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Perioden i korthet

Nya affärer och resultat januari – april 2022 januari – april 2021

Nya garantiutfästelser, mkr 21 158 26 785

Nya garantiutfästelser, antal 516 671

Nya affärer, garantivolym mkr 28 013 38 085

Nya affärer, antal 601 650

Skadeutbetalningar, mkr 322 190

Resultat, mkr -19 590

l EKN utfärdade garantier till ett värde av 28,0 miljarder kronor (38,1 miljarder kronor). 
Det är en större volym än normalt, men mindre än rekordnivån första tertialet 2021.  

l Antalet affärer som EKN garanterade är lägre än föregående år. Under perioden 
ställde EKN ut garantier i 601 nya affärer (650 nya affärer).

l Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus 
och Ukraina. Stoppet gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare ställt ut 
utfästelser för.

l Den 30 april uppgick EKN:s utestående garantier för export till Ryssland, 
Ukraina och Belarus till 4,2 miljarder kronor. Under perioden gjordes betydande 
reserveringar för det engagemanget.

l Skadeutbetalningarna uppgick till 322 miljoner kronor (190 miljoner kronor). Det är  
historiskt en mycket låg nivå, även om den är något högre än föregående år.

l Återvinningarna uppgick till 378 miljoner kronor (89 miljoner kronor). En stor andel 
avsåg en affär.

l Periodens resultat uppgick till -19 miljoner kronor (590 miljoner kronor). Betydande 
reserververingar påverkade resultatet negativt.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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Utestående exponering och ackumulerat resultat 2022-04-30 2021-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr 123 735 140 954

Utestående garantier, mkr 242 667 223 955

Eget kapital 26 213 26 232
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PERIODENS GARANTIGIVNING

Stark export och  
stor garantigivning
Garantigivningen låg på fortsatt hög nivå under årets första månader. Några mycket 
stora affärer svarar för en stor andel av garantigivningen. Rysslands anfallskrig mot 
Ukraina, två månader in i perioden gjorde att EKN omedelbart stängde för garantier  
för exportleveranser till Ryssland, Belarus och Ukraina efter krigsutbrottet. 

Året inleddes starkt för den svenska exporten. 
Den svenska varuexporten ökade under 2021 och 
före kriget såg förutsättningarna goda ut även 
för 2022. Men eftersom 75 procent av den svenska 
 varuexporten går till Europa och tillväxten  
i Europa blir lägre på grund av kriget så förutses 
exporten nu växa i lägre takt än i början av året. 
Under perioden garanterade EKN export till ett 
värde av 28 miljarder kronor, lägre än förra årets 
rekord och på samma nivå som år 2020. 

STORA AFFÄRER I OECD-LÄNDER

Av periodens garantigivning avser 60 procent ett 
par mycket stora affärer till länder inom OECD. 
Sveriges unikt starka position inom telekom 
leder till stora affärer i USA. Mobiloperatörerna 
efterfrågar EKN:s garantier för att diversifiera sin 
finansiering. 

EKN fortsätter att bidra till finansieringen 
av havsbaserad vindkraft i Nordsjön. Förra 
året ställde EKN ut garantier för de två första 
 projekten. Under perioden var det dags för det 
tredje  projektet. 

De största branscherna för periodens garanti-
givning var för telekom och kraft, följt av fordon. 

ÅTERHÄMTNING OCH ORO FÖR SME

Sveriges exporterande små och medelstora företag 
återhämtade sig snabbt efter de effekter  pandemin 
gav upphov till. EKN:s februariundersökning 
visade att hälften av företagen ökade sin export 
under början av året och hade goda förhoppningar 
om framtiden. Under andra delen av perioden har 
framtidstro övergått i oro, i de samtal EKN:s med-
arbetare för med företagen. Det är kombinationen 
av krig, inflation, leveransproblem och transport-
problem som står för oron. Små och medelstora 
företags efterfrågan på exportkreditgarantier  
med korta risktider minskade efter krigsutbrottet.   

RYSSLANDSSTOPP

Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för 
 affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina. Stoppet 
gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare 
ställt ut utfästelser för. Stoppet har liten  påverkan  
på EKN:s totala garantigivning då  efterfrågan  
på  garantier för export till dessa länder varit låg  
de  senaste åren.

STORA SKADERESERVERINGAR OCH LÅGA 
SKADEUTBETALNINGAR

Vid slutet av perioden uppgick EKN:s utestående 
garantier för export till Ryssland, Ukraina och Belarus 
till 4,2 miljarder kronor. Under perioden gjordes 
betydande reserveringar för det engagemanget.

Skadeutbetalningarna var fortsatt på en låg nivå och 
avsåg främst affärer i Ecuador, Indien och Armenien.

ÅTERVINNING

Periodens återvinning uppgick till 378 miljoner kronor. 
Merparten av återvinningen avsåg en bussaffär i Chile 
där EKN framgångsrikt återvunnit i princip hela 
skadan. Återvinningen i denna affär påbörjades för  
ett par år sedan och är rekordstor för privat gäldenär.

AFFÄRER MED RISK FÖR  MILJÖ OCH 
SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden garanterade EKN 22 nya A-klassade 
affärer, 341 B-klassade affärer och 136 C-klassade 
affärer. Offererad garantivolym för dessa affärer  
var 6,3 miljarder kronor för A-klassade affärer,  
4,6 miljarder kronor för B-klassade affärer och  
12,3 miljarder kronor för C-klassade affärer. 

EKN avstod från att garantera finansiering av 
export till ett gruvprojekt på grund av påverkan på 
känsliga naturområden, och där planer för hantering 
av påverkan på biodiversitet enligt internationell  
standard saknades.
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RESULTATANALYS

God kapacitet  
och starka finanser

EKN:s ram för garantigivningen uppgår till  
475 miljarder kronor. Vid beräkning av 
 ramutnyttjandet räknas hela utestående 
 garantivolymen och halva utestående utfästelse-
volymen. Den sista april uppgick ramutnyttjandet 
till 348 miljarder kronor, jämfört med  
352 miljarder kronor vid  årsskiftet.

Periodens resultat gav ett negativt resultat på 
minus 19 miljoner kronor, jämfört med 
590 miljoner kronor första tertialet  
föregående år. 

Periodens intäkter från garantiavgifter ¹ 
 uppgick till 699 miljoner kronor (677 miljoner 
kronor). Periodens försäkringsersättningar² 
 uppgick till minus 1 327 miljoner kronor (minus 
190  miljoner kronor). 

Posten innefattar skadereserveringar, 
 skade utbetalningar och återvinningar. Det är den 
kraftigt ökade skadereserveringen på grund av 
Rysslands krig i Ukraina, som är anledning till  
att försäkringsersättningar utgör en stor 
 förlustpost, som påverkar resultatet negativt. 

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 
ökade kraftigt till 1 128 miljoner kronor,  
från 377 miljoner kronor och påverkade det totala 
resultatet positivt. Anledningen är höjda räntor. 

EKN har fortsatt en stark finansiell 
 ställning efter många år med positivt resultat. 
 Ramutnyttjandet lämnar ett utrymme på cirka 
125 miljarder kronor. EKN har god kapacitet för 
kommande exportaffärer.
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1) Intäkter från garantiavgifter utgörs av avgiftsinkomster, förändringen i avsättningar för ej intjänade 
garantiavgifter och kvardröjande risker samt effekterna av återförsäkring.

2) Försäkringsersättningarna är den beräknade slutliga kostnaden för EKN efter att hänsyn tagits till 
reserveringar, utbetalningar och återvinningar.

Stora skadereserveringar har påverkat resultatet negativt. Stora  återvinningar 
och ett starkt finansiellt resultat beroende på ökade räntor har påverkat 
 resultatet positivt. 

EKN har en stark finansiell ställning, kapacitet och utrymme för kommande 
exportaffärer.
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Resultat- och balansräkning 
i sammandrag

Belopp i mkr januari – april 2022 januari – april 2021

Intäkter garantiavgifter 699 677

Övriga intäkter 0 0

Försäkringsersättningar -1 327 -190

Driftskostnader -90 -91

Rörelseresultat -718 396

Finansiella poster 699 193

PERIODENS RESULTAT -19 590
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i mkr 2022-04-30 2021-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 6 4 

Finansiella anläggningstillgångar 29 203 29 893

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 1 170 335 

Övriga fordringar och periodavgränsningsposter 102 89 

Kassa och bank 8 459 7 959

SUMMA TILLGÅNGAR 38 940 38 280

Eget kapital 26 213 26 232

Skuld till staten 633 867 

Avsättningar 11 270 10 595

Övriga skulder och periodavgränsningsposter 824 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 940 38 280



Exportkreditnämnden 
Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm
Tel 08-788 00 00 | www.ekn.se

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.

EKN – Din säkerhet 
i exportaffärer


