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Beslut i ärendet om revisionen av HQ AB och HQ Bank AB
Revisorsnämnden (RN) har den 14 februari 2014 fattat beslut i disciplinärendet som rör
auktoriserade revisorn Johan Dyrefors revision av HQ AB och HQ Bank AB avseende
räkenskapsåret 2007. RN har beslutat att avskriva ärendet innebärande att någon kritik inte
riktas mot Johan Dyrefors revisionsinsats.
RN:s utredning
RN har fått en anmälan från HQ AB mot auktoriserade revisorn Johan Dyrefors, verksam
inom KPMG, som gäller hans revision av HQ AB och HQ Bank AB under räkenskapsåret
2007. RN har gått igenom hela revisionsarbetet och tagit del av all dokumentation som
Johan Dyrefors har upprättat. RN har också i flera omgångar ställt frågor till Johan
Dyrefors. Johan Dyrefors har besvarat frågorna i ett antal inlagor till RN.
RN:s prövning
RN har prövat Johan Dyrefors revisionsarbete. Av detta följer att RN inte tar ställning till
de redovisningsfrågor som aktualiserats i vidare mån än vad som är nödvändigt för att
kunna bedöma revisionsarbetet.
RN har bedömt revisionsarbetet i sin helhet men har riktat särskild uppmärksamhet mot
Johan Dyrefors ställningstaganden inom följande områden:
•
•
•

värderingen av HQ Banks tradinglager
resultatföring av s.k. dag 1-resultat, och
utformningen av årsredovisningarna

RN:s bedömning av de frågor som behandlas i beslutet
Revisionerna har rymt svårbedömbara frågor om värderingen av HQ Banks tradinglager
och därtill anknytande frågor om resultatföring.
RN har bedömt att det inte finns grund för att kritisera Johan Dyrefors för att han förlitade
sig på HQ Banks interna kontroll.
RN har ansett att Johan Dyrefors har haft rimligt stöd för sin bedömning att den metod som
HQ Bank tillämpade var godtagbar enligt principen i redovisningsstandarden IAS 39 om
redovisning till verkligt värde och sin bedömning att bankens tolkning och användning av
observerbara marknadsdata låg inom ramarna för IAS 39.
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RN har inte funnit anledning att kritisera Johan Dyrefors för hans bedömning att HQ
Banks redovisning av dag 1-resultat var förenlig med IAS 39.
RN:s utredning har inte visat annat än att Johan Dyrefors hade grund för sin bedömning att
inte anmärka på årsredovisningarnas utformning i sina revisionsberättelser.
Utredningen har inte visat att Johan Dyrefors kan anses ha brutit mot god revisionssed när
han avgav revisionsberättelser utan avvikande från standardutformningen.
Upplysningar och frågor
Ytterligare upplysningar om ärendet kan lämnas av RN:s chef Anita Wickström,
08-783 18 82, 070-269 98 55, av RN:s chefsjurist Adam Diamant 08-783 18 97,
070-728 76 99, eller av föredraganden i ärendet revisionsdirektören Gunnar Abrahamsson,
08-783 18 90, 073-747 18 90.

