1 Inledning
Denna rapport innehaller information om iZave AB:s (”Bolaget”), organisationsnummer 556677–0391,
kapitaltackning och likviditetssituation i enlighet med kapitaltackningsregelverket. Periodisk information
lamnas pa Bolagets hemsida avseende den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december, i enlighet med
Finansinspektionens foreskrifter 2014:12 (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, EU forordning
575/2013 om tillsynskrav for kreditinstitut och vardepappersforetag (tillsynsforordningen) samt
Finansinspektionens foreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggorande av likviditetsrisker for
kreditinstitut och vardepappersbolag.

2 Kapitalbas och kapitalkrav
Kapitalbaskravet ar beraknat i enlighet med den alternativa metoden for vardepappersbolag enligt artikel 97 i
tillsynsforordningen. Metoden innebar att kapitalbaskravet beraknas som 8 % av det storsta av
1.
2.

exponeringsbeloppet beraknat utifran fasta omkostnader, eller
summan av exponeringsbeloppen for kreditrisk och marknadsrisk.

For Bolaget ar exponeringsbeloppet storre beraknat som fasta omkostnader vilket innebar att detta blir ledande
vid berakning av kapitalbaskravet. Kapitalkonserveringsbufferten, som uppgar till 2,5 %, beraknas aven utifran
detta exponeringsbelopp.
Kapitalbasen ska minst motsvara summan av det totala kapitalkravet. Kapitalbasen bestar enbart av
karnprimarkapital. Överskott av karnprimarkapital ar beraknat efter kapitalkonserveringsbuffert.
Vidare har Bolaget en intern kapital- och likviditetsutvarderingsprocess for att sakerstalla att Bolagets kapital
aven tacker andra risker. Resultatet av Bolagets interna kapital- och likviditetsutvardering (IKLU) och internt
bedomda kapitalbehov redogors for nedan.
I nedanstaende avsnitt redovisas aven Bolagets fordelning av kapital och riskvagda tillgangar fordelat pa
exponeringsklasser, information om kapitalrelationer och kapitalbuffertar samt storlek pa likviditetsreserv.

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

2.1

KAPITALBAS

Kapitalbas per kvartal 3, 2017-09-30.
Kapitalbas (Tkr)

2017-09-30

Aktiekapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Periodens resultat

101
639
35 144
-14 391

Kärnprimärkapital

21 492

Total kapitalbas

21 492

2.2

RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP OCH KAPITALKRAV

Riskvägda exponeringar och kapitalkrav per exponeringsklass kvartal 3, 2017-09-30.
Riskvägda exponeringsbelopp och kapitalkrav (Tkr)

Exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Institutioner

2 012

161

Företag

17 746

1 420

Övrigt (ej hushåll)

10 498

840

Kredit- och motpartsrisk

30 256

2 420

Marknadsrisk

0

0

Totala riskvägda exponeringsbelopp

30 256

2 420

Alternativa metoden - fasta omkostnader (Tkr)

Exponeringsbelopp

Kapitalkrav

Fasta omkostnader

141 874

11 350

Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader

141 874

11 350

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)

2.3

INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV

Internt bedömt kapitalbehov per kvartal 3, 2017-09-30.
Internt bedömt kapitalbehov (Tkr)

Samlat kapitalbehov

Totalt kapitalkrav (8%)

11 350

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)
Marknadsrisk (schablonmetoden)
Övriga risker
Totalt kapitalbehov

2 420
0
9 929
12 350

Sida 2

Varav kapitalbehov Pelare II

1 000
1 000

2.4

KAPITALRELATIONER OCH KAPITALBUFFERTAR

Kapitalrelationer och buffertar per kvartal 3, 2017-09-30.
Kapitalrelationer och buffertar (Tkr)

2017-09-30

Kärnprimärkapitalrelation

15,15%

Primärkapitalrelation

15,15%

Total kapitalrelation

15,15%

Kombinerat buffertkrav (2,5%)

3 547

Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)

3 547

Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav

14 897

Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav

6 596

Tillkommande Pelare 2 krav

1 000

Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2

5 596

3 Likviditet
For att sakra Bolagets kortsiktiga betalningsformaga haller Bolaget en avskild reserv av hogkvalitativa likvida
tillgangar. Reserven ska besta av tillgangar som kan skapa likviditet pa kort sikt till forutsagbara varden.
Storleken pa reserven ska vara sa pass stor att Bolaget kan sta emot en allvarlig likviditetspafrestning.
Likviditetsreserven ska minst uppga till summan av kostnaderna for det narmaste foregaende
kvartalsbokslutet1 justerat for rorliga kostnader vilket per 2017-09-30 uppgick till 4,5 Mkr.
Per 2017-09-30 uppgick Bolagets likviditetsreserv till 10,1 Mkr och den bestar endast av medel hos
kreditinstitut. Detta belopp overstiger styrelsens faststallda risktolerans och bedoms gott och val tacka
eventuella likviditetsbehov utifran olika framtida tidsperspektiv med det overgripande syftet att sakerstalla att
Bolaget alltid kan fullfolja sina betalningsataganden i tid.
Nedan framgår sammansättningen och storleken på Bolagets likviditetsreserv per kvartal 3, 2017-09-30.
Likviditet (Tkr)

2017-09-30

Likviditetsreserv

10 061

Varav:
- medel hos kreditinstitut

10 061

Fast månadskostnad approximeras här på följande sätt: [den totala månadskostnaden - (0,4 * personalkostnader) – (0,75
* den totala månadskostnaden exklusive personalkostnader)
1

Sida 3

3.1

NYCKELTAL OCH FINANSIERINGSKÄLLOR

Bolagets eget kapital uppgick per 2017-09-30 till 21,5 mkr medan Bolagets skulder uppgick till 16,9 mkr. Detta
resulterar i en soliditet om 56,0%. Bolagets kassalikviditet2 uppgick vid samma tidpunkt till 185,3%.
Finansieringskällor
Eget kapital

21 492

Kortfristiga skulder och avsättningar

16 880

Riskmått och nyckeltal
Soliditet
Kassalikviditet

2

2017-09-30

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar /Kortfristiga skulder och avsättningar

Sida 4

2017-09-30
56,0%
185,3%

