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HQ-aktien

År Förändring
Ökning/minskning  

av antalet aktier Totalt antal aktier
Förändring av  

aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK

1999 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000 100 000 

1999 Split och nyemission 11 500 12 500 400 000 500 000 

2000 Nyemission 3 551 852 3 564 352 142 074 080 142 574 080 

2000 Nyemission, preferensaktier 1 453 022 5 017 374 58 120 880 200 694 960 

2001 Nyemission, tecknade optioner 168 850 5 186 224 6 754 000 207 448 960 

2002 Nyemission, tecknade optioner 4 000 5 190 224 160 000 207 608 960 

2003 Nyemission, tecknade optioner 12 350 5 202 574 494 000 208 102 960 

2004 Nedsättning nom.värde 0 5 202 574 -156 077 220 52 025 740 

2004 Inlösen 2004 -501 524 4 701 050 -5 015 240 47 010 500 

2005 Inlösen 2005 -462 954 4 238 096 -4 629 540 42 380 960 

2005 Nyemission, fusion HQ Fonder 2 540 524 6 778 620 25 405 240 67 786 200 

2006 Split 6 778 620 13 557 240 0 67 786 200 

2007 Split 13 557 240 27 114 480 0 67 786 200 

2008 - 0 27 114 480 0 67 786 200 

2009 Konvertering konvertibla skuldebrev 810 800 27 925 280 2 027 000 69 813 200

2010 - 0 27 925 280 0 69 813 200

Börsvärde (MSEK) 2010-12-31 102 Omsatt (MSEK) 2010 2 708 

Börskurs (SEK) 2010-12-31 3,65 Omsatt antal aktier 2010 175 154 338

Högst/lägst (SEK) 2010 143/3

aktiekapitalets utveckling

konvertibelt förlagslån
HQ har under 2006 , 2007 och 2008 riktat fyra olika konvertibelprogram till anställda inom HQ. De tre kvarstående programmen 
kan medföra konvertering med maximalt 1 950 600 aktier, se vidare not 17. Lånet som löpte ut i januari 2011 medförde ingen 
konvertering. De två därefter kvarstående programmen kan medföra konvertering med maximalt 1 163 200 aktier.

utdelningspolicy
Styrelsen för HQ har fastställt en utdelningspolicy som innebär att HQ skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av 
bolagets vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 80 procent av vinsten 
överföras till aktieägarna. Den 31 december 2010 saknas utdelningsbara medel.

utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010.

antal aktieägare
Per den 31 december 2010 uppgick antal aktieägare till 9 287. Största ägare var enligt SIS Ägarservice AB, Investment AB Öresund, 
med en ägarandel av 25,7%. Mats Qviberg med familj (5,5%), Solbakken AS (4,9%), övriga utländska ägare (4,7%), Avanza (3,3%) 
och Sten Dybeck med familj (1,9%).

Öresund beslutade vid en extra bolagsstämma den 29 april 2011 att dela ut samtliga sina aktier i HQ AB till sina aktieägare.

HQ-aktien handlas på Aktietorget sedan den 29 november 2010. Sista handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm var 
den 26 november 2010.
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rapport över totalresultat (msek) 2010 2009 20081) 20071) 20061)

Provisionsnetto och övriga rörelseintäkter  -   -  690 821 662

Räntenetto  -12  -20 88 16 37

Nettoresultat av finansiella transaktioner, inkl erhållna 
utdelningar

 -   1 40 149 232

Summa rörelsens intäkter -12 -19 818 986 931

Rörelsens kostnader -36 -15 -540 -581 -581

Rörelsens resultat -49 -34 278 405 350

Skatt på årets resultat 2 8 -32 -115 -100

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -47 -26 246 290 250

Nettoresultat från avvecklade verksamheter -975 160 - - -

Nettoresultat från företag under avveckling 33 1 - - -

Årets resultat -989 135 246 290 250

Övrigt totalresultat

Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas  -     4  - - -

Årets totalresultat -989 139 246 290 250

rapport över finansiell ställning (msek)

Utlåning till kreditinstitut 63 3 645 4 288 1 238 1477

Utlåning till allmänheten  -  3 483 3 552 2 526 1157

Aktier och andelar  -  2 104 593 2 214 2 906

Övrigt 368 3 360 3 434 3 260 2 141

Summa tillgångar  431 12 592 11 867 9 238 7 681

Skulder till kreditinstitut  -  2 085 2 430 1 516 134

Inlåning från allmänheten  -  3 535 3 240 3 451 2 493

Övrigt  377 5 761 5 040 3 089 4 007

Eget kapital  55 1 211 1 157 1 182 1 047

Summa skulder och eget kapital  431 12 592 11 867 9 238 7 681

nyckeltal

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,7 -0,9 9,1 10,7 9,2

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,7 -0,9 9,0 10,5 9,2

Eget kapital per aktie, SEK 2 43 43 44 39

Rörelsemarginal, % neg neg 34 41 38

Avkastning på eget kapital, % -157 21 21 26 26

Kapitaltäckningskvot, % - 15 15 21 29

Utdelning per aktie, SEK 0 6 6 10 6

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 925 280 27 524 334 27 114 480 27 114 480 27 114 480

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 27 925 280 27 524 334 29 009 567 29 165 243 27 590 453

Utestående antal aktier före full konvertering 27 925 280 27 925 280 27 114 480 27 114 480 27 114 480

Utestående antal aktier efter full konvertering 29 875 880 29 875 880 29 682 980 29 527 880 27 927 880

Börsvärde per årsskifte, MSEK 102 3 309 1 586 4 691 3 593

Förvaltat kapital, Mdr SEK - 85,1 54,3 79,2 77,6

Genomsnittligt antal anställda 5 3 257 244 223

Rörelseresultat per anställd, TSEK -9 770 -11 201 1 081 1 657 1 570

1) Jämförelsetal för 2006, 2007 och 2008 har ej omräknats med avseende på avvecklade verksamheter.

Se definition av nyckeltal på sidan 55.

fem år i sammandrag
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förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB 
(publ), organisationsnummer 556573-5650, får härmed 
lämna redovisning för verksamhetsåret 2010. HQ AB 
är moderbolag i HQ-koncernen.

om förvaltningsberättelsen 
I samband med försäljningen den 2 september 2010 
av HQ Bank AB till Carnegie Investment Bank AB inom 
ramen för en av Finansinspektionen beslutad  likvida-
tionsprocess av HQ Bank avgick HQ AB:s styrelse och 
revisorer. Den nuvarande styrelsen tillträdde vid en 
extra bolagsstämma den 28 september 2010 liksom 
även ny revisor.

Med försäljningen av HQ Bank följde all perso-
nal och i stort sett all bolagsinformation i form av 
arkiv, dataservrar och liknande. HQ AB har begärt att 
Carnegie skall överföra sådan information som enligt 
styrelsens uppfattning tillhör HQ AB, vilket Carnegie 
dock har vägrat. En konsekvens av detta är att styrel-
sen därför har en ofullständig kunskap och information 
om verksamheten i HQ-koncernen och framför allt HQ 
Bank under tiden fram till september. Det innebär att 
förvaltningsberättelsen utöver en redogörelse för det 
händelseförlopp som ledde fram till försäljningen av 
HQ Bank i huvudsak beskriver frågor och händelser 
som avser HQ AB under tiden från september till och 
med slutet av 2010. Även i årsredovisningen i övrigt 
kan det av samma orsak finnas vissa informations-
luckor. 

ingående balans 2010 och tidigare  
tillämpade redovisningsprinciper 
Avvecklingen av HQ Bank och HQ Fonder var, när 
nuvarande styrelse tillträdde den 28 september 2010, 
redan genomförd och HQ AB var, som ovan beskrivs, 
ett bolag som i stort sett saknade såväl organisation 
som personal. 

Finansinspektionens utredning och advokaten 
Anders Malms granskning av HQ Bank AB:s trading-
verksamhet påvisar att tradingportföljen var väsentligt 
felaktigt värderad i bokslutet för 2009 samt att HQ 
AB:s års- och koncernredovisning därmed  inte gav 
en korrekt bild av HQ AB:s och koncernens resultat 
och ställning. Även NASDAQ OMX Stockholm AB har 
ifrågasatt bolagets redovisning av tradingportföljen. I 
den interimsrapport som advokat Claes Lundblad vid 
Roschier Advokatbyrå utarbetat på styrelsens uppdrag 
till årsstämman den 24 maj angående skadestånds-
grundande ersättningsanspråk gentemot tidigare sty-
relseledamöter, företagsledning och revisorer framgår 
att värdering och redovisning av tradingportföljen i 
årsredovisningen varit kraftigt missvisande. 

Eftersom nödvändig dokumentation och informa-
tion inte har ställts till HQ AB:s förfogande av Carnegie 

har det inte varit möjligt för HQ AB:s nuvarande sty-
relse att slutligt utreda och ta ställning till i HQ Bank 
och koncernen tidigare använda redovisnings- och 
värderingsprinciper, gjorda värderingar, riskbeskriv-
ningar och riskanalyser,  kapitaltäckningsberäkningar 
och andra eventuella brister i årsredovisningen för 
2009 och i redovisningen för perioden fram till början 
av september 2010. Detta gäller även eventuella ef-
fekter på ingående balanser 2010 och någon förändring 
av ingående balanser har därför inte gjorts i bokslutet 
för år 2010. Samma gäller jämförelseinformation med 
tidigare år i årsredovisningen för 2010. Ofullständig 
information om de under 2010 avvecklade verksamhe-
terna kan förekomma. 

Mot bakgrund av rådande osäkerhet om tidigare 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper samt 
ingående balanser och ofullständig information kan 
styrelsen inte uttala sig om huruvida det redovisade 
resultatet i HQ AB och koncernen för 2010 är korrekt.

HQ-koncernens nuvarande verksamhet 
Omfattningen av HQ-koncernens verksamhet blev 
kraftigt reducerad i och med försäljningen den 2 sep-
tember 2010 av HQ Bank AB till Carnegie Investment 
Bank AB. I försäljningsavtalet ingick en rättighet för 
Carnegie att också överta HQ AB:s övriga till HQ Bank 
verksamhetsknutna dotterbolag samt aktier i intresse-
bolag och i Burgundy AB. Carnegie har i början av 2011 
påkallat denna rättighet med avsikt att tillträda de olika 
aktieposterna senast den 30 juni 2011. 

HQ-koncernen omfattar därefter endast moderbo-
laget HQ AB samt ett helägt vilande dotterbolag. HQ 
AB bedriver för närvarande ingen operativ verksamhet. 
Inriktningen ligger helt på att driva de utredningar och 
skadeståndskrav som beskrivs nedan.

resultat och finansiell ställning 
Januari – december 2010

RESULTAT
Kvarvarande verksamheter

Rörelseresultatet uppgick till -49 (-34) MSEK, och resultat 
efter skatt till -47 (-26) MSEK. Räntenettot uppgick till 
-13 (-19) MSEK. Kostnaderna uppgick till 36 (15) MSEK. 
Därav avser cirka 16 MSEK utredningskostnader rörande 
de under året avvecklade verksamheterna, varav advokat-
tjänster 11 MSEK och finansiell rådgivning 5 MSEK. Av 
dessa hänför sig 6 respektive 0 MSEK till tiden efter den 
extra bolagsstämman den 28 september 2010.

Avvecklade verksamheter

Nettoresultat från avvecklade verksamheter uppgår 
till -975 (160) MSEK.  Resultatet från avvecklingen av 
HQ Bank AB:s tradingverksamhet belastar resultatet 
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med -923 MSEK, HQ Fonder Sverige AB bidrar med 
268 MSEK, varav 231 MSEK var vinst från försäljning av 
detta bolag, och HQ Bank AB belastar resultatet med 
-320 MSEK, varav -340 MSEK är resultat från försälj-
ningen av banken. Se även ovan under Ingående balans 
2010 samt not 7 på sidan 34.

Verksamheter under avveckling  

Resultat från verksamheter under avveckling uppgår till 
33 (0) MSEK och avser de bolag som Carnegie Invest-
ment Bank AB äger rätt att förvärva. Vid förvärvet av 
HQ Bank AB erhöll Carnegie även en rätt att förvärva 
samtliga kvarvarande aktieinnehav från HQ AB för 
en köpeskilling om 101 MSEK som erlades genom att 
Carnegie tog över en låneskuld på samma belopp som 
HQ AB hade till HQ Bank AB. I avvaktan på Carne-
gies tillträde av de berörda aktieinnehaven redovisas 
aktierna som tillgångar under avveckling och köpeskil-
lingen 101 MSEK som skuld. I samband med denna 
transaktion har en positiv resultateffekt på 26 MSEK 
uppkommit vid omvärdering till verkligt värde. Ingen 
ytterligare köpeskilling utgår vid Carnegies tillträde av 
de olika aktieposterna.

 
LIKVIDA MEDEL OCH EGET KAPITAL
Koncernens likvida medel uppgick till 63 (3 645 per 
den 31 december 2009) MSEK. Moderbolagets likvida 
medel uppgick till 60 (25) MSEK.

Eget kapital i koncernen hänförligt till moder-
bolagets aktieägare uppgick till 55 (1 210) MSEK, 
motsvarande 1,96 (43,33) SEK per aktie. Eget kapital i 
moderbolaget uppgick till 55 (862) MSEK motsvarande 
1,96 (30,87) SEK per aktie. 

SKATT
De förluster som har gjorts under året är i allt väsent-
ligt inte avdragsgilla på grund av att försäljningen av 
HQ Bank AB medför att de förlustavdrag som kan 
hänföras till den avvecklade tradingverksamheten inte 
finns kvar i koncernen. En tidigare under året bokförd 
uppskjuten skattefordran om 335 MSEK har återförts 
och ingår i resultatet från avyttrade verksamheter. 

moderbolaget  
HQ AB redovisade för 2010 en nettoomsättning upp-
gående till 0 (0) MSEK och ett resultat före skatt om 
-641 (149) MSEK. Moderbolagets resultat utgörs främst 
av realisationsförluster från aktieförsäljningar och 
utredningskostnader rörande de under året avvecklade 
verksamheterna, uppgående till 592 MSEK respektive 
16 MSEK. I övrigt hänvisas till upplysningar avseende 
koncernen.

förvaltningsberättelse

HQ bank ab – händelseförlopp under 2010
Den dåvarande styrelsen i HQ AB offentliggjorde den 
26 maj 2010 sitt beslut att genomföra en forcerad 
avveckling av HQ Bank AB:s tradingverksamhet. Styrel-
sen föreslog också en nyemission om totalt 559 MSEK 
för att säkerställa HQ Banks kapitalbas och täcka 
kostnaderna för avvecklingen. När dessa kostnader 
bedömdes bli större och uppkomma snabbare än vad 
som tidigare beräknats sålde HQ AB den 8 juni 2010 
HQ Fonder Sverige AB till Investment AB Öresund 
för 850 MSEK i syfte att omedelbart stärka kapital-
basen och möjliggöra den forcerade avvecklingen av 
tradingverksamheten. Samtidigt fick HQ AB en option 
att återköpa HQ Fonder fram till och med den 30 mars 
2011. Denna option överläts till HQ Bank AB den 28 
juni 2010. Den ovan nämnda föreslagna nyemissionen 
återkallades. För att finansiera ett återköp av HQ Fon-
der Sverige AB samt för att säkerställa den finansiella 
ställningen föreslog styrelsen i HQ AB en nyemission 
på upp till 1 000 MSEK. Garantier för denna emission 
ersatte samtliga tidigare lämnade garantier. Den 28 
juni 2010 beslutade bolagsstämman i HQ Bank AB om 
en emission av preferensaktier, riktad till bland andra 
Investment AB Öresund. En extra bolagsstämma i HQ 
AB den 28 september 2010 beslutade att godkänna 
överlåtelsen av aktierna i HQ Fonder Sverige AB till 
Öresund samt godkänna emissionen av preferensaktier 
i HQ Bank AB. 

Den 29 juni 2010 var den forcerade avvecklingen av 
tradingportföljen genomförd. Sammantaget uppgick 
den av dåvarande styrelse beräknade kostnaden till 1 230 
MSEK under andra kvartalet. HQ AB erhöll ett förskott 
om 200 MSEK från Investment AB Öresund samt om 
35 MSEK från familjen Qviberg på den kommande 
nyemissionen som avsågs genomföras under hösten 
2010. Detta förskott tillfördes HQ Bank AB i syfte att 
uppnå en stärkt kapitalbas och kapitaltäckning tills den 
planerade nyemissionen var genomförd. Samtidigt 
omvandlade Öresund ett tidsbundet förlagslån till HQ 
Bank AB om 150 MSEK till ett evigt förlagslån. Dess-
utom erhöll HQ Bank ett evigt förlagslån om 21 MSEK 
från familjen Qviberg. HQ AB:s innehav i HQ Bank AB 
uppgick efter emissionen av preferensaktier till 90,1 
procent av aktiekapitalet.

Den 27 augusti 2010 återkallade Finansinspektio-
nen samtliga tillstånd för HQ Bank AB att bedriva 
bank- och värdepappersrörelse. Samtidigt ansökte 
Finansinspektionen om likvidation av HQ Bank AB 
samt beslutade att avveckling av verksamheten skulle 
ske under ordnande former. Beslutet var en följd av de 
brister som Finansinspektionen funnit, främst kopp-
lade till bankens tradingverksamhet. Enligt Finansin-
spektionen hade banken under en längre tid övervär-
derat sin tradingportfölj kraftigt, vilket medfört att 
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bankens finansiella ställning redovisats felaktigt i den 
information som banken hade offentliggjort. En korrekt 
värdering av portföljen hade enligt Finansinspektionen 
inneburit att HQ Bank AB varit olagligt underkapitali-
serad alltsedan december 2008 och HQ Bank AB hade 
därmed brutit mot såväl redovisnings- som kapital-
täckningsregler. Vidare påtalade Finansinspektionen 
allvarliga brister i bankens riskhantering. Inspektionen 
ansåg att riskerna som HQ Bank tagit varit så stora att 
de äventyrat bankens överlevnad och att styrelsen och 
verkställande direktören inte hade begränsat bankens 
risktagande enligt vad lagen kräver.

Stockholms tingsrätt beslutade den 30 augusti 
2010 på Finansinspektionens ansökan att försätta HQ 
Bank AB i likvidation och utsåg en likvidator. Samma 
dag återkallades tillståndet för HQ Bank AB att utöva 
försäkringsförmedling.

Den 2 september såldes samtliga aktier i dotter-
bolaget HQ Bank AB, inklusive optionen att förvärva 
HQ Fonder Sverige AB, till Carnegie Investment Bank 
AB. Detta var ett resultat av likvidatorns arbete med 
att finna en strukturaffär som säkrade fortsatt drift av 
verksamheten för kunder och medarbetare samt för att 
undvika att HQ Bank AB hamnade på obestånd. Kö-
peskillingen uppgick till 268 MSEK, vilket motsvarade 
HQ AB:s konvertibelskuld till de anställda, inklusive 
upplupen ränta. Resultatet från avyttringen uppgick 
till -340 MSEK. HQ AB övertog från HQ Bank AB rät-
tigheter till eventuella skadeståndskrav i anledning av 
Finansinspektionens beslut. Vidare övertog Carnegie 
en låneskuld om 101 MSEK som HQ AB hade till HQ 
Bank AB och i gengäld fick Carnegie rättighet att 
förvärva HQ AB:s övriga dotterbolag och intressebolag 
samt aktieinnehavet i Burgundy AB, bolag som var 
verksamhetsanknutna till HQ Bank. 

utredningar av förhållandena kring HQ bank ab 
Under juli, augusti och fram till den extra bolags-
stämman den 28 september 2010 anlitade HQ AB 
advokaten Anders Malm för en utredning av trading-
verksamheten i HQ Bank AB. Enligt Anders Malm 
hade förlusterna möjliggjorts genom att positionerna i 
tradingportföljen värderats utifrån en värderingsmodell 
som inte var ändamålsenlig och öppnat för möjligheter 
till manipulation. Handeln hade inte varit begränsad 
genom adekvata risklimiter och övervakad genom 
adekvata riskmått. Mot bakgrund av vad som har fram-
kommit under granskningen ansåg utredningen att 
den ansvarige handlaren, flera bolagsorgan och andra 
befattningshavare hade brustit i sina skyldigheter mot 
HQ Bank AB. Av skäl som utvecklades närmare i rap-
porten ansåg utredningen att den ansvarige handlaren 
och chefen för riskfunktionen i HQ Bank samt den tidi-
gare verkställande direktören, styrelsen och de externa 

förvaltningsberättelse

revisorerna i HQ Bank AB hade brustit i sina skyldighe-
ter gentemot banken. Utredningen ansåg att det kunde 
finnas juridisk grund för att kräva skadestånd av en 
eller flera av dessa personer. 

Den nya styrelsen som utsågs vid den extra bolags-
stämman i HQ AB den 28 september 2010 konstatera-
de att det därutöver kunde finnas anledning att utreda 
huruvida även HQ AB:s ledning och styrelse kunde 
vara ansvariga för de uppkomna bristerna i HQ Bank 
AB samt huruvida reglerna för värdeöverföring i form 
av till exempel vinstutdelning följts. Styrelsen utsåg i 
oktober Roschier Advokatbyrå att biträda styrelsen i 
utredningen.

I utredningsarbetet har tyvärr betydande svårigheter 
uppstått att få tillgång till för utredningen nödvändigt 
utredningsmaterial hänförligt till bankverksamheten. 
Genom avtal mellan HQ AB och HQ Bank AB den  
2 september 2010 förvärvade HQ AB  samtliga skade-
ståndskrav som banken kan ha mot tidigare styrelser, 
ledning och revisorer samt övriga som eventuellt kan 
träffas av ett sådant skadeståndskrav. Till följd av 
denna överlåtelse har styrelsen i HQ AB vid upprepade 
tillfällen förgäves försökt förmå Carnegies ledning, 
styrelse och ägarrepresentanter att låta HQ AB ta del 
av information om de händelser och förhållanden 
inom HQ Bank AB som kan vara av betydelse för att 
genomdriva de anspråk som HQ AB förvärvat genom 
det ovan nämnda avtalet. Carnegie har dock vägrat 
att lämna begärd information. Som följd av Carnegies 
inställning har utredningsarbetet både försvårats och 
försenats samt medfört högre kostnader. Styrelsen 
har för avsikt att hos domstol senare begära ett mot 
Carnegie riktat så kallat editionsföreläggande avseende 
att få ut relevanta handlingar. Trots denna begränsning 
har emellertid styrelsen ansett att det finns tillräck-
ligt underlag för att gå vidare i utredningsarbetet. En 
interimsrapport angående de ersättningsanspråk som 
utgör grund för styrelsens förslag till årsstämman om 
skadeståndstalan offentliggjordes den 3 maj. 

Styrelsens uppfattning är att det i dagsläget är 
omöjligt att göra en bedömning av tidsförloppet för de 
återbetalningskrav och skadeståndsärenden som kan 
bli följden av pågående utredningar.

olaglig vinstutdelning 
Styrelsen anser att den vinstutdelning i HQ AB som 
gjordes 2009 och 2010 (avseende räkenskapsåren 
2008 och 2009) strider mot aktiebolagslagen (ABL). 
HQ AB har därför den 28 februari 2011 riktat krav på 
återbetalning av erhållen utdelning mot dem som 
varit i ond tro rörande utdelningens lagenlighet. Det 
är styrelsens bedömning att denna kategori omfattar 
de tidigare styrelseledamöterna samt ledamöterna 
närstående personer och bolag liksom vissa ledande 
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befattningshavare. Krav har också riktats mot de tidi-
gare styrelseledamöterna och bolagets revisor enligt 
reglerna i ABL om så kallat bristtäckningsansvar. Totalt 
uppgår återbetalnings- och bristtäckningskraven till 
sammanlagt cirka 330 MSEK.

skadeståndstalan mot tidigare befattningshavare
Styrelsen kommer vid årsstämman att lägga fram 
förslag att talan om skadestånd till bolaget skall väckas 
mot tidigare styrelseledamöter, VD och revisor i HQ 
AB. Därutöver kan styrelsen även komma att väcka ska-
deståndstalan mot tidigare ledande befattningshavare i 
HQ AB och HQ Bank AB. 

Vid en extra bolagsstämma i HQ Bank AB den 3 
september 2010 beviljades ej ansvarsfrihet för huvud-
delen av styrelsen och VD samt beslutades att skade-
ståndstalan skall väckas mot dem och bolagets revisor. 

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med 
styrelsens förslag beräknas stämningsansökningar  
avseende  HQ AB komma att inlämnas i juni 2011.  
Stämningsansökningar avseende HQ Bank AB kommer 
att inlämnas under samma tidsperiod.

överklagande av finansinspektionens beslut
HQ AB anslöt den 3 september 2010 till HQ Bank AB:s 
tidigare ingivna, men av Carnegie den 3 september 
återkallade, överklagande av Finansinspektionens 
beslut om tillståndsindragning för HQ Bank AB. 
Förvaltningsrätten beslutade den 13 september att HQ 
AB inte hade talerätt mot Finansinspektionens beslut. 
Beslutet överklagades till Kammarrätten som efter att 
först ha meddelat prövningstillstånd i målet, den 25 
februari 2011 beslutade att avslå överklagandet. HQ 
AB har den 1 april 2011 inlämnat ett överklagande av 
domen till Högsta Förvaltningsdomstolen. 

revisorsnämndens disciplinärende 
På anmälan av Finansinspektionen öppnade Revisors-
nämnden den 13 september 2010 ett disciplinärende 
avseende KPMG och auktoriserade revisorn Johan 
Dyrefors, tidigare revisor i HQ AB och HQ Bank AB. 
Den 10 mars 2011 inlämnade HQ AB en skrivelse till 
Revisorsnämnden i vilken bolaget utvecklar sin inställ-
ning i ärendet. 

stockholmsbörsens utredningar
NASDAQ OMX Stockholm AB beslutade den 29 
oktober 2010 att överlämna en utredning som gjorts 
beträffande brister i HQ AB:s informationsgivning 
samt tillämpningen av närståendereglerna i börsens 
regelverk till börsens disciplinnämnd. I ett avgörande 
den 9 december 2010 beslutade disciplinnämnden 
att HQ AB i två fall brutit mot börsens regelverk. Det 
ena avsåg att bolaget borde ha kommunicerat den 

forcerade avvecklingen av HQ Banks tradingportfölj 
tidigare än vad som skedde och det andra att bolaget 
felinformerat om kravet på godkännande på bolags-
stämma i en närståendetransaktion med Investment 
AB Öresund om HQ Fonder Sverige AB. HQ AB ålades 
ett vite om 288 000 kronor. Samtidigt friades bolaget 
på tre andra punkter.

Vidare har NASDAQ OMX Stockholm AB i ett 
anmärkningspåstående den 3 januari 2011 efter 
granskning av HQ AB:s årsredovisning för 2009 
ifrågasatt bolagets redovisning av tradingportföljen 
med avseende på val av värderingsmodell, så kallat dag 
1-resultat samt avsaknad av avstämning mellan in- och 
utgående balanser för finansiella instrument värderade 
enligt värderingsnivå 3. HQ AB har inlämnat svar och 
kommentarer till NASDAQ OMX, som har överlämnat 
ärendet till börsens disciplinnämnd. I en inlaga till 
disciplinnämnden den 11 april 2011 har HQ AB gjort 
bedömningen att NASDAQ OMX:s anmärkningar är 
korrekta. 

utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning 
lämnas. 

utsikter och finansiering för fortsatt drift  
HQ AB befinner sig i en mycket speciell situation 
eftersom den verksamhet som bedrivs enligt beslut på 
den extra bolagsstämman den 28 september 2010 helt 
är inriktad på att utreda förutsättningarna för skade-
stånds- och återvinningskrav som följd av de förhållan-
den som ledde fram till att Finansinspektionen återkal-
lade verksamhetstillstånden för HQ Bank AB och den 
stora värdeförlust som drabbade HQ AB:s aktie ägare 
under 2010. Kostnaderna för att kunna genomföra 
detta är höga, inte minst initialt, och eftersom HQ AB 
inte bedriver någon operativ verksamhet och i dag 
saknar löpande intäkter kan likviditetsbrist komma att 
uppstå under senare delen av 2011. För att bolaget skall 
kunna fortsätta arbetet och fullfölja bolagsstämmans 
uppdrag kommer därför någon form av kapitaltillskott 
att erfordras.

Styrelsen har också att noga följa utvecklingen av 
bolagets egna kapital mot bakgrund av att verksamhe-
ten löpande går med förlust. Under förutsättning att 
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 
om minskning av aktiekapitalet bedöms inte en sådan 
situation föreligga att upprättande av kontrollbalansräk-
ning erfordras. Frågan om kontrollbalansräkning kan 
dock komma att aktualiseras om inte kapitaltillskott 
tillförs bolaget under 2011.

risker och osäkerhetsfaktorer
Beträffande de risker koncernen har haft i de under 



HQ 2010

 förvaltningsberättelse     09

2010 avvecklade verksamheterna se not 22.
Utöver vad som sägs ovan under Utsikter och finan-
siering för fortsatt drift består riskerna i nuvarande 
verksamhet i huvudsak av motpartsrisker i samband 
med reversfordran på Carnegie och placering av likvida 
medel samt ränterisk avseende likvida medel.

aktier och ägarförhållanden
HQ-aktien avnoterades på bolagets egen begäran från 
NASDAQ OMX Stockholm den 26 november samt 
upptogs till handel på Aktietorget med första handels-
dag den 29 november.

Antalet aktier i HQ AB uppgår till 27 925 280 stam-
aktier. Samtliga aktier har samma rättigheter i bolaget. 
Det finns inga begränsningar i överlåtbarhet på grund 
av bestämmelser i bolagsordningen.
Vid årsstämman den 15 april 2010 beslutades om ett 
bemyndigande till styrelsen att förvärva eller överlåta 
aktier i bolaget uppgående till maximalt 10 procent av 
aktierna. Bemyndigandet, som inte har utnyttjats, gäl-
ler fram till årsstämman 2011.

HQ AB:s under många år största aktieägare Invest-
ment AB Öresund beslutade vid en extra bolagsstäm-
ma den 29 april 2011 att dela ut samtliga sina aktier i 
HQ AB till sina egna aktieägare. Öresund ägde per den 
31 december 2010 24,5 procent av aktierna i HQ AB.

valberedning
Vid HQ AB:s årsstämma 2010 beslutades att bolagets 
valberedning skall bestå av en representant för envar 
av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna 
i bolaget. Efter Investment AB Öresunds beslut den 29 
april 2011 att dela ut samtliga sina aktier i HQ AB till de 
egna aktieägarna meddelade valberedningen samma 
dag att valberedningen inför HQ AB:s årsstämma den 
24 maj 2011 består av Johan Qviberg (ordförande), som 
representerar familjen Qviberg, Kristoffer C. Stensrud, 
som representerar Solbakken AS, Christer Sandberg, 
som representerar Herma Securities AB och Sten 
Dybeck, som representerar familjen Dybeck. Valbered-
ningens uppdrag är att inför årsstämman presentera 
förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor 
valberedningen har att behandla.

styrelse och ledning 
Vid årsstämman den 15 april 2010 valdes nio styrelse-
ledamöter i bolaget. En av ledamöterna avgick den 24 
maj och ytterligare en ledamot avgick den 31 maj. 

Vid en extra bolagsstämma den 28 september 
2010 avgick de kvarvarande vid årsstämman den 15 
april valda styrelseledamöterna och nyvaldes Leif 
Ljungholm, Matts Ekman, Björn Fernström, Lars-Erik 
Forsgårdh och Johan Thorell till styrelseledamöter. Till 
ny styrelseordförande valdes Leif Ljungholm. 

förvaltningsberättelse

Stefan Dahlbo var tillförordnad verkställande direktör 
under tiden 31 maj – 31 december. Till ny VD för HQ 
AB utsågs Lennart Svensson med tillträde den 1 januari 
2011. 

 
styrelsens arbete 
Under verksamhetsåret 2010 har totalt 37 styrelse-
sammanträden hållits. Under tiden fram till den extra 
bolagsstämman den 28 september hölls enligt befint-
liga protokoll 28 styrelsesammanträden. Fram till den 
extra bolagsstämman fanns ett revisionsutskott och ett 
ersättningsutskott inom styrelsen. 

Under tiden från den 28 september och fram till 
årets slut hölls 9 styrelsesammanträden. Vid styrel-
sesammanträde den 14 oktober beslutades att inga 
särskilda utskott skulle finnas utan att styrelsen skulle 
utföra uppgifterna för revisions- och ersättningsutskot-
ten. Vid styrelsesammanträde den 8 december antogs 
en ny arbetsordning för styrelsens arbete samt en 
VD-instruktion och en instruktion för den ekonomiska 
rapporteringen. 

bolagsstyrning 
Bolaget strävar efter att följa Svensk kod för bolagsstyr-
ning i de avseenden den är relevant för bolaget med 
hänsyn till att ingen operativ verksamhet för närvaran-
de bedrivs. Någon särskild bolagsstyrningsrapport har 
ej upprättats och erfordras heller inte enligt Aktietor-
gets regler. 

revisor
HQ AB:s tidigare revisor, KPMG AB, med auktoriserade 
revisorn Johan Dyrefors som huvudansvarig revisor, 
anmälde den 14 september 2010 till Bolagsverket att 
KPMG AB skulle avgå som revisor i bolaget. 

Vid en extra bolagsstämma i HQ AB den 28 sep-
tember 2010 nyvaldes det registrerade revisionsbolaget 
Ernst & Young AB som revisor med auktoriserade 
revisorn Jan Birgerson som huvudansvarig revisor.

riktlinjer för ersättning
Enligt Aktiebolagslagen skall årsstämman varje år, på 
förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall 
omfatta VD och andra personer i bolagets ledning. 
Vid årsstämman i HQ AB den 15 april 2010 beslutades 
om dylika riktlinjer. Samtliga befattningshavare som 
har berörts av dessa riktlinjer lämnade bolaget senast 
den 31 december 2010. På grund av Carnegies vägran 
att lämna ut information till HQ AB kan styrelsen inte 
uttala sig om huruvida riktlinjerna har efterlevts. Som 
följd av att all operativ verksamhet och hela organisa-
tionen avvecklats saknar dessa riktlinjer i dag relevans. 
Eftersom HQ AB inte längre är upptaget till handel på 
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dessa bolag inte innan dess beslutar sig för att utnyttja 
befintliga förköps- och andra liknande rättigheter.

Händelser efter balansdagen 
Flera av de frågor och förhållanden för vilka redogö-
relse lämnas i förvaltningsberättelsen berör såväl 2010 
som 2011. Nedan återfinns en kortfattad översikt av de 
händelser som inträffat efter balansdagen och där en 
närmare beskrivning återfinns ovan. 

○  Carnegie Investment Bank AB har i början av 2011 
påkallat sin rätt att överta HQ AB:s aktier i till HQ 
Bank AB verksamhetsanknutna bolag.

○  Krav på återbetalning av erhållen utdelning har den 
28 februari 2011 riktats mot de tidigare styrelseleda-
möterna samt ledamöterna närstående personer och 
bolag liksom vissa ledande befattningshavare.

○  Under förutsättning av årsstämmans godkännande 
kommer skadeståndstalan att väckas i juni 2011 mot 
tidigare befattningshavare i HQ AB och HQ Bank AB.

○  HQ AB har den 1 april 2011 inlämnat ett överkla-
gande av Kammarrättens dom att förvägra bola-
get talerätt mot Finansinspektionens beslut om 
tillståndsindragning för HQ Bank AB.

○  HQ AB inlämnade den 10 mars 2011 en skrivelse 
till Revisorsnämnden i vilken bolaget utvecklar sin 
inställning i disciplinärendet avseende KPMG och 
auktoriserade revisorn Johan Dyrefors, tidigare revi-
sor i HQ AB och HQ Bank AB.

○  NASDAQ OMX Stockholm AB har efter granskning 
av HQ AB:s årsredovisning för 2009 överlämnat ett 
anmärkningspåstående till börsens disciplinnämnd.

○  Ett konvertibelt förlagslån återbetalades den 31 
januari 2011 med 92 MSEK.

○  Lennart Svensson tillträdde som VD i HQ AB den 1 
januari 2011.

○  Styrelsen kommer vid årsstämman att lägga fram 
förslag om en minskning av bolagets aktiekapital 
med 67 020 672 kr, varav 29 028 886 kr för förlust-
täckning och 37 991 786 kr för avsättning till fri fond 
att användas enligt beslut av bolagsstämma. Aktieka-
pitalet uppgår därefter till 2 792 528 kr. Registrering 
av aktiekapitalminskningen beräknas ske senast i 
slutet av augusti.

s k reglerad marknad erfordras inte något förslag till 
riktlinjer för beslut vid årsstämman. Se vidare not 5.

personal
Överlåtelserna av HQ Bank AB och HQ Fonder Sverige 
AB under året innebar i princip att  samtliga anställda 
inom dessa verksamheter erbjöds fortsatt anställ-
ning i Carnegie. Ett fåtal personer med anställning i 
moderbolaget meddelades uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Antal anställda i HQ AB vid utgången av 
2010 var 3, varav 2 personer under uppsägning.

personalkonvertibler
HQ AB hade vid utgången av 2010 tre utestående kon-
vertibla förlagslån om nominellt 262 MSEK som under 
åren 2007-2008 riktats till anställda inom HQ-koncer-
nen. Ett av lånen förföll till betalning och återbetalades 
i sin helhet med 92 MSEK den 31 januari 2011. De 
övriga lånen har förfallodatum den 30 juni 2011 samt 
den 30 september 2013. 

Som säkerhet för återbetalning av personalens 
konvertibellån har en reversfordran på Carnegie Invest-
ment Bank AB pantsatts. Denna fordran har mot-
svarande storlek och räntevillkor som de utestående 
konvertibellånen.  

förändringar i bolagsordningen
Vid årsstämman kommer styrelsen att lägga fram 
förslag om vissa förändringar i bolagsordningen, bl a 
ändamålet för bolagets verksamhet, bestämmelser om 
aktiekapitalets storlek samt antal styrelseledamöter.

miljöarbete
Den verksamhet som HQ AB bedriver har ingen direkt 
påverkan på den yttre miljön. 

övriga verksamhetsanknutna bolag och aktier
Carnegie Investment Bank AB har i början av 2011 påkallat 
sin den 2 september 2010 förvärvade rättighet att överta 
HQ AB:s aktier i till HQ Bank AB:s verksamhet knutna 
dotterbolag och  intressebolag samt i Burgundy AB. 

Av de berörda bolagen har Carnegie fram till den 6 
maj tillträtt ägandet till HQ AB:s tidigare helägda dot-
terbolag Stockholm Å.W. AB och HQ Fondförvaltning 
AB i likvidation.  Tillträde till aktierna i intressebolaget 
Optimized Portfolio Management Stockholm AB (50 %) 
samt i Burgundy AB (ca 7 %) avvaktar för närvarande 
ägarprövning hos Finansinspektionen. Enligt påkal-
landet skall Carnegie tillträda övriga aktier, United 
Securities AB (HQ AB:s ägarandel 51 %), HQ Private 
Equity Holding AB (50 %) och Nexum Loans AB (30%) 
senast 30 juni 2011, under förutsättning att ingen annan 
överenskommelse träffas eller att övriga aktieägare i 

förvaltningsberättelse
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förslag till vinstdisposition

Stockholm den 6 maj 2011

Leif Ljungholm
STYRELSEORDFÖRANDE

    

   

Matts Ekman
STYRELSELEDAMOT

Björn Fernström
STYRELSELEDAMOT

Lars-Erik Forsgårdh
STYRELSELEDAMOT

Johan Thorell
STYRELSELEDAMOT

Lennart Svensson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

SEK 

till årsstämmans förfogande står följande belopp;

Överkursfond 75 809 800

Fond för verkligt värde 4 000 000

Balanserat resultat 544 744 581

Årets resultat -639 510 397

Summa -14 956 016

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust och fria fonder disponeras enligt följande;

i ny räkning balanseras -18 956 016

till fond för verkligt värde 4 000 000

Summa -14 956 016

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande rapporter över totalresultat 
och finansiell ställning respektive resultat- och balansräkningar, rapport över kassaflöden och bokslutskommentarer.

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 10 maj 2011. Vi har varken tillstyrkt eller 
avstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen i moderbolaget och rapporten över totalresultatet i koncernen.

Ernst & Young AB

Jan Birgerson
AUKTORISERAD REVISOR
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KVARVARANDE VERKSAMHETER, MSEK NOT 2010 2009

Ränteintäkter 2 7 1

Räntekostnader 3 -20 -21

Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar 4 0  1

Summa rörelsens intäkter -13 -19

Personalkostnader 5 -8 -6

Övriga allmänna administrationskostnader 5 -23 -4

Övriga rörelsekostnader -5 -5

Summa rörelsens kostnader -36 -15

Rörelsresultat -49 -34

Skatt på årets resultat 6 2 8

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -47 -26

Nettoresultat från avvecklade verksamheter 7 -975 160

Nettoresultat från verksamheter under avveckling 7 33 0

Årets resultat -989 134

Övrigt totalresultat

Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas (verksamheter under avveckling)  -  4

Årets totalresultat -989 138

Årets resultat hänförlig till:

Moderbolagets ägare -989 134

Minoritetsintresse  -   0 

Årets totalresultat hänförlig till:

Moderbolagets ägare -989 138

Minoritetsintresse - 0

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före utspädning, SEK 8 -1,7 -0,9

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet efter utspädning, SEK 8 -1,7 -0,9

rapport över totalresultat – koncernen
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rapport över finansiell ställning – koncernen

tillgångar, MSEK NOT 2010-12-31 2009-12-31

Kassa  -  0 

Utlåning till kreditinstitut   63 3 645

Utlåning till allmänheten 9  - 3 483

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 10  266  - 

Aktier och andelar 11  - 2 104

Andelar i joint ventures och intressebolag 13  - 39

Immateriella anläggningstillgångar 14  - 590

Materiella tillgångar 15 0 17

Skattefordringar  - 91

Övriga tillgångar 16  0 2 550

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 73

Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling 7  101 -

Summa tillgångar 431 12 592

skulder ocH eget kapital

Skulder till kreditinstitut   -   2 085  

Inlåning från allmänheten   -  3 535

Emitterade värdepapper 17  258 255

Skatteskulder  -  48

Övriga skulder 18  5 5 065

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19  12 297

Uppskjuten skatteskuld 6  0   96

Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling 7  101 -

Summa skulder 376 11 381

Aktiekapital 20 70 70

Övrigt tillskjutet kapital 20 598 598

Reserver 20 4 4

Balanserat resultat inklusive årets resultat 20 -617 538

Summa eget kapital hänförligt till HQ:s aktieägare 55 1 210

Minoritetens andel av eget kapital  -   1  

Summa eget kapital 55 1 211

Summa skulder och eget kapital 431 12 592

Information om koncernens ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 23.
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rapport över förändring av eget kapital – koncernen

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK

Aktie- 
kapi-

tal

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Verklig 
värde-
reserv

Balanserad 
vinst Summa

Minoritets-
intresse1)

Summa 
eget kapital

Ingående eget kapital 2009-01-01 68 522  -  567 1 157  -  1 157

Årets totalresultat  -   -   4  134 138  -  138

Varav omvärdering av finansiella tillgångar 
som kan säljas

 -   -  4 - 4  -  4 

Konvertering utgivna konvertibla skuldebrev  2   76   -   -  78  -  78

Övriga förändringar  -   -   -   -   -  1 1

Utdelning  -  -  - -163 -163  -  -163

Eget kapital 2009-12-31 70 598 4 538 1 210 1 1 211

Ingående eget kapital 2010-01-01 70 598  4  538 1 210  1  1 211

Årets totalresultat  -   -   -  -989 -989  -  -989

Övriga förändringar  -   -   -   1  1 -1  -  

Utdelning  -  -  - -168 -168  -  -168

Eget kapital 2010-12-31 70 598 4 -617 55 0 55

1) Under 2010 i HQ Bank AB emitterat preferensaktiekapital har ej redovisats i minoritetsintresset då HQ AB efter försäljningen av HQ Bank inte har tillgång till 
relevanta handlingar.

NOT 20



HQ 2010

 resultat- ocH balansräkningar – moderbolaget     15

MSEK NOT 2010 2009

Övriga rörelseintäker 0  0 

Övriga externa kostnader -28 -8

Personalkostnader 5 -8 -6

Rörelseresultat -36 -14

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 12 -618 203

Resultat från andelar i joint ventures och intressebolag 13  -  -1

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar - -17

Resultat från värdepappersinnehav som är omsättningstillgångar 7 26 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 7 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -20 -23

Resultat efter finansiella poster -641 149

Skatt på årets resultat 6 2 -45

Årets resultat -639 104

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

MSEK 2010 2009

Årets resultat -639 104

Övrigt totalresultat - 4

Årets totalresultat -639 108

resultaträkningar – moderbolaget

tillgångar, MSEK NOT 2010–12–31 2009–12–31

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 2 805

Andelar i joint ventures och intressebolag 13 - 48

Andra långfristiga värdepappersinnehav - 11

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 10 123 -

Summa anläggningstillgångar 125 864

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos koncernföretag - 246

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 10 135 -

Övriga aktier 7 101 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1

Summa kortfristiga fordringar 247 247

Kassa och bank 60 25

Summa omsättningstillgångar 307 272

Summa tillgångar 431 1 136

balansräkningar – moderbolaget
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balansräkningar – moderbolaget

eget kapital ocH skulder, MSEK NOT 2010–12–31 2009–12–31

eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital 70 70

Summa bundet eget kapital 70 70

Fritt eget kapital

Överkursfond 76 76

Fond för verkligt värde 4 4

Balanserad vinst 544 608

Årets resultat -639 104

Summa fritt eget kapital -15 792

Summa eget kapital 55 862

långfristiga skulder

Emitterade värdepapper 17 123 254

Uppskjuten skatteskuld 6  -  2

Summa långfristiga skulder 123 256

kortfristiga skulder

Emitterade värdepapper 135 -

Skuld till koncernföretag - 2

Skatteskuld - 5

Övriga skulder 7 106 1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 10

Summa kortfristiga skulder 253 18

Summa skulder och eget kapital 431 1 136

poster inom linJen 23

Ställda säkerheter 266 Inga

Ansvarsförbindelser

Generellt borgensåtagande 2009 för dotterföretag.
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rapport över förändring av eget kapital – moderbolaget

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Fond för 

 verkligt värde
Balanserat 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2009-01-01 68  -  -  - 772 840

Årets resultat  -       -      - - 104 104

Omvärdering finansiella tillgångar som kan 
säljas

 -       -      -  4    - 4

Lämnade koncernbidrag - - - - -1 -1

Utdelning  -       -      - - -163 -163

Konvertering utgivna konvertibla skuldebrev  2     -       76     - - 78

Eget kapital 2009-12-31 70  -  76 4 712 862

Ingående eget kapital 2010-01-01 70  -   76   4  712 862

Årets totalresultat  -    -   - - -639 -639

Utdelning  -    -   - - -168 -168

Eget kapital 2010-12-31 70  -  76 4 -95 55

NOT 20
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rapport över kassaflöden 

      Koncernen      Moderbolaget

KASSAFLÖDESANALYSER, MSEK 2010 2009 2010 2009

kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat och resultat efter finansiella poster -49 -34 -641 149

Resultat från avvecklad verksamhet -975 160 - -

Resultat från verksamhet under avveckling 33 0 - -

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet, m m

Rearesultat från försäljning av anläggningstillgångar 593 - 593 -

Avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling -317 82 - -

Betald inkomstskatt -5 -32 -5 -32

Betald inkomstskatt i avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling 1 -9 - -

-719 167 -53 117

förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Ökning (-)/Minskning av värdepapper, omsättningstillgångar (+) - 17 - 17

Ökning (-)/Minskning av övriga tillgångar (+) -110 -23 -110 -23

Ökning (+)/Minskning av övriga skulder (-) 107 -4 107 -4

Avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling 846 -594 - -

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder 843 -604 -3 -10

Kassaflöde från den löpande verksamheten 124 -437 -56 107

investeringsverksamheten

Förvärv av aktier och andelar - -4 - -4

Försäljning av aktier och andelar - 11 - 71

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar - -7 - -

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 259 - 259 -

Avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling -3 797 0 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 538 0 259 67

finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -168 -163 -168 -163

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -168 -163 -168 -163

Årets kassaflöde -3 582 -600 35 11

Likvida medel vid årets början 3 645 4 288 25 14

Kursdifferens i likvida medel ¹ - -43 - -

Likvida medel vid årets slut 63 3 645 60 25

erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta

Erhållen utdelning/koncernbidrag 0 87 - 208

Erhållen ränta 9 209 7 1

Erlagd ränta -97 -159 -24 -27

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 0 0 60 25

Utlåning till kreditinstitut 63 3 645 - -

63 3 645 60 25

 ¹ HQ bedriver ingen aktiv valutahandel för egen räkning. Den valutaomvärdering som uppstår i likvida medel motsvaras av omvärdering av kunders in- eller utlåning 
i utländsk valuta, handelslager i utländsk valuta samt fondlikvider i utländsk valuta.
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not 1  bokslutskommentarer ocH redovisningsprinciper

noter

tillämpad lagstiftning ocH normgivning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) och tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
som har godkänts av EG-kommissionen för tillämp-
ning inom EU. Därutöver tillämpas de tillägg som 
följer av årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsregler för koncern. Upp-
ställningsformen i lagen om årsredovisning i kreditin-
stitut och värdepappersbolag (ÅRKL 1995:1559) följs 
även 2010 då den är mest rättvisande mot bakgrund av 
verksamheten under året.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprin-
ciper som koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinci-
per”. De avvikelser som förekommer mellan moderbo-
lagets och koncernens principer föranleds av begräns-
ningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget 
till följd av ÅRL samt i vissa fall av skatteskäl.

förutsättningar vid upprättande av koncernens och 
moderbolagets finansiella rapporter
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncer-
nen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i koncernens finansiella rapporter, 
om inte annat framgår nedan. De nedan angivna redo-
visningsprinciperna är i stor omfattning endast tillämp-
liga för verksamheten före den 2 september 2010. En 
stor del redovisas nu som verksamheter under avveck-
ling enligt IFRS 5 med resultatet presenterat på en rad i 
Rapport över totalresultatet. Koncernens redovisnings-
principer har tillämpats konsekvent på rapportering 
och konsolidering av moderbolag och dotterföretag. 
Eftersom nödvändig dokumentation och information 
inte har ställts till HQ AB:s förfogande av Carnegie har 
det inte varit möjligt för HQ AB:s nuvarande styrelse 
att slutligt utreda och ta ställning till i HQ Bank och 
koncernen tidigare använda redovisningsprinciper, 
gjorda värderingar och andra eventuella brister i årsre-
dovisningen för 2009 och i redovisningen för perioden 
fram till början av september 2010. Detta gäller även 
eventuella effekter på ingående balanser 2010 och 
någon förändring av ingående balanser har därför inte 
gjorts i bokslutet för år 2010. Detsamma gäller även 
jämförelseinformation med tidigare år i årsredovis-
ningen för 2010 samt viss notinformation, t. ex. not 5 
Personal, där tillgång till löneuppgifter från de sålda 
dotterbolagen för 2010 inte ställts till förfogande.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor 
som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget 
och för koncernen. Det innebär att de finansiella rap-
porterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, 
om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljon. 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden förutom vissa finansiella till-
gångar och skulder. Finansiella tillgångar och skulder 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde, förutom 
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 
finansiella tillgångar klassificerade som finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultatet och finansiella tillgångar i kategorin finan-
siella tillgångar som kan säljas.

Koncernens rapporter över totalresultat och 
finansiell ställning och moderbolagets resultat- och 
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstäm-
man den 24 maj 2011.

bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar 
och uppskattningar samt gör antaganden som påver-
kar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regel-
bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 
period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid till-
lämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på 
de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar 
som kan medföra väsentliga justeringar i det påföl-
jande årets finansiella rapporter beskrivs nedan. 

Det är styrelsens uppfattning att HQ AB inte kan 
betraktas som ett finansiellt holdingbolag vilket bland 
annat innebär att redovisning av kapitaltäckning inte är 
erforderlig. Styrelsen har valt att presentera Årsredovis-
ningen enligt tidigare uppställningsform.

viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper
Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som 
gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisnings-
principer beskrivs nedan.

○  Bedömning har gjorts att kontroll och betydande 
inflytande har förlorats över aktier som Carnegie har 
rätt att förvärva enligt avtal upprättat i samband med 
försäljningen av HQ Bank AB. För de verksamheter 
i koncernen där kontrollen och betydande inflytan-
det förlorats har omklassificering gjorts och dessa 
andelar redovisas som Övriga aktier. Det innebär att 
redovisning sker till verkligt värde av dessa andelar. 
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○  Bedömning har gjorts att det inte går att räkna om 
ingående balans för 2010. Omvärdering av trading-
portföljen har ej gjorts på grund av att det varit 
ogenomförbart att retroaktivt göra en omräkning av 
skäl som anges i förvaltningsberättelsen.

○  Styrelsen följer likviditet och eget kapital löpande 
och har bedömt att redovisningen skall upprättas 
enligt principen för fortsatt drift.

För verksamheter fram till 2/9 var nedanstående be-
dömningar väsentliga för de finansiella rapporterna.:

○  Bedömning av om marknaden för finansiella instru-
ment är aktiv eller inaktiv. Bestämning av verkligt 
värde för finansiella instrument omfattar kritiska 
bedömningar vid:

○  Val av värderingstekniker.

○  Bedömning av när noterade priser inte motsvarar 
verkligt värde.

○  Fastställande av anpassning till verkligt värde för att 
beakta relevanta riskfaktorer.

○  Bedömning av vilka marknadsparametrar som är 
observerbara.

○  Bestämningen av om marknaden för ett visst instru-
ment har priser kvoterade på en aktiv marknad.

Se även avsnitt nedan om ”Bestämning av verkligt 
värde för finansiella instrument som löpande redovisas 
till verkligt värde”.

ändrade redovisningsprinciper  
föranledda av nya eller ändrade ifrs
Tillämpning av nya och ändrade redovisningsregler.
International Accounting Standards Board (IASB) 
och International Financial Reporting Committee 
(IFRIC) har gett ut och EU har antagit följande nya och 
reviderade standarder med tillämpning från och med 
räkenskapsåret 2010:

○  Omarbetad IFRS 1 första gången IFRS tillämpas.

○  Ändring i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (kon-
tantreglerade aktierelaterade ersättningar som kan 
regleras av annat koncernföretag).

○  Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv.

○  Ändring i IAS 27 Koncernredovisning och separata 
finansiella rapporter.

○  Ändringar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering (Klargörande avseende vad som kan 
vara säkrade poster).

○  Förbättringar av IFRSer 2009.

○  IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet.

○  IFRIC 17 Värdeöverföringar av icke kontanta till-
gångar genom utdelning till ägare.

○  IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder.

Ingen av ovanstående nya och ändrade redovisnings-
regler har fått någon väsentlig effekt på HQs finansiella 
rapporter.

nya ifrs och tolkningar  
som ännu inte börjat tillämpas
Det har inte tillkommit några nya standarder som har 
väsentlig påverkan på verksamheten.  

konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-
mande inflytande från HQ AB. Bestämmande inflytan-
de innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas 
enligt förvärvsmetoden.

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i kon-
cernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till 
det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Omfattningen av HQ AB:s verksamhet blev kraftigt 
reducerad i och med försäljningen den 2 september 
2010 av HQ Bank till Carnegie Investment Bank AB. 
Vid försäljningen av banken ingick en rättighet att 
också överta HQ AB:s övriga verksamhetsknutna 
dotterbolag samt aktier i intressebolag och i Burgundy 
AB. De berörda bolagen är dotterbolagen Stockholm 
Å.W. AB, HQ Fondförvaltning AB i likvidation och 
United Securities AB (ägarandel 51 %) samt andelar 
i intressebolagen Optimized Portfolio Management 
Stockholm AB (50 %), HQ Private Equity Holding AB 
(50 %) och Nexum Loans AB (30%) och vidare ca 7 % 
av aktierna i Burgundy AB. Carnegie beräknas tillträda 
de olika aktieposterna successivt under första halvåret 
2011. Ingen ytterligare likvid för aktierna skall erläggas 
av Carnegie vid tillträdet. I och med att det bestäm-
mande inflytandet och det betydande inflytandet över 
dessa bolag försvunnit redovisas dessa aktieinnehav 
som övriga aktier och andelar. Dessa aktier ingår i 
verksamheter under avveckling i koncernen.
HQ-koncernen omfattar därefter endast moderbolaget 
HQ AB samt det helägda vilande dotterbolaget Väring 
Capital AB. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
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kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättan-
det av koncernredovisningen. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, 
men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov.
Kapitalandelsmetoden används vid redovisning av joint 
ventures och intressebolag, där de avtalsmässiga för-
hållandena mellan samägarna stadgar ett gemensamt 
bestämmande inflytande. Resultatandelar redovisade 
enligt kapitalandelsmetoden redovisas i resultatet efter 
skatt.  HQ:s kapitalandel i joint ventures och intres-
sebolag redovisas, i rapport över totalresultat, som 
andelar i joint ventures och intressebolags resultat. 
HQ:s andel av eget kapital återfinns i rapport över 
finansiell ställning som andelar i joint ventures och 
intressebolag. 

utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i resultatet.

Funktionell valuta är valutan i de primära ekono-
miska miljöer där de i koncernen ingående bolagen 
bedriver sin verksamhet. 

segmentrapportering
Som en följd av den kraftigt reducerade verksamheten 
i koncernen efter försäljningarna av HQ Bank och HQ 
Fonder och då övriga verksamheter är avvecklade eller 
under avveckling föreligger inte längre några segment 
enligt IFRS 8. 

intäktsredovisning

Ränteintäkter och räntekostnader samt utdelning

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på 
skulder beräknas och redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som 
gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och 
utbetalningar under den förväntade räntebindningsti-
den blir lika med det redovisade värdet av fordran eller 
skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar 
i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna 
avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktions-
kostnader och eventuella rabatter, premier och andra 
skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/
skulden och det belopp som regleras vid förfall.

Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av 
emissionskostnader och liknande direkta transaktions-
kostnader för att uppta lån.

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i 
resultatet består av räntor på finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 
enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra 
fordringar 
Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Er-
hållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts. 
Här ingår även utdelning från investeringar i joint ventures. 

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Posten ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” 
innehåller de realiserade och orealiserade värdeför-
ändringar som uppstått med anledning av finansiella 
transaktioner.  Nettoresultat av finansiella transaktio-
ner består av:

○  Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt 
värde på de tillgångar och skulder som innehas för 
handelsändamål.

○  Realisationsresultat från avyttring av finansiella 
tillgångar och skulder inklusive betald överkurs eller 
erhållen underkurs vid återköp av egen upplåning. 

○  Valutakursförändringar.

○  Ränta på räntebärande instrument som värderas till 
verkligt värde.

○  Nettoresultat när en tillgång, som klassificerats som 
finansiell tillgång som kan säljas, avyttras.

pensioner
Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pen-
sionsåtaganden täcks genom direkt kostnadsförda 
pensionspremier varför några pensionsavsättningar ej 
föreligger. 

ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsäg-
ningar av personal redovisas endast om företaget är 
bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till 
tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten. 
När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om 
det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepte-
ras och antalet anställda som kommer att acceptera 
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
dis kontering och redovisas som kostnad när de relate-
rade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den 
förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetal-
ningar när bolaget har en gällande rättslig eller infor-
mell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av 
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att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt.

skatter 
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat 
utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de 
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan 
bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av 
tillgångar och skulder (så kallade temporära skillnader). 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur un-
derliggande tillgångar eller skulder förväntas bli reali-
serade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 
Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan 
uppskjutna skattefordringar endast värderas i den 
mån dessa sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Värdet 
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redo-
visas som operationella. Leasingavgifterna redovisas 
under övriga allmänna administrationskostnader i 
resultatet, linjärt över leasingperioden.

utdelning
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstäm-
man godkänt utdelningen.

resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resul-
tat av kvarvarande verksamhet respektive årets resultat 
i koncernen och på det vägda genomsnittliga antalet 
aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat 
per aktie efter utspädning justeras resultatet och det 
genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter 
av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rappor-
terade perioder härrör från konvertibla skuldebrev. 

finansiella instrument
Detta avsnitt var främst aktuellt till dess att HQ Bank 
avvecklades och redovisningsprinciperna avseende 
avvecklade verksamheter är hämtade från årsredovis-
ningen för 2009. Vissa redovisnings- och värderings-
principer samt tillämpning av dessa är ifrågasatta av 
nuvarande styrelse.

redovisning i och borttagande från rapporten  
över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rap-
porten över finansiell ställning när företaget blir part 
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning 
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bola-
get förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för 
del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från rapporten över finansiell ställning när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsam-
ma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över 
finansiell ställning endast när det föreligger en legal 
rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt 
att reglera posterna med ett nettobelopp eller att sam-
tidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redo-
visas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget 
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 
Lånelöften redovisas inte i rapporten över finansiell 
ställning. Lånefordringar redovisas i rapporten över 
finansiell ställning i samband med att lånebelopp 
utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat 
lånelöfte görs om löftet är oåterkalleligt och lämnas till 
en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras 
redan innan lånet betalats ut eller när utlåningsräntan 
inte täcker företagets upplåningskostnader för att 
finansiera lånet.

avtal om inlåning och utlåning av värdepapper
Transaktioner avseende in- och utlåning av värdepap-
per innebär i allmänhet ställande av säkerhet. Om inte 
riskerna och rättigheterna förknippade med ägandet 
överförs, beaktas inte överföringen av värdepapper 
i rapporten över finansiell ställning. Om motparten 
har rätt att sälja vidare eller pantsätta värdepappren 
på nytt, redovisas dessa i rapporten över finansiell 
ställning som ”Pantsatta finansiella instrument”. 
Lånade värdepapper redovisas utanför rapporten över 
finansiell ställning under posten” För egna skulder 
ställda säkerheter”. Säkerheter i form av likvida medel 
som har lämnats till motparter redovisas i rapporten 
över finansiell ställning som ”Utlåning till kreditinsti-
tut” eller som ”Utlåning till allmänheten”. Säkerheter i 
form av likvida medel som har erhållits från motparter 
redovisas i rapporten över finansiell ställning som 
”Skulder till kreditinstitut” eller som ”In- och upplåning 
från allmänheten”. Ränteintäkter och räntekostnader 
som uppkommit genom dessa transaktioner redovisas 
under posten ”Nettoresultat av finansiella poster till 
verkligt värde”.

återköpsavtal och omvända återköpsavtal
Värdepapper som har lämnats enligt återköpsavtal och 
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värdepapper som mottagits enligt omvända återköps-
avtal bokas inte bort från respektive och redovisas 
därmed inte i rapporten över finansiell ställning. Om 
motparten har rätt att sälja vidare eller pantsätta 
värdepappren på nytt, redovisas dessa i rapporten 
över finansiell ställning som ”Pantsatta finansiella 
instrument”. Värdepapper som har mottagits enligt 
omvända återköpsavtal redovisas utanför rapporten 
över finansiell ställning under posten ”För egna skulder 
ställda säkerheter”. Likvida medel som har erhållits en-
ligt återköpsavtal redovisas i rapporten över finansiell 
ställning som ”Skulder till kreditinstitut” eller som ”In 
och upplåning från allmänheten”. Likvida medel som 
har erlagts enligt omvända återköpsavtal redovisas i 
rapporten över finansiell ställning som ”Utlåning till 
kreditinstitut” eller som ”Utlåning till allmänheten”.

klassificering och värdering
Finansiella instrument värderas och redovisas i 
koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella 
instrument som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, 
kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstru-
ment, lånefordringar och obligationsfordringar samt 
derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns 
leverantörsskulder, utgivna skuld- och eget kapital-
instrument, låneskulder, korta aktiepositioner samt 
derivat. Finansiella instrument redovisas initialt till 
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga 
värde med tillägg för transaktionskostnader för alla 
finansiella instrument förutom avseende de som tillhör 
kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt 
värde via resultatet vilka redovisas till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker 
därefter beroende av hur de har klassificerats enligt 
nedan. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som 
finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella 
instrumentet värderas efter första redovisningstillfället 
såsom beskrivs nedan. Företagsledningen bestämmer 
klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 
Kategorierna är för HQ följande:

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

För HQ består denna kategori av finansiella tillgångar 
som innehas för handel om den förvärvas i syfte att 
säljas på kort sikt. Exempel på tillgångar som klas-
sificeras i denna kategori är obligationer och andra 
räntebärande värdepapper, aktier och andelar samt 
derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 
resultatet i Nettoresultat av finansiella transaktioner 
inklusive utdelningar not 4. Dessa principer tillämpa-
des fram till sommaren 2010 då tradingverksamheten 
avvecklades.

Lånefordringar och kundfordringar

”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella 
tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar 
eller med betalningar som går att fastställa, och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Exempel på 
tillgångar som klassificeras i denna kategori är likvida 
medel/utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänhe-
ten, kundfordringar, långfristiga fordringar och övriga 
fordringar. Tillgångar i denna kategori värderas till 
upplupet anskaffningsvärde med avdrag för i förekom-
mande fall nedskrivningar till följd av kreditförluster (se 
avsnitt nedan). Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaff-
ningstidpunkten. 

Likvida medel består av kassamedel samt ome-
delbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker 
och motsvarande institut samt kortfristiga likvida 
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten 
understigande tre månader vilka är utsatta för endast 
en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Utlåningen till allmänheten säkerställs genom i hu-
vudsak värdepapper i depå och redovisas i rapporten 
över finansiell ställning efter avdrag för konstaterade 
och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är 
sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt 
fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skill-
naden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas 
inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalnings-
förmåga samt säkerhetens värde. 

Kundfordringar redovisas till det belopp som för-
väntas inflyta och bedöms individuellt. Nedskrivningar 
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 

Finansiella tillgångar som kan säljas

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår 
finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon 
annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget 
initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av 
aktier och andelar som inte redovisas som dotterföre-
tag, intresseföretag eller joint ventures redovisas här. 
Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med periodens värdeförändringar redovisade i 
övrigt totalresultat och de ackumulerade värdeföränd-
ringarna i en särskild komponent av eget kapital, dock 
ej sådana värdeförändringar som beror på nedskriv-
ningar, ej heller ränta på fordringsinstrument och utdel-
ningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära 
poster vilka redovisas i årets resultat. Vid avyttring av 
tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som 
tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i årets resultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

Kategorin består av finansiella skulder som innehas 
för handel (främst aktielån) samt derivat. Skulder i 
kategorin värderas löpande till verkligt värde med 
värdeförändringar redovisade i resultatet.



HQ 2010

24     noter

noter

not 1 forts.

Övriga finansiella skulder

Finansiella skulder som inte innehas för handel 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet an-
skaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades när skulden togs upp. Det innebär att över- 
och undervärden liksom direkta emissionskostnader 
periodiseras över skuldens löptid. Exempel på skulder 
som värderas i denna kategori är emitterade värdepap-
per, leverantörsskulder och övriga skulder. 

bestämning av verkligt värde för finansiella  
instrument som löpande värderas och redovisas  
till verkligt värde
Verkligt värde definieras i IAS 32 och IAS 39 som det 
belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 
eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs. 

Värdering av finansiella instrument som är handlade på en 
aktiv marknad

Det bästa beviset på verkligt värde är förekomsten av 
publicerade prisnoteringar på en aktiv marknad och 
när sådana förekommer används de vid värderingen 
av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Ett 
finansiellt instrument betraktas som att det noteras 
på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet 
och regelbundet finns tillgängliga på en börs, hos en 
handlare, mäklare, branschorganisation, företag som 
tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsyns-
myndighet och dessa priser representerar faktiska och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner 
på affärsmässiga villkor. HQ anser att aktiv marknad 
föreligger om mer än 50 procent av HQ Banks positio-
ner omsätts per dag, minst tre sådana dagar inträffar 
under en vecka och minst tre sådana veckor inträffat 
under den senaste 3- månadsperioden. Skälet till att 
aktivitetsnivån beaktas vid värdering är ambitionen att 
värderingen skall motsvara en representativ prisbild, 
och inte felaktigt påverkas av mindre transaktioner till 
avvikande marknadspris. 

Verkligt värde för finansiella instrument som har pri-
ser kvoterade på en aktiv marknad utgörs för finansiella 
tillgångar av den aktuella köpkursen på balansdagen och 
för finansiella skulder den aktuella säljkursen. I de fall när 
företaget har tillgångar och skulder med marknadsrisker 
som motverkar varandra används istället ett genomsnitt 
av köp- och säljkurser (s.k. mid-kurs) som grund när 
verkliga värden fastställs för de riskpositioner som mot-
verkar varandra och tillämpar sedan köp- eller säljkurs på 
den öppna nettopositionen enligt vad som är tillämpligt. 
De principer som företaget tillämpar för fastställande 
av när marknadsrisker är motverkande för syftet att 
fastställa när mid-kurs kan användas,  är i linje med de 
principer som företaget tillämpar vid upprättande av 
kapitaltäckningsrapportering till Finansinspektionen.

För följande poster används alltid prisnoteringar från 
en aktiv marknad:

○  Aktier och andelar

○  Derivatinstrument 

○  Räntebärande värdepapper

○  Emitterade värdepapper 
 

Värdering av finansiella instrument som inte är handlade på en 
aktiv marknad

Om noterade priser för ett finansiellt instrument inte 
representerar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner eller om noterade priser inte 
finns tillgängliga, fastställs det verkliga värdet med 
hjälp av lämplig värderingsteknik, vilket inkluderar 
priser från nyligen genomförda transaktioner på 
liknande instrument. Värderingsteknikerna varierar från 
enkel analys av diskonterade kassaflöden till komplexa 
optionsvärderingsmodeller. 

Värderingsmodellerna har utformats så att ob-
serverbara marknadspriser och kurser används som 
indata i förekommande fall, men de kan också använda 
ej observerbara modellparametrar. HQ använder till 
övervägande del värderingstekniker för att fastställa 
verkligt värde på instrument som redovisas under 
följande balansposter: 

○  Aktier och andelar (när prisnoteringar på en aktiv 
marknad saknas)

○  Derivatinstrument 

För finansiella instrument där verkligt värde uppskattas 
med hjälp av en värderingsteknik, undersöks huruvida 
de variabler som använts i värderingsmodellen uteslu-
tande har baserats på data från observerbara marknader. 
Med data från observerbara marknader avser HQ data 
som kan inhämtas från allmänt tillgängliga externa källor 
och som bedöms utgöra realistiska marknadspriser.

Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller 
för prissättning av optioner. För amerikanska optioner 
används normalt binomialmodellen för säljoptioner 
och Geske för köpoptioner. För europeiska optioner an-
vänds Black & Scholes. Den teoretiska värderingen av 
optioner baseras på ett ”mean reverting”-antagande, 
vilket betyder att man utgår från att optioners volati-
litet på lång sikt kommer att söka sig tillbaka mot ett 
historiskt snitt. I den teoretiska värderingen tillämpas 
rak volatilitet, dvs optioner med samma underliggande 
instrument och löptid anses ha samma volatilitet, oav-
sett lösenpris. Värderingen av optioner där det finns 
en aktiv marknad baseras på implicit volatilitet. I de fall 
då det inte finns en aktiv och tillräckligt likvid handel i 
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optionerna utgår värderingen från historisk volatilitet. 
Även vid tillämpningen av en värdering med värde-

ringstekniker baseras värderingen på positioner som 
motverkar varandra enligt de principer som beskrivits 
ovan i avsnittet för värdering på en aktiv marknad.

Det eventuella resultat som kan komma att uppstå 
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finan-
siellt instrument redovisas i rapporten över finansiell 
ställning för första gången, så kallat ”dag-1 resultat”, 
redovisas direkt i resultatet.

För upplysningar om redovisade värden på finan-
siella instrument som värderats till verkligt värde i 
rapporten över finansiell ställning med utgångspunkt 
från priser från en aktiv marknad resp. när värderings-
tekniker används, se not 21.

kreditförluster och nedskrivningar  
på finansiella instrument
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget sina låne- 
och kundfordringar individuellt för att bedöma om 
det finns objektiva belägg som tyder på att dessa är i 
behov av nedskrivning till följd av att en eller flera hän-
delser (förlusthändelser) inträffat efter det att dessa 
redovisas för första gången och att dessa förlusthän-
delser har en inverkan på de uppskattade framtida kas-
saflödena från lånen och fordringarna. En nedskrivning 
belastar resultatet direkt.

utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier 
genom att motparten utnyttjar sin option att kon-
vertera fordringsrätten till aktier, redovisas som ett 
sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en 
skulddel och en egetkapitaldel. Skuldens verkliga 
värde vid emissionstidpunkten beräknas genom att 
de framtida betalningsflödena diskonteras med den 
aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan 
rätt till konvertering. Värdet på egetkapitalinstrumentet 
beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden då 
det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga 
värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunk-
ten. Eventuell uppskjuten skatt hänförlig skulden vid 
emissionstidpunkten avräknas från det redovisade vär-
det av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader 
i samband med emission av ett sammansatt finansiellt 
instrument fördelas på skulddelen och egetkapitalde-
len proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas. 
Räntekostnaden redovisas i resultatet och beräknas 
med effektivräntemetoden. 

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen 
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovi-
sade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
ur rapporten över finansiell ställning vid utrangering eller 

avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-
gången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mel-
lan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Det 
finns enbart ett tillgångsslag, inventarier och avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 
vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av 
en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

immateriella anläggningstillgångar  
inklusive goodWill
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvas av 
koncernen redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 
nedskrivningar. Utgifter för systemutveckling redovisas 
i rapporten över finansiell ställning i den mån de upp-
fyller kriterierna i IAS 38. Utgifter för utveckling, där 
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för 
att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller 
processer, redovisas som en tillgång i rapporten över 
finansiell ställning, om produkten eller processen är 
tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har 
tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och däref-
ter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det 
redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänför-
bara utgifter. Övriga utgifter för utveckling redovisas i 
resultatet som kostnad när de uppkommer.
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffnings-
värdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventual-
förpliktelser. Goodwill värderas till anskaffningsvärde mi-
nus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill 
fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte av. 
Avskrivningar redovisas i resultatet linjärt över imma-
teriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida 
inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Good-
will och immateriella tillgångar med en obestämbar 
nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen 
eller så snart indikationer uppkommer som tyder på 
att tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivnings-
bara immateriella tillgångar skrivs av från det datum 
då de är tillgängliga för användning. De beräknade 
nyttjandeperioderna är:

Kundregister 20 år
Balanserade systemutvecklingsutgifter 3-5 år

Bedömning av en tillgångs nyttjandeperiod görs årligen.

nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar 
prövas vid varje balansdag för att bedöma om det 
finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon 



HQ 2010

26     noter

noter

not 1 forts.

indikation på nedskrivning finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde, dvs. det högsta av verkligt värde 
minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. 

För goodwill och andra immateriella tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod och immateriella till-
gångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen. 

Om det inte går att fastställa väsentligen obero-
ende kassaflöden till en enskild tillgång ska vid pröv-
ning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till 
den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen 
oberoende kassaflöden (en så kallad kassagenererande 
enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar periodens 
resultat. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i 
första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten 
(gruppen av enheter).

eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möj-
ligt åtagande som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund 
av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas.

moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis-
ning för juridisk person. Därvid tillämpas IAS 39 i 
moderbolaget. Även av Rådet för finansiell rapporte-
rings utgivna uttalanden gällande för noterade företag 
tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredo-
visningen för den juridiska personen skall tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Rekommendationen anger vilka un-
dantag och tillägg som skall göras från IFRS. 

Skillnaderna mellan koncernens och moderbola-
gets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan 
angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget 
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

uppställningsform
Resultat- och balansräkningar följer den uppställnings-
form som anges i Årsredovisningslagen.

klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består 
i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen.

dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. 

Den 2 september förlorades kontrollen över dotter-
bolagen Stockholm Å.W. AB, HQ Fondförvaltning AB i 
likvidation och United Securities AB (ägarandel 51 %) 
samt andelar i intressebolagen Optimized Portfolio 
Management Stockholm AB (50 %), HQ Private Equity 
Holding AB (50 %) och Nexum Loans AB (30%). 
Dessa redovisas därefter till verkligt värde och presen-
teras som Övriga aktier. 

koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartill-
skott i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell 
rapportering (UFR 2). Aktieägartillskott förs direkt 
mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier 
och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk 
innebörd. Koncernbidrag som är att jämställa med en 
utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att 
erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt 
redovisas över resultatet. Lämnat koncernbidrag och 
dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanse-
rade vinstmedel.
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not 2  ränteintäkter, MSEK 2010 2009

Övriga ränteintäkter 7 1

Summa ränteintäkter 7 1

Varav från finansiella poster ej värderade till verkligt värde 7 1

Av moderbolagets ränteintäkter avser 0,3 (0,8) MSEK ränteintäkter från koncernföretag.

not 3 räntekostnader, MSEK

Övriga räntekostnader -20 -21

Summa räntekostnader -20 -21

Varav från finansiella poster inte värderade till verkligt värde -20 -21

Av moderbolagets räntekostnader avser 0,0 (0,0) MSEK räntekostnader från koncernföretag.

not 4 nettoresultat av finansiella transaktioner INKLUSIVE UTDELNINGAR, MSEK

Utdelningar 0  1  

Nettoresultat av valutatransaktioner 0 0

Summa nettoresultat av finansiella transaktioner 0 1

Vinst/förlust uppdelat per värderingskategori

Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen - 1

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde - -

- 1

Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen avser instrument som innehas för handelsändamål. 
   
 

not 5 allmänna administrationskostnader, MSEK

Löner, rörlig ersättning och andra ersättningar -6 -4

Pensionskostnader 0 -

Sociala kostnader -2 -2

Andra personalkostnader 0 0

Summa personalkostnader -8 -6

IT-kostnader 0 0

Främmande tjänster -22 -4

Övriga allmänna administrationskostnader -1 0

Summa övriga allmänna administrationskostnader -23 -4

Summa allmänna administrationskostnader -31 -10
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not 5 forts.

löner, styrelsearvoden, andra ersättningar ocH sociala kostnader

2010 2009

koncernen, TSEK

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar

Rörlig 
ersättning

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar

Rörlig 
ersättning

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Sverige 6 874 0 2 151 212 5 905  - 1 809  - 

varav styrelser, koncernchef och 
övriga ledande befattningshavare 1 5 597 0 1 556 212 4 716 - 1 435 -

Information om löner och andra ersättningar i avvecklad verksamhet ingår inte i uppgifterna för koncernen på grund av ofullständig 
information.

moderbolaget, TSEK

Sverige 6 687  - 2 151  - 5 905  - 1 809  - 

varav styrelse, VD och övriga  
ledande befattningshavare 2 5 597 - 1 556 - 4 716 - 1 435 -

Vid årets slut fanns inga utestående pensionsförpliktelser för gruppen styrelse och VD i koncernen och moderbolaget. 
Uppsägnings tiden från företagets sida gentemot nuvarande verkställande direktören är 3 månader utan särskilt avgångsvederlag.

moderbolaget
Total ersättning (lön) till VD har utgått med  1 810 (1 836) TSEK. Pensionskostnaden för VD uppgick under året till  212 (0). Ersätt-
ning till styrelsens ordförande har utgått med 525 (600) TSEK och till övriga styrelseledamöter med sammanlagt  905 (968) TSEK.
     
    
dotterföretag    
I kvarvarande dotterföretag har ingen ersättning (lön) till nuvarande eller tidigare VD utbetalts under 2010.
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ersättningar etc. till styrelse, koncerncHef ocH koncernledning

principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Personer som är anställda och därmed erhåller 
lön i HQ erhåller ej styrelsearvode.
  Ersättning till koncernchef och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt tjäns-
tepension. Pensionsålder för koncernchef och övriga ledande befattningshavare är 65 år. Med övriga ledande befattningshavare 
avses de fyra personer som tillsammans med koncernchefen utgjorde koncernledningen under verksamhetsåret. För nuvarande 
koncernlednings sammansättning, se sid 53.

ersättning år 2010, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Totalt

Moderbolaget

Styrelse 2/9-31/12

  Leif Ljungholm, ordförande 125 - - - 125

  Matts Ekman, ledamot 75 - - - 75

  Björn Fernström, ledamot 75 - - - 75

  Lars-Erik Forsgårdh, ledamot 75 - - - 75

  Johan Thorell, ledamot 75 - - - 75

Styrelse 1/1-2/9

  Mats Qviberg, ordförande 400 - - - 400

  Stefan Dahlbo, ledamot 73 - - - 73

  Carolina Dybeck Happe, ledamot 75 - - - 75

  Thomas Erséus, ledamot 75 - - - 75

  Catharina Lagerstam, ledamot 18 - - - 18

  Curt Lönnström, ledamot 145 - - - 145

  Johan Piehl, ledamot 110 - - - 110

  Anne-Marie Pålsson, ledamot 33 - - - 33

  Pernilla Ström, ledamot 75 - - - 75

Koncernchef, Stefan Dahlbo 810 - - 212 1 022

Koncernchef, Mikael Köning 1 000 - - - 1 000

Övriga ledande befattningshavare, fyra personer (totalt) 2357 - - - 2 357

Summa moderbolaget 5 597 - - - 5 597

Från dotterförtag - - - - 0

Totalt 5 597 - - 212 5 809
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ersättning år 2009, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Totalt

HQ AB:s styrelse:

  Mats Qviberg, ordförande 600 - - - 600

  Stefan Dahlbo, ledamot 160 - - - 160

  Carolina Dybeck Happe, ledamot 100 - - - 100

  Thomas Erséus, ledamot 100 - - - 100

  Curt Lönnström, ledamot 220 - - - 220

  Johan Piehl, ledamot 188 - - - 188

  Anne-Marie Pålsson, ledamot 100 - - - 100

  Pernilla Ström, ledamot 100 - - - 100

Koncernchef Mikael König 1 836 - - - 1 836

Övriga ledande befattningshavare, sex personer (totalt) 1 312 - - - 1 312

Summa moderbolaget 4 716 4 716

Från dotterförtag - - - - -

Totalt 4 716 - - - 4 716

kommentarer till tabellerna
Där inget annat anges avser hela beloppet ersättning från moderföretaget. Med grundlön avses bruttolön (inklusive förändring 
semesterlöneskuld). Pensionskostnad avser inbetalda premier till tjänstepension enligt anställningsavtal samt enligt HQ:s plan. 
Styrelsen har ej erhållit någon ersättning utöver styrelse- och revisionskommittéarvode.

Rörlig ersättning
Inga avtal om rörlig ersättning fanns i kvarvarande verksamheter under 2010.

Finansiella instrument
HQ har under åren 2006 till 2008 utgivit personalkonvertibelprogram. Konvertibler har förvärvats till marknadsvärde. Ledningens 
innehav av aktier, konvertibler och optioner framgår av sid 49.

Avtal om framtida pension
Vid räkenskapsårets utgång fanns inga avtal om framtida pension i kvarvarande verksamheter.

Anställningsvillkor för nuvarande VD
Anställningen avser tillsvidareanställning på deltid, beräknad till 25%. VD:s lön för aktuellt deltidsarbete uppgår till 40.000 SEK per 
månad. Skulle arbetet väsentligt överstiga 25% skall överenskommelse träffas om en justering av ersättningen. Någon pension utgår ej 
på grund av anställningen. För avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader utan avgångsvederlag.

Beredning och beslutsprocess
Bolagets ersättningsutskott ansvarar för att bereda dels väsentliga ersättningsbeslut, dels beslut om åtgärder för att följa upp tillämp-
ningen av bolagets ersättningspolicy. Ersättningen till ledande befattningshavare fastställs av styrelsen. Från september finns inget 
ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet handlägger ersättningsfrågorna.

not 5 forts.
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arvode ocH kostnadsersättning till revisorer

Till moderbolagets revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar utgått för revisionsuppdrag, revision utanför uppdraget, 
skatterådgivning och övriga tjänster. 

      Koncernen      Moderbolaget

kvarvarande verksamheter, TSEK 2010 2009 2010 2009

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 845 - 845 -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - - -

Skatterådgivning - - - -

Övriga tjänster - - - -

Totalt ersättning 845 - 845 -

KPMG

Revisionsuppdrag 1 726 1 313 1 668 1 313

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 436 - 436 -

Skatterådgivning 280 - 280 -

Övriga tjänster - 36 - 36

Totalt ersättning 2 442 1 349 2 384 1 349

Totalt 3 287 1 349 3 229 1 349

noter

    
redovisning av könsfördelning i styrelsen ocH företagsledningen

moderbolaget
2010-12-31

Andel kvinnor, %
2009-12-31

Andel kvinnor, %

Styrelsen 0% 33%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Koncernen totalt

Styrelsen 0% 33%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

  2010   2009

medeltal anställda Totalt varav män Totalt varav män

moderbolag

Sverige 5 4 3 2

dotterbolag

Sverige - - - -

Summa 5 4 3 2

not 5 forts.
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Koncern Moderbolag

not 6  skatter, MSEK 2010 2009 2010 2009

aktuell skattekostnad

Skatt på årets resultat - 8 - -44

Skatt koncernbidrag - - - -1

Summa aktuell skattekostnad - 8 - -45

uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatteintäkt i aktiverat underskottsavdrag 2 - 2 -

Summa uppskjuten skattekostnad 2 -  2  -

Skatt på årets resultat 2 8 2 -45

analys av effektiv skattekostnad

Redovisat resultat före skatt -49 -34 -641 149

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -26% 13 -26,3% 9 -26% 169 26% -39

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader 0% 0 3,1% -1 39% -249 5% -7

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter 0% 0 -0,62% 0 -15% 94 -1% 1

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av 
uppskjuten skatt

22% -11 - 2% -11 0% -

Redovisad effektiv skatt -4% 2 -24% 8 0% 2 30% -45
 

förändring av uppskJuten skatt i temporära skillnader ocH underskottsavdrag

Koncernen 2009-12-31
Redovisat i rapport 

över totalresultat
Redovisat mot  

eget kapital
Avyttring  

av rörelse 2010-12-31

Immateriella anläggningstillgångar -92 0 - 921) 0

Emitterade värdepapper -4 2 - - -2

Underskottsavdrag - 2 - - 2

Skattefordringar/-skulder, netto -96 4 - 92 0

1) Denna post ingår i resultatet via beräkningen av vinst/förlust på avyttringen.

2008-12-31
Redovisat över 

över totalresultat
Redovisat mot  

eget kapital
Avyttring  

av rörelse 2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar -97 5 - - -92

Aktier, andelar och övriga tillgångar -1 1 - - 0

Emitterade värdepapper -3 -1 - - -4

Skattefordringar/-skulder, netto 101 -5 - - -96

Moderbolaget
Uppskjuten skatt om 2 (2) MSEK avser den del av emitterat värdepapper som redovisats mot eget kapital. Under 2010 har en upp-
skjuten skattefordran motsvarande den uppskjutna skatteskulden aktiverats. Skattefordran är hänförlig till en del av det under 2010 
uppkomna underskottet. Ej aktiverad skattefordran på under 2010 uppkomna underskott uppgår till 11 MSEK. 
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not 7  avvecklade verksamHeter ocH verksamHeter under avveckling

avvecklade verksamheter

I maj 2010 beslutade styrelsen om forcerad avveckling av tradingportföljen vilket ledde till ett avvecklingsresultat om 923 MSEK. 
Den den 8 juni såldes aktierna i HQ Fonder Sverige AB till Investment AB Öresund. Den 2 september såldes aktierna i HQ Bank 
AB till Carnegie Investment Bank AB. Dessa verksamheter redovisas från dessa tidpunkter som avvecklade verksamheter skild från 
den fortsatta verksamheten i enlighet med IFRS 5 och jämförelsetalen har också omarbetats. Resultateffekten från den avvecklade 
tradingverksamheten uppgick netto efter skatt till - 923 MSEK, resultateffekten från HQ Fonder uppgick till 268 MSEK inklusive kon-
cernmässigt resultat vid försäljning om 231 MSEK och resultateffekten från HQ Bank uppgick till -320 MSEK inklusive koncernmäs-
sigt resultat från försäljningen om -340 MSEK enligt nedanstående specifikationer.

tradingverksamheten 2010 jan–juni 2009 jan–dec

Intäkter -1 220 69

Kostnader -32 -29

Rörelseresultat -1 252 40

Skatt 329 -10

Resultat från avvecklad tradingverksamhet -923 30

HQ fonder

2010 1 jan–7 juni 2009 jan–dec

Intäkter 88 189

Kostnader -38 -89

Rörelseresultat 50 100

Skatt -13 -17

Resultat efter skatt 37 83

Koncernmässigt resultat vid försäljning 1) 231 -

Resultat från avvecklad verksamhet HQ Fonder 268 83

1) Inklusive skattefordran om 4 MSEK

HQ bank (exklusive tradingverksamheten)

2010 1 jan–2 sep 2009 jan–dec

Intäkter 338 538

Kostnader -307 -466

Rörelseresultat 31 72

Skatt -11 -25

Resultat efter skatt 20 47

Koncernmässigt resultat vid försäljning 1) -340 -

Resultat från avvecklad verksamhet HQ Bank -320 47

1) Inklusive skattefordran om 245 MSEK

Totalt avvecklade verksamheter -975 160

noter
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verksamheter under avveckling

I samband med försäljningen av HQ Bank till Carnegie den 2 september övertog Carnegie en skuld som HQ AB hade gentemot 
HQ Bank. Skulden om 101 MSEK motsvarande köpeskillingen för de aktieinnehav som Carnegie utan ytterligare köpeskilling har 
rätt att förvärva från HQ AB enligt avtal. Samtliga aktier i Stockholm Å.W. AB och HQ Fondförvaltning AB i likvidation samt aktiein-
nehav i United Securities AB, Optimized Portfolio Management Stockholm AB, HQ Private Equity Holding AB, Nexum Loans AB 
och Burgundy AB omfattas av avtalet.  Dessa verksamheter redovisas från den 1 oktober som avvecklade verksamheter skild från 
den fortsatta verksamheten i enlighet med IFRS 5 och jämförelsetalen har också omarbetats. Skulden om 101 MSEK för de per 
balansdagen ej levererade aktierna till Carnegie ingår bland i de 106 MSEK som redovisas som övriga skulder i moderbolaget. Mo-
derbolagets resultat från denna omvärdering vid förlust av bestämmande och betydande inflytande uppgår till 26 MSEK.  Utfallet i 
koncernen från avvecklingen av verksamheterna redovisas nedan.

verksamheter under avveckling

2010 1 jan–1 okt 2009 jan–dec

Intäkter 1 7

Kostnader -1 -7

Rörelseresultat 0 0

Skatt 0 0

Resultat efter skatt 0 0

Värdering av aktier till verkligt värde vid omklassificering 1) 33 -

Totalt verksamhet under avveckling 33 0

1) Efter att avtal träffats med Carnegie saknar HQ AB inflytande över verksamheterna och aktierna har därvid omvärderats till verkligt värde. Därför redovisas 
aktierna i kategorin ”finansiella tillgångar som kan säljas” enligt IAS 39. Verkliga värdet 101 MSEK har bestämts med utgångspunkt från priset i avtalet med 
Carnegie och hänförs till värderingsnivå 3 enligt IFRS 7.
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not 8  resultat per aktie

Resultat per aktie för totala, kvarvarande respektive avvecklade verksamheter.

          Före utspädning             Efter utspädning

2010 2009 2010 2009

Resultat per aktie, SEK -35,4 4,8 -35,4 4,8

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, SEK -1,7 -0,9 -1,7 -0,9

Resultat per aktie från avvecklade verksamheter och verksamheter 
under avveckling, SEK

-33,7 5,7 -33,7 5,7

Beräkning av de täljare och nämnare som använts vid beräkning av resultat per aktie anges nedan.

resultat, MSEK           Före utspädning             Efter utspädning

Periodens resultat -989 134 -989 135

Resultat från kvarvarande verksamheter, SEK -47 -26 -47 -26

Resultat från avvecklade verksamheter och verksamheter under 
avveckling, SEK

-942 160 -942 160

Ränta utspädande konvertibellån - - - -

Resultat efter konvertering -989 134 -989 135

vägt genomsnittligt antal aktier 2010 2009

Vägt genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 27 925 280 27 524 334

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning 27 925 280 27 524 334

utspädningseffekt
De tre kvarstående konvertibelprogrammen, som under åren 2006 till 2008  riktats till anställda inom HQ, kan medföra konverte-
ring om maximalt 1 950 600 aktier.  Under 2010 har ingen konvertering skett. Under 2009 gick löptiden ut för konvertibelprogram 
HQ KON 1, som lanserades 2006, och och 810 800 aktier konverterades.
Konvertibelprogrammen är i grunden konstruerade på samma sätt, men skiljer sig åt beträffande omfattning, löptid och ränta. 
På varje konvertibel, som vid konvertering skulle motsvara en stamaktie i bolaget, löper en ränta som uppgår till det belopp 
som utbetalats på stamaktie i bolaget i form av vinstutdelning eller annan värdeöverföring; dock lägst en garanterad ränta enligt 
nedanstående matris.

Inget av de tre kvarstående konvertibelprogrammen har haft någon utspädande effekt under 2010 och 2009.

Program
Utspädningseffekt  

(antal) 2010
Utspädningseffekt  

(antal) 2009 Löptid Konverteringsperiod Garanterad ränta

Bedömd 
marknads-

ränta

HQ KON 2 - - 070115-110131 101015-110130 6,0% 7,5%

HQ KON 3 - - 070601-110630
100719-100827, 
110215-110531 6,0% 7,5%

HQ KON 4 - - 080912-130930 101001-130915 7,0% 8,5%

not 9  utlåning till allmänHeten, MSEK 2010-12-31 2009-12-31

Utlåning till allmänheten - 3 487

Reserv för sannolika kreditförluster - -4

Summa utlåning till allmänheten - 3 483

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Koncernens osäkra fordringar 
uppgår till - (3,6) MSEK. Utlåning över belåningsvärde uppgick per 2010-12-31 till - (3,6) MSEK.
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not 9 forts. 2010-12-31 2009-12-31

lån till ledande befattningshavare

VD och vVD - -

Övriga styrelseledamöter - 43

Summa lån till ledande befattningshavare - 43

Samtliga lån, så kallade depåkontokrediter, är säkerställda med värdepapper till belåningsvärde.

avstämning av reserv för kreditförluster

Ingående balans per 1 jan -4 -7

Förändringar redovisade i resultaträkningen - 0

Reserver som tagits i anspråk för nedskrivningar - 3

Avyttring av dotterföretag 4

Utgående balans per 31 dec - -4

noter

not 11  aktier ocH andelar, MSEK

Aktier m m, noterade - 2 083

Aktier m m, onoterade - 21

Summa aktier och andelar - 2 104

Aktier och andelar är handelslager och har klassificerats såsom omsättningstillgångar.

not 12  resultat ocH andelar i koncernföretag, MSEK 2010 2009

Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning från dotterföretag 0 -

Erhållet koncernbidrag - 208

Resultat vid avyttring av koncernföretag -591 3

Årets nedskrivningar -1 -8

Resultat från andelar i koncernföretag -592 203

not 10  obligationer ocH andra räntebärande värdepapper

Reversfordran Carnegie 266 -

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 266  -  

I posten ”Obligationer och andra räntebärande värdepapper” ingår en reversfordran på Carnegie som erlades som likvid för 
aktierna i HQ Bank och som på likviddagen uppgick till 268 MSEK. Reversen motsvarar värdet av de utfärdade personalkonver-
tiblerna inklusive upplupen ränta på likviddagen. Reversens ränta och löptid motsvarar ränta och löptid på personalkonvertiblerna. 
Reversen är ställd som säkerhet för personalkonvertiblerna. Reversfordringen uppgår per 2010-12-31 till 266 MSEK varav upplu-
pen ränta utgjorde 9 MSEK. Kortfristig del av reversfordran exklusive upplupen ränta uppgick till 135 MSEK och långfristig del till 
123 MSEK.

 
Koncernföretag

Organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde
 (TSEK)

2010-12-31

Bokfört värde
 (TSEK)

2009-12-31

HQ Bank AB 556028-1239 Stockholm - - - - 265 300

HQ Fonder Sverige AB 556266-6049 Stockholm - - - - 524 967

HQ Fondförvaltning AB 556593-5540 Stockholm - - - - 2 598

Väring Capital AB 556706-3721 Stockholm 15 000 100 100 2 475 2 475

Stockholm Å.W AB 556693-2058 Stockholm - - - - 100

United Securities AB 556547-9309 Stockholm - - - - 7 354

Hagströmer & Qviberg Fond i Fond AB 556630-5842 Stockholm - - - - 2 000

Summa andelar i koncernföretag 2 475 804 794



HQ 2010

noter     37

noter

not 12 forts.

not 13  andelar i Joint ventures ocH intresseföretag, MSEK

Koncernen

Ackumulerade kapitalandelar 2010-12-31 2009-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 39 1

Förvärv av intressebolag - 39

Andel i intressebolagets resultat - -1

Omklassificering1) -39 -

Redovisat värde vid årets slut 0 39

1) Omklassificering har skett till övriga aktier, se även not 7.

Moderbolaget

 
Joint ventures och intresseföretag

Organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde,
 TSEK 2010-12-31

Bokfört värde, 
TSEK 2009-12-31

HQ Private Equity Holding AB 556741-1987 Stockholm 100 400 60 50 0 600

Nexum Loans AB 556741-1813 Stockholm 100 000 30 30 0 30

Optimized Portfolio Manage-
ment Stockholm AB 556648-6832 Stockholm 1 000 000 50 50 0 47 403

Summa andelar i joint ventures och intressebolag 0 48 033

Moderbolaget

2010-12-31 2009-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 1

Investeringar i joint ventures och intressebolag - 64

Omklassificering1) -65 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0  65  

Ingående ackumulerade nedskrivningar -17 0

Årets nedskrivningar - -17

Omklassificering1) 17 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -17 

Utgående bokfört värde 0  48  

1) Omklassificering har skett till övriga aktier, se även not 7.

2010-12-31 2009-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 813 880

Lämnade aktieägartillskott 950 -

Investeringar i koncernföretag - -

Likvidation av dotterbolag - -

Avyttring av dotterbolagsaktier -1 751 -67 

Omklassificering1) -10 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 813

Ingående ackumulerade nedskrivningar -8  -   

Årets nedskrivningar -1 -8 

Avyttring av dotterbolagsaktier  9   - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -8 

Utgående bokfört värde 2 805

1) Omklassificering har skett till övriga aktier, se även not 7.

Moderbolagets vinst från försäljningen av HQ Fonder uppgick till 329 MSEK och förlust från försäljningen av HQ Bank uppgick till 947 MSEK.
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not 14  immateriella anläggningstillgångar, MSEK  

Förvärvade immateriella tillgångar

ackumulerade anskaffningsvärden
Allokerade imma-
teriella tillgångar Goodwill

System- 
utvecklings- 

 utgifter Totalt

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-01-01 394 229 38 661

Försäljningar och utrangeringar -7 - -1 -8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-12-31 387 229 37 653

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2010-01-01 387 229 37 653

Försäljningar och utrangeringar -387 -229 -37 -653

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2010-12-31 0 0 0 0

noter

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2009-01-01 -39  -  -3 -42

Försäljningar och utrangeringar - - 1 1

Årets avskrivningar -14 - -8 -22

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2009-12-31 -53  -  -10 -63

Ingående ackumulerade avskrivningar 2010-01-01 -53  -  -10 -63

Försäljningar och utrangeringar 53 - 10 63

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2010-12-31 0 - 0 0

bokfört värde

Per 2009-01-01 355 229 35 619

Per 2009-12-31 334 229 27 590

Per 2010-01-01 334 229 27 590

Per 2010-12-31 0 0 0 0

allokerade immateriella anläggningstillgångar
Per 2009-12-31 inkluderade anskaffningsvärdena främst kundrelationer 235 MSEK, distributionsavtal 71 MSEK och 
varumärken 64 MSEK hänförliga till HQ Fonder. Kundrelationerna har skrivits av över 20 år. För distributionsavtal och 
varumärken har nyttjandeperioden bedömts obestämbar och ingen avskrivning har skett.

goodWill
Per 2009-12-31 avsåg 226 MSEK HQ Fonder.

nedskrivningsprövning
2009 genomfördes nedskrivningsprövning för immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Återvin-
ningsvärdet bestämdes som nyttjandevärdet och inget nedskrivningsbehov påvisades.
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not 15  materiella tillgångar, MSEK

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-01-01 69

Investeringar 5

Försäljningar och utrangeringar -6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-12-31 68

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2010-01-01 68

Försäljningar och utrangeringar -68

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2010-12-31 0

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2009-01-01 -49

Försäljningar och utrangeringar 6

Årets avskrivningar -8

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2009-12-31 -51

Ingående ackumulerade avskrivningar 2010-01-01 -51

Försäljningar och utrangeringar 51

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2010-12-31 0

bokfört värde

Per 2009-01-01 20

Per 2009-12-31 17

Per 2010-01-01 17

Per 2010-12-31 0

not 16  övriga tillgångar, MSEK 2010-12-31 2009-12-31

Fondlikvidfordringar, brutto - 296

Avgår: Nettningsbara fondlikvidfordringar - -91

Innehavda aktierelaterade optioner - 2 322

Övrigt 0 23

Summa övriga tillgångar 0 2 550

  

 

noter



HQ 2010

40     noter

not 17  emitterade värdepapper, MSEK

De tre kvarstående konvertibelprogrammen, som under åren 2007 till 2008 riktats till anställda inom HQ, kan medföra konvertering 
om maximalt 1 950 600 aktier. Konvertibelprogrammen är i grunden konstruerade på samma sätt, men skiljer sig åt beträffande 
omfattning, löptid och ränta. På varje konvertibel, som vid konvertering skulle motsvara en stamaktie i bolaget, löper en ränta som 
uppgår till det belopp som utbetalats på stamaktie i bolaget i form av vinstutdelning eller annan värdeöverföring; dock lägst en 
garanterad ränta enligt nedanstående matris.

not 18  övriga skulder, MSEK 2010-12-31 2009-12-31

Fondlikvidskulder, brutto - 1 095

Avgår: Nettningsbara fondlikvidskulder - -91

Utställda aktierelaterade optioner - 3 256

Utställda valutaoptioner  -   -  

Aktierelaterade terminer med negativt värde - 2

Värdepapperslån - 760

Övrigt 5 43

Summa övriga skulder 5 5 065

   2010-12-31    2009-12-31

Derivat Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Derivat för handelsändamål

Aktierelaterade instrument

 Optioner - - 2 322 3 256

 Terminer - - 0 2

Summa - - 2 322 3 258

noter

Omfattning (antal) Bokfört värde

Program 2010 2009 Löptid Konverteringsperiod
Garanterad 

ränta
Bedömd  

marknadsränta 2010 2009

HQ KON 2 787 400 787 400 070115-110131 101015-110130 6,0% 7,5% 93 92

HQ KON 3 195 500 195 500 070601-110630
100719-100827  
110215-110531 6,0% 7,5% 42 41

HQ KON 4 967 700 967 700 080912-130930 101001-130915 7,0% 8,5% 123 122

1 950 600 1 950 600 258 255

not 19  upplupna kostnader ocH förutbetalda intäkter, MSEK 2010-12-31 2009-12-31

Reserverad bonus - 63

Skuld sociala avgifter samt särskild löneskatt 0 37

Upplupna räntekostnader 9 76

Övrigt 3 121

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 297
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not 20  eget kapital 

Enligt bolagsordningen för HQ AB skall aktiekapitalet uppgå till lägst 40 000 000 SEK och högst till 160 000 000 SEK. 

moderbolaget Antal aktier
Kvotvärde, 
SEK/aktie Aktiekapital

Aktiekapital, 31 december 2009 27 925 280 2,5 69 813 200

Aktiekapital, 31 december 2010 27 925 280 2,5 69 813 200

koncernen
Per den 31 december 2010 omfattade det registrerade aktiekapitalet 27 925 280 (27 925 280) stamaktier med ett kvotvärde om 2,5 
(2,5) SEK per aktie. 

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. 

Verkligtvärdereserv
Verkligtvärdereserven inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram 
till dess att tillgången bokas bort från rapporten över finansiell ställning. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar redovisas 
dock i resultatet. 

Balanserade vinstmedel
Balanserat resultat inklusive årets resultat omfattar intjänade vinstmedel i moderbolag och dess dotterbolag. Tidigare avsättningar 
till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna egetkapitalpost.

Utdelning 
Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Vid utgången av 
2010 saknar bolaget utdelningsbara vinstmedel. För 2009 uppgick utdelningen till 168 MSEK motsvarande 6 SEK per aktie.

moderbolag 
Fond för verkligt värde 
Fond för verkligt värde utgörs av verkligtvärdereserv. Se beskrivning ovan. 

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats samt årets resultat 
och utgör det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 

bundet och fritt eget kapital i koncernen
För att uppfylla kravet i ÅRKL 7 kap. 7 § lämnas upplysning om koncernens eget kapital uppdelat i bundet och fritt. Aktiekapital 70 
(70) MSEK utgör bundet eget kapital. Övrigt kapital avser ansamlad förlust (fritt eget kapital) -15   (1 140) MSEK.

kapitalhantering
Koncernens egna kapital definieras som redovisat eget kapital, inklusive minoritetsintressen. Vid utgången av 2010 saknar bolaget 
utdelningsbara medel. Per den 31 december 2010 finns det inte något kapitaltäckningskrav.
 

Nedanstående text avser 2009 och är tagen från årsredovisningen för 2009. 
Styrelsen för HQ har fastställt en utdelningspolicy som innebär att HQ skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av 
bolagets vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 80 procent av vinsten 
överföras till aktieägarna.

Dotterbolagen HQ Bank, HQ Fonder Sverige och United Securities samt koncernen som helhet (den finansiella företagsgrup-
pen) var underställda externa påtvingade kapitalkrav. Kapitalhanteringen på grund av dessa krav återfinns i not 22 gällande ”Risker, 
riskhantering och kapitaltäckningsanalys.

noter



HQ 2010

42     noter

not 21  finansiella instrument, MSEK

tillgångar per 2010-12-31
Låne- och kund-

fordringar3
Trading- 

portföljer 1

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas Totalt
Verkligt 

värde

Kassa

Utlåning till kreditinstitut 63 - - 63 63

Utlåning till allmänheten 2) 0 - - 0 0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 266 - - 266 266

Upplupna intäkter 1 - - 1 1

Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling - - 101 101 101

330 - 101 431 431

skulder per 2010-12-31
Trading- 

portföljer 1
Övriga finan-

siella skulder3 Totalt
Verkligt 

värde

Emitterade värdepapper 4) - 258 258 258

Övriga skulder

  Derivatinstrument - - 0 0

  Värdepapperslån - - 0 0

  Övriga skulder - 5 5 5

Upplupna kostnader - 12 12 12

Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling 101 101 101

- 0 376 376 376

tillgångar per 2009-12-31
Låne- och kund-

fordringar3
Trading- 

portföljer 1

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas Totalt
Verkligt 

värde

Kassa

Utlåning till kreditinstitut 3 645 - - 3 645 3 645

Utlåning till allmänheten 2) 3 483 - - 3 483 3 487

Aktier och andelar - 2 093 11 2 104 2 104

Övriga tillgångar

  Derivatinstrument - 2 322 - 2 322 2 322

  Övriga tillgångar 225 - - 225 225

Upplupna intäkter 40 - - 40 40

 7 393 4 415 11 11 819 11 823

skulder per 2009-12-31
Trading- 

portföljer 1
Övriga finan-

siella skulder3 Totalt
Verkligt 

värde

Skulder till kreditinstitut 2) - 2 085 2 085 2 088

Inlåning från allmänheten - 3 535 3 535 3 535

Emitterade värdepapper 4) - 255 255 255

Övriga skulder

  Derivatinstrument 3 258 - 3 258 3 258

  Värdepapperslån 760 - 760 760

  Övriga skulder - 1 032 1 032 1 032

Upplupna kostnader - 172 172 172

4 018 7 079 11 097 11 100

1) Finansiella tillgångar respektive finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, innehav för handelsändamål.

2)  Vid beräkning av verkligt värde avseende utlåning till allmänhet samt skuld till kreditinstitut till fast ränta har diskonterade kassaflöden beräknats med 
swapräntan för återstående löptid inklusive marginal per bokslutsdagen används.

3) För dessa poster, exklusive fasträntelån i skulder till kreditinstitut och utlåning till allmänheten, antas verkligt värde sammanfalla med bokfört värde.

4) Emitterade värdepapper är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. De antas överensstämma med verkligt värde.

Moderbolagets finansiella instrument klassificeras uteslutande som lånefordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas, 
fördelade på posterna utlåning till kreditinstitut med  60 (25), aktier och andelar - (11) respektive aktier och andelar inkluderade i  

noter
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noter

tillgångar hänförliga till verksamhet under avveckling med 101 (0).
 

finansiella instrument till verkligt värde

Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker

Tillgångar per 2010-12-31

Instrument med 
publicerade prisnote-

ringar (Nivå 1)

Värderingstekniker base-
rade på observerbara 

marknadsdata (Nivå 2)

Värderingstekniker base-
rade på icke observerbara 

marknadsdata (Nivå 3) Totalt

Aktier och andelar 1) - - 101 101

Skulder per 2010-12-31 - - - -

Tillgångar per 2009-12-31 2)

Aktier och andelar 2 093 - - 2 093

Derivatinstrument 42 484 1 796 2 322

Skulder per 2009-12-31 2)

Derivatinstrument 65 1 104 2 089 3 258

Värdepapperslån 760 - - 760

1) Inkluderade i tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling. Av värdet 101 mkr utgör 33 MSEK resultat under 2010 vid omvärdering till verkligt 
värde vid omklassificering från aktier i dotterbolag och aktier i intressebolag till övriga aktier. Resultatet 33 MSEK har redovisats i resultat från verksamheter 
under avveckling.

2) Dessa finansiella instrument har avvecklats 2010 eller har lämnat koncernen vid försäljning av dotterföretag.

känsligHetsanalys 2009-12-31 (enligt årsredovisningen 2009)

Volatilitetsförändring (procentenheter) –5 % 5 %

Resultatförändring (MSEK) 55 55

Känslighetsanalysen syftar till att åskådliggöra resultateffekten som uppstår vid förändring av antagen volatilitet, en så kallad vega-
analys. Analysen baseras på vega för de instrument som har värderats med värderingstekniker (nivå 3).

not 21 forts.
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not 22 risker, riskHantering ocH kapitaltäckningsanalys

Mot bakgrund av den ändrade verksamheten består riskerna numera i huvudsak av motpartsrisker i samband med reversfordran 
på Carnegie och placering av likvida medel samt ränterisk avseende likvida medel. Aktiekursrisk föreligger inte då pris är avtalat. 
Styrelsen beslutar om nivån för risktagandet i verksamheten och tar slutliga beslut utifrån förslag från VD. 

De risker HQ har att hantera är:

○ Likviditets-/finansieringsrisker
○ Legala risker
○ Operativa risker

likviditetsrisk/ finansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att HQ får svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Likviditetsrisk uppstår då tillgångar och skulder har olika 
löptid. Se även sid 8 under Utsikter och finansiering för fortsatt drift. Eftersom HQ AB inte bedriver någon operativ verksamhet och 
idag saknar löpande intäkter kan likviditetsbrist komma att uppstå under senare delen av 2011. Styrelse och ledning följer utveck-
lingen av bolagets egna kapital mot bakgrund av att verksamheten löpande går med förlust. Under förutsättning att årsstämman 
beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet bedöms inte en sådan situation föreligga att upprättande 
av kontrollbalansräkning erfordras. Frågan om kontrollbalansräkning kan dock komma att aktualiseras om inte kapitaltillskott tillförs 
bolaget.

legala risker
Legala risker härrör ur externa regelverk, främst lagstiftning och Finansinspektionens råd och anvisningar gällande för verksamheten. 
Bolagets ledning följer löpande upp att regelverket följs.

operativ risk
Operativ risk är risken för förluster till följd av bristande interna rutiner och kontroller. Arbetet med operativa risker innebär att 
HQ aktivt verkar för att eliminera dessa risker genom en fortlöpande uppdatering av rutiner och förbättringar i rapporteringen till 
ledningen.

försäkringar
HQ har tecknat ansvars- och brottsförsäkringar för verksamheten. Försäkringsskyddets storlek beslutas av styrelsen på förslag av 
VD i samarbete med extern konsult. Försäkringsskyddet omprövas årligen.

kapitalhantering
Förutom konvertibellånen är HQ helt finansierat med eget kapital.

kapitaltäckning 2009
Per 2010-12-31 finns inget kapitaltäckningskrav. I ÅR för 2009 angavs följande information: 

noter

koncernens kapitaltäckningsanalys, MSEK

Beräkning av kapitalkrav 2009-12-31

1. Beräkning av total kapitalbas

Primärt kapital (netto) 539

Supplementärt kapital (netto) 72

Total kapitalbas 611

2. Beräkning av kapitalkrav 

Grupper och vägningstal Kapitalkrav

Kapitalkrav för kreditrisk  117

Kapitalkrav för ränterisk 6

Kapitalkrav för aktiekursrisker 18

Kapitalkrav för valutakursrisker 8

Summa kapitalkrav för positionsrisk och valutakursrisk 32

Kapitalkrav för operativ risk 159
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not 22 forts.

noter

* Kreditrisker
Exponering2

årsgenomsnitt Exponering2

Medräknings-
bara säkerheter Exponering3

2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Stater och Centralbanker 266 92 0 92

Institutsexponeringar1 5 188 5 342 0 5 342

Företagsexponeringar 368 452 329 123

Hushållsexponeringar 334 347 213 133

Högriskposter 125 112 94 19

Övriga poster 193 150 0 150

Summa 6 474 6 495 636 5 859

2 Exponeringar utan hänsyn till effekterna av kreditriskskydd.     
3 Exponeringar med hänsyn till effekterna av kreditriskskydd. 

3. Beräkning av kapitaltäckningskvot- och grad 2009-12-31

Total kapitalbas 611

Totalt kapitalkrav 308

Kapitaltäckningskvot 1,98

Kapitaltäckningsgrad i procent 16

4. Beräkning av primärt kapital

Aktiekapital 70

Övrigt tillskjutet kapital 598

Reserver 4

Balanserad vinst inkl årets resultat 538

Föreslagen utdelning -168

Immateriella tillgångar och goodwill med avdrag för uppskjuten skatt -505

Primärt kapital 537

Den 1 februari 2007 infördes nya kapitaltäckningsregler i Sverige, Basel II. Reglerna bygger på den så kallade Baselöverenskom-
melsen och de införs inom hela EU. HQ använder schablonmetoden för beräkning av riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk. HQ 
har valt att använda den inplacering av kreditkvalitetssteg som offentliggjorts av Finansinspektionen baserat på den för respektive 
exponerings hemstats respektive exponerings hemstats kreditkvalitetssteg. HQ använder genomgående Fitch och Moodys rating.

* Kapitalkrav kreditrisk (Basel II) 2009-12-31

Institutsexponeringar1 85

Företagsexponeringar 10

Hushållsexponeringar 8

Högriskposter 2

Övriga poster 12

Summa kapitalkrav för kreditrisker 117
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not 23  ställda säkerHeter, eventualförpliktelser 
ocH övriga upplysningar, MSEK 2009-12-312010-12-31

koncernen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder,  
värdepapperslån och derivat 266 3 984

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter - 272

Ansvarsförbindelser - 0

åtaganden om framtida betalningar

Köpta värdepapper på termin - 1

Sålda värdepapper på termin - 125

Utställda optioner - 3 256

Summa - 3 382

övriga åtaganden

Klientmedelskonto - 211

moderbolaget
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder, värdepapperslån och derivat 1) 266 -
1) Reversfordran på Carnegie är pansatt som säkerhet för de utgivna personalkonvertiblerna.

övriga åtaganden
Aktier som redovisas under avvecklade verksamheter har HQ förbundit sig att vid anfordran överlämnas till Carnegie.

generellt borgensåtagande
Vid utgången av 2009 hade moderbolaget HQ AB tecknat generellt borgensåtagande för HQ Bank AB som upphörde vid försäljningen 
av banken 2010.

noter

not 24  närstående

Med närstående avses bolag och fysiska personer som HQ AB har möjlighet att utöva ett bestämmande eller betydande infly-
tande över eller företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller betydande inflytande på HQ AB. 
Även företag som står under samma bestämmande eller betydande inflytande som HQ AB står under inbegrips i kretsen av när-
stående. Se vidare not 12 och 13 där de dotterbolag, joint ventures och intressebolag som som anses som närstående framgår. 

HQ AB  sålde den 8 juni 2010 HQ Fonder Sverige AB till Investment AB Öresund för 850 MSEK i syfte att omedelbart stärka 
kapitalbasen och möjliggöra den forcerade avvecklingen av tradingverksamheten. Samtidigt fick HQ AB en option att återköpa 
HQ Fonder fram till och med den 30 mars 2011. Denna option överläts till HQ Bank AB den 28 juni 2010. Den 28 juni 2010 
beslutade bolagsstämman i HQ Bank AB om en emission av preferensaktier, riktad till bland andra Investment AB Öresund. En 
extra bolagsstämma i HQ AB den 28 september 2010 beslutade att godkänna överlåtelsen av aktierna i HQ Fonder Sverige AB till 
Öresund samt godkänna emissionen av preferensaktier i HQ Bank AB. 

 Den 29 juni 2010 erhöll HQ AB ett förskott om 200 MSEK från Investment AB Öresund samt om 35 MSEK från familjen 
Qviberg på den kommande nyemissionen som avsågs genomföras under hösten 2010. Detta förskott tillfördes HQ Bank AB i syfte 
att uppnå en stärkt kapitalbas och kapitaltäckning tills den planerade nyemissionen var genomförd. Samtidigt omvandlade Öresund 
ett tidsbundet förlagslån till HQ Bank AB om 150 MSEK till ett evigt förlagslån. Dessutom erhöll HQ Bank ett evigt förlagslån om 
21 MSEK från familjen Qviberg. HQ AB:s innehav i HQ Bank AB uppgick efter emissionen av preferensaktier till 90,1 procent av 
aktiekapitalet.

Ytterligare beskrivning av detta finns i förvaltningsberättelsen på sidan 6 och framåt. I den kvarvarande verksamheten har det 
inte förekommit några närståendetransaktioner. I den avvecklade verksamheten har större aktieägare haft sedvanliga kundrelationer 
med HQ Bank AB innefattande aktie- och derivathandel, in- och utlåning samt lån av värdepapper. Uppgifter om transaktioner med 
närstående fysiska personer (styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas i not 5 under rubriken ”Ersättningar etc till 
styrelse, koncernchef och koncernledning”. Intäkter och kostnader från denna grupp kan förekomma som courtage, ränteintäkter 
och räntekostnader, men uppgår till förhållandevis låga belopp och villkoren är satta på marknadsmässiga grunder. 
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not 25  Händelser efter balansdagen 

Flera av de frågor och förhållanden för vilka redogörelse lämnas i förvaltningsberättelsen berör såväl 2010 som 2011. Nedan 
återfinns en kortfattad översikt av de händelser som inträffat efter balansdagen och där en närmare beskrivning återfinns ovan.
 
○  Carnegie Investment Bank AB har i början av 2011 påkallat sin rätt att överta HQ AB:s aktier i till HQ Bank AB verksamhets-

anknutna bolag.

○  Krav på återbetalning av erhållen utdelning har den 28 februari 2011 riktats mot de tidigare styrelseledamöterna samt ledamö-
terna närstående personer och bolag liksom vissa ledande befattningshavare. 

○  Under förutsättning av årsstämmans godkännande kommer skadeståndstalan att väckas i juni 2011 mot tidigare befattningsha-
vare i HQ AB och HQ Bank AB.

○  HQ AB har den 1 april 2011 inlämnat ett överklagande av Kammarrättens dom att förvägra bolaget talerätt mot Finansinspek-
tionens beslut om tillståndsindragning för HQ Bank AB.  

○  HQ AB inlämnade den 10 mars 2011 en skrivelse till Revisorsnämnden i vilken bolaget utvecklar sin inställning i disciplinären-
det avseende KPMG och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors, tidigare revisor i HQ AB och HQ Bank AB.

○  NASDAQ OMX Stockholm AB har efter granskning av HQ AB:s årsredovisning för 2009 överlämnat ett anmärkningspåstående 
till börsens disciplinnämnd. 

○  Ett konvertibelt förlagslån återbetalades den 31 januari 2011 med 92 MSEK.

○  Lennart Svensson tillträdde som VD i HQ AB den 1 januari 2011.

○  Styrelsen kommer vid årsstämman att lägga fram förslag om en minskning av bolagets aktiekapital med 67 020 672 kr, varav 
29 028 886 kr för förlusttäckning och 37 991 786 kr för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. 
Aktiekapitalet uppgår därefter till 2 792 528 kr. Registrering av aktiekapitalminskningen beräknas ske senast i slutet av augusti. 

noter
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till årsstämman i HQ ab (publ), Org.nr 556573-5650

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i HQ AB för år 2010. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna [5-47]. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsre-
dovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Räkenskapsåret 2009 har reviderats av annan revisor som den 11 mars 2010 avlämnat revisionsberättelse utan an-
märkning. Vi har tillträtt som revisorer den 28 september 2010 samtidigt som en ny styrelse tillsatts. Såsom framgår 
av förvaltningsberättelsen hade HQ AB vid denna tidpunkt avyttrat de väsentliga dotterbolagen HQ Bank AB och 
HQ Fonder Sverige AB. Dessa omständigheter samt andra begränsningar i underlag till redovisningen och styrel-
sebeslut har som framgår nedan inneburit begränsningar i vår möjlighet att genomföra revisionen i enlighet med 
god revisionssed. Med reservation för denna begränsning har revisionen utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefat-
tar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprät-
tat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Enligt RS 510 (Förstagångsrevisioner – Ingående balanser) ska tillträdande revisor inhämta tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis om huruvida de ingående balanserna innehåller några felaktiga uppgifter som väsentligt 
påverkar årsredovisningen för innevarande period, huruvida föregående periods utgående balanser har förts över till 
innevarande period på ett riktigt sätt eller justerats, vid behov, samt huruvida lämpliga redovisningsprinciper har 
använts konsekvent eller om ändringar i redovisningsprinciper är rätt redovisade och tillräckligt upplysta om. 

Vi har i vår revision ej fått ta del av tillräcklig information kring de avyttrade dotterbolagens räkenskaper vilka utg jort 
en väsentlig del av de räkenskaper som legat till grund för såväl moderbolagets som koncernens ingående balanser. 
Vi har inhämtat information från föregående revisorer. Vi har inte kunnat bilda oss någon välgrundad uppfattning 
om de ingående balanserna i moderbolaget eller koncernen i enlighet med RS 510. Vi har inte heller, på grund av be-
gränsad tillgång till underlag och annan information, kunnat bedöma de affärshändelser som har skett i HQ Fonder 
Sverige AB och HQ Bank AB under 2010 fram till tidpunkten när dessa avyttrades från koncernen i juni respektive 
september 2010. Det är vår bedömning att dessa begränsningar i vår revision är väsentliga och innebär att vi inte kan 
uttala oss om vare sig resultaträkningen i HQ AB, rapport över totalresultatet i koncernen eller rapport över kassaflö-
den i koncernen. Vi bedömer också att uppgifterna avseende löner och ersättningar till styrelse, koncernchef, övriga 
ledande befattningshavare och övriga anställda är ofullständiga.

Mot bakgrund av ovanstående begränsningar i vår revision kan vi inte uttala oss om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Balansräkningen i moderbolaget ger, med undantag av den osäkerhet som anges nedan, en 
rättvisande bild av bolagets ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi kan inte uttala oss om huruvida 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits 
av EU och årsredovisningslagen och därmed huruvida den ger en rättvisande bild av koncernens resultat. Koncernens 
rapport över finansiell ställning ger en rättvisande bild i enlighet med IFRS. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
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Vi kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen i moderbolaget och rapporten 
över totalresultatet i koncernen. Med undantag för den osäkerhet som föreligger i moderbolaget avseende om fördel-
ningen mellan balanserad vinst och årets resultat är korrekt, tillstyrker vi att årsstämman fastställer balansräkningen 
för moderbolaget och rapporten över finansiell ställning för koncernen samt behandlar förlusten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Enligt RS 209 (Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning) ska moderföretagets revisor 
granska förvaltningen av moderföretaget, inklusive bland annat moderföretagets förvaltning av dotterföretag och 
koncernföretagens inbördes förhållanden. Moderföretagets revisor är inte skyldig att granska och uttala sig om 
förvaltningen hos enskilda dotterföretag. 

Finansinspektionen har i augusti 2010 återkallat HQ Bank AB:s tillstånd att driva bank- respektive värdepappersrö-
relse bland annat med motiveringen att bankens finansiella ställning redovisats felaktigt och att bankens riskhante-
ringssystem varit bristfälligt. Det har mot bakgrund av detta beslut funnits särskild anledning för oss att i vår revision 
granska hur verkställande direktör och styrelseledamöter i HQ AB under tiden fram till Finansinspektionens beslut 
har utfört sina förvaltningsuppgifter.

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen, om bolaget är moderbolag i en koncern, en skyldighet att fortlöpande bedöma 
koncernens ekonomiska situation. Av arbetsordningen i HQ AB framgår också att styrelsen haft ett ansvar för att 
HQ-koncernen hade erforderliga riskhanterings- och riskrapporteringssystem. Det kan konstateras från styrelseproto-
koll att moderbolagets och koncernens ekonomiska situation analyserats vid flera styrelsemöten. Vi har dock noterat 
att det av protokollen inte framgår om den verkställande direktören har rapporterat om koncernens risksituation på 
det sätt som fastlagts enligt punkten 3 i arbetsordningen för den verkställande direktören. I arbetsordningen anges 
att ”Verkställande direktören ska vid varje ordinarie styrelsemöte i erforderlig omfattning rapportera koncernens 
risksituation avseende såväl affärsrisker, operativa risker, legala och etiska risker samt fysiska risker. Rapportering ska 
ske genom såväl skriftlig som muntlig information.” Vidare har vi noterat att det inte med tydlighet framgår av sty-
relseprotokoll om styrelsens beslut har verkställts, eller om styrelsen i erforderlig omfattning har följt upp av styrelsen 
tidigare fattade beslut. Den slutsats vi drar, utifrån den begränsade information vi haft tillgång till vid vår revision för 
perioden innan vi tillträtt som revisorer, är att verkställande direktören och styrelsens ledamöter inte till alla delar 
synes ha följt de fastställda instruktionerna vad gäller styrelsearbetet. Detta innebär att det kan ifrågasättas om 
styrelsen i HQ AB fullg jort sin skyldighet att tillse att det fanns effektiva styr- och rapporteringssystem i koncernen. 

Ett särskilt väsentligt beslut under året har varit att avveckla den tradingportfölj som innehades av HQ Bank AB. 
Styrelsen i HQ AB har vid ett gemensamt styrelsemöte med styrelsen i HQ Bank AB, då båda styrelser var fulltaliga, 
den 17 maj 2010 beslutat om forcerad avveckling av tradingportföljen. Styrelsen i HQ AB har ett ansvar kring att 
värden på tillgångar i koncernen skyddas och att aktieägarna ej drabbas av onödigt stora ekonomiska konsekvenser 
av fattade beslut. Det ligger inte inom ramen för revisorns uppdrag att bedöma affärsmässigheten i fattade beslut. 
Däremot ska en revisor bedöma om styrelse och verkställande direktör kan anses ha agerat på ett oaktsamt sätt och 
därigenom skadat bolaget. Vid vår genomgång av den information vi erhållit kring avvecklingen av tradingportföljen 
i HQ Bank AB kan konstateras att styrelsen i HQ AB har varit informerad kring effekterna av avvecklingen. Det 
kan inte uteslutas att en avveckling som hade skett under andra former hade lett till ett annat resultat än det som 
uppstod.

Mot bakgrund av att vi valts till revisorer i september 2010 har vi inte löpande under räkenskapsåret kunnat följa de 
händelser som ägt rum i koncernen och har heller inte löpande kunnat inhämta nödvändig information från den 
verkställande direktören eller övriga styrelseledamöter. Våra möjligheter att granska och bedöma den tidigare sty-
relsens arbete har därmed varit starkt begränsade. Vi har i vår revision gått igenom samtliga styrelseprotokoll under 
2010, inhämtat information från tidigare revisorer samt varit i kontakt med några av de tidigare styrelseledamöterna 
samt en av de verkställande direktörerna. Styrelseprotokollen är emellertid kortfattade och det är på grund därav 
svårt att bilda sig en uppfattning om de diskussioner som förevarit och de överväganden som gjorts kring åtgärder 
som haft en väsentlig påverkan på moderbolagets och koncernens finansiella ställning. Mot bakgrund av detta och 
vad som framgår ovan kan vi varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman beviljar Carolina Dybeck Happe, Tho-
mas Erséus, Curt Lönnström, Johan Piehl, Pernilla Ström och Anne-Marie Pålsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Vi gör i detta avseende samma bedömning för styrelseledamöterna Mikael König (tillika verkställande direktör fram 
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till den 31 maj 2010), Mats Qviberg och Stefan Dahlbo (tillika verkställande direktör från och med den 31 maj 2010), 
men avstyrker med anledning av vad som anförs nedan att ansvarsfrihet beviljas för dessa.

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget meddelats vite för sen och ofullständig informationsgivning 
enligt NASDAQ OMX Regelverk för emittenter. Ansvaret för detta ligger på styrelsens ordförande respektive verkstäl-
lande direktör vid aktuell tidpunkt enligt fastställda arbetsordningar. Vitet utgör en ekonomisk skada för bolaget 
varför vi avstyrker att årsstämman beviljar Mats Qviberg, Mikael König och Stefan Dahlbo ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Catharina Lagerstam har varit styrelseledamot under perioden 15 april 2010 till och med den 24 maj 2010. Mot 
bakgrund av den korta tid Catharina Lagerstam varit styrelseledamot gör vi bedömningen att någon kritik inte 
rimligen kan riktas mot henne. Vi tillstyrker därför att årsstämman beviljar Catharina Lagerstam ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Vi tillstyrker att årsstämman beviljar de styrelseledamöter som valdes vid extra bolagsstämma den 28 september 
2010 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som framgår av förvaltningsberättelsen har fråga uppkommit om huruvida en olovlig vinstutdelning har genomförts 
under år 2010. På grund av den begränsning vi haft i revisionen kan vi inte bedöma om beslutet om vinstutdelning 
som har fattats under år 2010 har baserats på felaktig finansiell information eller om försiktighetsregeln ej tillämpats 
och om vinstutdelningen därmed kan anses ha varit i strid med aktiebolagslagens bestämmelser.

Vi vill fästa uppmärksamhet på information i förvaltningsberättelsen och i not 22 att styrelsen gör bedömningen 
att bolaget kommer att behöva någon form av kapitaltillskott under år 2011. Om finansiering inte kan erhållas i 
erforderlig utsträckning föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet.

Bolaget är grupphuvudman för en mervärdesskattegrupp. Vi har inte kunnat stämma av mervärdesskattekontot 
men, kan konstatera att det under året förelegat brister i redovisning och inbetalning av mervärdesskatt. Bolaget har 
vidtagit åtgärder för att utreda omfattningen av bristerna samt att vidta rättelse.

Stockholm den 10 maj 2011

Ernst & Young AB

Jan Birgerson
Auktoriserad revisor

Bifogade handlingar till revisionsberättelsen ovan:
1 Kopia av tidigare revisors anmälan enligt 9 kap 23 § och 9 kap 23 a § aktiebolagslagen 
2 Kopia av underrättelser från HQ AB enligt 9 kap 23 a § aktiebolagslagen
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detta är en avskrift

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

2010-09-14

Anmälan om förtida avgång jämte redogörelser enligt 9 kap 23 och 23a §§ aktiebolagslagen för HQ AB (publ) 
och HQ Bank AB, organisationsnummer 556573-5650 respektive 556028-1239

KPMG AB med Johan Dyrefors som huvudansvarig revisor (tillsammans ”vi”) får härmed anmäla att vi per dagens 
datum i förtid lämnar vårt uppdrag som revisor i HQ AB (publ) respektive HQ Bank AB.

Bakgrund
Finansinspektionen har i beslut 2010-08-27 återkallat vissa tillstånd för HQ Bank AB (”banken”) samt beslutat att 
verksamheten ska avvecklas. Finansinspektionens beslut innehåller kritik mot bankens styrelse och ledning gäl-
lande bland annat bankens redovisning, riskhantering och organisation. Mot bakgrund av sina ställningstaganden i 
beslutet enligt ovan har Finansinspektionen härefter givit in en anmälan till Revisorsnämnden för prövning av den 
genomförda revisionen.

Vi har vidare informerats av styrelsen i HQ AB (publ) att HQ AB (publ) kan komma att framställa skadeståndsan-
språk mot oss och att sådant krav även kan innefatta skada för HQ Bank AB. Vi har i anledning härav bestridit att 
skadeståndsskyldighet skulle kunna föreligga.

Prövning relaterad till den förtida avgången
Vi har att vid revisionen vara opartiska och självständiga. Detta prövas under uppdragets genomförande i enlighet 
med Revisorslagen, § 21 (den s k ”analysmodellen”). Vi har inom ramen för vår prövning att beakta hur vår ställ-
ning kan komma att uppfattas ur ett externt perspektiv. En faktor att överväga är Finansinspektionens anmälan till 
Revisorsnämnden, men även betydelsen av informationen avseende eventuella skadeståndsanspråk från HQ AB 
(publ) behöver beaktas.

Bedömning och slutsats
De förhållanden som framgår ovan innebär att vår opartiskhet och självständighet kan anses vara ifrågasatt ur ett 
externt perspektiv och därmed ytterst vår vilja och förmåga att lämna oberoende yttranden över förvaltningsåtgärder 
och finansiella rapporter. Vår slutsats är därför att vi inte kan kvarstå som revisor i bolagen.

Redogörelse för iakttagelser enligt 9 kap 23 § (hittillsvarande iakttagelser under löpande år)
Det har av Finansinspektionens beslut enligt ovan framgått att Finansinspektionen bland annat funnit att organisa-
tionen och redovisningen i HQ Bank AB varit behäftad med brister.

Styrelsen i HQ AB (publ) har i maj 2010 beslutat om forcerad avveckling av tradingportföljen. Beslutet kommu-
nicerades den 26 maj 2010. Den slutliga avvecklingsförlusten, som kommunicerades den 29 juni 2010, översteg 
väsentligt de initialt offentliggjorda bedömningarna.

Åtgärder och omständigheter kring den forcerade avvecklingen samt organisation och redovisning faller inom ra-
men för revisorns granskning av styrelsens och VDs förvaltning avseende år 2010. Vid tidpunkten för avgivandet av 
detta yttrande har vi inte genomfört sådana granskningsåtgärder som varit ägnade att utgöra slutligt underlag för 
att ta ställning till frågor om styrelsens och VDs förvaltning under 2010 och vi kan därmed inte redogöra för några 
slutsatser eller lämna slutliga anmärkningar i denna redogörelse.

Några förhållanden som i övrigt föranleder anmärkning i denna redogörelse har inte kommit till vår kännedom.

Stockholm som ovan

KPMG AB

Johan Dyrefors Annacari Astner Wimmerstedt
auktoriserad revisor vice verkställande direktör

cc:
Styrelsen för HQ AB (publ) respektive HQ Bank AB
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detta är en avskrift

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Diarienummer: 466934/10

Skäl till revisors förtida avgång enligt 9 kap. 23a § aktiebolagen

KPMG AB med Johan Dyrefors (pers.nr. 690314-1619) som huvudansvarig revisor har per den 14 september 2010 
anmält att de i förtid lämnar sitt uppdrag som revisor i HQ AB (publ), 556573-5650. Nedan anges skälen härtill.

Finansinspektionen har den 27 augusti 2010 återkallat tillstånd för HQ AB:s dotterbolag HQ Bank AB att bedriva 
bankrörelse, värdepappersrörelse etc. och i samband med detta har Finansinspektionen givit in en anmälan till 
Revisorsnämnden för prövning av den genomförda revisionen. Vidare har styrelsen i HQ AB meddelat att bolaget 
kan komma att framställa skadeståndsanspråk mot KPMG. Med anledning av ovanstående har därmed KPMG AB 
med huvudansvarig revisor Johan Dyrefors valt att lämna sitt uppdrag i förtid.

Bifogas avgående revisors redogörelse för vad han funnit vid sin granskning under den del av räkenskapsåret som 
han haft uppdraget samt KPMG:s skäl till den förtida avgången, bilaga 1.*
Stockholm den 21 september 2010

HQ AB (publ)

Stefan Dahlbo
verkställande direktör

*Bilaga 1 är samma handling som återges på sid 51.
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leif ljungholm
Styrelseordförande, född 1945, jur kand, 
advokat. Advokat och delägare vid Advokat-
firman Glimstedt i Malmö. Verksam inom 
affärsjuridik, särskilt insolvensrätt samt 
skiljemannauppdrag och offentlig försvarare 
i s.k. ekobrottsmål. Ledamot av Advokat-
samfundets Disciplinnämnd, Advokatsam-
fundets Valberedning, styrelseledamot i 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig 
forskning samt i Raoul Wallenberg Institutet 
för mänskliga rättigheter och humanitär 
rätt. Leif Ljungholm är oberoende gentemot 
bolaget och större ägare. Aktieinnehav per 
31 december 2010: 0 aktier.

björn fernström
Ledamot, född 1950, civilekonom, tidigare 
auktoriserad revisor. Fernström är styrel-
seledamot i Burgundy AB, A-Com Sjöö 
Sandström Sweden AB, Aktiebolaget för 
Varubelåning AB, Kopylovskoye AB samt BO 
Excellent AB. Björn Fernström är oberoende 
gentemot bolaget och större ägare. Aktiein-
nehav per 31 december 2010: 0 aktier.

Johan thorell
Ledamot, född 1970, civilekonom. Styrel-
seledamot i bl.a. AB Sagax och Fastighets 
AB Bromma Center Södra. Johan Thorell 
är oberoende gentemot bolaget och större 
ägare. Aktieinnehav per 31 december 2010: 
0 aktier.

matts ekman
Ledamot, född 1946, civilekonom, MBA. 
Styrelseordförande i Handelshuset Ekman 
& Co samt styrelseledamot i Intrum Justitia, 
Investment AB Öresund, Profoto AB, 
Spendrup Invest AB, EMANI samt Carnegie 
Fonder (sedan 30 juni 2010). Matts Ekman 
är oberoende gentemot bolaget. Aktieinne-
hav per 31 december 2010: 4 000 aktier.

lars-erik forsgårdh
Ledamot, född 1942, ekonomie doktor i före-
tagsekonomi, redovisning och finansiering. 
Forsgårdh är ordförande för Ägarfrämjan-
det, Aktiefrämjandet, StyrelseAkademien 
Sverige och ATS Finans Holding AB samt 
ledamot för Kollegiet för Svensk Bolagsstyr-
ning och Skagenfondene AS. Lars-Erik Fors-
gårdh är oberoende gentemot bolaget och 
större ägare. Aktieinnehav per 31 december 
2010: 0 aktier.

styrelse

företagsledning

lennart svensson
VD, född 1945: Aktieinnehav per 31 decem-
ber 2010: 0 aktier.

gösta lundgren
CFO, född 1955: Aktieinnehav per 31 decem-
ber 2010: 0 aktier.

ernst & young ab
Huvudansvarig revisor: Jan Birgerson, född 
1954.

revisorer
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fakta ur bolagsordningen

bolagets firma

Bolagets firma är HQ AB. Bolaget är publikt (publ).

styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio leda-
möter med högst två suppleanter.

verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga 
och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver 
finansiell verksamhet såsom värdepappersrörelse, 
bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva 
därmed förenlig verksamhet.

aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 000 000 
SEK och högst 160 000 000 SEK.

räkenskapsår

Bolagets verksamhetsår skall omfatta 1 januari 
–31  december.

avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.

övriga upplysningar

Bolagsordningen antogs på extra bolagsstämma den 
20 november 2006. Bolagsordningen i sin helhet finns 
tillgänglig på HQ:s hemsida, www.hq.se. 

Bolagets registreringsnummer är 556573-5650. Bolaget 
inregistrerades hos Bolagsverket den 17 september 
1999 och har drivit verksamhet från och med 1999. 

kommande rapporttillfällen

årsstämma

årsstämma 

HQ:s årsstämma hålls tisdagen den 24 maj 2011 kl 
11.00, på NALEN, Regeringsgatan 74, Stockholm.

rätt att delta i årsstämman 

Rätt att delta i HQ:s årsstämma har aktieägare som

dels
är införd i aktieboken onsdagen den 18 maj 2011

dels 
senast kl. 16.00 onsdagen den 18 maj 2011 anmäler sitt 
deltagande vid årsstämman till HQ.

Hur sker ägarregistering?

HQ:s aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Endast 
ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens 
eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förval-
tarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstäm-
man fordras att aktierna är registrerade i eget namn 
senast den 18 maj 2011. Det institut som förvaltar 
aktierna kan assistera med omregistrering.

Hur sker anmälan?

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via 
HQ:s webbplats www.hqab.se, per telefon 08-402 90 
66 mellan kl.10.00-16.00, eller per post till:
HQ AB
Box 7832
103 98 Stockholm

Kvartalsrapport januari-mars 2011 20 maj 2011

Årsstämma 2011 24 maj 2011

Kvartalsrapport januari-juni 2011 31 augusti 2011

Kvartalsrapport januari-september 2011 30 november 2011
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dEfINItIoNEr 

Resultat per aktie efter skatt Årets resultat efter skatt med avdrag för minoritetens andel av årets resultat i förhållande 
till genomsnittligt antal utestående aktier under året, före respektive efter utspädning. Vid 
beräkning av utspädningseffekt justeras årets resultat och antalet aktier med hänsyn till de 
belopp och antal de hade uppgått till om personalkonvertiblerna redan hade konverterats 
till aktier. Beräkningen av utspädningseffekten inkluderar endast konvertibler som ger en 
ökad utspädning. 

Eget kapital per aktie Eget kapital med avdrag för minoritetens andel av eget kapital i förhållande till antal utestå-
ende aktier före utspädning på balansdagen.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt med avdrag för minoritetens andel av periodens resultat i förhållande 
till genomsnittligt eget kapital på balansdagen.

Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt belopp för marknads- och kreditrisker.

Likvida medel I likvida medel ingår kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till 
kreditinstitut.

Nettoflöde av förvaltat kapital Inflöde minus utflöde av förvaltat kapital.

Tillväxt förvaltat kapital Nettoflöde av förvaltat kapital under perioden i förhållande till förvaltat kapital vid ingången 
av perioden.

Återkommande intäkter Räntenetto och förvaltningsarvoden med avdrag för provisionskostnader.
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