1 Inledning
Denna rapport innehå ller information om iZave AB1:s, 556677-0391 (”Bolaget”) risker, riskhantering och
kapital i enlighet med Finansinspektionens fö reskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar,
Finansinspektionens fö reskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker fö r kreditinstitut och
vä rdepappersbolag samt EU direktiv 2013/36/EU om behö righet att utö va verksamhet i kreditinstitut och om
tillsyn av kreditinstitut och vä rdepappersfö retag (”CRDIV”) samt EU fö rordning 575/2013 om tillsynskrav fö r
kreditinstitut och vä rdepappersfö retag (”CRR”) 2. Rapporten avser om inget annat nä mns fö rhå llanden per
2016-12-31.

1.1

ALLMÄNT

Bolaget grundandes 2005 och ä r ett svenskt rå dgivningsfö retag inom spar- och trygghetslö sningar. Bolaget
har tillstå nd att fö rmedla fö rsä kringar enligt lagen (2005:405) om fö rsä kringsfö rmedling och tillstå nd att
bedriva vä rdepappersrö relse enligt lagen (2007:528) om vä rdepappersmarknaden. Bolaget ä r anslutet till
InsureSec AB och SwedSec Licensiering AB. Bolaget stå r under tillsyn av Finansinspektionen.
Bolagets kä rnverksamhet ä r att tillhandahå lla en egen depå , fö rvalta 2 stycken fonder och 12 stycken
diskretionä ra mandat samt utgö ra ett servicebolag å t bolagets anknutna ombud. Fonderna och de diskretionä r
mandaten administreras av ett fondhotell, vilket lä gger ut fö rvaltningen till Bolaget. Bolaget bedriven ä ven
fö rsä kringsfö rmedling och investeringsrå dgivning samt utfö r tillhö rande transaktioner.
Bolaget har ingå tt avtal med ett flertal anknutna ombud som tillhandahå ller investeringstjä nster fö r bolagets
rä kning. De anknutna ombuden ä r utspridda på ett flertal orter i Sverige. Med stö d av Bolagets tillstå nd har de
anknutna ombuden rä tt att marknadsfö ra, distribuera och lä mna investeringsrå dgivning kring bolagets
produkter och tjä nster.
Bolaget med anknutna ombud har sammanlagt cirka 70 rå dgivare som alla ä r licensierade
investeringsrå dgivare och/eller fö rsä kringsfö rmedlare, 15 000 kunder samt 125 medarbetare.
Bolaget ä r ett dotterbolag till NewCap Holding A/S (nedan kallat ”NewCap”) som ä r noterat på Nasdaq OMX
Kö penhamn. NewCap bestå r av dotterbolag så som Monyx Asset Management AB, Monyx AB, AlphaCore
fonder, det Luxemburgbaserade servicebolaget Nordic Fund Services A.S., Factor Insurance Brokers AB samt
ett flertal fö rsä kringsfö rmedlarbolag m.m.
Bolaget har fö ljande anknutna ombud: iZave Stockholm AB (org. nr. 559043-4635), iZave Malmö AB (org. nr.
556799-5302), iZave Gö teborg AB (org. nr. 559043-7595), iZave Helsingborg AB (org. nr. 559048-3581), iZave
Uppsala AB (org. nr. 559074-5658), iZave Ryman AB (org. nr. 559089-5230), iZave JB AB (org. nr. 5590892567), iZave SG AB (org. nr. 559089-2641), iZave VT AB (org. nr. 559089-2609) och iZave ET AB (org. nr.
559089-2625).
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iZave AB hade fram till mars 2017 namnet Cerberus AB
Regelverken CRR och CRDIV benämns CRR/CRDIV tillsammans

iZave är ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar. Vi hjälper kunder med pensioner, sparanden, förvaltning, försäkringar, juridik och skatter. iZave AB med anknutna
ombud står under tillsyn av Finansinspektionen och samtliga rådgivare som är verksamma inom iZave är licensierade av SwedSec Licensiering AB och/eller InsureSec AB. iZave AB hade tidigare namnet
Cerberus AB.
www.izave.se

2 Organisation och riskhantering
Bilden nedan visar Bolagets organisatoriska struktur.

2.1

STYRELSEINFORMATION

Styrelsens uppdrag ä r att fö r aktieä garnas rä kning fö rvalta Bolagets angelä genheter. Styrelseledamö terna vä ljs
av aktieä garna fö r perioden frå n å rsstä mman fram till och med nä sta å rsstä mma. Styrelsearbetet styrs
huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som nä rmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter,
ansvarsfö rdelning inom styrelsen samt formen fö r styrelsesammanträ den. Styrelsens bestå r av sex ledamö ter
med styrelseordfö rande inkluderad. En av styrelseledamö terna ä r oberoende i fö rhå llande till Bolaget.
Nä r Bolaget tillsä tter nya styrelseledamö ter vä nder sig Bolaget till nä tverk och/eller externt
rekryteringsbolag.
Ytterligare information om styrelseledamö terna inklusive information om andra styrelseuppdrag finns
tillgä ngligt på Bolagets hemsida.

2.2

MÅNGFALD

Bolaget ser fö rdelar med att ha en diversifierad styrelse och ser må ngfald i styrelsen som en viktig
konkurrensfö rdel. Bolaget ska dä rfö r vid tillsä ttningen av styrelseledamö ter beakta en bred uppsä ttning
egenskaper och kunskaper vid tillsä ttningen av styrelseledamö ter, exempelvis å lder, kö n, geografiskt ursprung
samt utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid tillsä ttande av styrelseledamö ter och granskning av styrelsens
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sammansä ttning beaktas sä rskilt erfarenhet av den typ av verksamhet som Bolaget bedriver och att Bolagets
styrelse i sin helhet har tillrä cklig kunskap och erfarenhet fö r att leda Bolaget.

3 Ersättningspolitik
Styrelsen har antagit en ersä ttningspolicy. Policyn omfattar samtliga anstä llda i Bolaget. Policyn anger de
grundlä ggande principerna fö r hur Bolagets ersä ttningar ska faststä llas samt hur Bolaget identifierat de
anstä llda som har en vä sentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Vidare framgå r ä ven Bolaget
ersä ttningsstruktur, uppskjutande av rö rlig ersä ttning samt bortfall av ersä ttning fö r berö rd personal av
policyn. Bolaget anvä nder sig av rö rliga ersä ttningar i syfte att rekrytera kompentent personal. Rö rliga
ersä ttningar anvä ndas också fö r att belö na befintliga anstä lldas prestationer.
Ytterligare information om ersä ttningar finns tillgä nglig på Bolagets hemsida.

4 Riskhantering
Bolaget ska identifiera, mä ta, styra, internt rapportera och ha kontroll ö ver de risker som dess rö relse ä r
fö rknippad med. Vidare ska Bolaget anta aktuella och lä mpliga riktlinjer och rutiner fö r riskhantering i syfte
att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, samt vid behov faststä lla den
risknivå som kan accepteras. Bolaget har dä rfö r antagit riktlinjer fö r riskhantering och riskkontroll som
identifierar och hanterar de risker Bolaget ä r exponerat mot. Riktlinjerna utvä rderas och uppdateras minst
å rligen samt vid behov.
Bolagets funktion fö r riskkontroll (”Riskfunktionen”) stö djer Bolaget i arbetet med riskhanteringen. Det
å ligger ä ven Riskfunktionen att lö pande kontrollera att Bolagets arbete med att identifiera och minimera
risker ä r tillfredsstä llande och ä ndamå lsenlig. VD informerar och konsulterar lö pande Riskfunktionen i allt
vä sentligt som rö r verksamheten och som kan ha betydelse fö r funktionens fullgö rande av sin roll.

4.1

RISKHANTERINGSSYSTEM

Bolagets riskhanteringssystem utgö r ett verktyg fö r att kontinuerligt utvä rdera och bedö ma de risker som
Bolaget ä gnar sig å t i verksamheten. Riskhanteringssystemet ä r en del av Bolagets kontrollmiljö och ä r en
integrerad del av Bolagets beslutsprocesser samt bidrar till att må len fö r Bolagets verksamhet kan uppnå s
med en lä gre risk.
Riskhanteringssystemet innehå ller de strategier, processer och rapporteringsrutiner som ä r nö dvä ndiga fö r
att fortlö pande kunna identifiera, mä ta, hantera, kontrollera och rapportera de risker som verksamheten ä r
fö rknippad med. Bolaget har infö rt och infö r lö pande de metoder och rutiner som krä vs fö r att hantera de
risker som hä nfö r sig till Bolagets verksamhet.
Bolagets riskhanteringssystem ä r utformat fö r att tillmö tesgå interna behov samt externa regelverk. De
huvudsakliga bestå ndsdelarna i Bolagets riskhanteringssystem ä r
•
•
•
•
•
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Oberoende Riskfunktion
Interna regler fö r hantering av risk
Organisation och ansvar
Principer och må l fö r att styra och hantera risker inklusive riskaptit och risktolerans
Process fö r intern kapital och likviditetsutvä rdering (IKLU)

•
•
•

4.2

Rapporteringsrutiner
Riskhanteringsprocessen
Riskmä tningsmetoder

RISKAPTIT

Bolagets affä rsverksamhet har en stark kultur som betonar en lå g riskprofil med begrä nsat risktagande som
kan motiveras i affä rsbeslut och kalkylerad lö nsamhet. Riskhanteringen karakteriseras av fö rebyggande
å tgä rder som syftar till att fö rhindra eller begrä nsa risker och skadeverkningar.
Styrelsen fö rutsä tter att verksamheten beaktar konsekvenser som kan uppstå ur ett risk- och
complianceperspektiv vid affä rsbeslut. Fö r att maximera lö nsamheten, men samtidigt ha en acceptabel
risknivå ska verksamheten utnyttja och integrera resultatet av IKLU:n inom affä rsverksamheten.
Fö rvä ntad tillvä xt och lö nsamhet ska kunna uppnå s utan att den lå ga riskprofilen och risknivå n fö rä ndras.
Tillvä xt och lö nsamhet ska med hjä lp av; kompetenta investeringsrå dgivare, ett hö gkvalitativt produkt- och
tjä nsteutbud, konkurrenskraftiga priser och god service.

4.3

TRE FÖRSVARSLINJER

Bolagets riskhantering fö ljer roll- och ansvarsfö rdelningen enligt de tre fö rsvarslinjerna:
Fö rsta fö rsvarslinjen avser alla riskhanteringsaktiviteter som utfö rs av ledning och personal i linjearbete. Den
dagliga hanteringen av operativa risker ska ske ute i verksamheten, då verksamheten som tar risken ä ven ä ger
risken. Alla anstä llda har ett eget ansvar att bidra till en god riskkultur genom att efterleva Bolagets Riskpolicy
och ö vriga delar av det interna regelverk avseende Bolagets system fö r riskhantering.
Andra fö rsvarslinjen avser Risk- och Compliancefunktionen, som ska stö dja och kontrollera fö rsta
fö rsvarslinjens arbete med riskhantering och regelefterlevnad. Riskfunktionen genomfö r kontroller av att det
finns en riskmedvetenhet och acceptans fö r att hantera risker på daglig basis. Funktionen agerar ä ven
stö djande och arbeta fö r att verksamheten har de verktyg, system och rutiner som krä vs fö r att upprä tthå lla
den lö pande hanteringen av risker.
Tredje fö rsvarslinjen avser funktionen fö r internrevision som genomfö r oberoende och regelbunden ö versyn
av fö rvaltning, processer och system av interna kontroller, dvs. ett granskningsarbete av fö rsta och andra
fö rsvarslinjen.

4.4

STYRELSENS PRINCIPER OCH MÅL FÖR ATT STYRA OCH HANTERA RISKER

Bolaget ska hantera och utvä rdera sin exponering mot samtliga risker som verksamheten ä r utsatt fö r i
enlighet med fö ljande principer:
•
•
•
•
•
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En sund riskkultur tillsammans med en hö g riskmedvetenhet ska eftersträ vas inom hela Bolaget.
Varje medarbetare ska ha en god fö rstå else fö r den egna verksamheten och de risker som ä r
fö rknippade med denna.
Bolagets affä rsidé , vision samt vä rderingar ska vara utgå ngspunkter i riskhanteringen.
Det ska finnas tydliga och dokumenterade interna rutiner och kontrollsystem, vilka inkluderar ansvar
och befogenheter.
Nya eller fö rä ndrade tjä nster, produkter eller andra verksamhetsfö rä ndringar ska prö vas enligt en av
VD dokumenterad process (NPAP, New Product Approval Process).

•
•
•
•
•
•

4.5

Mä tmetoder och systemstö d ska vara anpassade till verksamhetens behov, storlek och komplexitet.
Incidentrapportering ska ske regelbundet enligt dokumenterad process.
Tillrä ckligt med resurser och kompetens ska finnas fö r att uppnå ö nskad kvalitet i bå de
affä rsaktiviteter som i kontrollaktiviteter.
Bå de dokumenterade och kommunicerade beredskaps- och kontinuitetsplaner ska finnas till hands.
Riskfunktionen ska vara oberoende och inneha ansvaret ö ver att lö pande identifiera och fö lja upp de
risker som Bolaget ä r eller kan komma få exponering mot.
Det ska finnas en å terhä mtningsplan som ska faststä llas av styrelsen å rligen.

RISKFUNKTIONENS ORGANISATION

Riskfunktionen ä r en oberoende funktion frå n affä rsverksamheten. Den ä r ett stö d fö r styrelse, VD och ledning
i dess arbete med att sä kerstä lla en god och ä ndamå lsenlig riskhantering och riskkontroll.
Riskfunktionen arbetar sjä lvstä ndigt, riskbaserat och ska vara organisatoriskt placerad under VD och
rapportera direkt till styrelse. VD utser en ansvarig fö r Riskfunktionen.
Fö r att funktionen ska kunna fullgott genomfö ra sitt uppdrag och uppehå lla sitt ansvar ska funktionen tilldelas
tillrä ckliga resurser, information och kompetens. Riskfunktionen ska ä ven ha rä tt att få utfö ra de kontroller
och uppfö ljningar som ä r nö dvä ndiga fö r att sä kerstä lla att Bolaget har en god och ä ndamå lsenlig
riskhantering.

4.6

RAPPORTERING

Rapporteringsstrukturen ä r uppbyggd på så sä tt att det sä kerstä lls att styrelse och ledning få r en samlad
rapportering av alla Bolagets vä sentliga risker. Det finns ä ven rutiner fö r att hantera och agera utifrå n den
information som ges i rapporterna.
I samband med Bolagets kvartalsvisa styrelsemö ten rapporterar Riskfunktionen skriftligen till Bolagets
styrelse och VD.
VD informerar styrelsen om alla vä sentliga fö rä ndringar av eller undantag frå n beslutade instruktioner som
styr utformningen och anvä ndningen av riskmä tningsmetoder.
Risktagare och ä gare av risk i verksamheten rapporterar omedelbart och informerar Riskfunktionen vid
vä sentliga fö rä ndringar eller avvikelser som kan leda till en fö rä ndrad riskbild eller fö rhö jd kostnad.

5 Kapitalhantering
5.1

KAPITALBAS

Enligt CRR ska Bolaget upprä tthå lla en kapitalbas som vid var tidpunkt uppfyller fö ljande minimikrav, uttryckt
i procent av det riskvä gda exponeringsbeloppet:
•
•
•

Kä rnprimä rkapitalrelation om minst 4,5 procent.
Primä rkapitalrelation om minst 6 procent.
Total kapitalrelation om minst 8 procent.

I tillä gg till minimikapitalkraven ska kreditinstitut hå lla en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent av
riskvä gda exponeringsbeloppet.
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Kapitalbasen uppgick vid å rsskiftet 2016 till 32 Mkr och bestå r endast av kä rnprimä rkapital.
Kapitalbas (Tkr)

2016-12-31

Aktiekapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Periodens resultat

101
639
63 418
-32 149

Kärnprimärkapital
Total kapitalbas

32 009
32 009

5.2

KAPITALKRAV

Berä kning av kapitalkrav ä r utfö rd i enlighet med CRR, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen
(2014:967) om infö rande av buffertlagen och Finansinspektionens fö reskrifter (FFFS 2014:12) om
tillsynskrav och kapitalbuffertar.
Kapitalbaskravet ä r berä knat enligt den alternativa metoden fö r vä rdepappersbolag enligt artikel 97 i CRR.
Metoden innebä r att kapitalbaskravet berä knas som 8 procent av det stö rsta av
1) exponeringsbeloppet berä knat utifrå n fasta omkostnader eller
2) summan av exponeringsbeloppen fö r kreditrisk och marknadsrisk.
Fö r Bolaget ä r exponeringsbeloppet stö rre enligt fasta omkostnader vilket medfö r att detta blir det belopp
som Bolaget berä knar sitt kapitalbaskrav utifrå n.
Bolagets kapitalkrav framgå r av tabellerna nedan:
Riskvägda exponeringsbelopp och kapitalkrav (Tkr)

Exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)
Institutioner
Företag
Aktieexponeringar
Övrigt (ej hushåll)

5 429
7 227
11 323
12 611

434
578
906
1 009

Kredit- och motpartsrisk
Marknadsrisk
Totala riskvägda exponeringsbelopp

36 591
0
36 591

2 927
0
2 927

Exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Fasta omkostnader

124 499

9 960

Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader

124 499

9 960

Alternativa metoden - fasta omkostnader (Tkr)
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5.3

INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV

Bolagets internt bedö mda kapitalbehov, inklusive Pelare II, uppgick per 2016-12-31 till ca 11 Mkr.
Internt bedömt kapitalbehov (Tkr)

Samlat kapitalbehov Varav kapitalbehov Pelare II

Totalt kapitalkrav (8%)

9 960

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)
Marknadsrisk (schablonmetoden)

2 927
0

Övriga risker
Totalt kapitalbehov

5.4

8 033
10 960

1 000
1 000

KAPITALRELATIONER OCH BUFFERTAR

Bolaget uppvisade per 2016-12-31 en kapitalrelation om 25,71%. Kapitalö verskottet efter buffertkrav och
Pelare II uppgick vid samma tidpunkt till 17 936 Tkr.
Kapitalrelationer och buffertar (Tkr)
Kärnprimärkapitalrelation
Primärkapitalrelation
Total kapitalrelation

2016-12-31
25,71%
25,71%
25,71%

Kombinerat buffertkrav (2,5%)
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav

3 112
3 112
13 072

Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande
Pelare 2 krav
Tillkommande Pelare 2 krav
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2

18 936
1 000
17 936

6 Risker
6.1

KREDITRISK
Deﬁni on

Kreditrisk definieras som risken att en kredittagare inte fullgott kan uppfylla sina å taganden gentemot
Bolaget, som i sin tur leder till kreditfö rluster.
Riskap t
Bolaget har ingen aptit fö r kreditrisk, vilket innebä r att Bolaget inte aktivt tar nå gon kreditrisk i affä rssyfte.
Bolaget har aldrig tagit nå gon fö rlust som avser kredit- och motpartsrisk.
Hantering av kreditrisk
Bolagets exponeringar bestå r i huvudsak av korta fordringar gentemot motparter samt kreditrisk avseende
utlå ning till kreditinstitut.
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Bolagets kreditrisk begrä nsas av att Bolaget har må nga samarbetspartners. Vidare ä r de institut som Bolaget
ä r exponerade emot svenska och majoriteten ä r stö rre bolag. Vidare bedrivs ingen kreditgivning inom Bolaget
och kreditriskerna kan dä rav anses vara lå ga.
Bolaget placerar ö verskottslikviditeten hos kreditinstitut med god kreditvä rdighet. Bolaget kan ä ven placera
ö verskottslikviditeten på konton hos andra kreditinstitut fö r att diversifiera risken.
Det å ligger riskansvarig att lö pande ö vervaka kreditriskerna och gö ra en regelbunden avstä mning. Eventuella
brister skall snarast efter det att de har observerats rapporteras till styrelsen och VD. Riskfunktionen ö verser
kreditrisken genom lö pande ö vervakning av betalflö den frå n olika motparter. Det ä r framfö rallt stö rre
exponeringar som fö ljs och analyseras fö r att minimera beroende av ett få tal leverantö rer.

6.2

MARKNADSRISK
Deﬁni on

Marknadsrisk definieras som risken att fö r en fö rlust, eller minskad framtida intjä ning, till fö ljd av riskfaktorer
på finansiella marknader; exempelvis fö rä ndringar i aktiekurser, valutakurser, rä ntor och kreditspreadar.
Riskap t
Bolaget har ingen aptit fö r marknadsrisk, vilket innebä r att Bolaget inte aktivt tar nå gon marknadsrisk i
affä rssyfte. Bolaget har aldrig tagit nå gon fö rlust som avser marknadsrisk.
Hantering av marknadsrisk
Bolaget bedriver inte nå gon handel fö r egen rä kning och har inte nå got eget handelslager. Marknadsrisker kan
dä rfö r bara uppstå om Bolaget placerar ö verskottslikviditet och/eller genererade vinster. Så dana medel skall
fö rvaltas genom en fö rsiktig placering i olika tillgå ngsslag samt genom bankinlå ning och skall lö pande fö ljas
upp vad gä ller risk och resultat. Med anledning av ovanstå ende så betraktas marknadsrisken som lå g.

6.3

LIKVIDITETSRISK
Deﬁni on

Likviditetsrisk definieras som risken att Bolaget inte fullgott kan utfö ra sina betalningså taganden på grund av
brist på likvida medel, att de endast kan fullgö ras genom upplå ning till avsevä rt hö gre kostnad ä n normalt
eller att tillgå ngar avyttras till kraftigt reducerat pris.
Riskap t
Bolaget har ingen aptit fö r likviditetsrisk, vilket innebä r att Bolaget inte aktivt tar nå gon likviditetsrisk i
affä rssyfte.
Hantering av likviditetsrisker
Likviditetsrisk hanteras frä mst genom att ha en god framå tblickande planering och en konservativ hantering
av ö verskottslikviditet.
Då Bolaget ä r finansierat med eget kapital och så ledes inte har nå gon extern finansiering eller lå ngfristiga
skulder uppstå r de frä msta likviditetsriskerna inom ramen fö r den lö pande verksamheten i form av lö ner, hyra
och leverantö rsskulder som ska betalas.
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Likviditetsrisken mä ts, kontrolleras, prognostiseras och analyseras kontinuerligt. Ekonomifunktionen i
Bolaget ä r ansvarig fö r den lö pande likviditetsfö rvaltningen och dä rigenom ä ven den dagliga operativa
hanteringen av likviditetsrisker inom verksamheten. Likviditetssituationen ska lö pande rapporteras av CFO
och framfö rallt ska stö rre betalningsflö den identifieras och ö vervakas. CFO ansvarar ä ven fö r att informera och
leverera regelbundna finans- och likviditetsrapporter till styrelsen
Kontroll av likviditeten sker må nadsvis i samband med att må nadsbokslut upprä ttas och
kapitaltä ckningsnivå er faststä lls av ekonomifunktionen. Kontrollen utfö rs av Riskfunktionen. Riskfunktionen
ska ä ven lö pande granska Bolagets likviditetssituation och berö ra denna i den kvartalsvisa riskrapporten till
styrelse och VD.
Mätning av likviditetsrisk
Må lsä ttningen med Bolagets mä tning av likviditetsrisk ä r att på ett heltä ckande sä tt få nga mö jliga
likviditetsrisker som verksamheten kan ge upphov till. Fö r att å stadkomma detta anvä nder sig Bolaget av
riskmå tt, stresstester och kassaflö den fö r att identifiera och mä ta likviditetsrisker.
Bolaget mä ter fö ljande:
•
•
•
•

Soliditet
Repetitiva intä kter/fasta kostnader
Kassaflö desprognoser
Genomfö ra stresstester och utvä rdera likviditetsreservens kvalitet.

Kassaﬂöden
Kassaflö den berä knas bå de fö r tillgå ngar och skulder och fö rdelas inom olika tidsintervall nä r de fö rvä ntas att
uppstå . Likviditetsreserven få r hä nfö ras till det tidsintervall dä r den tidigast kan omvandla till betalmedel.
Bolaget anvä nder sju tidsintervall fö r sina kassaflö den och berä kna nettokassaflö de per intervall samt det
ackumulerade nettokassaflö det fö r att identifiera kritiska likviditetsperioder.
Stresstester
Stresstester genomfö rs inom ramen fö r IKU:n. Ekonomifunktionen utfö r och koordinerar Bolagets
ö vergripande stresstester, som sedan kontrolleras av Riskfunktionen.
Stresstesterna bygger på antaganden om hur likviditeten utvecklas under olika stressade scenarier, dä r graden
av stress och varaktigheten utvä rderas så vä l separat som i kombination samt omfatta bå de
marknadsomfattande och fö retagsspecifik stress.
Beredskapsplan
Bolaget har faststä llt en beredskapsplan fö r hantering av likviditetsrisker. Beredskapsplanen beskriver hur
Bolaget ska agera och vilka å tgä rder som kan vidtas om Bolagets likviditetssituation få r en ogynnsam
utveckling.
Likviditetsreserv
Fö r att sä kra Bolagets kortsiktiga betalningsfö rmå ga hå ller Bolaget en avskild reserv av hö gkvalitativa likvida
tillgå ngar. Reserven ska bestå av tillgå ngar som kan skapa likviditet på kort sikt till fö rutsä gbara vä rden.
Storleken på reserven ska vara så pass stor att Bolaget kan stå emot en allvarlig likviditetspå frestning.
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Likviditetsreserven ska uppgå till minst fö ljande belopp: fö regå ende kalenderå rs faststä llda boksluts
genomsnittliga fasta må nadskostnad * 43. Per 2016-12-31 uppgick Bolagets likviditetsreserv till 27,1 MKR och
bestå r endast av kassamedel. Detta belopp ö verstiger styrelsens faststä llda risktolerans och bedö ms gott och
vä l tä cka eventuella likviditetsbehov utifrå n olika framtida tidsperspektiv med det ö vergripande syftet att
sä kerstä lla att Bolaget alltid kan fullfö lja sina betalningså taganden i tid.
Likviditet (Tkr)

2016-12-31

Likviditetsreserv
Varav:
- medel hos kreditinstitut

27 146
27 146

Nyckeltal och ﬁnansieringskällor
Bolagets eget kapital uppgick per 2016-12-31 till 32 mkr medan Bolagets skulder uppgick till 26,6 mkr. Detta
resulterar i en soliditet om 54,6%. Bolagets kassalikviditet4 uppgick vid samma tidpunkt till 177%.
Finansieringskällor

2016-12-31

Eget kapital
Kortfristiga skulder och avsättningar
Riskmått och nyckeltal

32 009
26 569
2016-12-31

Soliditet
Kassalikviditet

6.4

54,6%
176,7%

OPERATIV RISK
Deﬁni on

Operativ risk definieras som risken fö r fö rluster till fö ljd av icke ä ndamå lsenliga eller misslyckade interna
processer, mä nskliga fel, felaktiga system eller externa hä ndelser. Definitionen inkluderar ä ven bland annat ITrisker och legal risk.
Riskap t
Bolaget har ingen aptit fö r operativ risk, vilket innebä r att Bolaget inte aktivt tar nå gon operativ risk. Operativ
risk ä r inte kopplad till affä rsmä ssigt risktagande utan har i stä llet en koppling till verksamhetens omfattning,
art och komplexitet. Då operativ risk ä r en icke ö nskvä rd risk ska Bolaget strä va efter att minimera de
operativa riskerna och de fö rluster som ä r relaterade till dessa.
Metod för beräkning av opera va risker
Bolaget kapitaltä cker operativa risker som en del av 25 procent av fasta omkostnader men vä ljer att rä kna på
basmetoden det vill sä ga 15 procent av genomsnittet av rö relseintä kterna under de tre senaste
rä kenskapså ren som en jä mfö relse i IKLU:n.

3

Fast månadskostnad approximeras här på följande sätt: [den totala månadskostnaden - (0,4 * personalkostnader) – (0,75
* den totala månadskostnaden exklusive personalkostnader)
4 Kassalikviditet = Omsättningstillgångar /Kortfristiga skulder och avsättningar
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Kapitalkravet fö r operativa risker enligt basmetoden framgå r av tabellen nedan:
Operativa risker

Exponeringsbelopp

Kapitalkrav

203 372 916
203 372 916

16 269 833
16 269 833

Basmetoden
Summa exponering och kapitalkrav för operativa risker

Som framgå r ovan ö verstiger kapitalkravet enligt basmetoden Bolagets kapitalkrav baserat på fasta
omkostnader, vilket per 2016-12-31 uppgick till 9 960 Tkr. Mot bakgrund av de verksamhetsfö rä ndringarna
som genomfö rts under å ret har dock intä kterna minskat kraftigt jä mfö rt mot tidigare å r. Bolaget bedö mer
dä rmed att kapitalkravet baserat på fasta omkostnader ger en mer rä ttvisande bild av Bolagets faktiska
kapitalbehov, baserat på hur verksamheten ser ut nu.
Hantering av opera va risker
6.4.4.1

Incidenthantering

Alla anstä llda ä r ansvariga fö r att rapportera incidenter i det dagliga arbetet. Personen som upptä cker en
incident ä r ansvarig att snarast rapportera den till ansvarig fö r avdelningen.
Incidenter hanteras och rapporterat i stö rsta mö jliga må n inom det verksamhetsområ de eller den process dä r
incidenten uppstå r. Ansvarig fö r avdelningen rapporterar fö reslagen å tgä rd till ansvarig fö r incidenthantering
och VD. Incidenter av allvarlig karaktä r rapporteras omgå ende till styrelsen.
Incidenter analyseras lö pande och å tgä rder fö ljs upp av ansvarig fö r incidenthantering. Risk- och
Compliancefunktionen få r ä ven lö pande ta del av incidenter och ska kontrollera så incidenterna hanteras och
å tgä rder genomfö rs.
Bolaget dokumenterar samtliga incidenter i digital form på Bolagets server. Bolaget dokumenterar ä ven de
fö rluster som har uppstå tt i samband med inträ ffade incidenter.
6.4.4.2

Självutvärdering

Bolaget identifierar, analyserar och utvä rderar de operativa riskerna genom å rligt fö rekommande workshops
(sjä lvutvä rdering) med representanter frå n Bolagets olika avdelningar. Varje verksamhetsområ de ansvarar fö r
bedö mning av verksamhetens risknivå er och fö r att genomfö ra en sjä lvutvä rdering. Analysen ä r
processorienterad fö r att på ett korrekt sä tt få nga risker som berö r flera delar av organisationen, dvs. hela
processen ä r representerad vid workshopen. Analysen innefattar ä ven en bedö mning av sannolikheten fö r att
en risk inträ ffar och vilka konsekvenserna blir utav detta. Sedan faststä lls vilka å tgä rder som ska vidtas fö r att
hantera riskerna, det vill sä ga om riskerna ska reduceras, accepteras eller om verksamheten ska avvecklas.
Rapporterade incidenter ligger till grund fö r sjä lvutvä rderingen. Resultatet av utvä rderingen, tillsammans
med en utvä rdering, sammanstä lls och rapporteras till styrelse och VD.
Bå de incidenthanteringen och sjä lvutvä rderingen ligger till grund fö r Bolagets IKLU.
6.4.4.3

NPAP (godkännandeprocess av nya produkter)

Bolaget har en NPAP-process som ska tillä mpas vid fö ljande tillfä llen:
•
•
•
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Vid godkä nnande av en ny produktkategori eller ny produkttyp inom en befintlig produktkategori
Vid godkä nnande av ny kritisk affä rsprocess
Vid godkä nnande av ett nytt IT system

Processen på bö rjas genom att verksamheten identifierar en potentiell ny produkt. Produkten presenteras fö r
NPAP-gruppen, bestå ende av ledningsgruppen. Om NPAP-gruppen fattar beslut om att gå vidare med
produkten fortsä tter processen och produkt- eller verksamhetsansvarig ä r då ansvarig fö r att gö ra en
fullstä ndig analys av produkten. Analysen fungerar som beslutsunderlag vid beslut om godkä nnandet av
produkten.
Beslutsunderlaget fö r de nya/fö rä ndrade produkterna ska innehå lla en identifiering av risker frå n alla
funktioner som ska hantera produkten. CFO, IT, Risk- och Compliancefunktionen ska alltid delta i denna analys
och beskriva sin syn på produkten utifrå n ett finans-, IT-, risk- och regelefterlevnadsperspektiv.
NPAP-gruppen beslutar sedan baserat på beslutsunderlaget om produkten ska godkä nnas eller ej. Beslut och
beslutsunderlag dokumenteras. Varje verksamhetsansvarig ska sä kerstä lla att alla nya/fö rä ndrade produkter
ä r godkä nda enligt NPAP innan lansering/implementering.
6.4.4.4

Riskindikatorer

Bolagets styrelse har faststä llt ett antal riskindikatorer fö r operativa risker. Syftet med riskindikatorerna ä r att
på ett tidigt stadie identifiera risker i verksamheten och kunna hantera dessa tidsenligt. Fö ljande
riskindikatorer har faststä llts:
•
•
•

Personalomsä ttning mä tt som antal som bö rjar plus antalet som slutar dividerat med totalt antal
anstä llda
Kundklagomå l mä tt som antal
Antal incidenter och riskvä rde på rapporterade incidenter

Riskfunktionen ansvarar fö r att fö lja upp riskindikatorerna och rapportera eventuella iakttagelser till styrelse
och VD.
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