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Året i korthet 
 

EKN garanterar allt fler av företagens mindre, löpande affärer.  
Garantivolymen fortsätter att ligga på runt 40 miljarder kronor, vilket är en omfattande 

volym i en högkonjunktur. Garantivolymen för små och medelstora företag har 
stabiliserats. EKN fortsätter sina insatser med regional närvaro och drygt tusen besök 

årligen hos företag och banker, för att ytterligare stödja dessa företag. 

• Garantivolymen uppgick till nära 40 miljarder kronor för affärer  
 till 133 länder (43,6 miljarder kronor till 130 länder).

• Under året garanterade EKN rekordmånga affärer,  
 2 093 stycken (1 821 stycken).

• EKN garanterade 575 affärer för små och medelstora företag    
 (599 affärer).

• Efterfrågan på garantier till Iran har fortsatt att öka och        
 garantivolymen till Iran uppgick till 3,4 miljarder kronor 
 (1,0 miljarder kronor).
 
• Skadeutbetalningarna var enligt förväntan fortsatt höga och  
 uppgick till 1,4 miljarder kronor (1,5 miljarder kronor). De avsåg      
 främst ett fåtal affärer, med skador som uppstått tidigare år.
 
• Resultatet uppgick till 1,4 miljarder kronor. EKN har fortsatt en  
 stabil finansiell ställning.



5
EKN ÅRSREDOVISNING 2017

Garantiutfästelser

2017             2016

Nya garantiutfästelser 96 023 52 031

Nya garantier 39 914 43 610

Intäkter garantiavgifter 2 121 1 534

Skadeutbetalningar -1 410 -1 529

Resultat 1 418 -1 057

NYA AFFÄRER OCH RESULTAT (MKR)
UTESTÅENDE EXPONERING OCH 
ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)

2017-12-31 2016-12-31

Utestående garantiutfästelser 92 443 63 672

Utestående garantier 181 485 201 502

Avsättning 10 066 11 623

Utestående skadefordringar 
nominellt

9 878 8 924

Utestående skadefordringar 
beräknat nettovärde

1 532 1 523

Eget kapital 22 860 21 434
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Fler garanterade  
affärer än någonsin 
 
Under 2017 stärktes den globala handeln och världsekonomin. Riskaptiten och likviditeten på 
finansmarknaderna är fortsatt god. Svensk export gynnades av den positiva utvecklingen och EKN 
garanterade rekordmånga affärer.

Behovet av EKN:s riskavtäckning har traditionellt 
varit mest påtaglig i sämre tider och på svåra 
marknader. Nu ser vi även en hög efterfrågan i 
goda tider. Finansieringserbjudanden har blivit 
allt viktigare i exportaffärer och bankerna 
efterfrågar riskavtäckning. Redan 2016 ökade 
antalet garanterade affärer kraftigt och trenden 
har fortsatt under 2017. Antalet garanterade affärer 
ökade med 15 procent. Företagens orderböcker 
har fyllts på i snabbare takt. Då behövs utökad 
riskavtäckning för att genomföra fler affärer. 

Under 2017 har EKN:s garantier varit särskilt 
betydande för svensk export till Ryssland, Iran och 
länder i Afrika. De låga råvarupriserna har stigit 
under året, vilket ökat efterfrågan från många 
råvaruberoende marknader. 

SVENSKA FÖRETAG HAR VAD  
VÄRLDEN EFTERFRÅGAR
Trots politisk oro runt om i världen fortsatte 
den ekonomiska återhämtningen och 2017 blev 
ett bättre år än väntat för världsekonomin och 
världshandeln. Eurozonens tillväxt är nu i nivå 
med den nordamerikanska och både Ryssland 
och Brasilien har tagit sig upp över nollsträcket, 
vilket har positiv effekt på närliggande marknader 
i OSS och Latinamerika. Samtidigt fortsätter 
Asiens tillväxt att vida överstiga övriga världens. 
Inom en tioårsperiod väntas Asiens samlade BNP 
ha fördubblats och fler länder än Indien och Kina 
kommer att bli mer tongivande i världshandeln. 
Under året har jag besökt bland annat Indonesien, 
Kina och Indien och på plats upplevt intresset för 
svenska varor och tjänster.

Den positiva utvecklingen på flera håll i världen 
har gett skjuts åt den svenska exporten under 
2017. EKN:s riskavtäckning återspeglar till stor 

del den globala efterfrågan på svenska varor och 
tjänster. I takt med en ökad urbanisering och 
förbättrad levnadsstandard på flera håll i världen 
är det framförallt olika typer av infrastruktur som 
efterfrågas, exempelvis elektrifiering, eltransmission 
och integration av telekom och it. Det är branscher 
där svenska företag har starka erbjudanden och 
där EKN:s garantigivning är omfattande. EKN 
har engagemang i affärer i 144 länder. Många av 
länderna har osäker affärsmiljö, instabilt politiskt 
läge och tillväxt från en låg nivå. Det är i de länderna 
som EKN är som mest avgörande. 

TEKNIKUTVECKLING OCH HÅLLBARHET 
Digitalisering driver på den globala utvecklingen. Det 
innebär ökade krav på flexibilitet i affärsmodeller och 
snabbare processer hos de svenska exportörerna och 
deras kunder. Digitalisering utgör en tillväxtpotential 
för svenska företag i form av hållbara, mer effektiva  
helhetslösningar för transporter, gruvor, energi-
utvinning och smarta städer.  

Efterfrågan i världen går många gånger hand i 
hand med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. 
Den privata sektorn har stor betydelse för en framtida 
hållbar värld och svenska företag har mycket att 
bidra med på området. EKN redovisar årligen hur 
verksamheten bidrar till genomförandet av Agenda 
2030 genom de garantier som ställs ut. Det är tydligt 
att handel inte bara är en viktig del för utveckling 
utan också en drivkraft för en hållbar sådan.

SAMARBETE FÖR ÖKAD SME EXPORT 
EKN har under flera år satsat på att nå ut till fler 
små och medelstora företag – en särskilt viktig 
målgrupp för en fortsatt stark svensk export. I 
år stärkte vi upp med fler medarbetare på vårt 
Göteborgskontor. Det är framförallt för finansiering 
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som små och medelstora företag behöver EKN. När 
banken delar risken med EKN öppnas nya dörrar 
för företagen. Utöver EKN:s risktäckning finns 
inte minst Almi:s och Business Swedens viktiga 
exportstöd för småföretagen. Därför har EKN 
intensifierat samarbetet med dessa organisationer 
under året. EKN har också fördjupat samarbetet 
med SEK, Svensk Exportkredit. Tillsammans utgör 
vi det svenska exportkreditsystemet.

Under 2017 har de senaste årens efterfrågeökning 
på EKN:s garantier från små och medelstora företag 
planat ut. Den starka likviditeten och riskaptiten på 
finansmarknaden är en del av förklaringen till det. 

Samtidigt har EKN fortsatt sin marknadssatsning 
för att öka kännedomen bland de små och medel-
stora företagen som EKN är relevant för. Under 
året har EKN tillsammans med Almi och SEK tagit 
initiativ för att utveckla finansieringsmöjligheter 
för små och medelstora exportföretag, ett viktigt 
arbete som kommer att fortsätta under 2018.

LÅNGSIKTIG RISKPARTNER FÖR  
SVENSKA FÖRETAG
EKN:s breda mandat att främja det svenska 
näringslivets internationalisering skapar viktiga 
förutsättningar för att risktäcka flera led av värde-
kedjan vid exportaffärer. Ett nära samarbete globalt 
mellan banker, exportörer och köpare är en viktig 
framgångsfaktor för långsiktiga affärsrelationer. 
EKN arbetar proaktivt med skademinimering och 
är en viktig och långsiktig partner när det blir 
problem och betalning uteblir. 

Efter ett omfattande utvecklingsarbete ser jag fram 
emot att under 2018 lansera en ny kundportal och nya 
garantivillkor, baserade på internationell standard. 
  Jag vill tacka de exportföretag och banker som ger 
EKN förtroendet att medverka i affärerna och bidra 
till exporten. 

Anna-Karin Jatko,  
Generaldirektör EKN
 

Anna-Karin Jatko tackar de exportföretag och banker som ger 
EKN förtroendet att medverka i affärerna och bidra till exporten. 

GD HAR ORDET
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Uppdrag, leverans  
och kostnad 
 
När svenska varor och tjänster når ut i världen och när köparna efterfrågar finansiering – då behövs EKN.   
Uppdraget är att främja svensk export genom att försäkra företags och bankers betalningsrisker.   
Verksamheten finansieras i sin helhet med garantitagarnas avgifter.

EKN har en enda verksamhetsgren, som utgörs av att offerera och ställa ut garantier, förvalta det 
utestående engagemanget, skadereglera när garantitagaren inte får betalt och återvinna de fordringar som 
uppstår. För en del kunder ingår även omfattande rådgivning i garantigivningen. Nedan beskrivs delarna. 

GARANTIUTFÄSTELSER
För varje ansökan gör EKN en bedömning av risken för utebliven betalning och möjligheten till återvinning, 
om betalning skulle utebli. EKN bedömer också eventuella hållbarhetsfrågor i affären. Bedömningen 
resulterar i ett beslut. Om beslutet är att garantera affären följer beslut om garantiavgift och utfärdande av 
garantiutfästelse. En del av årets utfästelser har inte använts. De kan komma att användas nästa år, men 
en del affärer blir inte av eller genomförs utan EKN:s garanti. Årets utfästelser redovisas på sidan 19. 

AFFÄRER 
När företaget genomför affären eller banken ställer ut lånet, ställer EKN ut garanti. En del av årets 
garanterade affärer offererades under året, andra offererades tidigare år. För en del affärer ställs en enda 
garanti. Andra affärer är uppdelade på flera garantier. Årets affärer redovisas på sidan 19. 

SKADEUTBETALNINGAR 
Skadeutbetalningarna gjordes både i kända problemaffärer, där tidigare betalningar enligt amorterings-
planen fallerat och i affärer där problemen uppstod under året. I en del affärer förväntar sig EKN 
återkommande uteblivna betalningar och för dem görs skadeavsättningar. Se nedan redovisning av 
skadeutbetalningar under året.  

UTESTÅENDE GARANTIER  
Bland de utestående garantierna finns huvudsakligen affärer som följer sin amorteringsplan, men också  
affärer som kräver skadeförebyggande arbete. Utestående garantier redovisas nedan.

UTESTÅENDE FORDRINGAR OCH ÅTERVINNINGAR
När EKN skadereglerar tar EKN över garantitagarens fordran och arbetar sedan på att återvinna hela, 
eller delar av, den uteblivna betalningen. Fordringarna avslutas med återbetalning eller avskrivning. 

2017 2016 2015 2014 2013

Skadeutbetalningar netto 1 410 1 529 476 537 358

Utestående garantier 181 485 201 502 214 134 174 245 194 713

Skadeutbetalningar/Utestående garantier 0,78 % 0,76 % 0,22  % 0,31 % 0,18 %

SKADEUTBETALNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL UTESTÅENDE GARANTIER (MKR)



9
 EKN ÅRSREDOVISNING 2017

KOSTNADEN FÖR SKADOR 
Merparten av avgiften för varje garanterad affär sätts av för eventuella skador. När den garanterade 
affären löper utan problem löser EKN vart efter upp avsättningen. Avgifterna för de många affärerna, som 
går som planerat, finansierar skadeutbetalningar till de garantitagare som inte har fått betalt av sin kund.  

KOSTNADEN FÖR DRIFTEN 
De senaste fem åren har driftskostnaderna utgjort mellan 12 och 18 procent av de inbetalda avgifterna.  
Driftskostnaden för en ny affär kan skilja sig väsentligt från genomsnittet, beroende på hur arbets-
krävande den är att bedöma. Genomsnittet har sjunkit något de senaste åren, när antalet affärer har ökat. 
Kostnaden för att förvalta engagemanget påverkas av storleken på engagemanget, men också av antalet 
affärer som innebär ökat behov av skadeförebyggande arbete för EKN. Effektiviseringsåtgärder redovisas 
på sidan 34.

Det administrativa resultatet redovisas i not 21.

2017 2016 2015 2014 2013

Driftskostnad (mkr) 227 244 222 223 210

Inbetalda garantiavgifter (mkr) 1 356 1 348 1 462 1 577 1 788

Driftskostnad som andel av inbetalda garantiavgifter 17 % 18 % 15 % 14 % 12 %

Antal nya affärer 2 093 1 821 1 557 1 529 1 518

Driftskostnad per ny affär (kr) 108 689 134 012 142 689 146 029 138 598

Engagemang (obundet + bundet) (mkr) 273 928 265 174 287 120 300 062 312 283

Driftskostnad per engagemangsmiljon (kr) 830 920 774 744 674

DRIFTSKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL INBETALDA PREMIER, NYA AFFÄRER OCH ENGAGEMANG

EKN:s garantier
EKN erbjuder garantier för hela affärsprocessen, från 
införsäljning och förhandling, under tillverkning och 
leverans, ända fram till kundens sista betalning.   
Fordringsförlustgarantin för exportör ger företaget skydd 
mot risken att inte få betalt i enlighet med köpeavtalet. En 
försäkrad kundfordran underlättar finansiering.  

Fordringsförlustgarantin för långivare ger långivaren 
skydd mot risken att inte få betalt av låntagaren. Garantin 
underlättar för köparen av svensk export att få finansiering.  
Tillverkningsförlustgarantin, som ges i kombination 
med fordringsförlustgarantin, skyddar mot förlust när 
köparen bryter avtalet under tillverkningstiden och nedlagda 
kostnader inte kan faktureras.  
Säkerhetsgarantin ger exportföretag skydd för risken att 
kunden orättmätigt tar en kontraktsgaranti i anspråk. 

Motgarantin används när exportörens kund begär 
kontraktsgaranti. Banken ställer ut kontraktsgarantin 
och delar regressrisken på exportören med EKN, om 
kontraktsgarantin tas i anspråk. 
Med växelgarantin försäkrar EKN banken mot betalnings-
risken i diskonterade växlar. Garantin förbättrar företagets 
likviditet när banken tar över växlarna och betalar exportören. 
Rembursgarantin delar bankens risk i bekräftade 
remburser. Garantin gör det möjligt för företagen att få fler 
remburser bekräftade av banken. 
Med investeringsgarantin får företag som investerat  
utomlands ersättning, om det på grund av myndighets-
ingripanden i landet inte går att förfoga över investeringen 
eller dess avkastning, eller att betalningen av 
investeringslånet uteblir. 
Rörelsekreditgarantin delar bankens risk i rörelse- eller 
investeringskrediter till små och medelstora företag.
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Mål och resultat 
 
I det årliga regleringsbrevet anger regeringen målen för årets verksamhet. Nedan redovisas strategi och  
resultat för de mål och återrapporteringskrav som framgår av regleringsbrevet för 2017. I enlighet med  
regleringsbrevet, har EKN i februari och augusti rapporterat om behovet av garantiramar för verksamheten. 

Främja svensk export genom att utfärda 
garantier.
Återrapporteringskrav:
– Antal och volym garantier som har 
ingåtts under 2017, fördelat på bransch 
och marknad/region.
– Antal nya kunder bland små och medel-
stora företag.

Med EKN:s garantier kan exporterande 
företag genomföra fler affärer. 
EKN har långsiktiga relationer med de      
flesta stora exporterande företagen. 
Med regional närvaro och marknadsföring 
når EKN allt fler små och medelstora 
företag. 

En garantigivning uppgående till  
40 miljarder kronor. Utfärdade garantier i  
2 093 affärer, till 133 länder. Under året 
var 392 företag kunder hos EKN, varav  
81 nytillkomna. På sidorna 17–19 
presenteras svensk export och export-
kreditgarantier per region i världen, och 
per bransch. På sidan 20 för små och 
medelstora företag.

Samverka med andra svenska export-
främjande aktörer. 

EKN har lokal närvaro med Almikontor 
som bas. På dessa kontor finns ofta 
också Business Sweden. EKN deltar 
tillsammans med Almi, Business Sweden 
och Svensk Exportkredit (SEK) i bl a 
delegationsresor och seminarier.

EKN samverkar med Tillväxtverket,  
Almi, SEK och Business Sweden 
avseende  regional samverkan i Team 
Sweden. EKN samarbetar med SEK och 
Almi både vad gäller garantigivning, 
utveckling av nya finansieringslösningar 
och marknadsföring. Läs mer om 
samarbetet på sidan 29.

Fortsätta satsningen på att öka små  
och medelstora företags kännedom om 
EKN:s tjänster.
Återrapporteringskrav:
– Resultatet av arbetet med att öka 
kännedomen bland små och medelstora 
företag om EKN:s tjänster.

Fler kundansvariga och andra kompetenser 
på affärsområdet för små och medelstora 
företag. 
Fler kundbesök och fler regionala 
marknadsaktiviteter. Ökad marknadsföring.

39 procent av små och medelstora företag  
kände till EKN. Hos företag med behov av 
finansiering och kundfinansiering låg känne-
domen på 45 procent. 
Två kampanjer för att öka kännedomen har 
genomförts under året. 
Läs mer om satsningen på små och medel-
stora företag och om marknadsföringen på 
sidorna 29–30.

Öka och effektivisera den regionala  
närvaron.

EKN har en mix av regionalt stationära och 
ambulerande medarbetare och har under 
året utökat satsningen på regional närvaro 
genom fler medarbetare och externt 
anlitade finansieringsrådgivare lokalt.  

Den lokala närvaron utökades ytterligare i 
Göteborg. Fyra externa finansieringsguider 
anlitas av EKN. De täcker regionerna 
Norrland, Västmanland, Dalarna, Värmland, 
Skaraborg och Skåne. Guiderna är lokala 
företagare som på deltid arbetar för
EKN. Läs mer på sidan 29.

Återrapporteringskrav:
– Kostnader och intäkter för dels den 
administrativa verksamheten, dels den 
riskbaserade verksamheten.

EKN redogör för utvecklingen av 
verksamhetens administrativa kostnader.

Kostnad och intäkter för den 
riskbaserade verksamheten redovisas i 
resultaträkningen på sidan 42.

Kostnad och intäkter för den 
administrativa verksamheten redovisas i 
not 21 på sidan 55.

Mål Strategi Resultat
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Följa eventuella ändringar i EU:s definition 
av marknadsmässig risk och om påkallat 
föreslå åtgärder.

EKN följer företagens förutsättningar för 
finansiering på de marknader som i enlighet 
med EU:s regelverk är marknadsmässiga, 
det vill säga där de privata aktörerna verkar.

EKN bedömer att de privata aktörerna har 
riskvilja och riskkapacitet för de marknads-
mässiga riskerna.

Rationalisera och effektivisera  
verksamheten.
Återrapporteringskrav: 
– I form av tidsserier redogöra för 
utvecklingen av verksamhetens 
administrativa kostnader.

Fortsatt arbete inom de strategiska 
utvecklingsområdena Kundfokus, 
Kännedom och Arbetsformer.

Projekt för effektivare hantering av 
mindre affärer har genomförts. Ett nytt 
beslutsunderlag för affärer upp till 25 mkr  
har lanserats. Det förenklar arbetet i cirka 
hälften av EKN:s affärer. Läs mer om 
effektivisering på sidan 34. Administrativa 
kostnader redovisas i not 21 på sidan 55.

Medverka i relevanta internationella  
aktiviteter.

EKN har medverkat och varit drivande i  
frågor om bl a. anti-korruption, lokala 
kostnader, samverkan utanför OECD 
och statliga krediter och garantier för 
låginkomstländer.

OECD har behandlat förslag om stärkta 
riktlinjer för anti-korruption. Arbete har 
bedrivits att få länder utanför OECD att 
tillämpa OECD:s priser och villkor. OECD:s 
riktlinjer för lån till låginkomstländer har 
modifierats. Se sidan 31.

Rättvis och hållbar global utveckling samt 
ansvarsfullt företagande.
Bidra till Sveriges politik för global 
utveckling, PGU. Vidareutveckla arbetet 
rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
miljö, korruption och frihet på nätet.
Säkerställa att verksamheten bedrivs 
i enlighet med – samt informera om – 
internationella riktlinjer. 
Vidta insatser som bidrar till hållbara 
investeringar och minskad klimatpåverkan.       

EKN bedömer om det finns risk för negativ 
påverkan på människor och miljö, där 
den exporterade varan eller tjänsten ska 
användas. EKN ställer krav på hållbar och 
ansvarsfull hantering av risker och följer 
upp att åtgärdsplaner följs.
EKN påverkar internationella standarder för 
exportkrediter. 
Främja export av utrustning som bidrar till 
minskad klimatpåverkan. 

EKN införde nya regler för hantering 
av risker för påverkan på mänskliga 
rättigheter i telekomaffärer. Reglerna 
togs fram i nära samarbete med Institute 
for Human Rights and Business och 
presenterades i OECD. Läs mer om det, 
och om granskning och krav i årets affärer 
på sidorna 21–22. Läs om samverkan 
i hållbarhetsfrågor på sidan 32 genom 
EKN:s bidrag till Agenda 2030.   

Redovisa hur myndigheten bidragit till 
genomförandet av regeringens feministiska 
utrikespolitik.

EKN bidrar till kvinnors möjligheter genom 
att främja export inom t ex infrastruktur 
och kollektivtrafik.

EKN följer IFC:s Performance Standards, 
som bl a utvärderar frågor med bäring på 
kvinnors situation. Se sidan 32.

Inom ramen för regeringens exportstrategi 
bidra med stöd och expertkunskap inom  
EKN:s verksamhetsområde, när så är 
påkallat i samarbete med andra relevanta 
organisationer och myndigheter. 

Särskilt beakta hur verksamheten bland 
små och medelstora företag samt den 
regionala närvaron kan användas för att 
främja svensk export. 

På sidorna 29–30 beskrivs samarbetet 
med Team Sweden. Under året har fokus 
varit på den regionala exportsamverkan. 
EKN har bidragit till Tillväxtverkets webb-
sida verksamt.se\utland.  

Mål Strategi Resultat

EKN ska bidra till regeringens satsning på 
moderna beredskapsjobb.

EKN eftersträvar att i beredskapsjobb 
anställa personer som står långt från 
arbetsmarknaden, inklusive nyanlända.

EKN har anställt en nyanländ person i 
beredskapsjobb. Sidan 34.
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Omvärlden
I avsnittet beskrivs förutsättningarna för svensk export, 

utifrån världshandeln och världsekonomin samt rapporteras om 
garantigivningens fördelning på marknader och regioner. 
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Omvärlden

Vid ingången till 2017 var farhågorna stora kring 
vad maktskiftet i USA skulle föra med sig. Donald 
Trumps presidentskap skulle bli annorlunda i många 
avseenden jämfört med företrädarnas. En mer 
protektionistisk och nationalistisk handelspolitik var 
en linje som Trump drev hårt i valrörelsen. 

USA har inte haft på agendan att sluta nya avtal 
för ytterligare liberaliseringar av handeln. Snarare 
omförhandlingar av befintliga avtal, exempelvis det 
nordamerikanska frihandelsavtalet, NAFTA.

SÄNKTA HANDELSHINDER
USA:s förändrade handelspolitik har skapat 
möjligheter för andra aktörer att träda in. EU:s 
senaste överenskommelser, med Kanada och Japan 
om sänkta handelshinder, kommer att leda till bättre 
förutsättningar för ytterligare ökad handel mellan 
länderna. För full implementering krävs fortfarande 
godkännande av de nationella parlamenten samt 
EU-parlamentet. 

Ytterligare en aspirant på positionen som ledare 
inom världshandeln är Kina. I retoriken har Kinas 
ledare under det gångna året pekat på vikten av 
minskade handelshinder och marknadslösningar. 

HÖGST TILLVÄXT PÅ FEM ÅR
Den ekonomiska tillväxten förväntas under 2017 
bli den högsta under den senaste femårsperioden. 
Tillväxttakten inom eurozonen är i nivå med den 
amerikanska och tillväxttakten i Latinamerika 
går från negativ till svagt positiv. Även i många 
råvaruproducerande länder märks en återhämtning. 
Framförallt gäller detta Ryssland och i viss mån 
Brasilien, medan utvecklingen är fortsatt svag i  
de stora ekonomierna i Afrika, som är beroende  
av råvaruexport.    

FORTSATT FALLANDE PRIS PÅ RISK
Den trend av fallande riskmarginaler på företags-
obligationer, som inleddes för drygt ett år har 
fortsatt under året. Fallet gäller för obligationer 
med ett kreditbetyg såväl över investment grade 
(BBB- eller bättre) som under investment grade. 
Penningpolitiken har varit fortsatt expansiv i flera 
OECD-länder, inte minst i eurozonen, vilket har 
bibehållit likviditeten på kapitalmarknaderna. 

USA har påbörjat en gradvis och utdragen höjning  
av styrräntorna. I Europa inleds sannolikt ränte-
höjningar under 2018 samtidigt som stödköpen av 
obligationer minskas.

SANKTIONER
Under de senaste åren har internationella sanktioner 
införts mot ett stort antal företag, banker och privat-
personer i flera länder. De som främst påverkar 
EKN:s verksamhet gäller Iran och Ryssland. Men 
listan är lång på länder där enstaka företag och 
privatpersoner omfattas av sanktioner. 

De direkta sanktionerna, beslutade på EU-nivå, är 
mestadels tydliga och hanterliga. De amerikanska 
sanktionerna, som är långtgående och omfattar ett 
stort antal företag, banker och privatpersoner, är 
däremot svårhanterliga. Banker avstår hellre en 
affär än att riskera betydande kostnader, även vid 
låg sannolikhet för sanktionsbrott. USA har denna 
påverkansmöjlighet, sprungen ur det faktum att 
huvuddelen av världens handel och investeringar 
sker i US-dollar och att många företag har 
verksamhet i USA.
  

Vem tar ledningen i 
världshandeln?   
Tillväxten i världsekonomin är hög och priset på risk faller. En återhämtning har skett i både  
Rysslands och Brasiliens ekonomier. Mängden sanktioner har ökat och de amerikanska är oftast  
mer långtgående än EU:s. 
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Den ekonomiska tillväxttakten bland Asiens tillväxt- 
och utvecklingsländer uppvisar en slående stabilitet. 
Under den senaste femårsperioden har den årliga 
tillväxten för dessa länder legat i spannet 6,4 till 
6,8 procent. Importbehoven ökar som en följd av 
den snabba tillväxten och detta gagnade svenska 
exportörer under 2017. För perioden januari till 
oktober ökade svensk varuexport till Asien, exklusive 
Mellanöstern, med 20 procent. Exportökningen till 
Kina var för perioden 33 procent, till Indonesien  
36 procent och till Indien 21 procent. 

I takt med att ekonomierna utvecklas blir bank- 
lån och obligationslån mer tillgängliga för kredit- 
värdiga företag. God tillgång till lokal finansiering  
är en förklaring till den begränsade garanti-
givningen till länderna i Asien. Garantigivningen 
nådde knappt fyra miljarder 2017, vilket förvisso 

är en ökning med 34 procent jämfört med 2016, 
men endast motsvarar knappt tio procent av den 
totala garantigivningen. 

IRAN DOMINERAR GARANTIGIVNINGEN  
TILL MELLANÖSTERN
De under året stigande oljepriserna får först på  
sikt effekt på den ekonomiska aktiviteten i Mellan-
östern. Detta till trots har den svenska exporten 
till regionen vuxit med 12 procent under de första 
tio månaderna av 2017 och till Iran med hela  
87 procent. EKN:s garantigivning till Mellanöstern 
ökade med 27 procent.

Behovet av garantier för export till Iran var stort 
och utgjorde 3,4 av totalt 7,3 miljarder kronor av 
garantigivningen till regionen.     

Svensk exportökning   
Exporten till Asien utgör en betydande del av den svenska exportökningen. För en del av exporten till 
Asien behövs EKN, men tillgången till lokal finansiering är god. I finansieringen av den ökade exporten till 
Ryssland och Iran spelar EKN en viktig roll. 

São Paulo, Brasilien. Den svenska exporten till Latinamerika ökade med 20 procent.
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GARANTIGIVNING (MKR) OCH ANTAL AFFÄRER PER REGION

ANTAL MKR ANTAL MKR ANTAL MKR ANTAL MKR ANTAL MKR

Asien 191 3 925 163 2 928 162 2 934 149 2 731 119 6 425

Latinamerika 533 4 254 345 6 442 231 53 434 250 3 084 238 3 675

OSS 105 6 023 94 2 049 80 4 386 99 3 120 99 2 235

Balkan 67 2 933 46 1 493 27 2 326 37 1 061 48 2 233

Afrika 381 6 626 368 4 424 371 5 765 364 6 262 355 4 899

Mellanöstern 279 7 301 214 5 766 150 6 281 142 3 515 90 3 813

OECD 
höginkomstländer 128 7 215 127 19 069 98 4 965 115 5 402 310 18 915

Sverige 405 1 602 461 1 423 435 9 770 372 1 506 252 1 726

Övriga länder 4 35 3 16 3 195 1 14 7 30

TOTALT 2 093 39 914 1 821 43 610 1 557 90 056 1 529 26 695 1 518 43 950

2017

Israel, Japan och Sydkorea ingår i OECD:s höginkomstländer (ej i Asien eller Mellanöstern). Kazakstan och Uzbekistan ingår i OSS (ej i Asien). 
Turkiet ingår i Balkan (ej i Asien). Sverige redovisas separat (ingår ej i OECD:s höginkomstländer).

2016 2015 2014 2013

LJUSNING FÖR DEN RYSKA EKONOMIN
Efter ett dystert 2016, med svag ekonomisk tillväxt 
för OSS-regionen i stort och en krympande rysk 
ekonomi, ser 2017 ut att generera en tillväxt om 
drygt två procent för OSS. Svensk varuexport till 
Ryssland ökade med 33 procent under de första tio 
månaderna 2017. 

Garantigivningen till OSS ökade med närmare 
200 procent. Ryssland dominerade och svarade för 
fem av totalt sex miljarder i utfärdad garantivolym 
i regionen. 

STIGANDE RÅVARUPRISER VÄLKOMMET FÖR 
AFRIKA OCH LATINAMERIKA  
De stigande råvarupriserna under året har haft  
en positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen  
i många länder i såväl Latinamerika som i Afrika. 
Detta är en välkommen vändning efter två svaga  
år 2015 och 2016. I Latinamerika var tillväxten till 
och med negativ under 2016. 

Under de första tio månaderna av året ökade 
varuexporten med 20 procent till Latinamerika, 

vilket är närmare dubbelt så hög ökningstakt 
som för den svenska varuexporten totalt. EKN 
garanterar många mindre affärer till regionen, 
men garantivolymen minskade med en tredjedel. 

Till Afrika minskar svensk export, men behovet 
av EKN:s garantier ökade med 50 procent. Egypten, 
Nigeria och Etiopien var de länder som dominerade 
under året.  

LÄGRE GARANTIGIVNING INOM OECD
EKN utfärdar mestadels garantier för export 
till tillväxt- och utvecklingsländer. Faktorer som 
framförallt påverkar om EKN behövs i affärer 
till länder inom OECD är finansieringskostnader 
på marknaden, låntagarens kreditvärdighet 
och företagens behov att använda flera finans-
ieringskällor. När garantivolymen är hög till 
höginkomstländer inom OECD beror det främst på 
att EKN har behövts i några mycket stora affärer. 
Så var fallet 2016, men 2017 föll garantigivningen 
med över 60 procent till 7,2 miljarder kronor. 
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I avsnittet rapporteras om garantigivningen fördelad på bransch. 

EKN har ett särskilt uppdrag gällande små och medelstora företags  
export och regionala närvaro. Detta avrapporteras också i avsnittet. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med internationella riktlinjer inom 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption och frihet på 

nätet. I avsnittet rapporteras om granskning och krav i årets affärer.

Garantigivning
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EKN garanterar allt  
fler exportaffärer   
EKN garanterade 2 093 exportaffärer för 40 miljarder kronor till 133 länder under året. Garantivolymen 
var något lägre än föregående år. Antalet affärer har ökat kraftigt. EKN garanterar allt fler av de större 
företagens mindre, löpande affärer.

EKN fortsätter att ligga på en garantivolym på 
40 miljarder kronor. Traditionellt har EKN varit 
kontracykliskt och haft större garantivolymer under 
lågkonjunkturer än under högkonjunkturer. Denna 
trend är nu bruten, med hög garantivolym under 
2015, 2016 och 2017, trots god konjunktur. 

Antalet affärer fortsätter att öka. EKN har 
garanterat 15 procent fler affärer under 2017 
jämfört med 2016. Ökningen var 17 procent 2016. 
Det finns flera orsaker till ökningen:

• Fler exporterande företag erbjuder sina kunder    
 leverantörsfinansiering och försäkrar risken hos    
 EKN. (138 företag 2017, 111 företag 2016).

• De svenska handelshusen, som spelar en viktig    
 roll som kanalen ut på världsmarknaden för flera   
 papper- och massaproducenter i Sverige,        
 använder EKN för allt fler affärer, främst till     
 Sydamerika och Afrika och de höga nivåerna      
 förväntas fortsätta. 2017 var antalet affärer      
 611 (466).

• EKN garanterar allt fler bekräftade remburser    
 (322 st 2017, 239 st 2016). Anledningen är att     
 svensk export ökar på många marknader där de    
 exporterande företagen använder remburser.  
 Det gör att många företag möts av beskedet från    
 sin bank att remburslimiten på en viss marknad  
 är uppnådd. När EKN garanterar bankernas     
 bekräftade remburser  skapar det mer utrymme.    
 Dessutom fortsätter efterfrågan på remburs-     
 garantier för affärer till Iran att öka.

UTVECKLINGSLÄNDER DOMINERAR
De flesta garanterade affärerna under året 
avser export till tillväxtmarknader. Efterfrågan 
på garantier till Iran har fortsatt att öka och 
garantivolymen till Iran uppgick till 3,4 miljarder 

kronor, jämfört med 1,0 miljarder kronor 2016. 
Garantigivningen för Iran utgörs även i år enbart 
av affärer med kort kredittid. Ännu erbjuder inga 
banker långfristig finansiering till Iran. EKN 
har under året även garanterat affärer till andra 
svåra marknader som Afghanistan, Demokratiska 
republiken Kongo, Sudan och Zimbabwe.

STORA TELEKOMAFFÄRER
Svenska telekombranschens fortsatt starka ställning 
på världsmarknaden gör att EKN:s garantigivning 
till telekomsektorn fortfarande är en viktig del, 
även om garantivolymen under 2017 var ovanligt 
låg. Telekomutvecklingen driver på digitalisering 
med 5G, molnbaserade tjänster och ”Internet of 
Things”. Det är en trend som är starkast i OECD:s 
höginkomstländer. EKN har under året ställt 
ut garantiutfästelser för den typen av affärer, 
som ännu inte har omsatts i garantier. En av de 
garantiutfästelserna är den största som EKN 
någonsin ställt ut i en affär med en privat köpare.

GRUVUTRUSTNING EFTERFRÅGAS
Investeringarna i gruvindustrin har tagit fart då 
råvarupriserna har stigit. Det innebär en större 
efterfrågan på finansiering av utrustning från 
svenska exportörer, till både befintliga och nya 
gruvor. Investeringarna sker främst i OECD-länder, 
men även Afrika är en stor och viktig marknad.

EXPORT TILL TRANSMISSIONSPROJEKT
Efterfrågan på garantier inom eltransmission ökade 
jämfört med föregående år. Ofta är det utländska 
entreprenörer som driver projekten, med leveranser 
från svenska exportföretag. En sådan affär som EKN 
garanterat under året är ett eltransmissionsprojekt 
i Etiopien, där det svenska företaget är under-
leverantör av högspänningskomponenter till en 
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sydafrikansk totalentreprenör, som i sin tur har 
kontrakt med köparen, det statliga elbolaget. 

Inom kraftgenerering har EKN under året bland 
annat garanterat finansieringen av gasturbiner till 
ett naturgasprojekt i Ryssland. 

NYA KUNDER
Vid årets slut hade EKN 392 kunder, varav 259 var  
små och medelstora företag. Under året var det  
81 företag som tidigare inte använt sig av EKN 
eller inte gjort det på två år. Av dem var 62 små 
och medelstora. 

PROBLEMAFFÄRER OCH SKADOR
De flesta av årets skadeutbetalningar har gjorts i 
mindre affärer. Dessutom har skadeutbetalningar 
fortsatt att göras i några få, stora affärer. De största 
skadeutbetalningarna avser affärer från 2010 till 
2012, i kraftbranschen. 

Skadeutbetalningar har även gjorts avseende affärer 
med bussoperatörer i två städer i Chile och Brasilien. 

Under de senaste åren har den indiska 
telekommarknaden karakteriserats av hård 
konkurrens och prispress. EKN har därför ökat sin 
reservering avseende telekomaffärer i landet.

Ökningstakten för nya problemaffärer i Mellan-
östern i transport- och entreprenadsektorerna 
har planat ut. Köparna är beroende av statliga 
uppdrag och rådande oljepriser har minskat 
omfattningen på dessa uppdrag och i viss mån 
fördröjt utbetalningarna.

 
 

Fortsatt hög garantigivning, trots god konjunktur. Efterfrågan inom kraftsektorn ökade.
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NYA GARANTIUTFÄSTELSER UNDER ÅRET

    MKR   ANTAL     MKR   ANTAL     MKR   ANTAL

Fordringsförlustgaranti till exportör 28 763 1 959 26 918 1 743 18 750 1 239

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 1 074 19 134 11 757 14

Fordringsförlustgaranti till långivare 56 473 46 13 081 26 44 680 29

Säkerhetsgaranti 1 1 325 5 15 2

Motgaranti 4 399 270 3 998 349 14 011 312

Rembursgaranti 3 927 325 6 865 241 2 266 246

Växelgaranti 496 6 142 4 113 3

Investeringsgaranti 396 1 0 0 8 1

Rörelsekreditgaranti ¹ 495 151 568 156 505 147

TOTALT 96 023 2 778 52 031 2 535 81 105 1 993

NYA GARANTIER UNDER ÅRET

¹ för små och medelstora företag

2016 20152017

    MKR   ANTAL     MKR   ANTAL     MKR   ANTAL

Fordringsförlustgaranti till exportör 20 136 5 978 14 390 4 059 13 306 3 208

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 168 14 15 2 130 7

Fordringsförlustgaranti till långivare 12 707 35 25 180 40 64 275 32

Säkerhetsgaranti 1 1 27 2 15 1

Motgaranti 2 428 276 1 129 337 9 390 318

Rembursgaranti 3 857 322 2 275 239 2 266 246

Växelgaranti 153 17 125 16 237 19

Investeringsgaranti 0 0 0 0 0 0

Rörelsekreditgaranti ¹ 465 143 468 144 437 140

TOTALT 39 914 6 786 43 610 4 839 90 056 3 971

2 093 1 821 1 557

2016 20152017

Antal affärer som de utfärdade  
garantierna avser

¹ för små och medelstora företag

NYA GARANTIER MKR, FÖRDELADE PÅ BRANSCH

BRANSCH 2017 2016

Transport 10 419 26 % 7 386 17 %

Maskin 9 294 23 % 7 646 18 %

Telekom 8 499 21 % 19 332 44 %

Kraft 4 677 12 % 1 713 4 %

Papper och massa 2 997 8 % 2 128 5 %

Gruvdrift och stål 1 688 4 % 644 1 %

Övrigt 2 340 6 % 4 760 11 %

ANTAL NYA AFFÄRER, FÖRDELADE PÅ BRANSCH

BRANSCH 2017 2016 2015

Transport 235 199 142

Maskin 754 705 672

Telekom 73 40 45

Kraft 8 16 16

Papper och massa 648 520 353

Gruvdrift och stål 72 46 26

Övrigt 303 294 303
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SME behöver finansiering   
Garantigivningen för små och medelstora företag har stabiliserats. Det är främst finansieringsbehovet 
som förklarar efterfrågan. Mer än hälften av affärerna förmedlas av en bank. Den asiatiska marknaden är  
av stor betydelse för företagen. 

Garantigivningen till små och medelstora företag  
uppgick till 1,8 miljarder kronor, en minskning 
jämfört med 2,5 miljarder kronor 2016. Minskningen 
beror på att ett av de små och medelstora företag 
som använt EKN i stor utsträckning de senaste 
åren, inte längre definieras i denna kategori enligt 
EU:s definition.  

Totalt har 259 små och medelstora företag under 
2017 använt EKN för att få tillgång till utökad 
finansiering eller för att säkerställa betalning för 
sin export på tillväxtmarknaderna. 62 av de små och 
medelstora företagen var nya som kunder på EKN, 
vilket visar på att det fortfarande finns ytterligare 
potential i att nå ut till ännu fler exporterande 
företag. Generellt använder exporterande små och 
medelstora företag EKN i intervaller och är inte 
årligen aktiva kunder.

Exporten som EKN täckte gick främst till Asien, 
med 25 procent av garantigivningen. Därefter kom 
OECD-länder med 19 procent och Afrika med  
18 procent. Antal garanterade affärer nådde 575,  
en minskning mot året innan (599).

FINANSIERINGSBEHOVET STYR
För små och medelstora företag är det främst 
finansieringsbehovet som gör att EKN efterfrågas. 
Bankerna har blivit något mer benägna att ta 
risk, men det är ändå en utmaning för många 
mindre företag att finansiera sin rörelse och sin 
kundfinansiering. Här erbjuder EKN lösningar på 
två olika sätt:

• EKN är med och delar bankens risk på företaget.

• När EKN försäkrar betalningsrisken kan       
 företaget använda den försäkrade fordran som     
 säkerhet vid banklån.

EKN har nära samarbete med lokala bankkontor.  
Av 575 garanterade affärer till SME-företag 
under året, har cirka 60 procent förmedlats av en 
bank. I 24 procent av affärerna användes rörelse-
kreditgarantin. Under året har EKN utvidgat 
rörelsekreditgarantin så att den också kan 
användas av små och medelstora bolag som ingår i 

större koncerner. Fyra företag har hittills använt 
möjligheten i fem affärer.

EXPORTMÖJLIGHETER PÅ TILLVÄXTMARKNADER
Allt fler små och medelstora företag tar tillvara 
exportmöjligheter på tillväxtmarknader, visade 
EKN:s undersökning. Asien är den största 
tillväxtregionen för dem. De senaste tio åren 
har deras export till de asiatiska länderna ökat 
med 67 procent och exporten till Asien står för 
hälften av värdet av små och medelstora företags 
export till tillväxtregioner. För första gången 
har Kina seglat upp på andra plats över de 
mest intressanta exportmarknaderna för små 
och medelstora exportföretag. EKN får många 
förfrågningar från små och medelstora företag 
som avser att exportera till Asien.

FRAMGÅNGSRIK SME-SATSNING
EKN möter dagligen företag som exporterar 
till marknader över hela världen. EKN har 
exempelvis kunder som säljer hockeyutrustning 
till Ryssland, skogsmaskiner till Filippinerna, 
lotsbåtar till Förenade Arabemiraten och 
blodanalyssystem till länder i Afrika söder om 
Sahara. Förutom garantigivningen har EKN  
en omfattande, kostnadsfri rådgivning.

UTÖKAD SATSNING PÅ MIDCORP
EKN har utökat kontakterna med företag som är 
större än små och medelstora företag, men inte 
hör till de mycket stora koncernerna. De har en 
omsättning från 500 miljoner kronor och upp till 
fem miljarder kronor. Av EKN:s 81 nya kunder 
under året är 17 företag i den storleken.
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Ansvarsfullt företagande 
i årets garantigivning   
EKN bedömer om det finns risk för negativ påverkan på människor och miljö, i den verksamhet där den 
exporterade varan eller tjänsten ska användas. EKN ställer krav på hållbar och ansvarsfull hantering av risker 
och följer upp att åtgärdsplaner följs.

Under året införde EKN nya regler för hantering 
av risker för påverkan på mänskliga rättigheter i 
telekomaffärer. Det är ett område där det saknas 
internationella regler och standards. EKN och SEK 
tog fram reglerna i nära samarbete med Institute for 
Human Rights and Business och redovisade dem i 
OECD för exportkreditinstitut och banker. 
   EKN uppdaterade processen för hantering 
av skatterelaterade risker. EKN granskar nu 
garantitagarens skattepolicy, i affärer som 
involverar skatteparadis. 
   För att utveckla hållbarhetsarbetet har EKN 
låtit en extern konsult granska hur EKN arbetar 
med hållbarhet i relation till de internationella 
ramverk EKN är ålagda att följa. I granskningen 
konstaterades att EKN efterlever ramverken. 

EKN har också medverkat i en arbetsgrupp till-
sammans med SEK, Swedfund och Swedish Space 
Corporation, SSC. Syftet är att fortsätta omsätta 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter i praktiken. Under 2017 genomförde 
gruppen en gemensam intressentdialog med 
samhällsorganisationer om hantering av mänskliga 
rättigheter i högrisksituationer. 

Rekommendationer från både granskningen och 
intressentdialogen tas in i det utvecklingsarbete som 
genomförs under 2018.

EKN har kontinuerlig dialog och utbildning med 
företag och banker, om hantering av hållbarhets-
risker i exportaffärer och vilka krav EKN ställer.

A- OCH B-KLASSADE AFFÄRER
EKN klassar affärer i tre kategorier. A innebär 
risk för påtaglig påverkan. B innebär risk för viss 
påverkan och C innebär liten eller ingen påverkan. 
EKN garanterade affärer till tio A-klassade 
projekt, 819 B-klassade affärer och 811 C-klassade. 
Motsvarande garantivolym var 4,6 miljarder kronor 
för A-affärer, 22 miljarder kronor för B-affärer och           

9 miljarder kronor för C-affärer.  
 När EKN ställer ut garantier för export till A-  
och B-affärer:
– som överstiger 100 miljoner kronor, 
– som är projekt (nya eller utbyggda anläggningar),
– och där kredittiden överstiger två år, 
rapporteras garantigivningen till OECD.  
Detta görs av alla statliga exportkreditinstitut 
inom OECD.

Här nedan beskrivs de affärer som EKN rapport-
erat under året. Vår bedömning är att riskerna i 
dessa projekt hanteras på ett ansvarsfullt sätt av 
köparen och i linje med de ramverk EKN följer.

LNG-TERMINAL I RYSSLAND: A-PROJEKT
Utvinning av gas från ett landbaserat fält och  
etablering av en ny LNG-anläggning (flytande  
naturgas) samt kringliggande infrastruktur i  
arktisk miljö. Projektets påverkan på känslig natur-
miljö och biodiversitet hanteras genom en hand-
lingsplan för att skydda biologisk mångfald. Årliga 
utsläpp av växthusgaser beräknas till 5,3 miljoner 
ton CO2

eq. En genomförandeplan för minimering av 
utsläppen tas fram inför driftsättning, liksom plan 
för förändrat klimat. EKN har besökt projektet. 

GULDGRUVA I ARMENIEN: A-PROJEKT
Dagbrott i centrala Armenien. Den huvudsakliga 
risken är påverkan på känslig miljö. Skyddat  
område planeras, som kompensationssystem för 
biologisk mångfald. Begränsade folkomflyttningar 
och markförvärv kommer att ske och följer interna-
tionell standard. Kommunikation och involvering 
av lokalbefolkningen pågår och har hög prioritet.

TVÅ TRANSMISSIONSLEDNINGAR I ETIOPIEN:  
B-PROJEKT
Den ena ledningen dras till största delen i stads-
miljö. De huvudsakliga riskerna gäller förlust av 
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SAMMANSTÄLLNING AV A-AFFÄRER SOM INTE RAPPORTERAS TILL OECD, ENDERA FÖR ATT EXPORTEN  
GÅR TILL BEFINTLIG VERKSAMHET (INTE PROJEKT) ELLER FÖR ATT EXPORTEN UNDERSTIGER 100 MKR 

Personlig integritet och yttrandefrihet. 
Övervakning av telefon och internet.  

Frågeformulär om hantering av förfrågningar från staten. Bedöm-
ning av företagets närhet till staten. Endast export av standardtek-
nologi inom telekom.

3 1 133

Risker att avfallshantering och utsläpp 
påverkar grundvatten och ytvatten samt 
risker i arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Exportören har tagit fram en avsiktsförklaring med översiktliga 
åtgärder med fokus på utbildningsinsatser av köparen. Konsulta-
tion med internationell MR-expert om tillgängliga alternativ för att 
påverka företagets hantering av miljö och social påverkan. 

1 102

Biologisk mångfald.
Offset-områden köps/doneras med liknande ekosystem för att 
områdets totala biologiska mångfald ska vara minimalt påverkad.

1 12

Instabil regional situation. Omkringbo-
endes hälsa och säkerhet samt mindre 
folkomflyttning.

Memorandum of Understanding med berörda samhällen finns. Fokus 
på att stödja intilliggande samhällens utveckling. Hantering av hälsa 
och säkerhet samt folkomflyttning följer internationell standard.

1 12

Risker för olagliga frihetsberövanden 
samt civila offer i militärens antiterrorist-
bekämpning i två olika länder.

Den exporterade varan var civila reservdelar till befintliga militära 
installationer utan direkt koppling till identifierade MR-risker. Sverige 
bedriver påverkansarbete i länderna för att minska ländernas 
negativa MR-påverkan.

2 11

ANTAL 
AFFÄRER

EKN: GARANTI-
VOLYM (MKR)

mark. En ruttoptimeringsstudie har genomförts för 
att undvika att människor måste flytta. Kraftled-
ningar genererar elektromagnetiska fält vilka kom-
mer att vara inom riktlinjer för kända hälsoeffekter.

Den andra ledningen dras till största delen genom 
ett skogsbruksområde, men delvis genom natur- 
reservat. Påverkan bedöms dock som begränsad. 

EKN ställer i båda projekten krav på att ekonomisk 
ersättning för brukad mark ges enligt internationella 
riktlinjer. 

TVÅ MJUKPAPPERSFABRIKER I  
FÖRENADE ARABEMIRATEN: B-PROJEKT
Affärerna gäller utbyggnad av en fabrik samt an-
läggning av ny fabrik, i ett etablerat industriområde. 
Förväntade utsläpp till luft och vatten beräknas 
underskrida IFC:s riktlinjer. Pappersmassan kom-
mer från certifierad råvara. Företagen bedöms ha god 
kapacitet att hantera arbetsmiljöfrågor och gästarbe-
tarnas rättigheter. EKN har besökt ett av projekten.

UTBYGGNAD AV LOGISTIKCENTER I  
SAUDIARABIEN: B-PROJEKT
Logistikförändringarna förväntas inte innebära 
nämnvärda miljö- och sociala förändringar. Centret 
hanterar logistiken för mejerier. Centrets system för 

hälsa, säkerhet och mathantering är av god stan-
dard. En generell risk i Saudiarabien gäller arbets-
förhållanden för gästarbetare. EKN har fört en dia-
log med bolaget angående gästarbetarnas situation. 

UNDERJORDSGRUVA I GHANA: B-PROJEKT
Gruvan ligger under ett befintligt dagbrott. Huvud-
saklig risk är avvattning från gruvan, som inte 
förväntas påverka de lokala vattendragen avsevärt. 
Gruvföretaget kommer att ersätta påverkade 
brunnar med djupare borrhål samt förbättra de när-
liggande samhällenas vattenförsörjningssystem.  

UPPFÖLJNING
Under året genomförde EKN sedvanlig uppföljning  
av A-klassade projekt med villkor och även andra  
A-klassade affärer i portföljen. Totalt omfattades  
35 affärer.

NÄR KRAV INTE GÅR ATT UPPFYLLA
Det händer att EKN:s hållbarhetskrav av olika 
anledningar inte går att uppfylla. I vissa fall går inte 
affären till beslut och i andra fall ger EKN avslag. 
EKN avslog en ansökan gällande export till ett kol-
kraftverk som inte förväntades uppfylla de OECD-
gemensamma krav på kolkraftverk som EKN följer. 

HUVUDSAKLIGA RISKOMRÅDEN EKN:S BEDÖMNING OCH HANTERING



Garantigivningen genererar en riskexponering i form av  
utestående garantier och fordringar. I avsnittet beskrivs exponeringen 

och hur den har förändrats jämfört med föregående år. 

Riskutveckling
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Vid utgången av 2017 hade EKN utestående 
garantier och fordringar i 144 länder. Utestående 
garantivolym minskade under 2017 till 181,5 
miljarder kronor vid årsskiftet, från 201,5 miljarder 
kronor sista december 2016.  

LÄGRE RISK I ENGAGEMANGET
EKN gör avsättningar för varje affär, för så kallad 
förväntad förlust. I redovisningen benämns de 
”avsättningar för ej intjänade garantiavgifter och 
kvardröjande risker” så länge affären är pågående 
och avsättningen utestående. Avsättningar i 
förhållande till engagemanget minskade något 
under 2017, till 6,2 procent (6,3 procent). Det är 
ett trendbrott efter tre år med ökande behov av 
avsättningar. Risker i omvärlden ökar inte längre och 
engagemanget i höginkomstländer har ökat något.

Dessutom gör EKN skadeavsättningar för 
affärer där betalningar uteblivit eller där det finns 
hög risk för att betalningar kommer att utebli. I 
redovisningen benämns de ”avsättning för skador” 
så länge EKN förväntas göra skadeutbetalningar 
i affären. Avsättningar för skador uppgick vid 

årsskiftet till 3,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 
en minskning med 0,6 miljarder från föregående 
år. Som andel av engagemanget motsvarar detta 
1,9 procent, vilket är på nästan samma nivå som 
föregående år (2,0 procent) till följd av ett samtidigt 
minskat engagemang.       

Under 2016 gjordes stora avsättningar för skador, 
men under 2017 har nya skador endast föranlett 
mindre nya avsättningar. 

KONCENTRATION PÅ FÅ LÄNDER
En stor del av EKN:s exponering är koncentrerad 
till ett fåtal länder. Brasilien utgör största land-
riskkoncentrationen, vilket till stor del utgörs av en 
enskilt stor affär. Cirka 60 procent av utestående 
garantier utgör exponeringar i de fem största 
länderna och dryga 80 procent i de 15 största 
länderna. Garantivolym i de 15 största länderna har 
minskat från förra årsskiftet från 166,6 miljarder 
kronor till 148,8 miljarder kronor.

De sista kvarvarande rörelsekreditgarantierna för 
stora företag, som ställdes ut som en särskild lösning 
under finanskrisen, löpte ut under året och bidrog till 
minskningen av EKN:s exponering på Sverige. 

TELEKOM DOMINERAR MER
Under 2017 ökade koncentrationen mot telekom-
branschen, på grund av att andra branscher 
minskade. Det är den bransch där EKN har störst 
exponering. Försvarssektorn är en fortsatt stor 
bransch, till följd av exporten av Gripen-plan. 

KOMMERSIELLA FORDRINGAR ÖKAR
Den totala storleken på fordran har ökat de  
senaste åren, vilket även gäller för 2017. Det är de 
kommersiella fordringarna som har ökat, främst 
beroende på skadeutbetalningar i ett par stora affärer. 

4

3

2

1

0

5

AVSÄTTNING FÖR FÖRVÄNTAD FÖRLUST I PROCENT 
AV EKN:S ENGAGEMANG
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Minskat engagemang 
och lägre risk    
EKN:s utestående engagemang minskade. Efter tre år med ökande risk i de utestående garantierna 
har risken nu minskat. De kommersiella fordringarna ökade i takt med skadeutbetalningar i ett par, 
sedan tidigare kända stora problemaffärer. 

2017
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UTESTÅENDE GARANTIUTFÄSTELSER OCH  
GARANTIER FÖRDELADE PÅ BRANSCH

2017

Telekom 36 %  (2016, 32 %)

Försvar 29 %  (2016, 30 %)

Kraft 10 %  (2016, 12 %)

Maskin 10 %  (2016, 11 %)

Transport 8 %  (2016, 8 %)

Entreprenadarbeten 3 %  (2016, 3 %)

Övrigt 4 %  (2016, 4 %)

UTESTÅENDE GARANTIUTFÄSTELSER OCH 
GARANTIER FÖRDELADE PÅ MOTPART

2017

Utländska företag 60 %  (2016, 55 %)

Offentliga köpare 28 %  (2016, 28 %)

Svenska företag  8 %  (2016, 12 %)

Bank/finans 4 %  (2016, 5 %)

Årets återvinningar från kommersiella skador 
uppgick till 103 miljoner kronor där större delen 
hänförs till Saudiarabien.

Merparten av de politiska fordringarna, det vill 
säga fordringarna på stater, fortsätter att betalas 
av enligt avtal. Inga nya politiska fordringar 
har tillkommit. De stater som inte betalar är 
Nordkorea, Syrien, Venezuela och Zimbabwe. 

FINANSKRISGARANTIERNA AVSLUTADE  
Sedan 2008 har EKN haft rörelsekreditgarantier 
för stora företag i sitt engagemang. Under åren 
under finanskrisen utgjorde de en betydande 
andel av engagemanget. Under 2017 löpte de sista 
garantierna ut.

Från fjärde kvartalet 2008 och fram till början 
av 2011 ställde EKN ut rörelsekreditgarantier 
till den enskilt största finansiären SEK och åtta 
banker, för finansiering till 39 stora exporterande 

företag, som en tillfällig lösning under finanskrisen. 
Rörelsekreditgarantier ställs normalt endast 
ut till små och medelstora företag. Garantierna 
innebar att företagen kunde låna, i ett läge där 
den finansiella marknaden fungerade dåligt. Totalt 
omfattade garantierna ett belopp om 93,8 miljarder 
kronor. Garantin täckte som mest 75 procent av 
lånebeloppet. Den längsta löptiden för garantierna 
var sju år.

Samtliga garantier som ställdes ut är nu avslutade 
och EKN har inte haft några kreditförluster från 
dessa garantier. Totalt har 2 349 miljoner kronor 
betalats in i avgifter för dessa garantier. Verksam-
heten har enbart inneburit administrativa kostnader 
och inga skadekostnader. EKN har betalat in  
1 996 miljoner kronor till statskassan, vilket är den 
andel av avgifterna, som relaterade till riskerna i 
dessa garantier.

DEN TILLFÄLLIGA LÖSNINGEN UNDER FINANSKRISEN

ÅR ANTAL UTFÄSTELSER   UTFÄSTELSER, MKR ANTAL GARANTIER   GARANTIER, MKR

2008 2 622 0 0

2009 31 44 489 26 31 877

2010 47 49 394 54 61 652

2011 3 303 3 303

SUMMA 83 94 808 83 93 832
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POLITISKA ÅTERVINNINGAR, SKADEUTBETALNINGAR, UTESTÅENDE FORDRINGAR (MKR)   

Argentina 46 0 64

Bosnien och Hercegovina 8 0 28

Egypten 0,1 0 0,4

Indonesien 9 0 41

Irak 40 0 378

Iran 4 0 15

Kenya 4 0 7

Kuba 26 0 1 822

Nordkorea 0 0 2 741

Pakistan 66 0 569

Serbien 4 0 43

Syrien 0 0 10

Venezuela 0 0 4

Zimbabwe 0 0 43

Schablonfördelad återvinning - 46

TOTALT 161 0 5 765

Totalt år 2016 Återvinningar 804, Skadeutbetalningar 0, Utestående fordran 6 021. Totalt år 2015: Återvinningar 246, Skadeutbetalningar 76, Utestående fordran 5 335.
Totalt år 2014 Återvinningar 114, Skadeutbetalningar 186, Utestående fordran 5 403. Totalt år 2013: Återvinningar 100, Skadeutbetalningar 172, Utestående fordran 5 011. 

ÅTERVINNINGAR  
2017

UTESTÅENDE FORDRINGAR 
2017-12-31 

SKADEUTBETALNING 
2017
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UTESTÅENDE GARANTIUTFÄSTELSER

    MKR   ANTAL     MKR   ANTAL     MKR   ANTAL

Fordringsförlustgaranti till exportör 19 076 1 478 22 740 1 325 13 945 914

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 978 7 654 11 569 4

Fordringsförlustgaranti till långivare 58 610 57 17 988 37 38 026 35

Säkerhetsgaranti 279 1 299 3 0 0

Motgaranti 11 143 43 19 690 59 17 229 50

Rembursgaranti 77 3 600 2 48 1

Växelgaranti 495 7 125 4 132 5

Rörelsekreditgaranti ¹ 234 54 331 58 293 51

Investeringsgaranti 1 551 2 1 245 2 2 745 2

TOTALT 92 443 1 652 63 672 1 501 72 986 1 062

2017-12-31 2016-12-31

¹ för små och medelstora företag

UTESTÅENDE GARANTIER

    MKR   ANTAL     MKR   ANTAL     MKR   ANTAL

Fordringsförlustgaranti till exportör 15 805 4 556 14 761 3 558 14 866 3 248

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 803 24 841 15 1 824 18

Fordringsförlustgaranti till långivare 142 893 322 162 201 406 155 816 432

Säkerhetsgaranti 233 5 345 6 690 7

Motgaranti 17 186 394 17 337 448 16 984 416

Rembursgaranti 3 263 206 1 918 134 1 302 108

Växelgaranti 131 26 114 28 270 45

Rörelsekreditgaranti ¹ 369 136 486 148 479 137

Rörelsekreditgaranti ² 0 0 2 645 4 20 015 15

Investeringsgaranti 802 1 853 1 1 888 1

TOTALT 181 485 5 670 201 502 4 748 214 134 4 427

2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

2015-12-31

¹ för små och medelstora företag    ² för stora företag (tillfällig lösning)
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Samverkan
I avsnittet rapporteras om hur EKN satsar på att öka små och 

medelstora företags kännedom om EKN:s tjänster.

EKN har i uppdrag att samverka med andra exportfrämjande 
aktörer och redovisar den samverkan här.

I EKN:s uppdrag ingår att medverka i relevanta internationella 
aktiviteter, som rapporteras i avsnittet.

I samverkan med andra aktörer ska EKN bidra till Agenda 2030, 
Sveriges politik för global utveckling och Adis Abeba Action Agenda 

för utvecklingsfinansiering. Det redovisas här.

EKN:s kompetensförsörjning avrapporteras, liksom 
rationaliseringar och effektivisering av verksamheten.
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Partnerskap  
och kännedom   
Tillsammans med Almi erbjuder EKN finansieringslösningar för små och medelstora företag. Tillsammans 
med SEK erbjuder EKN det för de större företagen, och deltar ofta på Business Swedens delegationsresor. 

De enskilt viktigaste distributionskanalerna för att  
nå ut till SME-företagen är bankernas företagsråd-
givare samt de kundbesök som genomförs av EKN:s 
personal. Regionansvariga samt kundansvariga 
för små och medelstora företag har under året 
genomfört cirka 1 000 kundbesök för att informera 
om EKN:s verksamhet samt diskutera enskilda 
affärer, antingen på plats hos kund eller på EKN:s 
regionala kontor. 

NÄRA FÖRETAGEN PÅ LOKALKONTOR
På EKN:s kontor i Göteborg, Malmö och Umeå sitter 
EKN tillsammans med andra organisationer som 
främjar svensk export. Närvaron i Göteborg och 
Västra Götaland har stärkts genom att ytterligare 
två medarbetare är lokaliserade i Göteborg. EKN 
har därmed tre anställda vid kontoret i Göteborg och 
detta ger potential till att nå ut till ännu fler företag 
i regionen. Under slutet av året har EKN flyttat till 
ny lokal i Göteborg och är där samlokaliserad med 
företag och med SEK och Business Sweden. Tanken 
är att därmed underlätta för företagen att få enkel 
samverkan och stöd från EKN. 

I Malmö sitter EKN tillsammans med Almi Skåne 
och i Umeå finns EKN:s kontor hos finansierings- 
guiden Gate 88. EKN har ett nära samarbete med 
Almi, SEK och Business Sweden i hela Sverige. 

LÖSNING TILLSAMMANS MED ALMI
EKN:s erfarenhet är att en fordran som är försäkrad 
av EKN inte alltid räcker för att företag ska få 
finansiering från banken. EKN och Almi har därför 
tagit fram en lösning, där en EKN-garanterad 
fordran kan användas som säkerhet för lån från 
Almi. Den första affären gjordes i våras som ett 
pilotprojekt och avsåg finansiering av miljöteknik. 
Under 2018 lanseras finansieringslösningen.

FINANSIERINGSGUIDER ÖKAR RÄCKVIDDEN
Fyra finansieringsguider har avtal med EKN. Dessa 
täcker regionerna Norrland, Västmanland, Dalarna, 
Värmland, Skaraborg och Skåne. Guiderna är 
lokala företagare med bred förankring i det lokala 
näringslivet, som på deltid arbetar för EKN. Detta 
är ett kostnadseffektivt sätt att utöka den regionala 
satsningen samt öka kännedomen om EKN och dess 
produkter till SME-företag. 

REGIONAL SAMVERKAN
EKN samverkar med Tillväxtverket, Almi, SEK, 
Business Sweden och affärsnätverket Enterprise 
Europe Network avseende utveckling och bemanning 
av regional exportsamverkan. Under året har fokus 
varit på de sex befintliga exportcentra men även 
av de tillkommande femton exportcentra, efter 
regeringens beslut om att inrätta ett för varje län. 
Vidare har fortsatt arbete skett tillsammans  
med Tillväxtverket, för att bygga ut websidan  
verksamt.se/utland.

EKN ingår även som medlem i Kreditförsäkrings-
föreningen (KFF), en branschorganisation som har 
till uppgift att sprida kännedom och kunskap om 
riskavtäckning och finansiering till framförallt små 
och medelstora företag.

NÄRINGSLIVSDELEGATIONER
Business Sweden arrangerar näringslivsdelegationer 
då svenska företag träffar presumtiva köpare av 
svenska varor och tjänster samt ministrar. EKN 
deltar årligen i ett tiotal delegationsresor, till länder 
där EKN:s medverkan är viktig för att affärer 
ska kunna genomföras. Tillsammans med SEK 
presenterar EKN det svenska exportkreditsystemet, 
som innebär att köpare av svensk export får tillgång 
till en konkurrenskraftig finansieringslösning. Inför 
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Världens möjligheter för svensk export, symboliserad med semlor,  
har varit det genomgående temat för de senaste EKN-kampanjerna. 

planerade privata eller statliga projekt lämnar 
EKN och SEK tillsammans med ambassaden 
över ett finansieringserbjudande kopplat till den 
svenska exporten. 

REGIONALA AKTIVITETER
EKN har medverkat i 14 DI Gasell-träffar på olika 
orter i Sverige. I partnerskapet med DI Gasell ingår 
också annonsering och utdelning av exportgasellen, 
som i år gick till en exporterande godistillverkare. 
EKN har även deltagit vid olika näringslivsdagar 
och exportträffar anordnade av handelskammare, 
Business Sweden och privata arrangörer som Åre 
kapitalmarknadsdagar. EKN har partnerskap med 
ett antal arrangörer på regional och lokal nivå, 
exempelvis Connect Väst, Connect Syd och Elmia 
Subcontractors exportdag i Jönköping.

KAMPANJER FÖR ÖKAD KÄNNEDOM
Det ingår i EKN:s uppdrag att öka företagens 
kännedom om EKN och de möjligheter som EKN:s 

garantier ger. Två kampanjer har genomförts, en 
under våren och en under hösten, med annonsering 
i digital och tryckt media, utskick till exporterande 
företag och banker, kampanjsida på ekn.se och 
telemarketing. 

I utvärderingen av EKN:s kampanjarbete under 
året, var det 54 procent av målgruppen som kände till 
EKN, jämfört med 51 procent vid utvärderingen av 
2016 års kampanjarbete. 

LÄTTRÖRLIG MÅLGRUPP
Små och medelstora företag som exporterar är en 
lättrörlig målgrupp. Under 2017 tillkom 2 900 företag, 
i en målgrupp på 10 500 företag. Antalet företag som 
inte längre ingår i målgruppen var 1 900. EKN:s 
mätning av målgruppens kännedom om EKN, visade 
att 39 procent av företagen kände till EKN. Företagen 
tillfrågades också om behovet av finansiering och 
kundfinansiering. Bland företagen med den typen av 
behov låg kännedomen på 45 procent. 
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OECD-  
överenskommelser      
Arbetet i OECD har bland annat handlat om anti-korruption, lokala kostnader och statliga  
krediter och garantier till låginkomstländer. Arbete pågår för multilateral överenskommelse för  
global konkurrensneutralitet. 

ANTI-KORRUPTION
En rad workshops har arrangerats av OECD för 
utbyte av erfarenheter om tillämpningen av OECD-
rekommendationen om anti-korruption. EKN och 
Sverige har varit pådrivande i målsättningen att 
stärka riktlinjerna till att även omfatta bestickning 
inom privat sektor. Förslaget, som behandlades 
i OECD i november, kunde dock inte accepteras 
enhälligt, vilket innebär fortsatta diskussioner 
under 2018.

LOKALA KOSTNADER
Ett första steg har tagits i frågan om att öka den  
tillåtna andelen lokala kostnader av export-
kontraktets värde, i affärer med statlig export-
kreditgaranti. För närvarande är den tillåtna 
andelen högst 30 procent. Företrädare för det 
europeiska näringslivet har i flera sammanhang 
tagit upp frågan och driver på för att uppnå en 
höjning, då exportaffärer många gånger inkluderar 
åtaganden om lokal produktion. Fortsatta 
diskussioner sker.

SAMVERKAN MED LÄNDER UTANFÖR OECD
Arbetsgruppen IWG för exportkrediter har under 
året arbetat vidare för att få flera länder utanför 
OECD att tillämpa OECD-överenskommelsen 
om villkor och prissättning. Syftet är att uppnå 
en ny multilateral överenskommelse, för global 
konkurrensneutralitet för statsstödda krediter 
och garantier. Ett litet framsteg gjordes när 
gruppen under sommaren enades om att inrätta en 
samordnande och stödjande funktion och utsåg en 
IWG-generalsekreterare. 

RIKTLINJER FÖR LÅN TILL LÅGINKOMSTLÄNDER
OECD:s exportkreditgrupp enades i slutet av 
förra året om en modifiering av principerna för 
hållbar långivning till låginkomstländer. De nya 
riktlinjerna förtydligar till vilka låginkomstländer 
statsstödda exportkrediter och garantier inte ska 
ges, eftersom de redan har en tung skuldbörda. Ett 
utkast på rekommendation kommer att presenteras 
för OECD:s Trade Committee för att möjliggöra ett 
antagande i början av 2018.  
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Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tydliggör den 
privata sektorns betydelse för en bättre värld. 
Svenska företag har mycket att bidra med. Särskilt 
i vissa branscher och på mer riskfyllda marknader, 
där behovet ofta är som störst, kan EKN:s garantier 
bli avgörande för att affärerna ska bli av.

BIDRAG TILL MÅLEN 
EKN:s garantier bidrar till utveckling i både 
Sverige och i köparländerna. I köparländerna var 
EKN:s bidrag starkast inom telekom, transport 
och verkstad. Där bidrog EKN genom garantier till 
finansiering inom målområdena 7 och 9.

Mål 7, Hållbar energi för alla:

• Kraftsektorn: 
 garantivolym 1,2 miljarder kronor.

Mål 9, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur:

• Verkstadssektorn samt papper och massa:  
 garantivolym 5,2 miljarder kronor.

• Telekomsektorn: 
 garantivolym 7,5 miljarder kronor.

• Transportutrustning samt entreprenadmaskiner:  
 garantivolym 7,7 miljarder kronor.

EKN kompletterar den privata marknadens roll.  
I utvecklingsländer med begränsade finansierings-
möjligheter innebär det att EKN:s garantier bidrar  
till finansiella resurser som stärker landets 
utvecklingsmöjligheter. 

Under 2017 bidrog EKN:s garantier till 
följande finansiering i linje med mål 17: Stärka 
genomförandemedlen och återvitalisera det globala 

partnerskapet för hållbar utveckling samt i linje 
med Addis Abeba Action Agenda:

• Låginkomstländer:  
 garantivolym 1,5 miljarder kronor.

• Lägre medelinkomstländer:  
 garantivolym 8,5 miljarder kronor.

• Kustlösa låginkomst- och lägre          
 medelinkomstländer:  
 garantivolym 1,8 miljarder kronor.

• Små ö-baserade utvecklingsländer:  
 garantivolym 0,64 miljarder kronor.

• Afrika:  
 garantivolym 6,6 miljarder kronor.

KVINNORS RESURSER OCH STÄLLNING 
EKN ska redovisa hur myndigheten under året,  
inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genom-
förandet av regeringens feministiska utrikes- 
politik. Genom att bidra till exempelvis infra-
struktur och kollektivtrafik, bidrar EKN till 
kvinnors möjligheter. 

I affärer till projekt som innefattar risker för 
människor och miljö, ställer EKN krav på att 
projektet följer IFC:s Performance Standards. I 
dessa standarder utvärderas frågor med bäring på 
kvinnors situation. Det kan gälla särskild påverkan 
på utsatta grupper och diskriminering, sjukdomar, 
våld och trafficking som ett resultat av stor 
inflyttning. Andra exempel är kvinnors perspektiv 
i samband med folkomflyttningar och kvinnors roll 
i användning av land och naturresurser i samband 
med påverkan på ursprungsbefolkning. 

Finansiella resurser  
för utveckling     
Under 2017 garanterade EKN exportaffärer som på olika sätt bidrar till flera av FN:s globala 
hållbarhetsmål, Agenda 2030. Genom att arbeta med ansvarsfullt företagande i garantigivningen bidrar 
EKN till den feministiska utrikespolitiken.
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Tillväxt och  
sysselsättning     
Svenska exportföretag ökar sina möjligheter till exportaffärer genom att försäkra sina kreditrisker hos 
EKN. Detta leder till arbetstillfällen och tillväxt i Sverige. Exportaffärerna bidrar också till ekonomisk 
tillväxt och arbetstillfällen i de länder dit exporten sker, och i vissa affärer även till förbättrad miljöhänsyn 
och sociala förhållanden.

De affärer som EKN garanterade under 2017 bidrog 
till cirka 25 000 arbetstillfällen i Sverige och drygt  
24 miljarder kronor av svensk BNP. Beräkningarna 
sker enligt den modell som EKN presenterade i  
årsredovisningen 2016. Modellen bygger på den  
garanterade exportens svenska innehåll och bransch- 
visa multiplikatorer från SCB för förädlingsvärde 
och sysselsättning. Beräkningarna utgår från det 
svenska innehållet i en exportorder. Olika branscher 
bidrar olika mycket, beroende på exempelvis andel 
importerade insatsvaror och arbetsintensitet.

EXPORT TILL SVÅRARE MARKNADER
I exporten till länder i de högsta landriskklasserna 
5, 6 och 7 bidrog EKN med 8,7 miljarder i garanti-
volym, för perioden oktober 2016 till och med 

september 2017. (Exportstatistik för helår saknas 
när ÅR produceras.) Detta motsvarar 6 procent av 
den svenska varuexporten till dessa länder. EKN:s 
andel av den totala exporten var under samma period 
2,5 procent. Detta indikerar att EKN är viktig för 
möjligheterna att exportera till svårare marknader. 

SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAGS EXPORT
De mindre företagen är särskilt viktiga för den 
framtida utvecklingen av den svenska exporten. 
EKN har ett särskilt uppdrag att främja exporten 
från små- och medelstora företag och garanterade 
1,8 miljarder kronor under 2017. Detta innebär ett 
bidrag till svensk BNP om drygt 1 miljard kronor 
och bidrog till knappt 1 300 arbetstillfällen. Totalt 
är cirka 6 000 anställda i dessa företag.

När EKN medverkar i exportaffärer utgör det bidrag till tillväxt och välfärd både i Sverige och köparländerna. 
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Kompetensförsörjning 
och effektivisering   
Antalet årsarbetskrafter är i nivå med föregående år. Effektiviseringsåtgärder pågår för att förenkla 
för kunderna och på sikt minska de administrativa kostnaderna. 

Under 2017 har 13 medarbetare anställts, jämfört  
med 20 medarbetare föregående år. Kompetens-
försörjningen har främst omfattat rekrytering av 
finansiella specialister. Bedömningen är att EKN 
har de kompetenser som krävs.

Av de 11 personer som har lämnat sin anställning 
på EKN har 2 gått i pension. Medelanställnings- 
tiden för dem som avslutade tillsvidareanställningar 
var 12 år. Antalet års-arbetskrafter var 135 vid 
årets slut, jämfört med 141 vid slutet av 2016.

En person har anställts inom ramen för moderna 
beredskapsjobb. 

FÖRENKLAT BESLUTSSTÖD FÖR MINDRE AFFÄRER
Ett nytt beslutsunderlag för affärer upp till  
25 miljoner kronor, har lanserats. Förändringen  
förenklar arbetet i cirka hälften av EKN:s affärer, 
med en tidsvinst per affär på mellan 50 och  
70 procent. Detta har möjliggjort ökningen av  
antalet affärer.

ÅLDERSFÖRDELNING OCH  
KÖNSFÖRDELNING PERSONAL SJUKFRÅNVARO SOM ANDEL AV ARBETSDAGAR 

EKN TOTALT 2017 2016 2015

Yngre än 30 år 0,8 % 2,2 % 1,6 %

Mellan 30 och 49 år 1,6 % 3,3 % 3,3 %

50 år eller äldre 3,0 % 1,9 % 3,9 %

Kvinnor 2,4 % 4,0 % 4,7 %

Män 1,8 % 1,3 % 1,8 %

TOTAL
SJUKFRÅNVARO 2,1 % 2,8 % 3,5 %

42,5 % 41,2 % 42,7 %Andel långtids- 
sjukfrånvaro av total  
sjukfrånvaro. 
(Med långtidssjuk- 
frånvaro avses  
60 dagar eller mer.) 

NYA VILLKOR
EKN har tagit fram nya allmänna villkor för fyra 
garantityper och arbete pågår med nya villkor för 
övriga garantityper. Utvecklingsarbete har pågått 
under året för att implementera villkoren i nya 
processer för kunder och medarbetare samt anpassa 
system. Arbetet fortsätter under 2018 och kommer 
att bidra till effektivisering. 

CHEFS- OCH MEDARBETARSKAPSUTVECKLING
Medarbetarundersökningen gav ett NMI (nöjd 
medarbetar-index) på 67, jämfört med 56 föregående 
år. Under året har arbete pågått för att förenkla, 
förbättra och effektivisera. Det är ett arbete som 
fortsätter under 2018. Ett chefsutvecklingsprogram 
har genomförts, som fortsätter under 2018. 

EKN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA:
30 eller yngre 5 % (6 %) 140

30–34 7 % (6 %) KÖNSFÖRDELNING:

35–39 11 % (10 %) Kvinnor: 54 %   Män: 46 %

40–44 24 % (25 %)

45–49 7 % (16 %)

50–54 24 % (18 %)

55–59 11 % (9 %)

60 eller äldre 11 % (10 %)
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Avser garantibelopp i mkr

EXPORTKREDITGARANTIER – RAM 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Av riksdagen medgivet högsta betalningsansvar 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000

Av regeringen lämnat bemyndigande till EKN 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000

Utestående garantiåtaganden  
(garantier och garantiutfästelser)

250 380 238 482 259 497 243 857 259 846

INVESTERINGSGARANTIER – RAM

Av riksdagen medgivet högsta betalningsansvar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Av regeringen lämnat bemyndigande till EKN 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Utestående garantiåtaganden  
(garantier och garantiutfästelser)

2 158 2 094 4 633 4 755 4 201

EXPORTKREDITGARANTIER 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Bundna garantiutfästelser 48 502 13 239 24 260 20 106 18 611

Obundna garantiutfästelser 42 390 49 188 45 981 102 894 96 474

Garantier 180 683 200 649 212 246 172 304 192  998

TOTAL 250 380 263 076 282 488 295 304 308 083

INVESTERINGSGARANTIER

Bundna garantiutfästelser 1 162 1 237 2 737 2 814 2 486

Obundna garantiutfästelser 389 8 8 0 0

Garantier 802 853 1 888 1 941 1 715

TOTAL 2 158 2 098 4 633 4 755 4 201

Riksdagen beslutar om det högsta belopp till 
vilket EKN får binda svenska staten för garantier. 
Garantier och bundna utfästelser avräknas 
mot ramarna till hela beloppet, medan obundna 
garantiutfästelser avräknas med 50 procent. En 
utfästelse blir bunden för EKN då garantitagaren 
har träffat avtal med sina respektive motparter. 

EKN hade vid utgången av 2017 utnyttjat 
exportkreditgarantiramen med 250,4 miljarder 
kronor. Vid samma tidpunkt föregående år var 

ramutnyttjandet 238,5 miljarder kronor. Garantier 
och bundna utfästelser andel av ramutnyttjandet 
var 229,2 miljarder kronor och de obundna 
utfästelserna var 42,4 miljarder kronor. För år  
2017 uppgick exportkreditgarantiramen till  
450 miljarder kronor. 

För investeringsgarantier finns en av Riksdagen 
beviljad ram om 10 miljarder kronor. Ramen var 
vid utgången av 2017 utnyttjad med 2,2 miljarder 
kronor, jämfört med 2,1 miljarder kronor 2016. 

Ramutnyttjande  
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EKN följer förordningen (2000:605) om årsredo- 
visning och budgetunderlag (FÅB) samt förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring. 

Uppställningsformen ansluter till Årsredovisnings-
lagen för försäkringsbolag (1995:1560). 

EKN har fått dispens från Ekonomistyrnings-
verket vad gäller uppställningsformen för resultat- 
och balansräkningar samt finansieringsanalys, som 
finns reglerade i FÅB. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (tkr).

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPERNA
Det förslag till riktlinjer för redovisningen av 
garantier inom staten, som ESV tog fram 2016, i 
skrivelsen ”En mer överskådlig och enhetlig redo- 
visning av garantier och utlåning (2016:60)”, 
beslutades under 2017. I enlighet med riktlinjerna 
ändrade EKN två redovisningsprinciper redan  
2016. För det första redovisas inte längre bundna 
utfästelser som ansvarsförbindelser. För det andra 
har de kostnader som uppstår då avgiften sätts  
under förväntad förlust, så kallad matchning,  
flyttats från intäkter från garantiavgifter och  
särredovisas under försäkringsersättningar. 

Fordringar för garantiavgifter redovisas från 
2017 som långfristig fordran, tidigare som kort-
fristig fordran. Första maj 2017 gick EKN över 
till dagskurs avseende valutor för löpande trans-
aktioner och för bokning av försäkringstekniska 
reserver i samband med bokslut används genom-
snittskurs för tertialet.

I enlighet med ESV:s riktlinjer har EKN ändrat 
vissa begrepp från och med årsredovisningen 2017. 
De viktigaste förändringarna är att premier be-
nämns avgifter, att offerter benämns utfästelser och 
att reserveringar enhetligt benämns avsättningar.

EKN ändrade sin rapporteringsperiodicitet från 
kvartalsrapportering till tertialrapportering under 
2017. I samband med införandet av ett nytt ekonomi- 
system övergick EKN till den statliga kontoplanen, 
vilket påverkar jämförelsetalen i vissa noter.

GARANTIAVGIFTER (PREMIER)
Garantiavgifterna ska täcka den förväntade 
förlusten och driftskostnaden över tid. Inkomster 
från garantier bokas upp när en garanti utfärdats 
och ansvarighet inträtt. Ansvarighet inträder 
när försäkringsperioden börjar löpa eller 
garantiavgiften förfaller till betalning. Samtidigt 
med att inkomsten resultatförs görs en avsättning 
för ej intjänade garantiavgifter, vilket avser den 
del av garantiavgiften som belöper på tiden efter 
bokslutstidpunkten. Garantiavgiften tjänas sedan 
in under garantins löptid och justeringar görs för 
förändringar i den kvardröjande risken.

EKN:s garantiavgifter sätts så att de motsvarar 
den förväntade förlusten i varje garanti, i enlighet 
med Utlånings- och garantiförordningen. Det 
innebär att vid kontroll mot internationella regler  
kan garantiavgiften avvika från den förväntans-
riktiga. Det ena fallet uppstår då den av EKN  
fastställda garantiavgiften understiger minimi-
avgiften i internationella överenskommelser och 
EU:s statsstödsregler. Garantiavgiften justeras 
då för att ligga i nivå med minimiavgiften och 
överstiger den förväntansriktiga garantiavgiften. 
Överskjutande avgiftsandelar tas upp som en  
skuld till staten.

Det andra fallet är när EKN inom ramen för 
EU:s regelverk för exportkreditgarantier tar ut 
en lägre garantiavgift än den förväntansriktiga, 
för att matcha andra länders prissättning. Det 
redovisas på motsvarande sätt som de över 
förväntansriktiga avgiftsandelarna och bokas 
därför upp som en fordran på staten. I enlighet 
med sin instruktion har EKN rätt att utnyttja 
varje års beräknade underskott på grund av 
matchning mot motsvarande vinst. Förlustavdraget 
får endast användas de år ett överskott uppstår. 
EKN särredovisar de avgiftsandelar som är såväl 
högre som lägre än förväntad förlust. Då en garanti 
tjänas in under flera år, och under löptiden kan 
förtidslösas, beräknas varje års intjäning av de 
ej förväntansriktiga garantiavgifterna och nettot 

Redovisningsprinciper 
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redovisas mot inkomsttitel nästföljande år i enlighet 
med EKN:s instruktion. 

Utgifter för avgiven återförsäkring redovisas 
separat på motsvarande sätt som avgiftsinkomster. 
Återförsäkrares del av ej intjänade garantiavgifter 
och kvardröjande risker redovisas också separat.

De administrativa intäkterna periodiseras inte, 
utan intäktsförs vid inbetalning. Periodisering 
av administrativa kostnader och intäkter skulle 
svårligen ge en mer rättvisande bild, givet EKN:s 
verksamhet. Anledningen är att en stor del av 
arbetet läggs ner under offertarbetet, det vill säga 
innan det blivit någon garanti, samtidigt som 
löptiden för en enskild garanti kan vara mycket lång.

VÄRDERING AV ENGAGEMANGET
EKN:s utestående engagemang består av ute-
stående garantier, nyligen förfallna belopp i problem- 
affärer och anmälda dröjsmål. Avsättningar 
för risken i det utestående engagemanget delas 
redovisningsmässigt upp i två delar på resultat och 
balansräkningen. Den ena delen avser avsättningar 
för ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande 
risker, den andra delen avser avsättningar för 
bedömda kommande skador. 

Varje tertial gör EKN en värdering av samtliga 
utestående garantier, utifrån vid den tidpunkten 
gällande riskvärderingen och för återstående löptid. 
Avsättning för ej intjänade garantiavgifter och 
kvardröjande risker avser de löpande garantier 
som har kvar sin ursprungliga värdering, eller 
där en mindre värderingsjustering gjorts. Dessa 
är garantier som EKN skulle kunna ingå igen vid 
värderingstidspunkten. Affärer kan efter det att de 
ingåtts värderas till lägre risk än vad som var fallet 
vid utställandet av garantin. Detta är en följd av att 
den underliggande risken har förbättrats. I dessa 
fall ger detta en positiv effekt på periodens resultat. 
Samtidigt skulle en eventuell förtidslösen av en 
lägre värderad garanti innebära en motsvarande 
lägre återbetalning av kvarvarande garantiavgift. 

Således återspeglar en eventuell förtidslösen 
den nya lägre värderingen. Kvarstår den lägre 
värderade garantin i EKN:s engagemang, kvarstår 
även den inbetalda garantiavgiften i EKN:s 
avsättning.

Avsättning för skador avser garantier med sådan 
risk att EKN inte skulle acceptera att utfärda en 
ny garanti vid värderingstidspunkten. Eftersom 
tiden från indikation på att skadeutbetalning med 
stor sannolikhet kommer ske, tills att en skade-
utbetalning faktiskt sker kan dröja så krävs denna 
avsättning. Avdrag från avsättningarna görs 
för den del av premien som beräknas motsvara 
administrationskostnaderna. I de fall återförsäkring 
tecknats beräknas risken på återförsäkraren i likhet 
med hur risken beräknas på andra exponeringar.

VÄRDERING AV SKADEFORDRINGAR
Vid skadereglering övertar EKN fordran från 
garantitagaren. Fordringarna ökar med avtalade 
kapitaliserade räntor, förfallna obetalda räntor 
samt upplupna ej förfallna räntor under nya åter-
betalningsavtal. Fordringarna minskar då räntor 
och amorteringar betalas eller då avskrivningar 
sker. Avskrivningar beslutas då EKN bedömer att 
återvinningsmöjligheterna är uttömda, eller då 
gäldenären beviljas skuldlättnad.

Värdet på fordringarna speglar de förväntade 
återvinningsmöjligheterna. Alla fordringar som 
överstiger 10 miljoner kronor värderas inför varje 
tertialbokslut. Värderingen av fordringarna görs 
i stegvisa femprocentsnivåer. Vid bedömningen 
av statsrisker är utgångspunkten landets skuld-
sättning, dess inkomstnivå, samt hur väl landet 
skött sina skuldbetalningar. Bedömningen 
kompletteras med uppgifter om det allmänna 
riskläget i landet och hur lång återstående löptid 
det är på EKN:s fordran. Andra kompletterande 
uppgifter som används kan vara möjligheten att 
avyttra fordringar, infria säkerheter eller utsikterna 
för skuldnedskrivning.

2017-12-31 2017-08-31 2017-04-30 2016-12-31

USD                        8,2322 7,9725 8,8386  9,0971

EUR                        9,8497 9,4839 9,6222 9,5669

CHF                        8,4281 8,2707 8,9018 8,9111

JPY                        0,0731 0,0722 0,0794 0,0777

Kurserna bifogas till varje periods rapportering. I tabellen har kurserna avrundats till fyra decimaler. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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VALUTAHANTERING
Valutaeffekter på tillgångs- och skuldsidan redovisas 
under de finansiella posterna. EKN balanserar 
tillgångar och skulder i samtliga garantivalutor 
varje tertial. Detta för att minska effekterna av 
valutakursförändringar på resultatet. Värderingen 
av tillgångar och skulder i främmande valutor har 
skett till balansdagens köpkurs hos Riksbanken. 

 
KONCENTRATIONSRISKER
En stor del av EKN:s engagemang är koncentrerad 
till ett begränsat antal länder och motparter. 
Skadefall på just dessa risker kan ge ett avsevärt  
mer negativt utfall än det förväntade och resultera  
i så kallade oförväntade förluster. Även skade-
fordringarna är koncentrerade till ett begränsat 
antal länder. För att kunna analysera, bedöma 
och redovisa den samlade förlustrisken i portföljen 
beräknar EKN med hjälp av en egenutvecklad 
simuleringsmodell både den förväntade och 
oförväntade förlusten. Genom att simulera ett stort 
antal (600 000) möjliga framtida utfall erhålls en 
förlustfördelningskurva från vilken kan utläsas 
hur mycket avsättningar och buffertkapital som 
EKN behöver hålla för att verksamheten för en 
given säkerhetsnivå ska vara självbärande över 
tiden. Enligt fastlagd portföljriskpolicy ska EKN:s 
reserveringar och eget kapital lägst motsvara 
säkerhetsnivån 95 procent på tidshorisonten hela 
portföljens löptid, vilken definierats som 20 år. 
Det innebär att i 95 procent av alla simulerade 
utfall uppfylls kravet från uppdragsgivaren 
att garantiavgifterna ska täcka kostnaderna 
för verksamheten. Det har ansetts vara en 
tillfredsställande säkerhetsnivå. Den oförväntade 
förlusten i engagemangs- och fordringsportföljen 
ingår i eget kapital och särredovisas i noten under 
posten eget kapital i balansräkningen.

ÖVRIGT
Värderingen av övriga tillgångar och skulder 
samt periodiseringen av intäkter och kostnader 
i övrigt har skett enligt reglerna i FÅB och god 
redovisningssed. Driftskostnader, som överstiger 
50 000 kronor, periodiseras ut över den period 
kostnaden avser. Som anläggningstillgångar 
räknas inköp överstigande 20 000 kronor. Datorer 
och annan datorutrustning skrivs av på tre 
år. Övriga kontorsinventarier skrivs av på fem 
år. EKN aktiverar utgifterna för immateriella 
anläggningstillgångar, dessa skrivs av på fem år.

EKN:s finansiella tillgångar, i form av placeringar 
i Riksgälden samt obligationer i utländsk valuta, 
avses att hållas till förfall. Värdepapper redovisas 
därför som anläggningstillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde i enlighet med FÅB. Dessa är 
långfristiga placeringar med en löptid överstigande 
ett år. Upplupet anskaffningsvärde innebär att 
anskaffningsvärdet justeras med mellanskillnaden 
mellan det belopp som har betalats för tillgången 
och det belopp som ska erhållas på förfallodagen. 
Över- eller underkursen periodiseras som ränta  
över tillgångens löptid. Fordringar för garanti-
avgifter räknas som långfristiga fordringar enligt 
ny regel från 2017.

BERÄKNING AV RAMUTNYTTJANDE
Vid beräkning av utnyttjande av de av riksdagen 
fastställda garantiramarna avräknas garantier 
och bundna garantiutfästelser med hela beloppet 
och obundna garantiutfästelser med halva 
beloppet. Bundna garantiutfästelser är utfästelser 
för vilka reservationslöst avtal anmälts mellan 
exportören och köparen, men där inget garanti-
avtal utfärdats mellan EKN och garantitagaren. 
Obundna garantiutfästelser uppstår när beslut 
om utfästelse fattats av EKN. Dock har för en 
obunden garantiutfästelse inget underliggande avtal 
anmälts mellan exportören och köparen och inget 
garantiavtal har heller utfärdats av EKN.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Det starkare resultatet, jämfört med föregående år, 
förklaras av att förra årets stora skadekostnader 
inte följts av nya skador i samma omfattning under 
2017. Under året uppgick EKN:s skadekostnader 
till -731 miljoner kronor och skadeutbetalningarna 
netto till 1 410 miljoner kronor. Det finansiella 
resultatet minskade under året som en följd av lägre 
ränteintäkter, högre finansiella kostnader och ett 
lägre valutaresultat. Totalt uppgick det finansiella 
resultatet till 253 miljoner kronor.
 
GARANTIAVGIFTER (PREMIER) 
Intäkter för garantiavgifterna uppgick under året 
till 2 121 miljoner kronor, vilket är högre än förra 
årets 1 534 miljoner kronor. Garantiinkomsterna 
uppgick till 1 266 miljoner kronor, vilket är högre 
än föregående års 902 miljoner kronor. Ökningen i 
garantiinkomster beror i huvudsak på några större 
affärer och att 2017 års garantigivning i högre 
utsträckning gick till icke-OECD-länder, än vad 
som var fallet under 2016. Garantigivning på länder 
utanför OECD innebär i normalfallet högre premier, 
eftersom riskerna ofta är högre.

EKN:s garantiavgift motsvarar i normalfallet 
risken i affären. I vissa affärer avviker garanti- 
avgiften från EKN:s riskuppfattning. När garanti-
avgiften avviker kan den vara såväl högre som 
lägre än risken i affären. De andelar av avgifterna 
som inte motsvarar det förväntansriktiga priset för 
affären redovisas som en inbetalning på inkomst-
titel, det vill säga en inbetalning till statskassan. 
För 2017 kommer 64 miljoner kronor att inbetalas 
under 2018. 

Avsättningsbehovet för ej intjänade garanti-
avgifter och kvardröjande risker upplöstes med  
698 miljoner kronor, jämfört med föregående år 
då 578 miljoner kronor upplöstes. Under 2017 
minskade behovet av att reservera för löpande 
affärer. Detta förklaras av amorteringar på 
garanterade utestående lån under 2017.

ÖVRIGA INTÄKTER 
Övriga intäkter uppgick till 2,9 miljoner kronor, 
vilket är 0,5 miljoner mer är föregående år. Av de 
övriga intäkterna stod SIDA för 1,2 miljoner kronor.

LÄGRE FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 
Försäkringsersättningarna uppgick till -731 miljoner  
kronor under 2017. Året innan uppgick de till  
-3 198 miljoner kronor. Minskningen av försäkrings- 
ersättningarna förklaras i huvudsak av att de större 
affärer, som gått till skada i EKN:s portfölj under 
2016, inte följts av nya skador under 2017. 

Skadefordringarna uppgick nominellt till  
10 046 miljoner kronor vid årets slut och värderades  
till 1 576 miljoner kronor. Värdet på skade-
fordringarna ökade från 1 523 miljoner kronor per 
sista december 2016, en ökning om 53 miljoner kronor.
 
LÄGRE SKADEERSÄTTNINGAR  
OCH ÅTERVINNINGAR 
Skadeutbetalningarna netto uppgick till 1 410 miljo-
ner kronor och minskade från 1 529 miljoner kronor 
föregående år. De största utbetalningarna avsåg af-
färer till Spanien, Caymanöarna och Chile. Återvin-
ningarna av fordringar netto uppgick till 236 miljo-
ner kronor. Det är en minskning från 1 059 miljoner 
kronor under 2016 då återvinningar gjordes från 
Iran, efter att sanktionerna på landet tagits bort. 
Av årets återvinningar svarade betalningar från 
Pakistan, Argentina och Irak för huvuddelen.
 
ÅTERFÖRSÄKRING 
Under året har inget nytt återförsäkringskontrakt 
tecknats, kostnaderna för pågående avtal var  
24 miljoner kronor, vilket var lägre än föregående 
års 80 miljoner kronor. Återförsäkrarnas andel av 
den ej intjänade garantiavgiften och kvardröjande 
riskerna var vid årsskiftet 70 miljoner kronor, 
vilket ska jämföras med minus 119,0 miljoner 
föregående årsskifte.

Resultatanalys  
EKN gjorde ett resultat om 1 418 miljoner kronor (-1 057 miljoner kronor). Garantiavgifterna ökade i 
jämförelse med föregående år. Kostnaderna för EKN:s skador minskade under året, men utbetalningarna 
under föregående års skador fortsätter. Det finansiella resultatet var lägre än föregående år.
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MINSKADE DRIFTSKOSTNADER 
Driftskostnaderna uppgick till 227 miljoner kronor, 
vilket är 16 miljoner kronor under föregående års 
nivå. Den övervägande delen av EKN:s drifts-
kostnader avser personalkostnaderna vilka, liksom 
föregående år, svarar för två tredjedelar av de totala 
driftskostnaderna. De uppgick till 137 miljoner 
kronor och minskade med 14 miljoner kronor.  
Under 2017 har EKN tagit även interna skade-
förebyggande kostnader mot riskreserven, i enlighet 
med Utlånings- och garantiförordningen (2011:211). 
Dessa kostnader uppgick till 15 miljoner kronor.

Resekostnaderna uppgick till 10,3 miljoner 
kronor och minskade med 0,4 miljoner kronor. 
Utlandsresor svarar för den övervägande delen av 
kostnaderna och avser kundbesök, uppföljning av 
garanterade affärer och internationella samarbeten. 
Lokalkostnaderna uppgick till 18,6 miljoner 
kronor och var på samma nivå som föregående år. 
I Göteborg och Malmö hyr EKN kontorsutrymme. 
Driften av kontoret uppgick till 1,8 miljoner kronor 
och kostnaden minskade med 1,0 miljon kronor. 

Representations- och konferenskostnader upp- 
gick till 3,3 miljoner kronor och dessa kostnader 
ökade med 0,1 miljoner kronor. Konsultkostnader 
uppgick till 32,2 miljoner kronor och dessa 
kostnader ökade med 4,9 miljoner kronor beroende 
på kostnader för utvecklingsprojekt. Övriga poster 
minskade med 6,0 miljoner kronor och uppgick till 
24,1 miljoner kronor, vilket främst förklaras av 
minskade IT-kostnader.

EKN:s administrativa resultat var för 2017 minus 
21,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med före-
gående års minus 35,3 miljoner kronor (se Not 21).

 
FINANSFÖRVALTNING 
EKN:s likvida medel uppgick vid årets slut till  
27 388 miljoner kronor, vilket är en minskning 
från 27 965 miljoner kronor vid utgången av 2016. 
Av de finansiella tillgångarna var 21 973 miljoner 
kronor i svenska kronor och 5 415 miljoner kronor 
motvärdet av utländska tillgångar. Intäkterna från 
finansförvaltningen uppgick till 413,6 miljoner 
kronor, vilket är en minskning från föregående 
års 534,1 miljoner kronor. Avkastningen i form av 
bokförda ränteintäkter uppgick till 1,3 procent under 

2017, vilket är på lägre nivå än 2016 (2,3 procent).  
Av tillgångarna i svenska kronor var 21 890 miljoner  
kronor placerade i Riksgälden och de utländska till- 
gångarna om 3 964 miljoner kronor placerade i 
obligationer. Valutaresultatet för 2017 uppgick till  
minus 44 miljoner kronor, en minskning från förra  
årets 126 miljoner kronor. Huvuddelen av valuta-
resultatet är orealiserade vinster. 

Det totala resultatet för finansförvaltningen blev  
253 miljoner kronor, vilket kan jämföras med före- 
gående års resultat om 848 miljoner kronor. Huvud- 
delen av det finansiella resultatet är orealiserade 
vinster. Förklaringen till det lägre resultatet finns  
i minskade redovisade ränteintäkter i förvaltningen, 
vilket beror på att placeringar med högre ränta 
efterhand omsätts med nya placeringar med lägre  
ränta. Det lägre valutaresultat förklaras av att EKN  
inte perfekt kan matcha tillgångar och skulder i  
balansräkningen. Under 2017 stärktes den svenska  
kronan mot den amerikanska dollarn och för-
svagades något mot euron. Effekten av förändringen 
i valutakurser och svårigheten att perfekt matcha 
tillgångar och skulder gav en valutakursdifferens på 
-44 miljoner kronor. Minskning i ränteintäkterna 
på premiefordringarna är en orealiserad förlust 
på framtida avgiftsbetalningar. Den sistnämnda 
posten är en minskning från 210 miljoner kronor  
till -57 miljoner kronor. 
 
EKONOMISK STÄLLNING 
EKN:s uppdrag är långsiktigt och myndigheten 
ska över tiden vara självbärande. I uppdraget 
ligger således att efter många år med lägre skade-
kostnader än intäkter kunna bära år med högre 
skadekostnader. EKN ska leverera in 64 miljoner 
kronor på inkomsttitel. EKN hade vid utgången 
av 2017 en stark ekonomisk ställning och ett gott 
ekonomiskt resultat. EKN:s eget kapital ökade 
under året till 22 860 miljoner kronor, från  
21 434 miljoner kronor.

RESULTATANALYS
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RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER 2017 2016

INTÄKTER GARANTIAVGIFTER (efter avgiven återförsäkring) jan–dec jan–dec

Inkomst garantiavgifter Not 1 1 265 642 902 367

Premier för avgiven återförsäkring -24 415 -80 006

Förändring i avsättning för ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker   Not 2 698 000 578 000

Återförsäkrares andel av förändring av ej intjänade garantiavgifter                                             
och kvardröjande risker

Not 2 70 000 -119 000

Årets intjäning över förväntansriktig garantiavgift Not 22 112 194 253 004

SUMMA INTÄKTER GARANTIAVGIFTER (efter avgiven återförsäkring) 2 121 421 1 534 364

ÖVRIGA INTÄKTER

Övriga intäkter Not 3 2 877 2 418

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 2 877 2 418

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Not 4 -1 066 302 -1 077 920

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar Not 5 -4 770 -12 143

SUMMA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -1 071 072 -1 090 063

FÖRÄNDRING I AVSÄTTNING FÖR SKADOR (efter avgiven återförsäkring)

Förändring i avsättning för skador före avgiven återförsäkring Not 2 600 000 -2 085 000

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för skador Not 5 -174 000 230 000

SUMMA FÖRÄNDRING I AVSÄTTNING FÖR SKADOR  
(efter avgiven återförsäkring) 426 000 -1 855 000

ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT 

Årets kostnad matchad garantiavgift Not 6 -14 527 -11 909

SUMMA ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT -14 527 -11 909

KOSTNAD FÖR INLEVERANS, EJ FÖRVÄNTANSRIKTIG GARANTIAVGIFT  

Kostnad för inleverans, ej förväntansriktig garantiavgift Not 17 -71 613 -241 094

SUMMA KOSTNAD FÖR INLEVERANS, EJ FÖRVÄNTANSRIKTIG GARANTIAVGIFT -71 613 -241 094

SUMMA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring) -731 212 -3 198 066

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr
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2017 2016

DRIFTSKOSTNADER Not 7 -227 486 -244 117

RÖRELSERESULTAT 1 165 601 -1 905 401

RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Not  8

Intäkter finansförvaltning 413 646 534 117 

Övriga ränteintäkter -57 194 209 639 

Övriga finansiella intäkter 27 0 

SUMMA RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 356 479 743 756 

RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Not 9

Räntekostnader lån -3 882 -11 379

Kostnader finansförvaltning -58 118 -9 473

Övriga räntekostnader 1 955 -844 

SUMMA RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -60 045 -21 696

VALUTAKURSDIFFERENSER Not  10

Realiserade kursvinster 5 231 1 210 

Orealiserade kursvinster 1 849 924 984 809 

Realiserade kursförluster -46 620 -28 398 

Orealiserade kursförluster -1 852 270 -831 650 

SUMMA VALUTAKURSDIFFERENSER -43 735 125 972 

FINANSIELLA POSTER 252 699 848 032

PERIODENS RESULTAT 1 418 300 -1 057 370
  

Belopp i tkr
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TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 7 326 9 256

Materiella anläggningstillgångar Not 12 577 1 043

SUMMA IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 903 10 298

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav  Not 15 23 819 350 23 371 658 

Aktier och andelar 39 583 0 

Fordran garantiavgifter Not 16 4 441 392 4 630 964 

Försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar Not 13 1 619 000 1 574 000 

Återförsäkrares andel av skadefordringar -43 000 -51 000

Pensionsmedel Not 14 17 112 17 756 

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 29 893 437 29 543 378 

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

Återförsäkrares andel av ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker 255 000 137 000

Återförsäkrares andel av avsättning för skador 108 000 248 000

SUMMA ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 363 000 385 000

FORDRINGAR

Kundfordringar 159 226

Fordran på staten, under förväntansriktig garantiavgiftsandel Not 17 44 382 59 222 

Övriga fordringar 3 977 5 558 

SUMMA FORDRINGAR 48 518 65 007 

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER Not 18

Förutbetalda kostnader 8 414 6 527

Upplupna intäkter 130 950 157 460

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 139 364 163 987

KASSA OCH BANK Not 19

Riksgälden 2 035 386 2 857 630

Likvida medel 1 533 225 1 735 678

SUMMA KASSA OCH BANK 3 568 611 4 593 309

SUMMA TILLGÅNGAR 34 020 834 34 760 979

Balansräkning  
Belopp i tkr
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KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL Not 20

Balanserat resultat Not 21 21 441 300 22 491 103

Periodens resultat 1 418 300 -1 057 370

SUMMA EGET KAPITAL 22 859 599 21 433 733

SKULD TILL STATEN Not 22

Skuld till staten 64 005 486 849 

SUMMA SKULD TILL STATEN 64 005 486 849 

Avsättningar

Avsättning för ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker före återförsäkring Not 2 6 988 000 7 941 000

Avsättning för skador före avgiven återförsäkring Not 2 3 460 000 4 067 000

Avsättning för pensionsskuld 16 580 17 355

SUMMA AVSÄTTNINGAR 10 464 580 12 025 355

Skulder

Lån till anläggningstillgångar, Riksgälden Not 23 7 841 10 170 

Skuld till garantitagare, över förväntansriktig garantiandel Not 17 285 089 394 612 

Leverantörsskulder 13 010 3 948 

Skuld till garantitagare Not 17 9 272 25 652 

Övriga kortfristiga skulder Not 24 301 744 337 397 

SUMMA SKULDER 616 955 771 842

Periodavgränsningsposter Not 25

Upplupna kostnader 15 694 20 449

Förutbetalda intäkter 0 22 812

Summa periodavgränsningsposter 15 694 43 262

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 34 020 834 34 760 979

Belopp i tkr
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ÅRETS VERKSAMHET 2017 2016

Årets resultat 1 418 300 -1 057 370

Avskrivningar som belastat resultatet Not 11,12 3 441 3 443

Utrangeringar Not 11,12 -446 0

Förändring av kortfristiga fordringar 226 535 28 704

Förändring av kortfristiga skulder -180 125 -202 554

Inbetalning till staten Not 22 -486 892 -515 049

Förändring ej förväntansriktig garantiavgift 71 613 241 094

Kassaflöde från årets verksamhet 1  052 425 -1 501 732

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar Not 11,12 -1 045 -897

Förändring av försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar Not 13 -53 000 532 000

Förändring av pensionsmedel Not 14 643 549

Förändring av andra långfristiga värdepappersinnehav Not 15 -487 274 691 085

SUMMA INVESTERINGAR -540 676 1 222 737

Återstår efter nettoinvesteringar 511 749 -278 995

FINANSIERING M.M.

Förändring av avsättningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget Not 2 -1 538 000 1 790 000

Förändring av avsättning för pensionsskuld Not 14 -775 -950

Förändring av lån till anläggningstillgångar, Riksgälden Not 23 2 329 830

SUMMA FINANSIERING M.M. -1 536 446 1 789 880

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL - 1 024 697 1 510 885

Likvida medel vid årets början 4 593 309 3 082 423

Likvida medel vid årets slut 3 568 611 4 593 309

Finansieringsanalys

Likvida medel definieras som Kortfristiga placeringar samt kassa och bank. 

INKOMSTTITEL  BERÄKNAT BELOPP INKOMSTER

2127  001 Inlevererat överskott från Exportkreditnämnden              – 486 849 

2811 Övriga inkomster              – 43 

Anslagsredovisning

Belopp i tkr

Belopp i tkr
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Noter till resultat- och  
balansräkning

NOT 1. INKOMST GARANTIAVGIFTER

2017 2016

Garantiavgiftinkomst riskmässig andel* 1 223 892 1 266 490

Garantiavgiftinkomst administrativ andel   205 391 207 771

Återbetalningar garantiavgifter/restitutioner   -58181 -126 595

Förändring efterskotts- och motgarantier  -73 302 -251 538

Över förväntansriktiga garantiavgiftandelar   -32 158 -193 761

SUMMA INKOMST GARANTIAVGIFTER 1 265 642 902 367

NOT 2. FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR FÖR EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

TILLGÅNGAR UB 2016-12-31 Förändring
Valutakurs-
förändring UB 2017-12-31

Återförsäkrad andel av ej intjänade garantiavgifter  
och kvardröjande risker

137 000 70 000 48 000 255 000

Återförsäkrad andel av avsättning för förväntade skador 248 000 -174 000 34 000 108 000 

SUMMA ÅTERFÖRSÄKRAD ANDEL AV AVSÄTTNINGARNA 385 000 -104 000 82 000 363 000 

SKULDER

Avsättning för ej intjänade garantiavgifter -7 155 000 454 000 -236 000 -6 465 000 

Avsättning för kvardröjande risker -786 000 244 000 19 000 -523 000 

SUMMA AVSÄTTNING GARANTIAVGIFTER OCH  
KVARDRÖJANDE RISKER

-7 941 000 698 000 217 000 -6 988 000 

Avsättning för förväntade skador före avgiven återförsäkring -4 067 000 600 000 7 000 -3 460 000

SUMMA FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR FÖR EJ INTJÄNADE 
GARANTIAVGIFTER OCH KVARDRÖJANDE RISKER -11 623 000 1 194 000 -128 000 -10 085 000

*Pro forma. För 2016 ingick advokatkostnader, 81 tkr, i garantiinkomst riskmässig andel, redovisas nu som driftskostnad.
      
Premieinbetalningarna delas upp i riskmässig och administrativ andel. EKN:s garantitagare kan få tillbaka premie för den återstående risktiden om de 
avslutar försäkringen innan allt har betalats.

Inkomsterna av den totala premien på efterskottspremierna bokas upp när garantin träder ikraft. Inbetalningar av efterskottspremier redovisas som 
premieinbetalningar då de betalas löpande under garantins giltighetstid. Förändringen av efterskottspremier omfattar alla de nytillkommande efterskotts-
premieintäkterna (nuvärdes och riskjusterade) minskat med de efterskottspremier som förfallit till betalning under perioden och minskar premiefordran.  
Premier kan vara såväl under som över förväntansriktiga. En över förväntansriktig premieandel minskar premieinkomsten, då EKN inte har rätt att behålla 
denna andel och det bokas upp en latent skuld. Varje år efter det att premieandelarna har tjänats in och ett överskott uppstått, betalas de in till stats-
kassan under EKN:s inkomsttitel.
  

Belopp i tkr
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NOT 4. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

2017 2016

Återvinningar netto* 236 119 1 058 605

Skadeutbetalningar netto* -1 410 420 -1 528 525

Förändring i skadefordringar 1 104 000 1 805 000

Förändring avsättning förväntad förlust skadefordringar -996 000 -2 413 000

SUMMA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING) -1 066 302 -1 077 920

*Kostnader för indrivning och skadeförebyggande återgärder är inkluderade i beloppen.
 

NOT 3. ÖVRIGA INTÄKTER

2017 2016

Adminstrativa intäkter inomstatliga 1 358 1 663 

Administrativa intäkter utomstatliga 1 462 515 

Administrativa intäkter tjänsteexport* 58 240 

SUMMA 2 877 2 418
 
*Avser rådgivning i exportkreditförsäkringsfrågor till EKN:s motsvarighet på Nya Zeeland och utgör EKN:s tjänsteexport. 

NOT 5. ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 

2017 2016

Återvinningar -7 770 -6 143

Förändring i skadefordringar 12 000 3 000

Förändring avsättning förväntad förlust skadefordringar -9 000 -9 000

SUMMA ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -4 770 -12 143

NOTER

NOT 6. ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT    

2017 2016

Årets kostnad matchad garantiavgift    -14 527 -11 909

SUMMA ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT -14 527 -11 909
 
EKN:s garantiavgifter sätts så att de motsvarar den förväntade förlusten i varje garanti, i enlighet med EKN:s uppdrag. Det finns avvikelser från huvudregeln. 
I de fall EKN inom ramen för EU:s regelverk tar ut lägre garantiavgift än den förväntansriktiga, s k matchning av garantiavgifter, reserveras för den förväntade  
förlusten och affären bokas in med förlust. 



49
  EKN ÅRSREDOVISNING 2017

NOTER

NOT 7. DRIFTSKOSTNADER

2017 2016

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) -77 048 -93 357

Varav lönekostnader ej anställd personal -584 -1 225

Sociala kostnader -29 242 -29 573

Övriga kostnader för personal -36 390 -31 788

Lokalkostnader -18 552 -18 518

Övriga driftskostnader -62 814 -67 347

Avskrivningar -3 441 -3 443

SUMMA DRIFTSKOSTNADER -227 486 -244 117

Lönekostnaderna har under 2017 minskat, eftersom intern tid i skador tas som en skadeförebyggande kostnad. 

Till styrelsens ordförande Jan Roxendal utbetalades 110 000 kronor. 

Till generaldirektör Anna-Karin Jatko, har lön utgått med 1 466 656 kronor inkl. förmånsvärde för rikskuponger. Ingen 
ersättning har utgått för uppdraget som styrelseledamot på EKN. 
        
Peter Yngwe, vice ordförande, erhöll 89 375 kronor.

Ola Asplund, Inger Dovlin, Fredrika Gullfot, Hans Lindberg, Camilla Melander, Elisabeth Nilsson och Åke Nordlander erhöll 
55 000 kronor vardera. 

Några andra förmåner eller framtida åtaganden har inte avtalats för EKN:s styrelse och generaldirektör.

Information om styrelsens andra uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter eller styrelseuppdrag i aktie-
bolag lämnas, enligt FÅB 7 kap 2§, i årsredovisningens avsnitt om styrelse och ledning. 

NOT 8. RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER

2017 2016

Intäkter finansförvaltning 413 646 534 117 

Övriga ränteintäkter* -57 194 209 639 

Övriga finansiella intäkter 27 0 

SUMMA RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 356 479 743 756 

* Förändring i övriga ränteintäkter förklaras av att den långa räntan i svenska kronor har ökat under år 2017. Den 
långa räntan i svenska kronor används i diskontering av premiefordringarna med motsvarande löptider. Under år 
2016 har räntan gått ned från 0,99 % till 0,16 % per september 2016. Under år 2017 har den gått upp från 0,55 % 
till 0,78 %, vilket resulterade i minskning av nuvärde av avgiftsfordringarna.
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NOT 10. VALUTAKURSDIFFERENSER

2017 2016

Realiserade kursvinster 5 231 1 210 

Realiserade kursförluster -46 620 -28 398

Orealiserade kursvinster 1 849 924 984 809 

Orealiserade kursförluster -1 852 270 -831 650 

SUMMA VALUTAKURSDIFFERENSER  -43 735 125 972

 

NOT 9. RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER

2017 2016

Kostnader finansförvaltning -352 -3 485 

Räntekostnader lån -3 882 -11 379 

Övriga räntekostnader 1 955 -844 

Reaförlust vid avyttring av långfristiga placeringar -57 767 -5 988 

SUMMA RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -60 046 -21 696 
 
 

 

NOT 11. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans ackumulerat anskaffningsvärde  13 828 13 454

Årets anskaffningar  962 374

Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde 14 790 13 828

Ingående balans ackumulerade avskrivningar  -4 573 -1 959

Årets avskrivningar -2 892 -2 613

Utgående balans ackumulerade avskrivningar -7 465 -4 572

SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 326 9 256

Under 2017 stärktes den svenska kronan mot den amerikanska dollarn och försvagades något mot euron. Effekten av förändringen i valutakurser och 
svårigheten att perfekt matcha tillgångar och skulder gav en valutakursdifferens på -44 miljoner kronor. 

NOTER
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NOTER

NOT 14. PENSIONSMEDEL OCH AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONSSKULD

Pensionsmedel om 17 112 tkr (17 756) har fonderats hos Riksgälden för framtida pensionsutbetalningar. 
Pensionsskulden avser de tidigare anställda som per 2003-12-31 uppbar tjänstepension.

NOT 13. FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNAT NETTOVÄRDE PÅ SKADEFORDRINGAR

UB 2016-12-31 Förändring
Valutakurs-
förändring UB 2017-12-31

Skadefordringar bruttovärde 9 065 000 1 104 000 -123 000 10 046 000 

Avsättning för förväntad förlust brutto -7 491 000 -996 000 60 000 -8 427 000 

Försäkringstekniskt beräknat nettovärde 
1 574 000 108 000 -63 000 1 619 000 

på skadefordringarna

Återförsäkrares andel av skadefordringarna -141 000 12 000 8 000 -121 000 

Avsättning för förväntad förlust återförsäkringsandel 90 000 -9 000 -3 000 78 000 

Återförsäkrares andel av skadefordringarna -51 000 3 000 5 000 -43 000 

SUMMA FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNAT  
NETTOVÄRDE PÅ SKADEFORDRINGAR 1 523 000 111 000 -58 000 1 576 000

2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans ackumulerat anskaffningsvärde 10 341 9 817

Årets anskaffningar  83 524

Avyttring/utrangering -446 0

Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde 9 979 10 341

Ingående balans ackumulerade avskrivningar  -9 298 -8 467

Årets avskrivningar -549 -831

Avyttring/utrangering 446 0

Utgående balans ackumulerade  avskrivningar -9 400 -9 298

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 577 1 043

NOT 12. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
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VALUTAKÄNSLIGHET, BOKFÖRT VÄRDE
Förändring i bokfört värde på tillgångarna om kronan stärks med en krona mot respektive valuta.    

Valuta Förändring SEK
Förändring  

procent per valuta
Förändring procent av 

totala portföljen

USD 163 003 12 % 1 %

EUR 266 249 10 % 1 %

SUMMA 429 252 11 % 2 %

LIKVIDITETSRISKEN, BOKFÖRT VÄRDE 

Motpart/Löptid <1 år 1–5 år 5–10 år Summa

Svenska staten 2 547 716 12 519 693 4 915 000 19 982 409

Utländska stater 191 817 1 217 256 710 930 2 120 003

Av svensk eller utländsk stat  
garanterade kreditinstitut 29 713 1 152 155 535 070 1 716 938 

SUMMA 2 769 246 14 889 104 6 161 000 23 819 350

KREDITRISKEN, BOKFÖRT VÄRDE 

VALUTA/RATING AAA AA A Summa valuta

SEK 19 855 000 0 0 19 855 000 

USD 157 003 6 000 0 163 003 

EUR 118 063 148 186 0 266 249 

NOT 15. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 
 
 
 
 

2017-12-31 2016-12-31

Valuta

Bokfört 
värde i 
valuta

Marknads-
värde i valuta

Bokfört 
värde i tkr

Marknads-
värde i tkr

Bokfört 
värde i 
valuta

Marknads-
värde i valuta 

Bokfört 
värde i tkr

Marknads-  
värde i tkr

SEK 19 855 000 19 855 000 19 855 000 19 855 000 17 955 000 19 193 740 17 955 000 19 193 740

USD 163 003 160 449 1 341 871 1 320 848 289 742 286 900 2 635 809 2 609 958

EUR 266 249 267 026 2 622 480 2 630 126 290 674 294 167 2 780 849 2 814 262

SUMMA 23 819 350 23 805 974 23 371 658 24 617 960

Reserveringar och ackumulerat resultat från verksamheten placeras i Riksgälden och i värdepapper för att balansera marknadsrisken 
i balansräkningen. Placeringarna består av likvida obligationer emitterade i svenska kronor, euro och amerikanska dollar. Obligationer 
måste motsvara kraven i EKN:s finanspolicy för att vara möjliga att placera i. Framförallt måste obligationen vara emitterad av en stat eller 
statsgaranterat av en suverän som motsvarar EKN:s ratingkrav. Vidare begränsas exponeringen till en motpart genom begränsning på 
maximalt 25 procent av placeringarna, för att begränsa koncentrationen på en given motpart. Finansförvaltningen rapporteras månatligen 
till finanschefen och tertialsvis till generaldirektören och styrelsen.

NOTER
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Reserveringar och ackumulerat resultat från verksamheten placeras i Riksgälden och i värdepapper för att balansera marknadsrisken 
i balansräkningen. Placeringarna består av likvida obligationer emitterade i svenska kronor, euro och amerikanska dollar. Obligationer 
måste motsvara kraven i EKN:s finanspolicy för att vara möjliga att placera i. Framförallt måste obligationen vara emitterad av en stat eller 
statsgaranterat av en suverän som motsvarar EKN:s ratingkrav. Vidare begränsas exponeringen till en motpart genom begränsning på 
maximalt 25 procent av placeringarna, för att begränsa koncentrationen på en given motpart. Finansförvaltningen rapporteras månatligen 
till finanschefen och tertialsvis till generaldirektören och styrelsen.

NOTER

NOT 16. FORDRINGAR GARANTIAVGIFTER

2017-12-31 2016-12-31

Fordringar avseende debiterade garantiavgifter 43 845 27 578

Fordringar avseende garantiavgifter för motgarantier och investeringsgarantier 143 734 136 531

SUMMA FORDRINGAR AVSEENDE FÖRSKOTTSPREMIER 187 579 164 109

Fordringar avseende efterskottsgarantiavgifter, nominellt 4 944 259 5 159 585

Fordringar avseende efterskottsgarantiavgifter, nuvärdesjusterat -355 410 -304 175

Fordringar avseende efterskottsgarantiavgifter, riskjustering -335 035 -388 555

Summa fordringar avseende efterskottsgarantiavgifter, netto 4 253 813 4 466 855

SUMMA FORDRINGAR GARANTIAVGIFTER 4 441 392 4 630 964

NOT 17. EJ FÖRVÄNTANSRIKTIG GARANTIAVGIFTSANDEL

 
 

UB   2016-12-31

 
Förändring 
under året

Under året intjänad 
ej disponibel 
garantiavgift 

 
Valutakurs-
förändring

 
 

UB   2017-12-31

Tillgång – fordran staten under  
förväntansriktig garantiavgiftsandel

59 222 0 -14 527 -313 44 382

Skuld – Över förväntansriktig  
garantiavgiftsandel

-206 838 -37 832 57 310 13 375 -173 985

Skuld – Över förväntansriktig  
garantiavgiftsandel (matris)

-187 774 0 54 884 21 785 -111 104 

Summa över förväntansriktig  
premieandel 394 612 -37 832 112 194 35 160 -285 089 

NETTO ATT REDOVISA MOT  
INKOMSTTITEL* 97 668

Fordringarna avseende efterskottsgarantiavgifter avser till helt övervägande delen JAS Brasilien.

* Att redovisa mot inkomsttitel 2018 är inte hela 97 668 pga korrigering av tidigare fel, se not 22.
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NOT 18. PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

   

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER BESTOD AV: 2017 2016

Förutbetald hyra första kvartalet kommande år 4 274 4 028

Övriga förutbetalda kostnader, årsavgifter    4 140 2 487

Förutbetald pensionskostnad 0 12

SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER 8 414 6 527

Upplupna ränteintäkter 130 950 157 460

SUMMA UPPLUPNA INTÄKTER 130 950 157 460

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 139 364 163 987

 

NOT 19. KASSA OCH BANK

EKN:s likvida medel (banktillgodohavanden) är fördelade enligt följande:   

2017-12-31 2016-12-31

 
Valuta

Belopp i valuta Motvärde SEK Belopp i valuta Motvärde SEK

SEK 2 080 333 2 080 333 2 989 670 2 989 670

USD 108 138 890 215 118 038 1 073 802

EUR 53 092 522 937 48 500 463 995

CHF 1 137 9 587 766 6 823

JPY 896 790 65 541 759 285 59 019

SUMMA KASSA OCH BANK 3 568 611 4 593 309

Per 2017-12-31 bestod EKN:s likvida medel av banktillgodohavanden i SEK om 2 080 333 (2 989 670) tkr varav  
2 035 386 (2 857 630)  tkr var placerade på avista konto hos Riksgälden och 44 946 (132 040) tkr var placerade i 
svenska affärsbanker. Banktillgodohavanden i valuta uppgick till motvärdet 1 488 279 (1 603 639) tkr.  
  

NOTER

NOT 20. BALANSERAT RESULTAT

Balanserad ka-
pitalförändring, 
avgiftsbelagd 
verksamhet

Eget kapital 
administrativ 
reserv

Eget kapital 
för koncentra-
tionsrisker i 
engagemanget

Eget kapital för 
koncentrations-
risker i skade-
fordringarna

Eget kapital för 
koncentrations-
risker i återför-
säkringarna

Kapitalför-
ändring enligt 
resultaträk-
ningen Summa

Utgående balans 2016 7 529 568 383 536 15 158 000 50 000 -630 000 -1 057 370 21 433 734

Rättelser* -22 278 29 886 7 608

A Ingående balans 2017 7 507 289 413 422 15 158 000 50 000 -630 000 -1 057 370 21 441 341

Föregående års kapitalförändring -1 057 370 1 057 370 0

Årets förändring 385 212 -21 211 -456 000 14 000 78 000 0

Inkomsttitel 2811 -43 -43

Årets kapitalförändring 1 418 300 1 418 300

B Summa årets förändring -672 201 -16 709 -456 000 14 000 78 000 2 676 670 1 418 258

C Utgående balans 2017 6 835 089 392 211 14 702 000 64 000 -552 000 1 418 300 22 859 599

*Rättelserna avser korrigering inleverans till staten 7 610 tkr, se även not 22, samt korrigering av administrativ reserv 29 886 tkr, se även not 21.
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NOTER

NOT 21. EKN:S ADMINISTRATIVA OCH RISKMÄSSIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER

ADMINISTRATIVA INTÄKTER                                      2017 2016

Administrativ andel av premien 205 391 207 771

Administrativ ersättning Sida, övr statliga 729 1 663

Administrativ ersättning tjänsteexport 58 240

Övrig administrativ intäkt 2 032 515

SUMMA 208 210 210 189

Försäkringsersättningar

Skadeförebyggande kostnader -226 -1 236

Administrativ kostnad för återvinning skador 86 1 939

SUMMA -140 704

Driftskostnader

Löner -77 048 -92 132

Övriga personalkostnader -65 631 -61 361

Lokalkostnader -18 552 -18 518

Övriga driftskostnader -62 814 -68 663

Avskrivningar -3 441 -3 443

SUMMA -227 486 -244 117

Administrativt över-/underskott av rörelseresultat -19 416 -33 224

Ränta på ackumulerat administrativt överskott -1 795 -2 117

Verksamhetsresultat, administrativt -21 211 -35 341

Ackumulerat administrativt överskott 392 211 413 422

Administrativ reserv, andel av Eget kapital 392 211 413 422

EKN:s riskbaserade verksamhet

Rörelseresultat riskbaserat 1 146 185 -1 842 373

Finansiella poster, riskbaserat 254 494 850 149

Verksamhetsresultat, riskbaserat 1 400 679 -992 224

RISKMÄSSIG ANDEL AV EGET KAPITAL 22 467 388 21 097 156

Pro forma. Skadeförebyggande kostnader 2016 är minskade med 29,9 mkr, dessa avsåg kostnader för inträffade skador. Detta ökar skadekostnaderna 
under 2016 med motsvarande belopp. Se även not 20 rättelse eget kapital.

*Rättelserna avser korrigering inleverans till staten 7 610 tkr, se även not 22, samt korrigering av administrativ reserv 29 886 tkr, se även not 21.
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NOT 25. PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bestod av: 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna semester- och övertidslöner 9 796 9 720

Revision och årsredovisning för år 2017 1 117 1 800

Övriga upplupna kostnader 4 781 8 929

SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER 15 694 20 449

Förutbetald återvinning Irak 0 22 812

SUMMA FÖRUTBETALDA INTÄKTER 0 22 812

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 15 694 43 262

NOT 23. LÅN TILL ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, RIKSGÄLDEN

EKN:s låneram för anläggningstillgångar uppgick 2017-12-31 till 13 000 (14 000) tkr*.  
2017-12-31 2016-12-31

Ingående skuld 10 170 11 000

Under året nyupptagna lån 0 1 668

Amortering -2 329 -2 499

SUMMA LÅN TILL ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, RIKSGÄLDEN 7 841 10 170

* Se not 11–12 för specifikation av de olika tillgångarna.

NOT 24. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
 

2017-12-31 2016-12-31

Skuld Skatteverket 4 704 2 501

Personalens preliminärskatter 2 601 2 755

Skulder KÅPAN, EKN:s idrottsförening, intresseavdrag 541 110

Skulder till återförsäkrare* 255 542 337 068

Skulder till återförsäkrare (nuvärdesjust.) -7 814 -12 593

Framtida garantiavgiftsbetalningar 5 201 2 878

Reserv återvunna medel 39 583 0

Reserv för personalomsättning 884 612

Övriga kortfristiga skulder 2 848 4 066

SUMMA ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 301 744 337 397

* Skulder till återförsäkrare utgörs av premier för köpta återförsäkringar som ännu ej betalats då premierna förfaller årsvis .

NOTER

NOT 22. INLEVERANS TILL STATEN  

2017 2016

Ej förväntansriktig garantiavgift att redovisa mot inkomsttitel* 97 668 241 094

Korrigering tidigare års inbetalning ** -33 664 0

Inleverans av överskott avseende rörelsekreditgarantierna till stora företag *** 0 245 755

SUMMA INLEVERANS TILL STATEN 64 004 486 849

* Ej förväntansriktig garantiavgift att redovisa mot inkomsttitel betalas påföljande år in till statskassan, avser över förväntansriktig garantiavgift och 
matchad garantiavgift.
** EKN har för åren 2013 till 2016 levererat in över förväntansriktiga premier felaktigt för en specifik affär. Korrigeringen av de felaktiga inleveranserna 
minskar inleveransen för intjänade belopp 2017, som ska inlevereras 2018. För åren 2013 till 2015 levererades 7 610 tkr direkt från det egna kapitalet. 
För 2016 levererades 26 054 tkr som redovisades som en kostnad på resultaträkningen. ESV införde en ny redovisningsprincip fr.o.m. 2016. Rättningen 
har skett på motsvarande sätt som de ursprungliga bokningarna varför kostnad för inleverans, ej förväntansriktig garantiavgift i resultaträkningen är  
71 613 tkr (97 668–26 054 tkr). Resterande 7 610 tkr har rättats direkt mot det egna kapitalet, se not 20.
*** EKN har levererat in överskottet från rörelsekrediterna till stora företag som ställdes ut under finanskrisen 2008–2010, under 2017 avslutades de 
sista rörelsekreditgarantierna för stora företag. Inleveransen av överskottet från rörelsekreditgarantierna har beslutats i separat beslut. Dessa överskott 
är inte hänförliga till avvikelser från förväntansriktiga garantiavgifter. För 2017 inlevereras inget överskott, eftersom hela överskottet betalats tidigare år.



57
  EKN ÅRSREDOVISNING 2017

1. GARANTIRAM

Utgiftsområde Garantiram Beslutad  
garantiram

Utfärdade  
garantier

Varav under 
året utfärda-
de garantier

Bundna 
garanti-

utfästelser

024 Näringsliv
Exportkredit-

garantiram
450 000 180 683 39 914 48 502

024 Näringsliv
Investerings-

garantiram
10 000 802 0 1 162

2. FINANSIELLA REDOVISNINGEN

Tillgångar i garantiverksamhet Ingånde 
värde Tillkommande Avgående/

Infriande
Värde-

förändring
Utgående 

värde

Medel på konton i Riksgäldskontoret 2 857 630 5 072 143 -6 164 281 269 894 2 035 386

Likvida medel 1 735 678 -202 453 1 533 225

Värdepapper och övriga likvida tillgångar 23 371 658 5 559 530 -4 897 386 -214 452 23 819 350

Ännu inte fakturerade garantiavgifter 4 630 964 1 363 610 -1 347 613 -205 569 4 441 392

Regressfordringar* 1 523 000 1 386 651 -330 982 -1 002 669 1 576 000

Övriga garantitillgångar 0 45 486 0 -5 904 39 582

Summa garantitillgångar 34 118 930 13 427 421 -12 942 715 -1 158 700 33 444 935

Skuld till staten (inkomster som ska 
redovisas mot inkomsttitel)

486 849 64 005 -486 849 0 64 005

Avsättningar för garantier 12 008 000 1 323 370 -2 659 370 -224 000 10 448 000

SALDO (tillgångar, skulder och  
avsättningar för garantier)

21 624 081 12 040 046 -9 796 496 -934 700 22 932 930

Finansiella flöden i garantiverksamheten Utfall

Fakturerade garantiavgifter (premier) under året 1 146 232

Fakturerade varav finansierade från anslag 0

Skadeutbetalningar -1 410 420

Inbetalda återvinningar 236 119

3. REDOVISNING MOT ANSLAG OCH INKOMSTTITLAR

Inkomsttitlar Utfall

Inkomsttitel 2127 001 486 849

SUMMA 486 849

Sammanställning av  
garantiverksamhet  

*Regressfordringar ursprungliga fordringar vid skadefall.

Belopp i tkr
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(MKR) 2017 2016 2015 2014 2013

Kredit i Riksgäldskontoret för skadeersättningar, beviljad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad

Kredit i Riksgäldskontoret för skadeersättningar, utnyttjad 0 0 0 0 0

Låneram i Riksgäldskontoret för anläggningstillgångar, 
beviljad

13,0 14,0 14,7 13,0 6,7

Låneram i Riksgäldskontoret för anläggningstillgångar, 
utnyttjad

7,8 10,2 11,0 8,8 2,5

Intäkter från avgifter som disponeras 1 997 1 285 1 002 -811 1 762 

Intäkter från avgifter som ej disponeras* 65 487 515 2 288 11

Årets resultat 1 418 -1 057 194 1 824 1 743

Balanserat resultat 21 441 22 491 22 542 20 964 21 509

Antal årsarbetskrafter 135 141 141 141 139

Medelantal anställda 140 145 148 157 148

Driftskostnad per årsarbetskraft, i tkr 1 680 1 731 1 576 1 584 1 514
 
* Intäkter från avgifter som inte disponeras avser den årliga nettointjäningen av över/respektive under förväntansriktiga premier. Under år 2014 till 
2016 gjordes en justering av intäkter avseende de rörelsekrediter som ställdes ut i samband med finanskrisen, vilket innebar att riskavgifterna för dessa 
inlevererats till inkomsttitel. Dessutom genomfördes 2014 en nedjustering av den administrativa reserven till en nivå som motsvarade behållningen per 
sista december 2007. 

Sammanställning över 
väsentliga uppgifter  
ENLIGT 2 KAP 4 § I FÖRORDNINGEN OM ÅRSREDOVISNING OCH BUDGETUNDERLAG  

STYRELSENS UNDERSKRIFTER
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Stockholm den 14 februari 2018

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jan Roxendal  

Inger Dovlin 

Anna-Karin Jatko 

Camilla Mellander 

Åke Nordlander 

Ola Asplund 

Fredrika Gullfot 

Hans Lindberg 

Elisabeth Nilsson 

Peter Yngwe
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Styrelse 

Ola Asplund  
Senior advisor på IF Metall, tidigare 

utredningschef. Styrelseledamot sedan 2014.

Andra styrelseuppdrag:  

Ledamot i Industrins utvecklingsråd, styrelsen 

för Swerea IVF, Ingenjörsvetenskapsakademin 

IVA, Nationella Innovationsrådet, styrelsen 

för Kungliga Tekniska Högskolan KTH och 

insynsrådet för SWEDAC.

Jan Roxendal, ordförande 
Tidigare koncernchef på Intrum Justitia,  

vice vd på ABB Group, vd på ABB Financial 

Services och vd på Gambro AB.  

Tillträdde ordförandeposten 2010.

Andra styrelseuppdrag:  

Vice ordförande, Andra AP-fonden. Ledamot, 

Catella AB och Magnolia Bostad AB. VD och 

ordförande i Roxtra AB.

Inger Dovlin
Tidigare direktör på Ericsson och Nordea. 

Styrelseledamot sedan 2013.

Fredrika Gullfot 
VD på Simris Alg AB. 

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag:  

Ledamot i Simris Alg AB och Svensk Egenvård.

Anna-Karin Jatko  

Generaldirektör på EKN. Styrelseledamot 

och generaldirektör sedan 2016.

Peter Yngwe, vice ordförande 
Tidigare vd och koncernchef  

på AB Svensk Exportkredit (SEK).  

Styrelseledamot sedan 2014.

Andra styrelseuppdrag:  

Ledamot i Selection Panel,  

Hellenic Financial Stability Fund.
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Hans Lindberg  
VD i Svenska Bankföreningen. 

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag:  

Ordförande i Affärsbankernas Service AB  

och Betalinfrastrukturer i Sverige AB. 

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin IVA 

och Svenska Bankföreningen. 

Camilla Mellander  

Departementsråd. Enhetschef för 

främjande och hållbart företagande, 

utrikesdepartementet. Styrelseledamot 

sedan 2016.

Elisabeth Nilsson  
Landshövding i Östergötland. 

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag:  

Ledamot i styrelsen för Boliden. Ordförande 

för AB Göta Kanalbolag. Vice ordförande i 

Skandia fullmäktige. 

Åke Nordlander 

Budgetchef, finansdepartementet. 

Styrelseledamot sedan 2014.

Bo Lindgren, personalrepresentant
Arbetar på affärsområde SME och Midcorp. 

Anställd på EKN sedan 1988 och personal-

representant i styrelsen sedan 2008. 
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Ledning 

Gun Lidholm, Personalchef, Beatrice Arnesson, Kommunikationschef, Anna-Karin Jatko, Generaldirektör,  
Carl-Johan Karlsson, Chef för affärsområdet SME och Midcorp, Stefan Karlsson, Chef för avdelningen Risk advisory and CSR,   
Marie Aglert, Chef för affärsområdet Stora företag, Patrick Nimander, Finanschef, Johan Damell, Chefsjurist 
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EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export  
och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom  
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans 
med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra 
tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och 
fler möjligheter till lyckade exportaffärer.




