samtliga fall har HQ gjort avslut till priser som ligger nära de priser som 
samma dag noterats på börsen.

• Därefter görs en omvärdering genom en åsatt volatilitet i bokslutet per 
31/12 med stora vinster som följd. 36



OM KALLUNKI 2(3) (WS/LÖ: komplettering 160503)

• Exempelvis ställer HQ ut 10 000 kontrakt på en av dessa optioner (köp 6200 juni) 
den sista handelsdagen 30/12. (se Kallunki 22 mars 2016 Tabell 1)

• Genomsnittligt pris per kontrakt uppgår till EUR 262 och HQ erhåller en total 
ersättning om 135 mkr. (10 000 x 5 x 262 x 10,30 ≈ 135 mkr)

• Priset EUR 262 ligger relativt nära prisnoteringarna på börsen denna dag 
intervall: 260-265. (se tabell 2 s.29)

• HQ har 265 som referensvärde när de beräknar sin ”edge”. (se tabell 1 s.27)

• HQ omvärderar dock optionen i bokslutet 31/12 till ca EUR 229. (se tabell 1 s.27)

• Den totala förpliktelsen avseende de 10 000 kontrakten kommer därigenom att 
värderas till 118 mkr, vilket ger en vinst på 17 mkr. (10 000 x 5 x 229 x 10,30 ≈ 118 mkr)

• Dessutom omvärderas även 50 000 tidigare utställda kontrakt på samma option 
till EUR 229, vilket i förhållande till referensvärdet ger en sammanlagd ”edge” 
för de 60 000 kontrakt som HQ har om 111 mkr.        (se tabell 1 s.27)

• HQ uppfyller inte kraven i IFRS 7 att upplysa om hur stor del av det totala 
resultatet för perioden som består av sådana omvärderingar.
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KALLUNKI 3(3) (s.59-62)

• Kallunki söker belägga förhållandet att transaktionerna var fåtaliga och 
prisdata sålunda otillförlitliga som grund. Värderingsmodeller behöver 
därför tillgripas, till stor del baserade på historisk volatilitet.

• Han drar slutsatsen att IAS 39 ger ett stort utrymme för modellvärderingar 
på historisk basis, t.o.m. när det skulle kunna innebära att företaget frångår 
egna transaktionspriser initialt.

• Utgångspunkten i hur värderingsmodeller visat sig fungera i teori och 
praktik ger föga utrymme åt överväganden om redovisningen och dess 
gränser.

• Med Kallunkis prioritering faller flera principiella frågor bort som är 
angelägna att behandla m.h.t. IAS 39.

• Kraven på tilläggsinformation i IFRS 7 behandlas bara knapphändigt.
• Det är inte möjligt att dra slutsatsen att helheten av ett finansiellt företags 

redovisning tillgodosett IFRS-reglerna på det punktvisa, avgränsade och 
reservationslösa sätt som Kallunki gjort.
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NAVIGANT (s.63)

• Liksom vi framhåller Navigant som ett centralt tema att 
sambanden mellan handelsstrategi och värderingsmetoder 
utgjorde en kärna i skeendet för banken.

• Liksom vi söker Navigant efter de olika uttryck som finns på 
aktuella värderingar på marknader med olika grad av aktivitet. 
Samtliga prisnoteringar som beaktas har det gemensamt att de 
är aktuella prisnoteringar.

• Vår inställning är densamma som Navigants. Det innebär inte 
att vi för varje enskilt instrument vid varje tillfälle skulle dra 
en klar slutsats. Navigants inställning är i grunden så likartad 
med vår att vi ser den som i hög grad förenlig med IAS 39.
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MATERIELL BETYDELSE
- KRAVEN PÅ KAPITALTÄCKNING (s.55-56)

• Redovisat eget kapital är utgångspunkten för beräkning av primärt kapital 
och kapitalbas.

• HQ skriver att kapitaltäckningsgraden med god marginal överstiger både 
det legala kravet och koncernens målsättning.

• Den totala kapitalbasen i HQ-koncernen vid utgången av 2009 uppgick till 
611 mkr i förhållande till ett totalt kapitalkrav på 308 mkr. Skillnaden 
uppgick således till 303 mkr.

• En redovisning av tillgångar och skulder till ett annat belopp i HQ:s 
koncernbalansräkning skulle påverka primärt kapital och total kapitalbas. 

• En minskning av tillgångarna och/eller en ökning av skulderna med mer än 
303 mkr skulle ha inneburit att HQ inte hade uppfyllt det legala kravet på 
kapitaltäckning. 

• Ett användande av transaktionspriser vid den initiala värderingen och 
observerbar marknadsinformation i största möjliga omfattning skulle 
således ha inverkat menligt på att uppfylla kapitaltäckningskraven.
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MATERIELL BETYDELSE
- UTDELNINGSBART KAPITAL (s.56-57)

• Redovisningen har betydelse för utdelningsbeslut.
• Utdelning får inte ske i sådan omfattning att det tär på bundet eget kapital.
• Utdelningen skall kunna försvaras med hänsyn till verksamhetens omfattning, art, 

risker och finansiella behov.
• Redovisade värdena en bland flera viktiga indikationer på den ”reella ställningen”, 

med beaktande av uppkomsten av redovisade värden, i synnerhet med avseende på 
hur tillförlitliga de är och hur varaktiga de är. 

• Det får betydelse för tillgodoseendet av spärregeln om avvikelser från IFRS leder 
till att balanserade vinstmedel blir för högt redovisade och utdelningarna därigenom 
får sådan storlek att det tär på bundet eget kapital enligt en godtagbar redovisning. 

• För överväganden om utdelningskapacitet enligt försiktighetsregeln kan 
förhållanden som innebär avvikelser från IAS 39 få saklig betydelse liksom också 
orealiserade värden som är helt korrekt redovisade. Värderingar som i hög grad har 
företagsspecifik natur kan i särskilt hög grad motivera den försiktighet som 
eftersträvas med regeln, liksom de fall där HQ hade ett mer eller mindre ensidigt 
och avgörande inflytande på såväl händelseförlopp som redovisningen. 

• Positioner och värderingar i HQs och HQ Banks redovisning hade sådana 
beloppsmässiga dimensioner att det fanns en materiell relevans för 
utdelningsfrågorna både vad gäller beloppsspärren och försiktighetsregeln. 41



MATERIELL BETYDELSE
- KAPITALMARKNADEN (s.57-58)

• HQ var bundet av en överenskommelse med NASDAQ OMX Stockholm 
AB att följa dess regelverk, som innefattade skyldigheten att upprätta 
årsredovisning enligt gällande lagstiftning och relaterade 
redovisningsstandarder, inklusive IFRS.

• Frågan om avvikelsernas betydelse för redovisningen som analytiskt 
underlag gäller: 1) bedömningar av resultatutveckling och ställning av 
generell karaktär, 2) den obligatoriska tilläggsinformationen i form av 
kapitaltäckningsanalyser, där företagets värdering av kapitalkrav, kapitalbas 
och kapitaltäckning anges och en bild av vilken risk banken löper att få 
problem med sitt tillstånd att driva rörelse, 3) möjligheterna för kunder, 
potentiella kunder och deras betalda rådgivare att göra sina bedömningar.  

• De aktuella avvikelserna från IFRS vad gäller värderingen av de finansiella 
instrumenten har haft sådana dimensioner att det kunnat få betydelse i alla 
dessa avseenden.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATS    (s.63)

• Standarderna för finansiella instrument är tämligen komplicerade, men 
grundlogiken är tydlig.

• HQ:s rapportering ligger inte inom de ramar som anges av IFRS och 
därmed de aktuella rättsliga standarderna.

• För punktvisa ställningstaganden kan säkert diskuteras om rapporteringen 
strider mot IAS 39, men för IFRS-systemet i dess helhet är slutsatsen 
tydlig: Grundlogiken är en annan än den som IAS 39 och IFRS 7 erfordrar. 
Skillnaderna gäller fundamentala aspekter, inte bara förfaranden på 
detaljnivå.

• På konkreta mera redovisningstekniska plan finns avvikelser. Både på det 
initiala stadiet av ett engagemang och senare har företagsspecifika 
föreställningar om vad som konstituerar värden präglat den offentliga 
rapporteringen mer än vad IAS 39 medger. Kraven på tilläggsinformation 
enligt IFRS 7 är uppenbart inte tillgodosedda. Avvikelserna från IFRS avser 
väsentliga belopp och har haft en påtaglig materiell betydelse.
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SAMMANFATTNING
• Redovisningen har alltid haft sin utgångspunkt för värdering i verifiering i affärsförlopp.
• HQ skulle följa IFRS. IFRS föreskriver i vissa fall ”verkligt värde”.
• Grundlogiken för ”verkligt värde” i IAS 39 är tydlig. Vid förvärvet är det 

transaktionspriset. Under innehavet är det ett så aktuellt och generellt värde som möjligt.
• Det ska vara så litet av företagsegna uppfattningar som möjligt. Fältet ska inte vara fritt för 

företag att göra omvärderingar av sitt innehav utifrån egna uppfattningar om värdet och 
därigenom påverka resultatet.

• Transaktionspriset ska utgöra utgångspunkten för värderingen. Efterföljande redovisning 
som avviker från transaktionspriset måste ha belägg i observerbara aktuella marknadsdata.

• Utgångspunkten för HQ:s redovisning har varit den värdering som deras handelsstrategi 
baseras på – också när det fanns aktuella marknadsdata som visade på andra värden.

• Detta är särskilt anmärkningsvärt när transaktioner görs tätt inpå bokslutet, omvärderingar 
görs till ett annat belopp än vad som nyligen överenskommits med en motpart i linje med 
aktuella prisnoteringar och enskilda affärer får stora effekter på resultatet i tider av kraftigt 
svängande och sjunkande resultat.

• HQ har inte hållit rätt på sina egna transaktionspriser och har följaktligen inte kunnat 
lämna den information som krävs i detta avseende. Deras modellvärden har påverkat 
resultatet på ett otillåtet sätt och till yttermera visso har de inte lämnat information som 
möjliggör för användare att bilda sig en uppfattning om hur stor del av periodens resultat 
som består av omvärderingar av företagets innehav på balansdagen.

• Ur redovisningssynpunkt finns bara ”verkligt värde” i den bemärkelse som normgivaren 
från sina utgångspunkter definierat det.

• Det är svårt att se att det skulle finnas någon normgivare på redovisningsområdet som 
skulle tycka att någon annan utgångspunkt vore förenlig med redovisningens syfte.
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