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EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export  

och svenska företags internationalisering, genom  
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans 
med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna 

ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft  
och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
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Året i korthet 
 

Garantivolymen uppgick till 56,8 miljarder kronor. En stor andel av ökningen 

beror på två enskilda stora affärer med privata köpare. EKN garanterar allt fler av 
företagens mindre, löpande affärer. Antalet affärer är i nivå med föregående år, 
trots att Iran-marknaden försvann under andra halvåret. EKN lanserade två nya 
finansieringslösningar för mindre företag. Allt fler små och medelstora företag 

använder EKN:s garantier i allt fler affärer. 

56,8
Garantivolymen uppgick till  

56,8 miljarder kronor  
(39,9 miljarder kronor)

682
EKN garanterade 682 affärer för små och 

 medelstora företag (575 affärer).

1,7 
Skadeutbetalningarna var enligt förväntan fort-
satt höga och uppgick till 1,7 miljarder kronor 

(1,4 miljarder kronor). De avsåg främst ett fåtal 
affärer med skador som uppstått tidigare år.

2 082
Under året garanterade EKN 2 082  affärer, 

(2 093 affärer)

129
Den export som EKN garanterade gick till  

129 länder (133 länder). 
Vid årets slut hade EKN utestående garantier 

för affärer i 137 länder.

1,0 
Resultatet uppgick till 1,0 miljarder kronor  

(1,4 miljarder kronor). EKN har fortsatt  
en stabil finansiell ställning.
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Garantiutfästelser

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Nya garantiutfästelser 71 890 96 023 52 031 81 105 54 243

Nya garantier 56 816 39 914 43 610 90 056 26 695

Intäkter garantiavgifter 1 384 2 121 1 534 1 516 1 476

Skadeutbetalningar netto –1 738 –1 410 –1 529 476 537

Resultat 1 004 1 418 –1 057 194 1 824

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Antal kunder 419 392 392 389 367

1.4 NYA AFFÄRER OCH RESULTAT (MKR)

1.3 ANTAL KUNDER

1.5  UTESTÅENDE EXPONERING OCH ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Utestående garantiutfästelser 94 769 92 443 63 672 72 986 125 814

Utestående garantier 193 295 181 485 201 502 214 134 174 245

Avsättning 9 031 10 085 11 623 9 833 5 412

Utestående skadefordringar nominellt 11 429 9 925 8 924 6 897 6 725

Utestående skadefordringar beräknat nettovärde 1 727 1 576 1 523 2 055 1 737

Eget kapital 23 863 22 860 21 434 22 737 25 075

1.1 NYA GARANTIUTFÄSTELSER OCH GARANTIER (MKR)

Garantier

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1.2 ANTAL AFFÄRER
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GD HAR ORDET

Svensk export ger tillväxt  
– nationellt och globalt
De senaste två åren har svensk export ökat snabbare än på länge. EKN:s 
omfattande garantigivning består av såväl stora som små och många affärer.  
Det svenska exportkreditsystemet medverkar till att svenska varor och tjänster 
når ut i världen och spelar en roll för den globala utvecklingen.

Det passerade året ingår i en period på flera år med 
hög garantigivning – 56,8 miljarder kronor, 2 082 
affärer till 129 länder. Efterfrågan visar att EKN:s 
garantier är en lösning för företag i alla storlekar 
och för allt från de mindre flödesaffärerna till de 
allra största affärerna. 

Mycket tyder nu på en avmattning i världs
ekonomin under andra hälften av 2019 och under 
2020. Avmattningen sker dock från en hög tillväxt
nivå. Priset på risk stiger nu långsamt, vilket kan 
ge ytterligare ökad efterfrågan på exportkredit
garantier. 

Banksektorn lever under fortsatt omvandlings
tryck, med stramare regelverk. Det bidrar till ökat 
behov av EKN. 

EKN SER TILL SVENSKT INTRESSE  
I GLOBALA VÄRDEKEDJOR

Svensk varuexport ökade med cirka tio procent 
under året, samma ökningstakt som föregående år, 
som då var högre än på tio år.

De affärer som EKN garanterade under året har 
bidragit till drygt 30 000 arbetstillfällen och cirka 
32 miljarder kronor av svensk BNP. Många gånger 
är EKN dessutom med och bidrar i ett första 
kontrakt som öppnar upp för fler exportaffärer där 
EKN inte medverkar. 

Det svenska näringslivets internationalisering 
är avgörande för Sveriges tillväxt. Företagen ingår 
allt mer i globala värdekedjor. I de globala värde
kedjorna står forskning, utveckling och design för 
den stora värdeökningen medan produktion och 
montering står för en allt mindre del. Det gör att 
det inte räcker att enbart se på siffror över den 
direkta exporten, för att få grepp om det faktiska 
värdet av internationaliseringen. EKN ser i sin 

garantigivning till det värde som skapas i Sverige 
och bidrar till BNP och arbetstillfällen. Exempel
vis garanterar EKN affärer som görs av svenska 
koncerners utländska dotterbolag, när affärerna 
genererar värde i Sverige. Ett annat exempel är att 
EKN garanterar utländska bolag som exporterar 
varor och tjänster från svenska företag.

NYA FINANSIERINGSLÖSNINGAR LANSERAD  
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Under de senaste fem årens ökning av den svenska 
exporten är det de små och medelstora företagen 
som ökar sin export mest. De så kallade mikro
företagen, med under tio anställda ökade sin ex
port med 37 procent, småföretagen med 11 procent 
och de medelstora företagen med 24 procent. 

Det är viktigt för svensk ekonomi att ett stort 
antal små och medelstora företag kan expandera 
sin verksamhet och gå på export. Ofta är en hake 
att företagen inte får tillgång till finansiering. 
EKN har under året lanserat två lösningar för att 
underlätta små och medelstora företags export
satsningar. Den ena har tagits fram i samarbetet 
med Europeiska Investeringsfonden, den andra i 
samarbete med Almi. 

Alla länder har ett behov av att få ytterligare 
fart på små och medelstora företags export. För 
fem år sedan gjorde EKN en särskild satsning på 
regional närvaro och uppsökande verksamhet. Se
dan dess har volymerna fördubblats inom segmen
tet. I år har vi särskilt inriktat oss på innovativa 
företag – en målgrupp som traditionellt inte använt 
EKN i så stor utsträckning, men som nu börjar få 
upp ögonen för oss. Dessa kunder verkar inom allt 
från appar och spel till miljöteknik, batterier och 
nischade industrilösningar.
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GD HAR ORDET

INVESTERINGAR BEHÖVS FÖR ATT NÅ 
UTVECKLINGSMÅLEN

En dryg fjärdedeldel av tiden har gått, från anta
gandet av FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030 och 
fram till år 2030 då målen ska vara uppnådda. För 
att uppnå dem behövs omfattande investeringar 
inom bland annat infrastruktur, elektrifiering, 
jordbruk, kollektivtrafik, miljöteknik och hälsosek
torn. Det är områden där svensk industri ligger i 
framkant och har en betydelsefull roll för utveck
lingen. En av slutsatserna i Agenda 2030överens
kommelsen är att de traditionella biståndsflödena 
inte räcker till för att driva världen ur fattigdom. 
Här spelar det svenska exportkreditsystemet en 
roll. Det är en finansieringsform med stor kapacitet 
för långsiktig, hållbar finansiering, vilket behövs 
för många av de investeringar som stödjer Agenda 
2030målen.

HÅLLBARHET I ALLA LED

För att internationell handel ska kunna spela en 
roll för utvecklingen krävs ansvarsfull hante
ring av risker för människor, miljö, samhälle och 
klimat. Det attraktiva svenska exportkreditsyste
met ger möjlighet för EKN att tillsammans med 
finansiärer och exportföretag ställa krav på den 
kund som köper den svenska utrustningen. EKN 
arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetet med 

granskning och kravställning. Det gör vi i nära 
samverkan med export företag och banker.

INNOVATIVA, SVENSKA PRODUKTER,  
TJÄNSTER OCH AFFÄRSMODELLER

Jag möter många engagerade personer i exporte
rande företag som inte bara är experter på teknik, 
system och affärsupplägg. De har också många 
gånger stora mål för förbättringar och utveckling. 
I både traditionella och nya branscher hittar de 
innovativa lösningar som kan innebära nya pro
dukter eller att gamla produkter används inom nya 
områden eller att nya produktions eller distribu
tionsprocesser möjliggör nya affärsmodeller. 

Det har varit ett framgångsrikt år för svensk 
export. Jag vill tacka de exportföretag och banker 
som har gett EKN förtroendet att bidra. Jag ser 
fram emot att nästa år tillsammans medverka på 
den fantastiska resa svenska företag gör, i tuff 
global konkurrens. 

AnnaKarin Jatko,  
Generaldirektör EKN

Svensk medicinteknik 
ingår i den framgångs-
rika svenska exporten. 

 Garantier till företag i 
branschen ökar kraftigt  

för affärer till fler länder. 
Anna-Karin Jatko  

på besök hos Getinge. 
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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 och det svenska näringslivets 
internationalisering och konkurrenskraft, 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 hållbarhetsfrågor i affären. Bedöm
ningen 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 ut. Andra affärer är uppdelade på 
flera garantier. Årets affärer redovisas på sidan 19.

SKADEUTBETALNINGAR

Skadeutbetalningarna görs både i kända problem
affärer, där tidigare betalningar enligt amorte
ringsplanen 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 huvud
sakligen 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 garantita
garens fordran och arbetar sedan på att återvinna 
hela, eller delar av, den uteblivna betalningen. 
Fordringarna avslutas med återbetalning eller 
avskrivning. 

2018 2017 2016 2015 2014

Skadeutbetalningar netto 1 738 1 410 1 529 476 537

Utestående garantier 193 295 181 485 201 502 214 134 174 245

Skadeutbetalningar/Utestående garantier 0,89 % 0,78 % 0,76 % 0,22  % 0,31 %

2.1 SKADEUTBETALNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL UTESTÅENDE GARANTIER (MKR)
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KOSTNADEN FÖR SKADOR

Merparten av garantiavgiften för varje garanterad 
affär sätts av för eventuella skador. När den garan
terade affären löper utan problem löser EKN vart 
efter upp avsättningen. Avgifterna för de många 
affärerna, som går som planerat, finansierar ska
deutbetalningar till de garantitagare som inte har 
fått betalt av sin kund. 

KOSTNADEN FÖR DRIFTEN

Driftskostnaden för en ny affär kan skilja sig 
väsentligt, beroende på hur abetskrävande den är 
att bedöma. Genomsnittet har sjunkit något de 
senaste åren, när antalet mindre affärer har ökat. 
Kostnaden för att förvalta engagemanget påver
kas av storleken på engagemanget, men också av 
antalet affärer som innebär ökat behov av skadefö
rebyggande arbete för EKN. 

Effektiviseringsåtgärder redovisas på sidan 34.
Det administrativa resultatet redovisas i not 22.

2018 2017 2016 2015 2014

Driftskostnad (mkr) 240 227 244 222 223

Inbetalda garantiavgifter (mkr) 1 433 1 356 1 348 1 462 1 577

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

Antal nya affärer 2 082 2 093 1 821 1 557 1 529

Driftskostnad per ny affär (kr) 115 194 108 689 134 012 142 689 146 029

Engagemang (obundet + bundet) (mkr) 288 064 273 928 265 174 287 120 300 062

Driftskostnad per engagemangsmiljon (kr) 833 830 920 774 744

2.2 DRIFTSKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL INBETALDA GARANTIAVGIFTER, NYA AFFÄRER OCH ENGAGEMANG

2.3 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS (TKR)

Verksamhet 
 
Garantier

Administrativ 
reserv 

2016-12-31
Utfall 
2017

Intäkter 
2018

Kostnader 
2018

Utfall 
2018

Administrativ 
reserv ack 

2018-12-31

Garantiverksamhet, administration 413 422 –21 211 192 642 –244 025 –51 383 340 827

Den administrativa delen av den avgift som EKN tar ut för varje garanti har genererat en administrativ reserv vid myndigheten, vilken uppgick till 
392 211 tkr per 2017-12-31. De senaste åren har  EKN:s administrativa kostnader överstigit de administrativa intäkterna. Utfallet är –51 383 för 
2018, jämfört med beräknat underskott –60 300. De administrativa intäkterna 2018 är i linje med budgeterade intäkter, utfallet 192 642 tkr jämfört 
med budgeterat 192 000 tkr. Kostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på senarelagda systemutvecklingsprojekt. EKN har i uppdrag 
att ta fram en modell för garantiavgiftsberäkning så att varaktiga över- eller underskott ej uppstår och så att den administrativa reserven är justerad 
senast 31 december 2020.
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Återrapportering 
av regleringsbrevet
I det årliga regleringsbrevet anger regeringen mål och återrapporteringskrav  
för verksamheten, samt särskilda uppdrag för året. 

MÅL 
•  Främja svensk export genom att utfärda garantier.
•  Samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och vara en del av 

Sveriges samlade exportfrämjande. 
•  Samarbeta med relevanta myndigheter och organisationer för att stödja 

företagsutveckling och internationalisering nationellt. 
•  Öka kännedomen bland små och medelstora företag och ha en närvaro i 

regionala exportcentra.

ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 
Antal och volym nya garantier 
under 2018, på bransch och 
marknad/region: En garantigivning 
uppgående till 56,8 miljarder kronor, 
2 082 affärer, till 129 länder. På sidorna 
15 och 19 presenteras svensk export 
och exportkreditgarantier per region i 
världen, och per bransch.

Antal nya kunder bland små och 
medelstora företag: Under året var 
419 företag kunder hos EKN, varav 102 
nytillkomna. Av dessa var 286 kunder 
och 92 nya kunder små och medelstora 
företag. Läs mer på sidan 20.

Samarbete med andra aktörer som 
bedriver exportfrämjande verksam-
het, mot såväl stora som små och 
medelstora företag: På sidorna 30 
– 31 redogörs för samarbete med Almi, 
Business Sweden, Svensk Exportkredit 
(SEK) och Tillväxtverket. Samarbetet 
avser regional exportsamverkan, 
utveckling av nya finansieringslösningar 
och marknadsföring. 

Öka kännedomen bland små och 
medelstora företag, och effekterna 
av regional närvaro: 48 procent av 
små och medelstora företag känner 
till EKN. Hos företag med behov av 
finansiering och kundfinansiering ligger 
kännedomen på 53 procent. Läs mer 
om satsningen på små och medelstora 
företag på sidan 31.

Övriga insatser som vidtagits för 
att öka kunskapen om verksamhe-
ten: Företagsbesök, samverkan med 
banker, regional exportsamverkan samt 
kampanjer beskrivs på sidan 30.

Kostnader och intäkter för dels 
den riskbaserade delen av verk-
samheten, dels den administrativa 
verksamheten: Kostnad och intäkter 
för den riskbaserade verksamheten re-
dovisas i resultaträkningen på sidan 42. 
Kostnad och intäkter för den administra-
tiva verksamheten redovisas på sidan 9 
och i not 22 på sidan 55.

Återförsäkringar på den privata 
marknaden: Under 2018 gjordes två 
privata återförsäkringsplaceringar. Läs 
mer på sidan 25. 

Kraven på kollektivavtalsenliga 
villkor för upphandlingar som över-
stiger tröskelvärden (LOU kap 17): 
EKN:s inköp avser ofta kvalificerade 
konsulttjänster där krav på särskilda 
arbetsrättsliga villkor inte behövs. 
Konsulterna är då delägare i företaget 
istället för anställda, till exempel i en 
advokatbyrå eller reklambyrå. I det fåtal 
upphandlingar där detta behövs ställs 
krav på särskilda arbetsrättsliga villkor, 
exempelvis i upphandling av internser-
vice där lokalvård ingår. EKN avropar 
därutöver tjänster där ett statligt 
ramavtal kan tillämpas.

Åtgärder för informationssäkerhet 
vid höjd beredskap: En rad åtgärder 
har genomförts under året, t ex avse-
ende ökad övervakning av IT-system. 
Läs mer på sidan 34. 
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Bidrag till regeringens feministiska 
utrikespolitik: Genom att främja 
export inom t ex infrastruktur, kol-
lektivtrafik och elektrifiering bidrar EKN 
indirekt till utveckling och förbättring 
av kvinnors situation. EKN följer IFC:s 
Performance Standards, som bl a ut-
värderar frågor med bäring på kvinnors 
situation. Läs mer på sidan 23.

Utvecklingen av verksamhetens 
administrativa kostnader samt 
åtgärder för att rationalisera och 
effektivisera verksamheten: Fortsatt 
arbete inom de strategiska utvecklings-
områdena Kundfokus, Kännedom och 
Arbetsformer genom ökad digitalisering 
och effektivare processer. Läs mer om 
effektivisering på sidan 34. Adminis-
trativa kostnader redovisas i not 22 på 
sidan 55.

Rättvis och hållbar global utveck-
ling samt ansvarsfullt företagande 
enligt internationella mål och 
riktlinjer: På sidan 21 redogörs för 
ansvarsfullt företagande i årets garan-
tigivning, och på sidan 33 om EKN:s 
samverkan i hållbarhetsfrågor.

UPPDRAG 

Föra Sveriges talan i internationella 
forum där regelfrågor avseende 
exportkrediter behandlas: På sidan 
32 beskrivs internationell samverkan 
och frågor som EKN har medverkat och 
varit drivande i.

Exportkreditnämnden ska inom 
ramen för regeringens exportstra-
tegi, i samarbete med andra, bidra 
med stöd och expertkunskap inom 
sitt område: På sidorna 30–31 redo-
görs för regional exportsamverkan och 
samarbete inom Team Sweden.

Åtgärdsplan för miljökvalitetsmål 
och generationsmålet: I linje med 
miljökvalitetsmålen har EKN tydliggjort 
tillämpningen av OECD:s överenskom-
melse om affärer till kolkraftverk. Läs 
mer på sidan 33. 

Bidrag till moderna beredskapsjobb 
i staten: EKN eftersträvar att i bered-
skapsjobb anställa personer som står 
långt från arbetsmarknaden, inklusive 
nyanlända. EKN har anställt en nyanländ 
person i beredskapsjobb, se 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. 



EKN ÅRSREDOVISNING 2018 13

Året har präglats av olika syn på handelspolitik 
och ekonomiska relationer mellan de stora eko-
nomierna. Än så länge ökar världshandeln. Men 
de tullar som USA under året infört på stål och 
aluminium riskerar att leda till minskad tillväxt-
takt i både den globala handeln och ekonomin. De 
länder som utsätts för USA:s tullar vidtar visser-
ligen motåtgärder men använder inte tullvapnet 
för att skapa fördelar för den egna handeln. Andra 
OECD-länder driver fortsatt en linje om minskade 
handelshinder.     

Den globala ekonomiska tillväxten var fortsatt 
god under 2018. Prognosen från IMF pekar mot en 
tillväxt om 3,7 procent, vilket är i nivå med 2017. 
USA har under året fortsatt att uppvisa en robust 
ekonomisk expansion. Men mycket tyder på att 
såväl USA:s ekonomi som världsekonomin nu går 
in i en lugnare fas och att 2018 markerade kulmen 
i konjunkturcykeln. 

HÖG SKULDSÄTTNING

En expansiv finanspolitik har karaktäriserat 
regeringen Trump med skattesänkningar och ut-
giftsökningar, vilket har bidragit till ett offentligt 
budgetunderskott om drygt fem procent av BNP. 
Den offentliga sektorns skuldsättning ökar och 
har passerat 100 procent av BNP. En hög offentlig 
skuldsättning är något som USA delar med flera av 
OECD:s höginkomstländer. Exempelvis motsvarar 
Japans offentliga skuld närmare 240 procent av 
BNP, Frankrikes uppemot 100 procent och Italiens 
130 procent. I en kommande lågkonjunktur medför 
detta att högt skuldsatta länder har mindre möjlig-
het att bedriva en expansiv finanspolitik och bidra 
till ökad tillväxttakt.      

MINSKAD LIKVIDITET OCH ÖKANDE PRIS PÅ RISK

2018 markerade också slutet för europeiska 
centralbankens nettoköp av obligationer och 
andra räntebärande värdepapper. USA:s central-
bank avslutade sitt motsvarande program redan 
2014. Den amerikanska centralbankens gradvisa 
höjning av styrräntan har bidragit till minskad 
likviditet på kapitalmarknaderna. Effekten har 
också blivit att riskmarginalerna för företags-
obligationer under andra halvåret av 2018 visade 
på en svagt stigande trend. 

ASIENS ROLL ALLT STÖRRE FÖR VÄRLDSEKONOMIN

Den sedan ett par decennier tillbaka pågående 
ekonomiska maktförskjutningen från Västeuropas 
och Nordamerikas höginkomstländer mot Asiens 
tillväxtekonomier, ger allt större avtryck i världs-
ekonomin. Kinas ekonomi utgör ungefär 15 procent 
av världsekonomin men bidrar med närmare 30 
procent av den årliga tillväxten. Övriga Asien 
bidrar med ytterligare uppemot 20 procent. Detta 
skapar växande marknader för svenska export-
företag, men samtidigt blir regionens företag 
också alltmer allvarliga konkurrenter, inte minst 
kinesiska företag.

BÄTTRE FÖR RÅVARUEXPORTERANDE LÄNDER

Länderna i Latinamerika, Sub-Sahara Afrika, 
Mellanöstern och inom OSS är i varierande grad 
beroende av råvaruexport för valutaintjäning, 
offentliga budgetintäkter och ekonomisk aktivi-
tet. Återhämtningen från åren av förhållandevis 
låga råvarupriser som rådde för tre fyra år sedan, 
har varit utdragen. I synnerhet gäller detta för de 
råvaruexporterande länderna i Afrika söder om 
Sahara. 2018 blev dock ett bättre tillväxtår än 2017 
för de flesta av dessa regioner. 

Kulmen på konjunkturen 
passerad
Den globala tillväxten har varit god men börjar sakta mattas av. Många länders höga 
skuldsättning gör att det saknas verktyg för att öka tillväxten. Asien fortsätter att 
bidra allt mer till tillväxten.

OMVÄRLDEN

Omvärlden
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OMVÄRLDEN

Svensk varuexport hade en fortsatt hög öknings-
takt på cirka tio procent. Asiens andel av svensk 
varuexport har under de senaste tio åren ökat 
från 7,8 procent till 10,5 procent. Kinas andel har 
mer än fördubblats till 4,6 procent. Svenska före-
tag deltar därmed i den asiatiska framgången, ett 
deltagande som ökar marknadsdiversifieringen. 

MINDRE FÖRETAGS EXPORT TILL ASIEN

Garantier för affärer till Asien ökade till 4,5 
miljarder kronor. Ökningen påbörjades föregående 
år, efter att ha legat på tre miljarder kronor under 
flera år.

Affärer till Indonesien stod för drygt 30 procent 
av garantigivningen i Asien, följt av Kina med 
knappt 20 procent. Båda länderna har haft en 
stabilt hög tillväxttakt och därmed kontinuerligt 

växande behov av import av varor och tjänster. 
Merparten av ökningen av antal garanterade 
affärer avsåg små och medelstora företag. Inga 
större affärer inom infrastruktur garanterades 
under året. Både leverantörer av utrustning till 
infrastruktur och finansiering finns ofta lokalt 
eller regionalt. Även detta är ett uttryck för 
den modernisering som flera länder i Asien går 
igenom.  

SANKTIONER SLÅR MOT IRANS IMPORT

Den ekonomiska tillväxten i Mellanöstern 
förväntas bli två procent 2018, något högre än 
föregående år. Men för Iran har de amerikanska 
handelssanktionerna slagit hårt mot ekonomin. 
I takt med att sanktionerna införts har garante-
rade affärer minskat och upphört. Därmed har 

Sverige hakar på den 
asiatiska succén
Svensk export och EKN:s garantier ökade. Affärer till Asien och Latinamerika plus 
några få mycket stora affärer till USA står för garantiökningen. 

Svensk export till Asien ökar.
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3.1 GARANTIGIVNING (MKR) OCH ANTAL AFFÄRER PER REGION

2018 2017 2016 2015 2014

Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr Antal Mkr

Asien 227 4 457 191 3 925 163 2 928 162 2 934 149 2 731

Latinamerika 525 5 686 533 4 254 345 6 442 231 53 434 250 3 084

OSS 146 3 258 105 6 023 94 2 049 80 4 386 99 3 120

Balkan 54 1 452 67 2 933 46 1 493 27 2 326 37 1 061

Afrika 428 5 934 381 6 626 368 4 424 371 5 765 364 6 262

Mellanöstern 166 5 754 279 7 301 214 5 766 150 6 281 142 3 515

OECD 
höginkomstländer 105 29 037 128 7 215 127 19 069 98 4 965 115 5 402

Sverige 429 1 182 405 1 602 461 1 423 435 9 770 372 1 506

Övriga länder 2 56 4 35 3 16 3 195 1 14

TOTALT 2 082 56 816 2 093 39 914 1 821 43 610 1 557 90 056 1 529 26 695

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).

garantier för affärer till Mellanöstern minskat till 
5,8 från 7,3 miljarder kronor och antalet affärer 
har minskat med 40 procent.

UTDRAGEN ÅTERHÄMTNING I AFRIKA  
OCH I LATINAMERIKA

Den ekonomiska återhämtningen i Afrikas och 
Latinamerikas råvaruberoende länder har varit 
utdragen sedan låga råvarupriser slog igenom på 
den ekonomiska tillväxten 2015. I Afrika var till-
växten högre 2018 än 2017 och förväntas nå strax 
över tre procent. I Latinamerika är den fortsatt 
svag. I regionens största ekonomi, Brasilien, råder 
politisk osäkerhet och svårigheter att genomföra 
genomgripande ekonomiska reformer. 

Efterfrågan på garantier för affärer till länder 
i Afrika är stabilt relativt hög. Kombinationen av 
outvecklade kapitalmarknader, svaga banksystem 
och en många gånger hög risk för betalnings-
problem skapar efterfrågan på riskavtäckning. 
Affärer till Egypten, Sydafrika och Ghana sva-
rade för drygt hälften av garantivolymen. Garan-
tier för affärer till Latinamerika ökade med 34 
procent till 5,7 miljarder kronor. 

TURKIETS TILLVÄXT BROMSAR IN

Från en närmast överhettad ekonomi 2017 upplev-
de Turkiet en kraftig inbromsning 2018 med mer 

än en halvering av tillväxttakten till 3,5 procent. 
Obalanser i ekonomin ledde under sommaren till 
misstro mot den förda politiken, med valutafall 
som följd. Den mer negativa framtidssynen får 
konsekvenser för investeringsviljan, bland annat 
för satsningar på infrastruktur. Garantier för 
affärer till Balkan, där Turkiet helt dominerar, 
halverades till 1,5 miljarder kronor. 

Garantier för affärer till OSS-regionen uppgick 
till 3,3 miljarder kronor. Det är den nivå som har 
varit de senaste åren, förutom 2017 då en enskilt 
mycket stor garanti gav en högre nivå.

GARANTIER TILL HÖGINKOMSTLÄNDER FLUKTUERAR

De år då EKN ökar garantigivningen för affärer 
till höginkomstländer inom OECD beror det på 
enskilda mycket stora affärer. Under året uppgick 
garantier till OECD till drygt 29 miljarder kronor, 
den högsta volymen någonsin. Ett fåtal affärer till 
USA stod för merparten.

Förklaringen bakom den fluktuerande garan-
tigivningen till höginkomstländerna är flera. 
Exportkontrakten kan vara stora och flera finan-
sieringsformer efterfrågas då. Betalningsrisk, de 
totala finansieringskostnaderna och efterfrågan 
på diversifiering av långivare från gäldenärens 
sida är andra drivkrafter. 



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, antikorruption och frihet på 
nätet. I avsnittet rapporteras om granskning och krav i årets affärer.

Garantigivning
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Många affärer och två 
mycket stora
Årets garantigivning ökade kraftigt till 57 miljarder kronor. Två stora telekomaffärer 
till USA dominerade. Ryssland är på andra plats gällande garantivolym. Antalet 
garanterade affärer ligger kvar på en hög nivå efter de senaste årens ökning.

Den kraftiga ökningen av garantivolymen, till 57 
miljarder kronor från 40 miljarder kronor före-
gående år, förklaras främst av två amerikanska 
telekomoperatörers köp av svensk telekomutrust-
ning. Det pågår en stor satsning på att bygga ut 5G 
i USA och svensk 5G-utrustning är världsledande. 
Köparna behöver diversifiera sin finansiering och 
EKN fungerar som ett komplement.

De två telekomaffärerna är de två enskilt största 
affärerna till privata köpare som EKN någonsin 
har garanterat. Garantierna offererades under 
2017. Den kraftiga ökningen i garantiutfästelser 
2017 motsvaras av den kraftiga ökningen i garan-
tier 2018. 

Ryssland är det land som näst efter USA har den 
största garantivolymen och där utgör export av 
entreprenadutrustning och fordon största delen av 
volymen. Italien var tredje största land volymmäs-
sigt och där dominerar telekombranschen. 

ÖKNING I TRANSPORTBRANSCHEN

Transportbranschen är näst största bransch under 
2018 med tredubblad garantivolym sedan 2014. 
Handelshusens affärer med papper och massa som 
EKN garanterar har även de haft en stadig ökning 
under de senaste åren och branschen är fjärde 
största under året. 

EKN har under året sett ökad efterfrågan på 
garantier i branscher där volymerna historiskt sett 
varit mycket låga. Till företag inom medicinteknik 
har garantigivningen ökat till 699 miljoner kronor, 
från 43 miljoner kronor för fem år sedan. 

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LEVERANTÖRSKREDITER

Kunder till svenska exportföretag efterfrågar i allt 
högre utsträckning kredit från sina leverantörer 
även för större och längre exportaffärer. De 
vill undvika att belasta sina balansräkningar 
med långa, räntebärande skulder. Tidigare var 
det vanligaste alternativet ett lån från en bank 
till köparen. Banken försäkrade sin risk hos 
EKN. Nu blir det allt vanligare att leverantören 
erbjuder kredit och då är det leverantörens risk 
som EKN täcker. EKN märker en stadig ökning 
av efterfrågan på fordringsförlustgarantier för 
leverantörer, för större och längre affärer. När 
leverantören erbjuder kredit och försäkrar risken 
hos EKN är det vanligt att leverantören sedan 
avyttrar fordran, med garantin som säkerhet.

STORT ANTAL AFFÄRER

De senaste årens trend med ett stort antal garan-
terade affärer håller i sig. Antalet garanterade 
affärer ligger på i stort sett samma nivå som före-
gående år, 2 082 stycken, trots att efterfrågan på 
garantier för Iran-affärer upphört efter återinförda 
handelssanktioner. 

INVESTERINGSGARANTIN 

EKN:s investeringsgaranti täcker risken för myn-
dighetsingripanden i investeringslandet, som leder 
till att det inte går att använda den anläggning 
man investerat i. I år ställde EKN ut en investe-
ringsgaranti för en investering i livsmedelsindu-
strin i Ryssland. Det är många år sedan investe-
ringsgarantin senast var efterfrågad.

GARANTIGIVNING
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BETALNINGAR FRÅN IRAN

EKN har, tillsammans med involverade 
företag och banker, i stor utsträckning lyckats 
tidigarelägga betalningarna i de garanterade 
Iran-affärerna, för att undvika betalnings-
problem. Iranska banker och företag har 
prioriterat att betala i förtid. Ett fåtal affärer 
kunde inte betalas innan handelssanktionerna 
återinfördes och för de flesta av dem har EKN 
påbörjat utbetalningar av skadeersättning. 
Med tanke på goda betalningserfarenhet av 
Iran är bedömningen att EKN sannolikt kom-
mer att kunna återvinna dessa utbetalningar 
den dag det går att genomföra betalningar från 
Iran.

SKADEERSÄTTNINGAR I MELLANÖSTERN, 
ÅTERVINNINGAR FRÅN CHILE

EKN har fortsatt att betala ut skadeersättning 
för affärer i transport- och entreprenadsekto-
rerna i Mellanöstern, där det uppstod betal-
ningsproblem vid tidigare oljeprisfall. Olje-
priset har ökat men det har inte återspeglats i 
ökande betalningar från köparna.

I tidigare skadeaffärer, där reserveringar 
gjorts tidigare, fortsätter EKN att skade-
reglera. Dessa utgörs främst av en affär i 
kraftsektorn i Spanien, två bussaffärer i Latin-
amerika samt en telekomaffär i Indien. 

EKN har under året inte har sett några 
större nya skadeaffärer. Däremot har det upp-
stått betalningsproblem i en affär till en gruva 
i Armenien, som EKN garanterar. 

Årets återvinningar uppgick till 398 miljoner 
kronor, en ökning från 236 miljoner föregående 
år. Under året gjordes bland annat en betydan-
de återvinning i en bussaffär i Latinamerika. 

GARANTIGIVNING

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 
betalningsrisken 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 
myndighetsingripanden 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. Under året har en utökad garanti tagits fram i 
samarbete med EIF, Europeiska Investeringsfonden. 
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4.3 NYA GARANTIUTFÄSTELSER UNDER ÅRET

Mkr Antal Mkr Antal Mkr Antal

Fordringsförlustgaranti till exportör 33 233 1 924 28 763 1 959 26 918 1 743

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 373 27 1 074 19 134 11

Fordringsförlustgaranti till långivare 28 552 28 56 473 46 13 081 26

Säkerhetsgaranti 142 4 1 1 325 5

Motgaranti 6 460 273 4 399 270 3 998 349

Rembursgaranti 2 476 280 3 927 325 6 865 241

Växelgaranti 41 2 496 6 142 4

Investeringsgaranti 0 0 396 1 0 0

Rörelsekreditgaranti ¹ 614 206 495 151 568 156

TOTALT 71 890 2 744 96 023 2 778 52 031 2 535

4.4 NYA GARANTIER UNDER ÅRET

¹ för små och medelstora företag

2017 20162018

Mkr Antal Mkr Antal Mkr Antal

Fordringsförlustgaranti till exportör 22 968 6 431 20 135 5 978 14 390 4 059

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 131 15 168 14 15 2

Fordringsförlustgaranti till långivare 28 001 47 12 707 35 25 180 40

Säkerhetsgaranti 57 4 1 1 27 2

Motgaranti 2 262 250 2 428 276 1 129 337

Rembursgaranti 2 519 280 3 857 322 2 275 239

Växelgaranti 112 20 153 17 125 16

Investeringsgaranti 251 1 0 0 0 0

Rörelsekreditgaranti ¹ 516 190 465 143 468 144

TOTALT 56 816 7 238 39 913 6 786 43 610 4 839

2 082 2 093 1 821

2017 20162018

Antal affärer som de utfärdade  
garantierna avser

¹ för små och medelstora företag

4.1 NYA GARANTIER MKR, FÖRDELADE PÅ BRANSCH

BRANSCH 2018 2017

Telekom 28 591 50% 8 499 21%

Transport 10 803 19% 10 419 26%

Maskin 9 328 16% 9 294 23%

Papper och massa 3 962 7% 2 997 8%

Gruvdrift och stål 1 812 3% 1 688 4%

Kraft 285 1% 4 677 12%

Övrigt 2 034 4% 2 340 6%

4.2 ANTAL NYA AFFÄRER, FÖRDELADE PÅ BRANSCH

BRANSCH 2018 2017 2016

Telekom 61 73 40

Transport 254 235 199

Maskin 623 754 706

Papper och massa 688 648 520

Gruvdrift och stål 110 72 46

Kraft 11 8 16

Övrigt 335 303 294

EKN:s garantier
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Nya lösningar för små och 
medelstora företag
Allt fler små och medelstora företag använder EKN:s garantier i allt fler affärer. Främst 
är det behovet av finansiering som gör EKN:s garantier efterfrågade. EKN har lanserat 
två nya lösningar för att möta detta behov.

Garantigivningen till små och medelstora företag 
uppgick till 2,2 miljarder kronor, en ökning med 29 
procent jämfört med föregående år. Av de 286 före-
tagen i denna kundgrupp, som genomförde affärer 
med hjälp av EKN-garantier, var 92 företag nya 
kunder. Av föregående års småföretagskunder har 
66 procent återkommit under året. Många av dessa 
företag har behov av EKN:s garantier med några 
års mellanrum.

EXPORTINTENSIVA VÄSTRA GÖTALAND

EKN:s lokalkontor i Göteborg har haft ett högt 
tryck. Många små och medelstora exporterande 
företag är aktiva i Västra Götaland och nära 
hälften av garantivolymen till detta segment gick 
till företag verksamma i regionen. EKN har också 
lokalkontor i Malmö. Region Skåne ligger på andra 
plats med 23 procent av garantivolymen till små 
och medelstora företag.

FINANSIERINGSLÖSNINGAR LANSERADE

Export innebär ofta ett ökat behov av finansiering. 
Inför en ny marknad behövs exempelvis utökad 
personalstyrka, större lager, en satsning på mark-
nadsföring eller en investering i nya maskiner. 
EKN kommer ofta in ett sådant skede och kan 
utgöra en lösning på finansieringsbehovet. Före-
tagen behöver rörelsekrediter och investerings-
kreditet från banken och EKN täcker bankens 
risk på företaget. För att ännu bättre kunna möta 
finansieringsbehovet har EKN under året lanserat 
två nya lösningar:
•  Utökad garanti för rörelsekrediter och investe-

ringskrediter
•  Utökad lånemöjlighet hos Almi

Den utökade garantin innebär att EKN kan täcka 
80 procent av bankens risk, när banken ställer 
ut en rörelsekredit eller en investeringskredit. 
Tidigare har EKN erbjudit 50 procents risktäck-
ning. Ökningen till 80 procent är möjlig i och med 
ett samarbete med EIF, Europeiska investerings-
fonden. Med EIF:s medverkan följer dessutom en 
ränterabatt för företagen, som gör lösningen extra 
attraktiv. Lösningen är till för innovativa företag. 
EIF tillämpar en bred definition av innovativt 
företag. Samarbetet med EIF stöds av InnovFin's 
garantiinstrument för små och medelstora företag, 
med finansiellt stöd från Europeiska Unionen inom 
ramen för Horizon 2020 Financial Instruments. 

Den utökade lånemöjligheten hos Almi inne-
bär att företag kan använda en kundfordran som 
säkerhet för att få ett lån hos Almi, när EKN 
försäkrar betalningsrisken. Företagen får där-
med ytterligare en möjlighet att diskontera sina 
fordringar.

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS EXPORT  
ÖKAR MEST

Sveriges totala export har ökat kraftigt de senaste 
fem åren och det är de minsta företagen som ökar 
den mest. Från 2013 till 2017 ökade mikroföreta-
gen, med 1–9 anställda, sin export med 37 procent. 
Små företag, med 10–49 anställda, ökade sin 
export med 11 procent. Medelstora företag, med 
50–249 anställda, ökade sin export med 24 procent. 
Storföretagen ökade sin export med 3 procent. 

EKN:s medarbetare gör drygt tusen företags-
besök per år och möter företag som exporterar till 
både närområdena Norge och Tyskland och till 
marknader över hela världen. 
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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.

EKN klassar affärer för risker avseende miljö och 
mänskliga rättigheter. A innebär att exporten går 
till en verksamhet med risk för påtaglig påverkan, 
B till verksamhet med risk för viss påverkan och C 
till verksamhet med liten eller ingen påverkan. 

Under 2018 garanterade EKN 39 nya A-klassade, 
932 B-klassade och 656 C-klassade affärer. Ibland 
går flera affärer till samma anläggning. Det kan 
handla om nya projekt eller befintliga verksamhe-
ter. Årets 39 A-klassade affärer gick till 20 anlägg-
ningar. Utställda garantier under perioden var 1,8 
miljarder kronor för A-affärer, 31 miljarder kronor 
för B-affärer och 21 miljarder kronor för C-affärer. 
I de A-klassade affärerna har EKN särskilt gran-
skat risken för negativ påverkan och bedömt hur 
risken ska hanteras. 

Under året har EKN uppdaterat riktlinjerna för 
klassning. Det innebär bland annat att EKN från 
och med 1 juli 2018 klassar nya affärer till fossila 
kraftverk samt råvaruutvinning av bränslen för 
fossil kraftproduktion (kolgruvor, olje- och gasfält) 
i den högsta miljöriskkategorin A på grund av 
klimatpåverkan vid förbränning. Andra exempel 
på risksituationer som A-klassas är export till 
storskalig råvaruutvinning, på grund av generell 
miljöpåverkan samt affärer med ej tillståndsplik-
tiga varor till militära köpare i högriskländer. 

STÖRRE A- OCH B-PROJEKT

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. EKN:s bedömning är att riskerna 
i dessa projekt hanteras på ett ansvarsfullt sätt av 
köparen och i linje med de ramverk EKN följer.

JÄRNVÄGSPROJEKT I ETIOPIEN: A-PROJEKT

Andra fasen av ett projekt som EKN garanterade 
affärer till 2015 där ett statligt bolag ska bygga 
400 km järnväg. De huvudsakliga riskerna är 
kopplade till jorderosion, vattenbrist, trafiksäker-
het och förlust av mark för omkringboende. EKN 
ställer krav på åtgärder inom alla dessa områden. 
EKN har särskilt följt upp på trafiksäkerhets-
frågor, markfrågor och nya inkomstmöjligheter för 
de personer vars mark tagits i anspråk. Projektet 
har även utvärderats enligt riktlinjer för hållbar 
långivning till högt skuldsatta fattiga länder. EKN 
har besökt projektet.

UNDERJORDSGRUVA I MEXIKO: A-PROJEKT

Ny underjordsgruva i Chihuahuaprovinsen. 
 Produktionen är primärt silver och zink. Huvud-
sakliga miljörisker är kopplade till potentiell 
påverkan på grundvatten, biodiversitet, hantering 
av utsläpp till vatten och gruvavfall. Den plane-
rade hanteringen av dessa risker uppfyller EKN:s 
krav. EKN har särskilt undersökt möjligheter för 
arbetarna att bedriva facklig verksamhet på ett 
meningsfullt sätt.

UNDERJORDSGRUVA I KANADA: B-PROJEKT

Underjordsgruva på Vancouver Island som ska 
återupptas efter ett längre driftstopp. Gruvan 
ligger i ett skyddat naturområde, men där viss 
gruvdrift varit tillåten sedan mitten av 60-talet. 
Dialog med intressenter sker vid varje förändring 
av miljötillståndet.

GARANTIGIVNING
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MJUKPAPPERSFABRIK I ARGENTINA: B-PROJEKT

Utbyggnad av existerande mjukpappersfabrik i 
etablerat industriområde. Huvudsakliga risker är 
utsläpp till luft och vatten. Utsläppsnivåerna ligger 
under IFC:s riktlinjer. Ytterligare investeringar 
görs i vattenreningsanläggningar. Pappersmassan 
ska vara certifierad.

UPPFÖLJNING

Under året genomförde EKN uppföljning av större, 
A-klassade projekt där EKN ställt särskilda villkor 
på ansvarsfull riskhantering (13 stycken) och även 
andra A-klassade affärer (42 stycken). Totalt följ-
des 55 affärer upp. Projekt som tar mycket mark i 
anspråk är särskilt utmanande, speciellt i situatio-
ner där fattiga människors möjlighet till försörj-
ning påverkas. EKN:s särskilda villkor omfattar 
hur markfrågor ska hanteras, inklusive nya in-
komstmöjligheter för de personer vars mark tagits 
i anspråk. Det kan till exempel handla om större 
infrastrukturprojekt och pappersmassaprojekt.

OACCEPTABLA HÅLLBARHETSRISKER

Krav på ansvarsfull riskhantering, som villkor 
för att EKN ska medverka i affären, är ett påver-
kansmedel. I de affärer där det finns risk för stor 
påverkan på människor och miljö, men där det 
saknas tydliga planer för ansvarsfull riskhante-
ring och där EKN:s krav inte får gehör, medverkar 
EKN inte. 

Oftast tas dessa affärer inte upp för formellt 
avslag, utan de avslutas under EKN:s gransk-
ningsprocess. Ibland får EKN exempelvis inte in 
dokumentation eller svar på frågor och kan därför 
inte ta affären till beslut. I vissa fall väljer exportö-
ren att dra tillbaka ansökan. Under året har bland 
annat affärer relaterade till ett vattenkraftsprojekt 
med omfattande folkomflyttning och ett vatten-
kraftsprojekt intill ett skyddat naturområde inte 
slutförts. 

GARANTIGIVNING

4.5  SAMMANSTÄLLNING AV A-AFFÄRER SOM INTE RAPPORTERAS TILL OECD, ANTINGEN 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. 
Bedömning av företagets närhet till staten. Endast export av 
standardteknologi inom telekom.

2
(1 anläggning)

278

Utsläpp av växthusgaser vid förbränning 
av råvaran (kol).
(Sedan 1/7-18 klassas fossila kraftverk 
och utvinning av fossilt bränsle som A.)

Växthusgaserna bildas vid förbränning av råvaran. EKN kan inte 
mitigera klimatpåverkan.

3 47

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

Den exporterade varan är civila reservdelar (ej tillståndspliktiga) 
till befintliga militära installationer utan direkt koppling till de 
identifierade riskerna.

19
(3 anläggningar)

33

Risk för utsläpp av radioaktivt material.
Den exporterade varan installeras inom ett större säkerhets-
program och har en direkt motverkan på risken för utsläpp.

2
(1 anläggning)

10

Omkringboendes hälsa och säkerhet 
samt mindre folkomflyttning. Risker att 
avfallshantering och utsläpp påverkar 
grund- och ytvatten. Arbetsmiljö- och 
arbetsvillkor.

Åtgärder har vidtagits för att hantera riskerna.
9

(8 anläggningar)
495

Generella miljörisker vid storskalig 
gruvdrift.

Inga indikationer på oacceptabel  miljöpåverkan. 2 17

ANTAL 
AFFÄRER

EKN: GARANTI-
VOLYM (MKR)HUVUDSAKLIGA RISKOMRÅDEN EKN:S BEDÖMNING OCH HANTERING
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GARANTIGIVNING

Tillväxt, sysselsättning 
och global utveckling
EKN:s mål är att bidra till ökad tillväxt. Genom att försäkra sina kreditrisker 
hos EKN ökar exportföretagen sina möjligheter till affärer. Affärer som leder till 
arbetstillfällen och ökad BNP i Sverige och många gånger också bidrar till tillväxt 
och teknikutveckling i de länder dit exporten går.

Under 2018 bidrog de affärer som EKN garante-
rade till cirka 30 300 arbetstillfällen i Sverige och 
drygt 32 miljarder kronor av svensk BNP. Det är 
en ökning på drygt 30 procent jämfört med 2017 
beroende på årets större garantigivningsvolym. 
Beräkningarna sker enligt en modell som bygger 
på den garanterade exportens svenska innehåll och 
branschvisa multiplikatorer från Statistiska Cen-
tralbyrån för förädlingsvärde och sysselsättning. 
Olika branscher bidrar olika mycket, beroende 
på exempelvis andel importerade insatsvaror och 
arbetsintensitet. 

EXPORT TILL SVÅRARE MARKNADER

EKN har stor betydelse för exporten till länder i de 
högsta landriskklasserna 5, 6 och 7. För perioden 
oktober 2017 till och med september 2018 bidrog 
EKN med 12,8 miljarder kronor i garantivolym till 
länder i landriskklass 5, 6 och 7. (Exportstatistik 
för helår saknas när årsredovisningen produce-
ras.) Detta motsvarar 24 procent av den svenska 
varuexporten till dessa länder. EKN:s andel av den 
totala exporten var under samma period 4 procent.

SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAGS EXPORT

De små och medelstora företagen är särskilt vikti-
ga för utvecklingen av den svenska exporten. EKN 
har därför ett särskilt uppdrag att främja exporten 
från dessa företag och garanterade under 2018 2,2 
miljarder kronor för deras affärer. Detta innebär 
ett bidrag till svensk BNP om 1,27 miljarder kronor 
och 1 570 arbetstillfällen. Totalt är cirka 5 100 per-
soner anställda i små och medelstora företag som 
använder EKN:s garantier. 

FINANSIELLA RESURSER FÖR UTVECKLING

Drygt 40 procent av de investeringar som behöver 
göras för att nå FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030 
förväntas genomföras av kommersiella aktörer och 
resterande av offentliga aktörer. Oavsett om det är 
privata eller offentliga aktörer som genomför in-
vesteringarna så kommer satsningarna att behöva 
finansieras.

Exportkrediter garanterade av svenska staten, 
som har den högsta kreditvärdigheten, ger låg-
inkomstländer möjligheter till investeringar som 
de annars varit hänvisade till dyr upplåning för att 
kunna genomföra. Garanterade exportkrediter är 
ett finansieringsslag med stor kapacitet för lång-
siktig finansiering vilket behövs för många av de 
investeringar som stödjer Agenda 2030-målen.

Ett exempel är låginkomstländers investeringar 
i telekom. Indikator 9C i Agenda 2030 är ”öka till-
gången till informations- och kommunikationstek-
nik”. EKN bidrog under året till en finansierings-
lösning för telekomutrustning i ett låginkomstland 
genom att garantera betalningsrisken på 278 
miljoner kronor. 



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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RISKUTVECKLING

Vid utgången av 2018 hade EKN utestående 
garantier och fordringar i 137 länder. Utestående 
garantier ökade under 2018 till 193,3 miljarder 
kronor vid årsskiftet, från 181,5 miljarder kronor 
sista december 2017. 

LÄGRE RISK I ENGAGEMANGET

EKN reserverar varje affärs förväntade förlust. 
I redovisningen summeras ”Avsättning för ej 
intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker 
före återförsäkring” och ”Avsättning för skador 
före angiven återförsäkring” till förväntad förlust. 
Avsättningen i förhållande till engagemanget 
minskade till 5,1 procent under 2018. Den lägre 
nivån beror på en ökad garantigivning i affärer 
med låg riskprofil. 

Avsättningar för skador görs för affärer där 
betalningar uteblivit eller där det finns hög risk för 
att betalningar kommer att utebli. Avsättningen 
för skador uppgick vid årsskiftet till 2,8 miljarder 
kronor (3,5). Som andel av engagemanget motsva
rar skadeavsättningen 1,4 procent (1,9 procent), en 

minskning till följd av både en minskad avsättning 
till skador och ett ökat engagemang.

STOR KONCENTRATIONSÖKNING PÅ USA

En stor del av EKN:s engagemang är koncentre
rad till ett fåtal länder. Brasilien utgör största 
landriskkoncentrationen, på grund av en enskilt 
stor affär. 64 procent av engagemanget avser 
 affärer till fem länder och 84 procent till 15 länder. 
Engagemanget i de 15 största länderna har ökat 
från 148,8 miljarder kronor förra årsskiftet till 
163,3 miljarder kronor. Ökningen beror framförallt 
på två nya garantier i USA. Under 2018 har kon
centrationen på USA nästan tredubblats jämfört 
med 2017 till följd av dessa två garantier. 

TELEKOM FORTSATT DOMINERANDE

Under 2018 ökade garantigivningen inom tele
kom, vilket ger ökad koncentration i EKN:s 
 portfölj. Även denna förändring beror på två 
enskilt stora garantier. Vidare är försvarssektorn 
en fortsatt stor bransch till följd av exporten av 
Gripenplan. På grund av långa löptider på garan
tier inom telekom och försvarsbranschen förvän
tas koncentrationerna vara fortsatt stora under 
nästkommande år. 

PRIVATA ÅTERFÖRSÄKRINGAR FÖR MINSKAD RISK

För att minska koncentrationsriskerna i 
EKN:s portfölj har EKN genomfört två privata 
återförsäkringsplaceringar under 2018. Ett sätt 
att mäta koncentrationsrisker är så kallade 
oförväntade förluster. Oförväntade förluster 
för 2018 minskade med 1 978 miljoner kronor, 
13 procent, till följd av privat återförsäkring. 
Motsvarande minskning för 2017 var 552 miljoner 
kronor, 4 procent. 

Ökat engagemang och 
högre koncentration 
EKN:s utestående garantier ökade till 193,3 miljarder kronor. Två stora affärer till USA 
ledde till en högre koncentration av risk på USA. 

5.1  AVSÄTTNING FÖR FÖRVÄNTAD FÖRLUST  
I PROCENT AV EKN:S ENGAGEMANG
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FORDRINGAR

Den totala storleken på utestående fordringar har 
ökat de senaste åren, vilket även gäller för 2018. 
Det är de kommersiella fordringarna som står 
för ökningen, främst beroende på enstaka större 
skadeutbetalningar för affärer i Spanien, Chile och 
Indien samt ett antal affärer i Saudiarabien. 

Återvinningar från kommersiella skador har 
också ökat och uppgick till 217 miljoner kronor, 
varav 97 miljoner är återbetalningar i en affär i 
Sydamerika.

Merparten av de politiska fordringarna, det vill 
säga fordringarna på stater, fortsätter att betalas 
enligt avtal. De stater som inte betalar är Nord
korea, Syrien, Venezuela och Zimbabwe.

Nytillkomna politiska fordringar är för affärer 
till Iran, som inte hann avslutas innan handels
sanktionerna trädde i kraft.

5.2  UTESTÅENDE GARANTIUTFÄSTELSER OCH  
GARANTIER FÖRDELADE PÅ BRANSCH

2018

Telekom 37 %  (2017, 36 %)

Försvar 27 %  (2017, 29 %)

Kraft 10 %  (2017, 10 %)

Maskin 10 %  (2017, 10 %)

Transport 9 %  (2017, 8 %)

Entreprenadarbeten 3 %  (2017, 3 %)

Övrigt 4 %  (2017, 5 %)

5.3  UTESTÅENDE GARANTIUTFÄSTELSER OCH  
GARANTIER FÖRDELADE PÅ MOTPART

2018

Utländska företag 63 %  (2017, 60 %)

Offentliga köpare 27 %  (2017, 28 %)

Svenska företag 8 %  (2017, 8 %)

Bank/finans 2 %  (2017, 4 %)

RISKUTVECKLING

Koncentrationen på USA har tredubblats på grund av två affärer.
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RISKUTVECKLING
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5.4 DE 15 STÖRSTA LÄNDERNA – UTESTÅENDE GARANTIER (MKR) 2018-12-31
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5.5 POLITISKA ÅTERVINNINGAR, SKADEUTBETALNINGAR, UTESTÅENDE FORDRINGAR (MKR)   

Argentina 21 0 48

Bosnien och Hercegovina 7 0 24

Indonesien 15 0 35

Irak 40 0 368

Iran 0 31 47

Kenya 4 0 3

Kuba 18 0 1 785

Nordkorea 0 0 2 753

Pakistan 79 0 563

Serbien 5 0 40

Syrien 0 0 10

Venezuela 0 0 5

Zimbabwe 0 0 43

Schablonfördelad återvinning -5

TOTALT 185 31 5 723

Totalt år 2017: Återvinningar 161, Skadeutbetalningar 0, Utestående fordran 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.

ÅTERVINNINGAR  
2018

UTESTÅENDE FORDRINGAR 
2018-12-31

SKADEUTBETALNING 
2018
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RISKUTVECKLING

5.6 UTESTÅENDE GARANTIUTFÄSTELSER

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

    Mkr   Antal     Mkr   Antal     Mkr   Antal

Fordringsförlustgaranti till exportör 26 296 1 579 19 076 1 478 22 740 1 325

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 1 139 9 978 7 654 11

Fordringsförlustgaranti till långivare 51 753 52 58 610 57 17 988 37

Säkerhetsgaranti 87 1 279 1 299 3

Motgaranti 13 475 55 11 143 43 19 690 59

Rembursgaranti 0 0 77 3 600 2

Växelgaranti 285 2 495 7 125 4

Rörelsekreditgaranti ¹ 323 57 234 54 331 58

Investeringsgaranti 1 411 2 1 551 2 1 245 2

TOTALT 94 769 1 757 92 443 1 652 63 672 1 501

¹ för små och medelstora företag

5.7 UTESTÅENDE GARANTIER

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

    Mkr   Antal     Mkr   Antal     Mkr   Antal

Fordringsförlustgaranti till exportör 16 341 4 911 15 805 4 556 14 761 3 558

Tillverknings- och fordringsförlustgaranti 761 28 803 24 841 15

Fordringsförlustgaranti till långivare 153 550 326 142 893 322 162 201 406

Säkerhetsgaranti 259 6 233 5 345 6

Motgaranti 19 170 350 17 186 394 17 337 448

Rembursgaranti 1 526 138 3 263 206 1 918 134

Växelgaranti 61 15 131 26 114 28

Rörelsekreditgaranti ¹ 475 181 369 136 486 148

Rörelsekreditgaranti ² 0 0 0 0 2 645 4

Investeringsgaranti 1 152 2 802 1 853 1

TOTALT 193 295 5 957 181 485 5 670 201 502 4 748

¹ för små och medelstora företag    ² för stora företag (tillfällig lösning)



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 effektivisering 
av verksamheten.
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Team Sweden regionalt 
och internationellt
Under året har regional exportsamverkan inrättats i varje län i landet. Det gör att 
fler små och medelstora företag enklare får tillgång till rådgivning och finansiering. 
EKN har ett särskilt affärsområde inriktat på små och medelstora företag, med 
medarbetare som genomför cirka tusen företagsbesök i hela landet.

EKN:s nära samarbete med Almi och Business 
Sweden har förstärkts i och med den regionala 
exportsamverkan. Ett stort antal gemensamma 
regionala aktiviteter har genomförts under året. 
EKN och Almi har också gemensamt lanserat en 
finansieringslösning. Den regionala exportsam
verkan innefattar också Tillväxtverkets regionala 
sidor i verksamt.se. 

De exportfrämjande organisationerna har ge
nomfört en gemensam utbildning för att förbättra 
att företagen får kontakt med rätt organisation 
utifrån sina specifika behov.

INNOVATIVA FÖRETAG

EKN har också kommersiella partnerskap, för 
att öka den lokala närvaron. Di Gasell är ett 
sådant partnerskap, som innebär att EKN under 
året har medverkat i nätverksträffar för företag 
och banker vid 14 tillfällen i 11 orter. EKN delar 
även ut ett pris, Exportgasellen, för att hylla det 
mest framgångsrika snabbväxande företaget med 
export till tillväxtmarknader. 

Nytt för året är partnerskapet med Serendipity 
Techarena. Serendipity riktar sig till innovativa 
techbolag som har börjat kommersialisera sina 
innovationer och nå ut på en bredare marknad. 
Dessa företag har ofta ett stort finansierings
behov och det har varit angeläget att nå dem i 
EKN:s lansering av den nya, utökade rörelse
kreditgarantin.

NÅ UT TILL KÖPARE OCH FINANSIÄRER

Business Sweden arrangerar näringslivsdelegatio
ner då svenska företag träffar presumtiva köpare 
av svenska varor och tjänster. Tillsammans med 

Svensk Exportkredit (SEK) och Swedfund erbju
der EKN finansieringslösningar i utvalda mycket 
stora projekt i världen, så kallade High Potential 
Opportunities.

Den svenska exporten stärks av att internatio
nella banker känner till det svenska exportkre
ditsystemet. Bankerna behöver känna till vilka 
fördelar det ger, när de projekt och anläggningar 
som de är med och finansierar, väljer svenska 
varor och tjänster. EKN deltar därför med talare 
på ett urval av de internationella konferenser som 
hålls över världen varje år, som handlar om fi
nansiering av global handel. En av konferenserna 
hålls årligen i Stockholm och där är EKN med 
som partner. EKN arrangerar också konferenser 
och seminarier i egen regi.

BREDDA KUNDBASEN

Det ingår i EKN:s uppdrag att bredda kundbasen 
och öka små och medelstora företags kännedom 
om EKN:s erbjudanden. EKN har ökat publice
ringen av artiklar om export och finansieringslös
ningar. De har distribuerats till små och medel
stora företag och bankkontor via köpta kanaler. 

EKN har också ökat kontakterna med redaktio
ner i rikspress, lokalpress och branschpress. En 
artikel i exempelvis Företagarnas medlemstid
ning, länstidningen eller ett inslag i lokalradion 
bidrar till ökad kännedom om EKN. Under året 
har EKN nämnts i 562 inslag i media, jämfört 
med 185 inslag under 2017. 

Två kampanjer har genomförts, i främst digita
la medier och med digitala utskick. Kampanjerna 
har fokuserat på de två nya finansieringslösning
arna – Almilån med EKNgaranterad fordran och 

SAMVERKAN
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utökad rörelsekreditgaranti. Ett 150tal företag 
har aktiverat sig på kampanjsidan på ekn.se och 
klickat för att de önskar kontakt med EKN:s 
regionansvariga och/eller fortsatt få information 
från EKN. 

FÖRETAGEN MÖTER BANKERNAS RÅDGIVARE

Den enskilt viktigaste distributionskanalen för 
att nå ut till företagen är bankernas företags
rådgivare. Företagsrådgivarna känner väl till 
EKN. Vid mätningar som EKN tidigare gjort har 
kännedomen om EKN legat på cirka 90 procent. 
Ju djupare kunskap de har om hur EKN:s garan
tier kan användas desto mer kan de bidra till att 
exportaffärer kan finansieras och bli av. EKN har 
därför genomfört två utbildningar för företags
rådgivare och bankkontorschefer. Det har också 
varit ett tillfälle att berätta om den nya, utökade 
rörelsekreditgarantin. Utbildningarna har varit 
efterfrågade och EKN kommer att fortsätta med 
dem under 2019.

KÄNNEDOM EN FÄRSKVARA

Varje år börjar ett stort antal företag att exportera. 
Samtidigt är det företag som avslutar sin export
verksamhet. Några går i konkurs. Andra växer och 
definieras som ett större företag. Målgruppen ”ex
porterande små och medelstora företag” är lättrör
lig, med stort in och utflöde varje år. Arbetet med 
att skapa kännedom om EKN i målgruppen måste 
därför ständigt förnyas och effektiviseras. 

Den kännedomsmätning som genomfördes i de
cember 2018 visar att 48 procent av exporterande 
små och medelstora företag känner till EKN. Av 
de företag som erbjuder sina kunder kredit och/
eller har behov av finansiering är det 53 procent 
som känner till att EKN erbjuder lösningar.

Den mätning som genomfördes i december 2017 
gjordes på ett delvis annat sätt och resultaten 
är därför inte helt jämförbara. Föregående års 
mätning gav en kännedom om EKN på 39 pro
cent. Bland företag med behov av finansiering och 
kundfinansiering låg kännedomen på 45 procent. 

SAMVERKAN

Kampanjsida för Almi-lån med 
EKN-garanterad fordran.

Annonsering på Linkedin.

Kampanjsida för 
utökad rörelse-
kreditgaranti.

Banner på di.se.
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Internationell samverkan
Överenskommelser om antikorruption har nåtts i OECD. I det gemensamma 
arrangemanget kommer tillåten andel lokala kostnader i exportaffärer att öka.  
Den globala skuldsituationen diskuteras i Parisklubben.

Inom OECD har de statliga exportkreditinstituten 
gemensamma överenskommelser avseende villkor, 
regelverk och premier. Syftet är att säkerställa 
konkurrensneutralitet mellan länderna. 

Parisklubben är det forum där offentliga och 
 offentligt garanterade krediter omförhandlas, när 
ett land har fått så stora betalningsproblem att 
landet inte längre kan honorera sina åtaganden.

STÄRKT OECD-REKOMMENDATION OM 
ANTIKORRUPTION

EKN och Sverige har varit pådrivande för att 
stärka OECD:s rekommendation om antikorrup
tion och har bland annat verkat för att riktlinjerna 
även ska omfatta mutor inom privat sektor. Det 
reviderade förslaget är nu uppe för diskussion.

LOKALA KOSTNADER

I OECDländernas överenskommelse om villkor 
för statliga exportkreditgarantier, The Arrang
ement on Officially Supported Export Credits, 

anges den maximala andelen av exportkontraktets 
värde, som tillåts vara lokala kostnader i landet dit 
exporten går, när staten ger stöd i form av export
kreditgarantier. För närvarande är den gränsen 
30 procent. EKN har flera gånger tagit upp frågan 
om en ökning till 50 procent och drivit på för att en 
förändring ska komma till stånd under 2019. En 
preliminär överenskommelse finns bland medlems
staterna om att lägga fram förslag om en höjning.

PARISKLUBBEN

Det har under 2018 tydligt framgått att den glo
bala skuldsituationen i många av världens länder 
är allt annat än gynnsam. Bland de låginkomst
länder och tillväxtländer som löpande diskuteras i 
Parisklubben, finns ett stort antal stater i ohåll
bara skuldsituationer som kan komma att leda 
till betalningsinställelse med allvarliga nationella 
problem som följd. EKN har betydande exponering 
på ett antal av dessa länder, inte minst i Afrika.

SAMVERKAN

OECD:s huvudkontor i Paris.
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Inom OECD samverkar EKN för att uppnå kon
kurrensneutralitet. Det gäller såväl prissättning 
som hur långa kredittider som ska tillåtas och 
också vilka hållbarhetskrav som ska ställas.

ÖVERENSKOMMELSE OM KOLKRAFTVERK

Det finns en överenskommelse inom OECD 
gällande statliga exportkreditinstituts medverkan 
i affärer till koleldade kraftverk. Den syftar 
till att begränsa möjligheterna för länder inom 
OECD att bidra till negativ klimatpåverkan. 
Exportkreditgarantier ska inte erbjudas export 
av utrustning till koleldade kraftverk, förutom 
till världens fattigaste länder. Därmed skapas 
konkurrensneutralitet mellan OECDländernas 
exportföretag och en enad front mot ökad 
kolförbränning.

Överenskommelsen är ett första steg. Den gäl
ler till exempel inte affärer med korta kredittider 
och inte heller export av utrustning till kolgruvor. 
Under året har EKN tydliggjort tillämpningen och 
bland annat beslutat att tillämpa den även för affä
rer med korta kredittider. Från 1 juli 2018 utfärdar 
EKN därför inte garantier där varan eller tjäns
ten ska användas i koleldade kraftverk och nya 
industriprojekt som innefattar koleldade kraftverk. 
Beslutet ligger i linje med EKN:s genomförande
plan för miljökvalitetsmålen och har presenterats 
för övriga exportkreditinstitut inom OECD.

KLIMATFRÅGOR

EKN genomförde tillsammans med SEK en intres
sentdialog med civilsamhällesorganisationer om 
hur vi hanterar klimatfrågor i exportaffärer. 

PÅVERKANSALTERNATIV

I vissa affärer har både EKN och exportföretaget 
begränsade möjligheter att påverka miljörisker 
och risker för kränkningar av mänskliga rättighe
ter. Det gäller exempelvis när exportföretaget är 
leverantör till entreprenör i stater med bristande 
statlig tillsyn av miljö och mänskliga rättigheter. 
Under 2017 startade EKN en dialog med UD kring 
möjligheterna för effektivare påverkansarbete. 
Under 2018 har Näringslivets Internationella Råd 
(NIR) fått i uppdrag av UD att undersöka hur detta 
skulle kunna gå till.

EKN har kontinuerlig dialog, utbildning och 
erfarenhetsutbyte med företag och banker, om 
hantering av hållbarhetsrisker i exportaffärer och 
vilka krav EKN ställer. 

SAMORDNING AGENDA 2030

EKN:s generaldirektör har under 2018 valts in 
i en operativ arbetsgrupp vars syfte är att sam
ordna och stärka svenska myndigheters bidrag till 
Agenda 2030, FN:s utvecklingsmål. Det ger EKN 
möjlighet att samverka ytterligare med andra myn
digheter inom Agenda 2030, samtidigt som EKN 
kan bidra med det ekonomiska och internationella 
perspektivet.

Samverkan i 
hållbarhetsfrågor
Klimatfrågan har varit i fokus, både för EKN:s eget arbete med miljökvalitetsmålen, 
i den internationella samverkan gällande miljöfrågor och i intressentdialogen med 
samhällsorganisationer.

SAMVERKAN
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Kompetensförsörjning 
Årsarbetskrafter och personalomsättning är i nivå med de senaste åren. Utbildningar har 
genomförts tillsammans med andra exportfrämjande organisationer. Effektiviseringar har gjorts 
för att klara ökningen av affärer. Arbetsordning och ärendesystem har lett till effektiviseringar.

Under 2018 har 13 medarbetare anställts och 10 
medarbetare avslutat sin tillsvidareanställning. 
Antalet årsarbetskrafter var 136 vid årets slut, 
jämfört med 135 vid slutet av 2017. EKN behöver 
fortsatt säkra den långsiktiga kompetensförsörj
ningen.

En person har anställts inom ramen för moderna 
beredskapsjobb.

GEMENSAMMA UTBILDNINGSPROGRAM

Ett utbildningsprogram har genomförts tillsam
mans med Business Sweden och Svensk Export
kredit. Syftet har varit att ge ökad kunskap om 
de exportfrämjande organisationerna och öka 
samarbetet. Fem medarbetare deltog. Ett utby
tesprogram har också genomförts med SACE, 
Italiens motsvarighet till EKN. Två medarbetare 
deltog. 

Utbildningar har också genomförts inom ITsä
kerhet, resesäkerhet, branschkunskap och GDPR.

RUTINER, SYSTEMSTÖD OCH DELEGERING

Under året har förändringar gjort i delegations
ordning och arbetsordning, vilket gett effektivare 

6.1  ÅLDERSFÖRDELNING OCH  
KÖNSFÖRDELNING PERSONAL

6.2  SJUKFRÅNVARO SOM ANDEL  
AV ARBETSDAGAR 

EKN TOTALT 2018 2017 2016

Yngre än 30 år 2,42 0,8 % 2,2 %

Mellan 30 och 49 år 1,22 1,6 % 3,3 %

50 år eller äldre 2,69 3,0 % 1,9 %

Kvinnor 2,69 2,4 % 4,0 %

Män 0,98 1,8 % 1,3 %

TOTAL SJUKFRÅNVARO 1,89 2,1 % 2,8 %

Andel långtidssjukfrånvaro*  
av total sjukfrånvaro 31,14 42,5 % 41,2 %

*Med långtidssjukfrånvaro avses 60 dagar eller mer 

rutiner. Effektivisering har också varit syftet med 
de förändringar i olika systemstöd som genom
förts. Effektivisering är nödvändig för att hantera 
ökningen av antalet affärer med drygt 30 procent 
de senaste fem åren. Fortsatt utveckling av olika 
systemstöd pågår.

NYA VILLKOR

En ny kundportal har lanserats. Därmed ges 
förutsättning för att lansera nya villkor. I de nya 
villkoren finns en lösning som underlättar för ban
ker, som köper garanterade fordringar att använda 
garantin i sin kapitaltäckning. Det är en eftertrak
tad lösning och EKN kommer därför att lansera 
den separat i början av 2019.

SÄKERHET

Övervakningen av händelser i ITsystemen har 
utökats. Ett antal åtgärder har lett till säkrare 
lösningar och rutiner gällande olika aspekter av 
informationssäkerhet.

Krisledningsgruppen genomförde en övning.

EKN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA:
30 eller yngre 5 % (5 %) 141

30–34 7 % (7 %) KÖNSFÖRDELNING:

35–39 8 % (11 %) Kvinnor: 53 %   Män: 47 %

40–44 18 % (24 %)

45–49 20 % (7 %)

50–54 21 % (24  %)

55–59 13  % (11 %)

60 eller äldre 9 % (11 %)

SAMVERKAN
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Avser garantibelopp i mkr

EXPORTKREDITGARANTIER – RAM 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

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

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

Utestående garantiåtaganden  
(garantier och garantiutfästelser)

254 001 250 380 238 482 259 497 243 857

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)

2 563 2 158 2 094 4 633 4 755

EXPORTKREDITGARANTIER 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Bundna garantiutfästelser 30 358 48 502 13 239 24 260 20 106

Obundna garantiutfästelser 62 999 42 390 49 188 45 981 102 894

Garantier 192 143 180 683 200 649 212 246 172 304

TOTAL 254 001 250 380 263 076 282 488 295 304

INVESTERINGSGARANTIER

Bundna garantiutfästelser 1 411 1 162 1 237 2 737 2 814

Obundna garantiutfästelser 0 389 8 8 0

Garantier 1 152 802 853 1 888 1 941

TOTAL 2 563 2 158 2 098 4 633 4 755

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

EKN hade vid utgången av 2018 utnyttjat 
export kreditgarantiramen med 254 miljarder 
kronor. Vid samma tidpunkt föregående år var 

ramutnyttjandet 250,4 miljarder kronor. Garantier 
och bundna utfästelser andel av ramutnyttjandet 
var 222,5 miljarder kronor och de obundna ut-
fästelserna var 63 miljarder kronor. För år 2018 
uppgick exportkreditgarantiramen till 450 miljar-
der kronor. 

För investeringsgarantier finns en av Riksdagen 
beviljad ram om 10 miljarder kronor. Ramen var 
vid utgången av 2018 utnyttjad med 2,6 miljarder 
kronor, jämfört med 2,2 miljarder kronor 2017. 

Ramutnyttjande
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EKN följer förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag (FÅB) samt förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring. Uppställ-
ningsformen ansluter till Årsredovisningslagen 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

Från och med december ingår EKN i valutakon-
cernkontostrukturen hos Riksgälden, vilket medför 
att Riksgäldens bokslutskurs används för omvär-
dering av saldo på bankkonto för valutorna EUR, 
USD, CHF och JPY. 

I enlighet med ESV:s riktlinjer för garantiverk-
samhet har EKN ändrat vissa begrepp från och 
med årsredovisningen 2017. De viktigaste föränd-
ringarna är att premier benämns garantiavgifter, 
att offerter benämns utfästelser och att reserve-
ringar enhetligt benämns avsättningar

GARANTIAVGIFTER 

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 garantiav-
giften 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 bok-
slutstidpunkten. 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 enlig-
het med Utlånings- och garantiförordningen. Vid 
kontroll mot internationella regler kan garanti-
avgiften avvika från den förväntansriktiga 
garantiavgiften. Det ena fallet uppstår då den 

av EKN fastställda garantiavgiften understiger 
minimiavgiften i internationella överenskommelser 
och EU:s statsstödsregler. Garantiavgiften juste-
ras då för att ligga i nivå med minimiavgiften och 
överstiger den förväntansriktiga garantiavgiften. 
Intjänade överskjutande avgiftsandelar redovisas 
som årets intjäning över förväntansriktig garan-
tiavgift. 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 som årets kostnad matchad garantiav-
gift. I enlighet med sin instruktion har EKN rätt 
att utnyttja varje års beräknade underskott på 
grund av matchning mot motsvarande överskott. 
Avdraget för underskott får endast användas de år 
ett överskott uppstår. EKN särredovisar de avgifts-
andelar 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 garantiavgif-
terna och årets kostnad matchad garantiavgift och 
nettot redovisas som skuld till staten. Nästföljande 
år regleras skuld mot staten 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 svår-
ligen ge en mer rättvisande bild, givet EKN:s verk-
samhet. 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 utestå-
ende garantier, nyligen förfallna belopp i pro-
blemaffärer och anmälda dröjsmål. Avsättningar 
för risken i det utestående engagemanget delas 
redovisningsmässigt upp i två delar på resultat och 

Redovisningsprinciper
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balansräkningen. Den ena delen avser avsättning-
ar för ej intjänade garantiavgifter och kvardröjan-
de 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 
värderingstidpunkten. 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 förtids-
lösen 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 engage-
mang, 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 värderingstidpunkten. Eftersom 
tiden från indikation på att skadeutbetalning med 
stor sannolikhet kommer ske, tills att en skadeut-
betalning faktiskt sker kan dröja så krävs denna 
avsättning. Avdrag från avsättningarna görs för 
den del av garantiavgiften som beräknas motsvara 
administrationskostnaderna. I de fall återförsäk-
ring tecknats beräknas risken på återförsäkra-
ren 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 
återbetalningsavtal. 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 
skuldsättning, 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.

VALUTAHANTERING

Valutaeffekter på tillgångs- och skuldsidan 
redovisas under de finansiella posterna. EKN 
balanserar tillgångar och skulder i samtliga 
garanti valutor varje tertial. Detta för att minska 
effekterna av valutakursförändringar på resul-
tatet. Från december 2018 placeras valuta på 
avista konto hos Riksgälden, istället för att place-
ras i utländska värdepapper. Valutakonton som 
ingår i Riksgäldens valutakoncernkontostruktur 
värderas till Riksgäldens bokslutskurs. Övriga 
värderingar av tillgångar och skulder i främman-
de valutor sker till Riksbankens valutakurs.
 

2018-12-31 2017-12-31 2017-08-31 2017-04-30 2016-12-31

USD                        9,0211 8,2322 7,9725 8,8386  9,0971
EUR                        10,3527 9,8497 9,4839 9,6222 9,5669

CHF                        9,1233 8,4281 8,2707 8,9018 8,9111

JPY                        0,0800 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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KONCENTRATIONSRISKER

En stor del av EKN:s engagemang är koncentre-
rad 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 si-
muleringsmodell både den förväntade och oförvän-
tade förlusten. Genom att simulera ett stort antal 
(600 000) möjliga framtida utfall erhålls en för-
lustfördelningskurva 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 reser-
veringar och eget kapital lägst motsvara säkerhets-
nivån 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 särredo-
visas i en not under posten Eget kapital i balans-
räkningen.

ÖVRIGT

Värderingen av övriga tillgångar och skulder samt 
periodiseringen av intäkter och kostnader i övrigt 
har skett enligt reglerna i FÅB och god redovis-
ningssed. 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 kon-
torsinventarier skrivs av på fem år. EKN aktiverar 
utgifterna för immateriella anläggningstillgångar, 
dessa skrivs av på fem år. EKN:s finansiella till-
gångar, i form av placeringar i Riksgälden avses 
att hållas till förfall. 

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 garantiavtal utfärdats 
mellan EKN och garantitagaren. Obundna garanti-
utfästelser uppstår när beslut om utfästelse fattats 
av EKN. Dock har för en obunden garantiutfästelse 
inget underliggande avtal anmälts mellan exportö-
ren och köparen och inget garantiavtal har heller 
utfärdats av EKN.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Det svagare resultatet, jämfört med föregående 
år, förklaras främst av lägre garantiintäkt, 
1 384 miljoner kronor för 2018 jämfört med 2 121 
miljoner kronor föregående år. Under året uppgick 
EKN:s skadekostnader till –559 miljoner kronor 
och skadeutbetalningarna netto till 1 738 miljoner 
kronor. 

Det finansiella resultatet ökade under året 
som en följd av fördelaktiga ränteläget i svenska 
kronor samt försvagning av krona mot utländska 
valutor. Med anledning av en ändring i förord-
ningen (2011:211) om utlåning och garantier 
avvecklades obligationsportföljen i euro och 
amerikanska  dollar. Försäljning av värdepapper 
resulterade i –130 miljoner kronor i resultateffekt. 
Nuvärdesförändring i fordran i svenska kronor 
samt positivt valutaresultat bidrog till en ökning 
av det finansiella resultatet. Totalt uppgick det 
finansiella resultatet till 390 miljoner kronor.

GARANTIAVGIFTER

Intäkter för garantiavgifterna uppgick under året 
till 1 384 miljoner kronor, vilket är lägre än förra 
årets 2 121 miljoner kronor. Garantiinkomsterna 
uppgick till 890 miljoner kronor, vilket är lägre 
än föregående års 1 266 miljoner kronor. Årets 
lägre garantiinkomster beror huvudsakligen på 
att några större affärer är hänförliga till OECD-
länder. Garantigivning på länder inom OECD 
innebär i normalfallet lägre garantiavgifter, efter-
som riskerna ofta är lägre. 

EKN:s garantiavgift motsvarar i normalfallet 
risken i affären. I vissa affärer avviker garantiav-
giften från EKN:s riskuppfattning. När garantiav-
giften 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. 
Årets intjäning av över förväntansriktiga garanti-
avgifter uppgår till 148 miljoner kronor och årets 
kostnad för de matchade garantiavgifterna upp-
går till 13 miljoner kronor. För 2018 kommer 135 
miljoner kronor att inbetalas under 2019. 

Avsättningsbehovet för ej intjänade garanti-
avgifter och kvardröjande risker upplöstes med 
219 miljoner kronor, jämfört med föregående år 
då 698 miljoner kronor upplöstes. Under 2018 
var behovet av att reservera för löpande affärer 
relativt oförändrat. Detta förklaras av att lägre 
diskonteringsräntor och nytillkomna garantier 
motverkade amortering av befintliga engagemang.

ÖVRIGA INTÄKTER

Övriga intäkter uppgick till 29 miljoner kronor, 
vilket är 26 miljoner mer är föregående år. Ök-
ningen beror på att EKN har erhållit ersättning 
av tidigare utbetalda advokatkostnader i skade-
ärenden. Av de övriga intäkterna stod SIDA för 
0,6 miljoner kronor. 

LÄGRE FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

Försäkringsersättningarna uppgick till –559 mil-
joner kronor under 2018. Året innan uppgick de 
till –731 miljoner kronor. Minskningen av försäk-
ringsersättningarna förklaras i huvudsak av att 
de större affärer, som gick till skada i EKN:s port-
följ under 2016, inte följts av nya, större skador 
under 2017 eller 2018. Skadefordringarna uppgick 
nominellt till 11 550 miljoner kronor vid årets slut 
och värderades till 1 727 miljoner kronor. 

LÄGRE SKADEERSÄTTNINGAR OCH ÖKADE 
ÅTERVINNINGAR

Skadeutbetalningarna netto uppgick till 1 738 
miljoner kronor och ökade från 1 410 miljoner 

Resultatanalys
EKN gjorde ett resultat om 1 004 miljoner kronor (1 418 miljoner kronor). 
Garantiavgifterna minskade i jämförelse med föregående år, trots ökade volymer 
vilket beror på lägre risk i nya affärer. Kostnaderna för EKN:s skador minskade 
under året, men utbetalningarna är fortsatt höga, vilket avser tidigare års skador. 
Det finansiella resultatet var högre än föregående år.
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 kronor föregående år. De största utbetalning-
arna avsåg affärer till Spanien, Saudiarabien, 
och  Chile. 

Återvinningarna av fordringar netto uppgick 
till 398 miljoner kronor. Det är en ökning från 
236 miljoner kronor under 2017. Av årets återvin-
ningar svarade betalningar från Chile, Pakistan, 
Spanien och Irak för huvuddelen.

ÅTERFÖRSÄKRING

Under året har EKN tecknat en ny återförsäk-
ring, och en existerande återförsäkring har 
utökats och förlängts. Kostnaden för avgiven åter-
försäkring uppgick till 219 miljoner kronor, vilket 
ska jämföras med 24 miljoner kronor föregående 
år. Återförsäkrarnas andel av förändringen i 
ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande 
risker uppgick till 346 miljoner kronor, vilket ska 
jämföras med 70 miljoner föregående år. Återför-
säkrarnas andel av förändringen i skadereserve-
ring uppgick till 26 mkr jämfört med –174 mkr 
föregående år. 

ÖKADE DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnaderna uppgick till 240 miljoner 
kronor, vilket är 12 miljoner kronor över föregå-
ende års nivå. Den övervägande delen av EKN:s 
driftskostnader avser personalkostnaderna vilka, 
liksom föregående år, svarar för knappt två tred-
jedelar av de totala driftskostnaderna. De uppgick 
till 148,0 miljoner kronor och ökade med 5 mil-
joner kronor. Ökningen av personalkostnaderna 
beror huvudsakligen på pensionsavsättningar, 
löneutveckling samt kompetensväxling. 

Resekostnaderna uppgick till 5,6 miljoner kro-
nor och minskade med 2,5 miljoner kronor. 

Lokalkostnaderna uppgick till 18,5 miljoner 
kronor och var på samma nivå som föregående år.

Driften av kontoren uppgick till 2,3 miljo-
ner kronor och kostnaden är något lägre än 
 föregående år.

Konsultkostnader uppgick till 42,3 miljoner kro-
nor och dessa kostnader ökade med 10,1 miljoner 
kronor främst beroende på IT-utvecklingsprojekt.

Övriga poster minskade med 1,3 miljoner kro-
nor och uppgick till 23,9 miljoner kronor, vilket 

främst förklaras av minskade IT-driftkostnader. 
Under 2018 har EKN tagit även interna skade-

förebyggande kostnader mot riskreserven, i 
enlighet med Utlånings- och garantiförordningen 
(2011:211). Dessa kostnader uppgick till 13 miljo-
ner kronor. 

EKN:s administrativa resultat var för 2018 
minus 51,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras 
med föregående års minus 21,2 miljoner kronor 
(se Not 22).

FINANSFÖRVALTNING

EKN:s finansiella tillgångar uppgick vid årets slut 
till 27 658 miljoner kronor, vilket är en ökning 
från 27 388 miljoner kronor vid utgången av 2017. 
Av de finansiella tillgångarna var 19 905 miljoner 
kronor i svenska kronor, placeringar i utländsk 
valuta avvecklades under hösten 2018. I samband 
med avvecklingen av utländska valutor minskade 
genomsnittliga avkastningen av obligationsport-
följen från 1,3 procent under 2017 till 1,2 procent 
under 2018. 

Intäkterna från finansförvaltningen uppgick 
till 531 miljoner kronor, vilket är en ökning från 
föregående års 360 miljoner kronor. Förändring i 
nuvärdet av fordringar garantiavgifter bidrog till 
de ökade intäkterna. Valutaresultatet för 2018 
var positivt och uppgick till 32 miljoner kronor, en 
ökning från förra årets minus 44 miljoner kronor. 
Huvuddelen av valutaresultatet är orealiserade 
vinster. Det totala resultatet för finansförvalt-
ningen blev 390 miljoner kronor, vilket kan jäm-
föras med föregående års resultat om 253 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 
skadekostnader än intäkter kunna bära år med 
högre skadekostnader. EKN hade vid utgången 
av 2018 en stark ekonomisk ställning och ett gott 
ekonomiskt resultat. EKN:s eget kapital ökade 
under året till 23 863 miljoner kronor, från 22 860 
miljoner kronor.

RESULTATANALYS
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Belopp i tkr

RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER 2018 2017

INTÄKTER GARANTIAVGIFTER (efter avgiven återförsäkring)

Inkomst garantiavgifter Not 1 889 840 1 265 642 

Premier för avgiven återförsäkring –218 842 –24 415 

Förändring i avsättning för ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker   Not 2 219 000 698 000 

Återförsäkrares andel av förändring av ej intjänade garantiavgifter                                             
och kvardröjande risker

Not 2 346 000 70 000 

Årets intjäning över förväntansriktig garantiavgift Not 17 147 581 112 194 

SUMMA INTÄKTER GARANTIAVGIFTER (efter avgiven återförsäkring) 1 383 579 2 121 421 

ÖVRIGA INTÄKTER

Övriga intäkter Not 3 29 220 2 877 

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 29 220 2 877 

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Not 4 –1 284 443 –1 066 302 

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar Not 5 –10 027 –4 770 

SUMMA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR –1 294 471 –1 071 072 

FÖRÄNDRING I AVSÄTTNING FÖR SKADOR (efter avgiven återförsäkring)

Förändring i avsättning för skador före avgiven återförsäkring Not 2 857 000 600 000 

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för skador Not 2 26 000 –174 000 

SUMMA FÖRÄNDRING I AVSÄTTNING FÖR SKADOR  
(efter avgiven återförsäkring) 883 000 426 000 

ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT 

Årets kostnad matchad garantiavgift Not 6 –12 573 –14 527 

SUMMA ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT –12 573 –14 527 

KOSTNAD FÖR INLEVERANS, EJ FÖRVÄNTANSRIKTIG GARANTIAVGIFT  

Kostnad för inleverans, ej förväntansriktig garantiavgift Not 17 –135 008 –71 613 

SUMMA KOSTNAD FÖR INLEVERANS, EJ FÖRVÄNTANSRIKTIG GARANTIAVGIFT –135 008 –71 613 

SUMMA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING) –559 052 –731 212 

Resultaträkning
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Belopp i tkr

 
2018 2017

DRIFTSKOSTNADER Not 7 –239 833 –227 486 

RÖRELSERESULTAT 613 915 1 165 601 

RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Not  8

Intäkter finansförvaltning 312 713 416 568

Övriga ränteintäkter 132 172 –57 194 

Övriga finansiella intäkter 85 567 27

Reavinst vid avyttring av långfristiga placeringar 122 298 

SUMMA RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 530 574 359 699

RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Not 9

Räntekostnader RGK –17 171 –3 882 

Kostnader finansförvaltning –20 075 –352

Övriga räntekostnader –5 092 –1 266 

Reaförlust vid avyttring av långfristiga placeringar –130 503 –57 767

SUMMA RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER –172 841 –63 266

VALUTAKURSDIFFERENSER Not 2, 10,13

Realiserade kursvinster 11 112 5 231 

Orealiserade kursvinster 2 419 015 1 849 924 

Realiserade kursförluster –2 750 –46 620 

Orealiserade kursförluster –2 395 462 –1 852 270 

SUMMA VALUTAKURSDIFFERENSER 31 915 –43 735 

FINANSIELLA POSTER 389 649 252 699 

PERIODENS RESULTAT 1 003 564 1 418 300
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Belopp i tkr

TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 5 362 7 326 

Materiella anläggningstillgångar Not 12 2 151 577 

SUMMA IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 513 7 903 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav  Not 15 19 905 000 23 819 350 

Pensionsmedel Not 14 16 316 17 112 

Fordringar garantiavgifter Not 16 4 468 742 4 441 392

Aktier och andelar 0 39 583 

Försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar Not 13 1 769 000 1 619 000 

Återförsäkrares andel av skadefordringar Not 13 –42 000 –43 000 

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 26 117 058 29 893 437

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

Återförsäkrares andel av ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker Not 2 617 000 255 000 

Återförsäkrares andel av avsättning för skador Not 2 140 000 108 000 

SUMMA ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 757 000 363 000 

FORDRINGAR

Övriga fordringar 3 058 3 977 

Fordran på staten, under förväntansriktig garantiavgift Not 17 34 200 44 382 

Kundfordringar 158 159 

SUMMA FORDRINGAR 37 416 48 518 

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER Not 18

Förutbetalda kostnader 7 134 8 414 

Upplupna intäkter 127 278 130 950 

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 134 412 139 364 

KASSA OCH BANK

Riksgälden Not 19 7 265 940 2 035 386 

Likvida medel Not 20 486 813 1 533 225 

SUMMA KASSA OCH BANK 7 752 753 3 568 611 

SUMMA TILLGÅNGAR 34 806 152 34 020 834 

Balansräkning
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Belopp i tkr

KAPITAL OCH SKULDER 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL Not 21

Balanserat resultat Not 22 22 859 599 21 441 300 

Periodens resultat 1 003 564 1 418 300 

SUMMA EGET KAPITAL 23 863 163 22 859 599 

SKULD TILL STATEN Not 23

Skuld till staten 135 008 64 005 

SUMMA SKULD TILL STATEN 135 008 64 005 

Avsättningar

Avsättning ej intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker Not 2 6 984 000 6 988 000 

Avsättning för skador före avgiven återförsäkring Not 2 2 804 000 3 460 000 

Avsättning för pensionsskuld Not 14 15 414 16 580 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 9 803 414 10 464 580 

Skulder

Lån till anläggningstillgångar, Riksgälden Not 24 7 513 7 841 

Skuld till garantitagare, över förväntansriktig andel garantiavgifter Not 17 478 588 285 089 

Leverantörsskulder 9 002 13 010 

Skuld till garantitagare Not 17 6 883 9 272 

Övriga kortfristiga skulder Not 25 487 962 301 743 

SUMMA SKULDER 989 948 616 955 

Periodavgränsningsposter Not 26

Upplupna kostnader 14 620 15 694 

Förutbetalda intäkter 0 0 

Summa periodavgränsningsposter 14 620 15 694 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 34 806 152 34 020 834 
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Belopp i tkr

ÅRETS VERKSAMHET 2018 2017

Årets resultat 1 003 564 1 418 300 

Avskrivningar som belastat resultatet Not 11,12 4 116 3 441 

Utrangeringar Not 11,12 0 –446

Förändring av kortfristiga fordringar 16 054 36 737 

Förändring av kortfristiga skulder 372 245 –180 125 

Inbetalning till staten Not 23 –64 005 –486 892 

Förändring ej förväntansriktig garantiavgift 135 008 71 613 

Kassaflöde från årets verksamhet 1 466 982 862 627 

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar Not 11,12 –3 726 –1 045 

Utrangeringar Not 13 0 0 

Förändring av försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar Not 13 –151 000 –53 000 

Förändring fordringar garantiavgifter –27 350 189 798

Förändring av pensionsmedel Not 14 797 643 

Förändring aktier och andelar 39 583 -39 583

Förändring av andra långfristiga värdepappersinnehav Not 15 3 914 350 –487 274 

SUMMA INVESTERINGAR 3 772 654 –350 878 

Återstår efter nettoinvesteringar 5 239 636 511 749 

FINANSIERING M M

Förändring av avsättningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget Not 2 –1 054 000 –1 538 000 

Förändring av avsättning för pensionsskuld Not 14 –1 166 –775 

Förändring av lån till anläggningstillgångar, Riksgälden Not 24 –327 2 329 

SUMMA FINANSIERING M M –1 055 494 –1 536 446 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 4 184 142 –1 024 697 

Likvida medel vid årets början 3 568 611 4 593 309 

Likvida medel vid årets slut 7 752 753 3 568 611 

Finansieringsanalys

Likvida medel definieras som Kortfristiga placeringar samt kassa och bank. 

Belopp i tkr

 

INKOMSTTITEL  BERÄKNAT BELOPP INKOMSTER

2127  001 Inlevererat överskott från Exportkreditnämnden — 64 005

2811 Övriga inkomster — — 

Anslagsredovisning
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Noter till resultat- och  
balansräkning

NOT 1. INKOMST GARANTIAVGIFTER

2018 2017

Garantiavgiftinkomst riskmässig andel 1 262 119 1 223 892 

Garantiavgiftinkomst administrativ andel 233 048 205 391 

Återbetalningar garantiavgifter/restitutioner –95 920 –58 181 

Förändring efterskotts- och motgarantier –196 208 –73 302 

Över förväntansriktiga garantiavgiftandelar –313 198  –32 158 

SUMMA INKOMST GARANTIAVGIFTER 889 840 1 265 642 

NOT 2. FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR FÖR EJ INTJÄNADE GARANTIAVGIFTER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

TILLGÅNGAR UB 2017-12-31 Förändring
Valutakurs-
förändring UB 2018-12-31

Återförsäkrad andel av ej intjänade garantiavgifter  
och kvardröjande risker

255 000 346 000 16 000 617 000 

Återförsäkrad andel av avsättning för förväntade skador 108 000 26 000 6 000 140 000 

SUMMA ÅTERFÖRSÄKRAD ANDEL AV AVSÄTTNINGAR 363 000 372 000 22 000 757 000 

SKULDER

Avsättning för ej intjänade garantiavgifter –6 465 000 224 000 –214 000 –6 455 000 

Avsättning för kvardröjande risker –523 000 –5 000 –1 000 –529 000 

SUMMA AVSÄTTNING GARANTIAVGIFTER  
OCH KVARDRÖJANDE RISKER –6 988 000 219 000 –215 000 –6 984 000 

Avsättning för förväntade skador före avgiven återförsäkring –3 460 000 857 000 –201 000 –2 804 000 

SUMMA FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR FÖR EJ INTJÄNADE 
GARANTIAVGIFTER OCH KVARDRÖJANDE RISKER –10 085 000 1 448 000 –394 000 –9 031 000 

Inbetalningar garantiavgifter delas upp i riskmässig och administrativ andel. EKN:s garantitagare kan få tillbaka garantiavgift 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

2018 2017

Återvinningar netto* 398 280 236 119 

Skadeutbetalningar netto* –1 737 723 –1 410 420 

Förändring i skadefordringar 1 120 000 1 104 000 

Förändring reserv förväntad förlust skadefordringar –1 065 000 –996 000 

SUMMA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING) –1 284 443 –1 066 302 

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

NOT 3. ÖVRIGA INTÄKTER

2018 2017

Administrativa intäkter inomstatliga 933 1 358

Administrativa intäkter utomstatliga 28 229 1 462 

Administrativa intäkter tjänsteexport* 58 58 

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 29 220 2 877 
 
*Avser rådgivning i exportkreditförsäkringsfrågor till EKN:s motsvarighet på Nya Zeeland och utgör EKN:s tjänsteexport. 

NOT 5. ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 

2018 2017

Återvinningar –7 027 –7 770 

Förändring i skadefordringar 0 12 000 

Förändring reserv förväntad förlust skadefordringar –3 000 –9 000 

SUMMA ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR –10 027 –4 770 

NOT 6. ÅRETS KOSTNAD MATCHAD GARANTIAVGIFT    
 

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. Årets kostnad för 
matchade garantiavgifter, 12 573 (14 527), minskar Inleverans till staten, ej förväntansriktig garantiandel, se även not 23.

NOTER
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NOT 7. DRIFTSKOSTNADER

2018 2017

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) –81 622 –77 320 

Varav lönekostnader ej anställd personal –550 –584 

Sociala kostnader –30 048 –29 242 

Övriga kostnader för personal –36 093 –35 647

Lokalkostnader –18 551 –18 331 

Övriga driftskostnader –69 403 –63 504

Avskrivningar –4 116 –3 441 

SUMMA DRIFTSKOSTNADER –239 833 –227 486 

Till styrelsens ordförande Hans Lindberg utbetalades 82 500 kronor. 

Till generaldirektör Anna-Karin Jatko, har lön utgått med 1 521 331 kronor inkl. förmånsvärde för rikskuponger. 
Ingen ersättning har utgått för uppdraget som styrelseledamot på EKN. 
        
Peter Yngwe, vice ordförande, erhöll 82 500 kronor.

Inger Dovlin, Fredrika Gullfot, Camilla Melander, Elisabeth Nilsson, Åke Nordlander och Jan Roxendahl erhöll 
55 000 kronor vardera. Ola Asplund och Erica Sjölander erhöll 27 500 kronor vardera.

Jan Roxendahl och Ola Asplund avgick ur styrelsen den 30 juni 2018. Erica Sjölander tillträdde den 1 juli.

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 styrelse-
uppdrag i aktiebolag lämnas, enligt FÅB 7 kap 2§, i årsredovisningens avsnitt om styrelse och ledning.

NOT 8. RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER

2018 2017

Intäkter finansförvaltning 312 713 416 568

Övriga ränteintäkter* 132 172 –57 194 

Övriga finansiella intäkter 85 567 27

Reavinst vid avyttring av långfristiga placeringar 122 298

SUMMA RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 530 574 359 699

*  Förändring i övriga ränteintäkter förklaras av att nuvärdet av fordringar garantiavgifter ökade på grund av 
lägre diskonteringsränta. 

NOTER
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NOT 10. VALUTAKURSDIFFERENSER

2018 2017

Realiserade kursvinster 11 112 5 231 

Realiserade kursförluster –2 750 –46 620 

Orealiserade kursvinster 2 419 015 1 849 924 

Orealiserade kursförluster –2 395 462 –1 852 270 

SUMMA VALUTAKURSDIFFERENSER  31 915 –43 735 

NOT 9. RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER

2018 2017

Kostnader finansförvaltning –20 075 –352 

Räntekostnader RGK –17 171 –3 882 

Övriga räntekostnader –5 092 –1 266 

Reaförlust vid avyttring av långfristiga placeringar –130 503 –57 767 

SUMMA RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER –172 841 –63 266 

NOT 11. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans ackumulerat anskaffningsvärde  14 790 13 828 

Årets anskaffningar  1 442  962 

Utrangerat 0 0 

Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde 16 232 14 790 

Ingående balans ackumulerade avskrivningar  –7 464 –4 573 

Årets avskrivningar –3 405 –2 892 

Utrangerat 0 0 

Utgående balans ackumulerade avskrivningar –10 869 –7 465 

SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 362 7 326 

NOTER

Ökningen av realiserad förlust vid avyttring av långfristiga placeringar förklaras av försäljning av värdepapper 
i amerikanska dollar som gjordes hösten 2018 i samband med avveckling av obligationsportföljen i utländska 
valutor. Marknadsvärde på dessa obligationer var lägre än motsvarande upplupna anskaffningsvärde på grund 
av att räntorna i amerikanska dollar har stigit under placeringsperioden.

Under år 2018 försvagades svenska kronor mot euro och amerikanska dollar med 0,43 kr och 0,74 kr, 
föregående period 2017 förstärktes svenska kronor mot dollar med -0,86 kr och försvagades mot euro med 
0,28 kr. Detta medförde större realiserade kursvinster samt lägre realiserade kursförluster 2018 jämfört med 
2017. Orealiserade kursvinster och förluster ökade i absoluta termer på grund av ökad volatilitet i valutakurser 
under året.
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NOT 14. PENSIONSMEDEL OCH AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONSSKULD

Pensionsmedel om 16 316  tkr (17 112) 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 2017-12-31 Förändring
Valutakurs-
förändring UB 2018-12-31

Skadefordringar bruttovärde 10 046 000 1 120 000 384 000 11 550 000 

Avsättning för förväntad förlust brutto –8 427 000 –1 065 000 –289 000 –9 781 000 

Försäkringstekniskt beräknat nettovärde
1 619 000 55 000 95 000 1 769 000 

på skadefordringarna

Återförsäkrares andel av skadefordringarna –121 000 0 0 –121 000 

Avsättning för förväntad förlust återförsäkringsandel 78 000 –3 000 4 000 79 000 

Återförsäkrares andel av skadefordringarna –43 000 –3 000 4 000 –42 000 

SUMMA FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNAT  
NETTOVÄRDE PÅ SKADEFORDRINGAR 1 576 000 52 000 99 000 1 727 000 

2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans ackumulerat anskaffningsvärde 9 979 10 341 

Årets anskaffningar  2 284 83 

Utrangerat 0 –446 

Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde 12 262 9 979 

Ingående balans ackumulerade avskrivningar  –9  400 –9 298

Årets avskrivningar –711 –549 

Utrangerat 0 446 

Utgående balans ackumulerade  avskrivningar –10 111 –9 400 

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 151 577 

NOT 12. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

NOTER
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NOT 15. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Avsättningar och ackumulerat resultat från verksamheten placeras i Riksgälden för att balansera marknadsrisken i balansräkningen. 
Placeringarna bestod vid ingången av 2018 av placeringar i långfristiga värdepapper, i svenska kronor hos Riksgäldskontoret samt  
llikvida obligationer emitterade i euro och amerikanska dollar. Obligationer i euro och amerikanska dollar avvecklades i enlighet 
med en ändring i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Per 2018 årsskiftet har EKN endast bundna placeringar 
på Riksgälden som långfristiga värdepapper. Detta medförde en minskning i andra långfristiga värdepappersinnehav med 3 914 
miljoner kronor. Totala placeringar i svenska kronor hos Riksgälden uppgick till 19 905 miljoner kronor vid årsskiftet 2018, jämfört 
med 19 855 miljoner kronor 2017.

NOT 16. FORDRINGAR GARANTIAVGIFTER

2018-12-31 2017-12-31

Fordringar avseende debiterade garantiavgifter 75 109 43 845

Fordringar avseende garantiavgifter för motgarantier och investeringsgarantier 128 733 143 734 

SUMMA FORDRINGAR AVSEENDE FORDRINGAR GARANTIAVGIFTER 203 842 187 579 

Fordringar avseende efterskottspremier, nominellt 4 793 710 4 944 259 

Fordringar avseende efterskottspremier, nuvärdesjusterat –221 943 –355 410 

Fordringar avseende efterskottspremier, riskjustering –306 867 –335 035 

Summa fordringar avseende efterskottspremier, netto 4 264 900 4 253 813 

SUMMA FORDRINGAR GARANTIAVGIFTER 4 468 742 4 441 392

NOT 17. EJ FÖRVÄNTANSRIKTIG GARANTIAVGIFTSANDEL

 
 

UB   2017-12-31

 
Tillkommande 

affärer

Årets intjäning (ej 
förväntansriktig 

garantiavgift)

 
Valutakurs-
förändring

 
 

UB   2018-12-31

Tillgång – fordran staten under 
 förväntansriktig andel garantiavgift

44 382 0 –12 573 2 392 34 200 

Skuld – Över förväntansriktig  
andel garantiavgift

–173 985 –313 198 118 969 –23 386 –391 600 

Skuld – Över förväntansriktig andel  
garantiavgift (matris)

–111 104 0 28 611 –4 495 –86 988 

Summa  över förväntansriktig andel 
garantiavgift –285 089 –313 198 147 581 –27 881 –478 588

NETTO ATT REDOVISA MOT  
INKOMSTTITEL 135 008

Fordringarna avseende efterskottspremier avser till helt övervägande delen JAS Brasilien.

NOTER
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NOTER

NOT 18. PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

   

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2018 2017

Förutbetald hyra första kvartalet kommande år 5 827 4 274 

Övriga förutbetalda kostnader, årsavgifter    1 307 4 140 

Förutbetald pensionskostnad 0 0 

SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER 7 134 8 414 

Upplupna ränteintäkter 95 931 129 224

Upplupna garantiavgifter 31 347 1 726

SUMMA UPPLUPNA INTÄKTER 127 278 130 950 

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 134 412 139 364 
 

NOT 19. RIKSGÄLDEN

   

2018-12-31 2017-12-31

 
Valuta

Belopp i valuta Motvärde SEK Belopp i valuta Motvärde SEK

SEK  3 058 441 3 058 441 2 035 386 2 035 386 

USD 183 602 1 646 913 — —

EUR 241 838 2 485 735 — — 

CHF 178 1 624 — —

JPY 901 724 73 226 — — 

SUMMA RIKSGÄLDEN 7 265 940 2 035 386 

Från december 2018 ingår EKN i Riksgäldens valutakoncernkontostruktur. Under 2018 avvecklades placeringar i utländsk valuta, 
EUR och USD, vilket istället placerades på avistakonto hos Riksgälden.
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NOT 20. LIKVIDA MEDEL

   

2018-12-31 2017-12-31

 
Valuta

Belopp i valuta Motvärde SEK Belopp i valuta Motvärde SEK

SEK 33 456 33 456 44 946 44 946 

USD 40 521 363 512 108 138 890 215 

EUR 7 394 75 976 53 092 522 937

CHF 1 438 13 088 1 137 9 587

JPY 9 619 781 896 790 65 541

SUMMA LIKVIDA MEDEL 486 813 1 533 225

Likvida medel är placerade i svenska affärsbanker.

NOT 21. EGET KAPITAL

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 2017 6 835 090 392 210 14 702 000 64 000 –552 000 1 418 300 22 859 599 

A Ingående balans 2018 6 835 090 392 210 14 702 000 64 000 –552 000 1 418 300 22 859 599 

Föregående års kapitalförändring 1 418 300 –1 418 300 0 

Årets förändring 797 382 –51 383 691 000 –11 000 –1 426 000 0 0 

Inkomsttitel 2811 0 0 0 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0 1 003 564 1 003 564

B Summa årets förändring 2 215 682 –51 383 691 000 –11 000 –1 426 000 –414 736 1 003 564

C Utgående balans 2018 9 050 772 340 827 15 393 000 53 000 –1 978 000 1 003 564 23 863 164 

NOTER
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NOT 22. EKN:S ADMINISTRATIVA OCH RISKMÄSSIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER

ADMINISTRATIVA INTÄKTER                                      2018 2017

Administrativ andel av garantiavgiften 189 609 205 391 

Administrativ ersättning Sida, övr statliga 933 729 

Administrativ ersättning tjänsteexport 58 58 

Övrig administrativ intäkt 2  042 2 032 

SUMMA 192 642 208 210 

Försäkringsersättningar

Skadeförebyggande kostnader –60 –226 

Administrativ kostnad för återvinning skador –2 637 86 

SUMMA –2 697 –140 

Driftskostnader

Löner –81 622 –77 321 

Övriga personalkostnader –66 141 –64 889

Lokalkostnader –18 551 –18 331

Övriga driftskostnader –69 403 –63 504

Avskrivningar –4 116 –3 441 

SUMMA –239 833 –227 486 

Administrativt över-/underskott av rörelseresultat -49 888 –19 416

Ränta på ackumulerat administrativt överskott –1 495 –1 795 

Verksamhetsresultat, administrativt –51 383 –21 211 

Ackumulerat administrativt överskott 340 827 392 211

Administrativ reserv, andel av Eget kapital 340 827 392 211

EKN:s riskbaserade verksamhet

Rörelseresultat riskbaserat* 663 803 1 185 017

Finansiella poster, riskbaserat 391 144 254 494

Verksamhetsresultat, riskbaserat* 1 054 947 1 439 511 

RISKMÄSSIG ANDEL AV EGET KAPITAL 23 522 336 22 467 388

NOTER

* Korrigerad jämförelsesiffra för 2017 Rörelseresultat riskbaserat och Verksamhetsresultat riskbaserat.
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NOT 26. PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bestod av: 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semester- och övertidslöner 9 409 9 796 

Revision och årsredovisning för år 2018 0 1 117 

Övriga upplupna kostnader 5 211 4 781 

SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER 14 620 15 694 

SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 14 620 15 694 

NOT 24. LÅN TILL ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, RIKSGÄLDEN

EKN:s låneram för anläggningstillgångar uppgick 2018-12-31 till 13 000 tkr (13 000) tkr)*. 
2018-12-31 2017-12-31

Ingående skuld 7 841 10 170 

Lånebelopp 997 0 

Amortering –1 324 –2 329 

SUMMA LÅN TILL ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, RIKSGÄLDEN 7 513 7 841 

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

NOT 25. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
 

2018-12-31 2017-12-31

Skuld skatteverket 3 678 4 704

Presonalens preliminärskatter 2 948 2 601

Skulder KÅPAN, EKN:s idrottsförening, intresseavdrag 48 541

Skulder till återförsäkrare* 441 034 255 542

Skulder till återförsäkrare (nuvärdesjust.) –3 710 –7 814

Framtida garantiavgiftsbetalningar 27 346 5 201 

Reserv återvunna medel 0 39 583

Reserv för personalomsättning 1 168 884 

Skuld till SIDA 15 449 234

Övriga kortfristiga skulder 0 267

SUMMA ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 487 962 301 744 

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

NOT 23. SKULD TILL STATEN  

2018 2017

Ej förväntansriktig garantiavgift att redovisa mot inkomsttitel* 135 008 97 668 

Korrigering tidigare års inbetalning 0 –33 664

SUMMA INLEVERANS TILL STATEN 135 008 64 005

*  Ej förväntansriktig garantiavgift att redovisa mot inkomsttitel betalas påföljande år in till statskassan, avser över förväntansriktig 
garantiavgift och matchad garantiavgift.

NOTER
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2. FINANSIELLA REDOVISNINGEN

Tillgångar i garantiverksamhet Ingående 
värde Tillkommande Avgående/

Infriande
Värde-

förändring
Utgående 

värde

Medel på konton i Riksgäldskontoret 2 035 386 7 292 321 –4 251 965 2 190 197 7 265 940

Likvida medel 1 533 225 –1 046 812 486 413

Värdepapper och övriga likvida tillgångar 23 819 350 3 198 424 –7 440 164 327 390 19 905 000

Ännu inte fakturerade garantiavgifter 4 441 392 1 367 268 –1 433 395 93 477 4 468 742

Regressfordringar* 1 576 000 1 718 819 –597 127 –970 692 1 727 000

Övriga garantitillgångar 39 582 –39 582 0

Summa garantitillgångar 33 444 935 13 576 832 –14 211 918 2 611 064 35 420 914

Skuld till staten (inkomster som ska redovisas  
mot inkomsttitel)

64 005 135 008 –64 005 135 008

Avsättningar för garantier 10 448 000 563 653 –557 029 –666 624 9 788 000

SALDO (tillgångar, skulder och  
avsättningar för garantier)

22 932 930 12 878 171 –13 590 883 3 277 688 25 497 906

Finansiella flöden i garantiverksamheten Utfall

Fakturerade garantiavgifter (premier) under året 1 147 995

Varav finansierade från anslag 0

Skadeutbetalningar –1 737 723

Inbetalda återvinningar 459 088

3. REDOVISNING MOT ANSLAG OCH INKOMSTTITLAR

Inkomsttitlar Utfall

Inkomsttitel 2127 001 135 008

SUMMA 135 008

Sammanställning av  
garantiverksamhet

*Regressfordringar ursprungliga fordringar vid skadefall.

Belopp i tkr

1. GARANTIRAM

Utgiftsområde Garantiram Beslutad  
garantiram

Utfärdade  
garantier

Varav under 
året utfärdade 

garantier

Bundna 
garanti-

utfästelser

024 Näringsliv
Exportkredit-

garantiram
450 000 192 143 56 565 30 358

024 Näringsliv
Investerings-

garantiram
10 000 1 152 251 1 411



58  EKN ÅRSREDOVISNING 2018

(MKR) 2018 2017 2016 2015 2014

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

Låneram i Riksgäldskontoret för anläggningstillgångar, 
utnyttjad

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

Intäkter från avgifter som disponeras 1 223 1 997 1 285 1 002 –811

Intäkter från avgifter som ej disponeras* 135 65 487 515 2 288

Årets resultat 1 004 1 418 –1 057 194 1 824

Balanserat resultat 22 860 21 441 22 491 22 542 20 964

Antal årsarbetskrafter 136 135 141 141 141

Medelantal anställda 146 140 145 148 157

Driftskostnad per årsarbetskraft, i tkr 1 763 1 680 1 731 1 576 1 584
 
*  Intäkter från avgifter som inte disponeras avser den årliga nettointjäningen av över/respektive under förväntansriktiga garantiavgifter.  

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  
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Stockholm den 13 februari 2019

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

Hans Lindberg 

Fredrika Gullfot 

Camilla Mellander 

Åke Nordlander 

Peter Yngwe

Inger Dovlin 

Anna-Karin Jatko 

Elisabeth Nilsson 

Erica Sjölander 

STYRELSENS UNDERSKRIFTER



60  EKN ÅRSREDOVISNING 2018

Styrelse

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.

Hans Lindberg, ordförande  
VD i Svenska Bankföreningen. 

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag:  

Ordförande i Affärsbankernas Service 

AB, Betalinfrastrukturer i Sverige AB och 

Financial Benchmarks Sweden AB. Ledamot 

i Ingenjörsvetenskapsakademin IVA och 

Svenska Bankföreningen. 

Peter Yngwe, vice ordförande 
Tidigare vd och koncernchef  

på AB Svensk Exportkredit (SEK).  

Styrelseledamot sedan 2014.
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Camilla Mellander  

Departementsråd. Enhetschef för 

främjande och hållbart företagande, 

utrikesdepartementet. 

Styrelseledamot sedan 2016.

Elisabeth Nilsson  
Landshövding i Östergötland till 31 aug 2018 

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra styrelseuppdrag:  

Ledamot i styrelsen för Boliden och i 

ingenjörsvetenskapsakademin. Ordförande 

för AB Göta Kanalbolag. Vice ordförande i 

Skandia fullmäktige.

Särskild utredare. 

Erica Sjölander 

Kanslichef Facken inom industrin. 

Styrelseledamot sedan 2018.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i fjärde  

AP-fondens styrelse.

Åke Nordlander 

Budgetchef, finansdepartementet. 

Styrelseledamot sedan 2015.

Bo Lindgren, personalrepresentant
Underwriter på affärsområde SME och 

 Midcorp. Anställd på EKN sedan 1988 och 

personalrepresentant i styrelsen sedan 

2008. 
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Ledning

Gun Lidholm, Personalchef, Johan Damell, Chefsjurist,  Marie Aglert, Chef för affärsområdet Stora företag, Anna-Karin 
Jatko, Generaldirektör, Carl-Johan Karlsson, Chef för affärsområdet SME och Midcorp, Peter Tuving, Kreditchef, Beatrice 
Arnesson, Kommunikationschef.
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EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export  

och svenska företags internationalisering, genom  
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans 
med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna 

ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft  
och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
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