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JANUARI – APRIL

Delårsrapport



Perioden i korthet

Nya affärer och resultat januari – april 2018 januari – april 2017

Nya utfästelser, mkr 15 293 18 871

Nya utfästelser, antal 690 724

Nya affärer, garantivolym mkr 19 547 9 622

Nya affärer, antal 814 759

Skadeutbetalningar, mkr 656 387

Resultat, mkr 480 735
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Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Utestående exponering o ackumulerat resultat 2018-04-30 2017-12-31

Utestående utfästelser, mkr  90 020 92 713

Utestående garantier, mkr 194 714 184 850

Eget kapital 23 089 22 860

•  EKN utfärdade garantier till ett värde av 19,6 miljarder kronor (9,6 miljarder kronor).

•  Antalet affärer som EKN garanterar fortsätter att öka. Under perioden ställde EKN ut garantier i  
  814 nya affärer (759 nya affärer).

•  Skadereserveringarna har ökat för en tidigare känd större telekomaffär i Indien och några  
  affärer inom transport- och entreprenadsektorerna i Mellanöstern.

•  EKN utfärdade en investeringsgaranti för en investering i Ryssland. Senast EKN utfärdade en  
  investeringsgaranti var år 2011.

•  EKN har tecknat avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en garantiram om  
  2,0 miljarder kronor till förmån för innovativa små och medelstora företag.

•  USA återinför handelssanktioner mot Iran i början av maj, vilket förväntas kraftigt  minska den  
  svenska exporten till Iran.

•  Periodens resultat uppgick till 480 miljoner kronor (735 miljoner kronor). Minskningen beror  
  främst på lägre upplösning av avsättningar.



PERIODENS GARANTIGIVNING
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Kraftigt ökad garantivolym
Periodens garantivolym ökade med 10,0 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående 
år. Cirka nio miljarder av ökningen förklaras av en stor telekomaffär. Antalet garanterade affärer har 
ökat flera år i rad. Trenden håller i sig. 

Under årets första tertial garanterade EKN 814 
affärer, jämfört med 759 affärer första tertialet 
2017. Antalet affärer har ökat under drygt tre 
år. Ökningen under tertialet beror främst på en 
ökning av handelshusens affärer och fler affärer 
för några av de större koncernernas dotterbolag. 
 
STOR TELEKOMAFFÄR DRAR UPP GARANTIVOLYMEN 
EKN garanterade nya affärer till ett värde av 19,6 
miljarder kronor, jämfört med 9,6 miljarder kronor 
första tertialet 2017. Merparten av ökningen, 
9,0 miljarder kronor avser en av två stora 
telekomaffär som EKN offererade under 2017. 

Denna affär innebär att periodens garanti-
givning till hälften består av telekom. Näst största 
bransch är transportindustrin, 22 procent. 

INVESTERINGSGARANTI

Intresset för att försäkra utlandsinvesteringar mot 
risken för politiska händelser, har varit låg under 
många år. När EKN under perioden ställde ut en 
investeringsgaranti för en investering i Ryssland, 
var det den första investeringsgarantin sedan 2011.

FINANSIERINGSLÖSNING FÖR SMÅ OCH 
MEDELSTORA FÖRETAG

EKN garanterade 208 affärer för små och 
medelstora företag, en ökning från 199 affärer. 
Även garantivolymen för detta kundsegment ökade, 
till 722 miljoner kronor från 551 miljoner kronor.

Många företag har främst behov av finansiering 
och i många affärer är EKN med och delar 
bankens risk på företaget. Genom ett samarbete 
med Europeiska Investeringfonden (EIF) har 
denna möjlighet utökats, så att bankerna nu 
kan täcka 80 procent av risken, när de ger 
rörelsekredit, checkkredit eller investeringskredit 
till innovativa små och medelstora företag. 

ÖKNING AV AFFÄRER INOM OSS

Garantigivningen för affärer inom OSS, främst  
till Ryssland, ökade 1,3 miljarder kronor, från  
0,5 miljarder kronor första tertialet 2018. En del 
av ökningen står den nya investeringsgarantin för, 
övrigt förklaras av svenska företags ökade intresse 
för regionen. 

EKN utfärdar mestadels garantier för 
export till tillväxt- och utvecklingsländer. När 
garantivolymen är hög till höginkomstländer beror 
det främst på att EKN behövs i någon enstaka 
mycket stor affär till ett höginkomstland. Så är 
fallet under denna period.

Garantivolymen för övriga regioner ligger i 
nivå med garantigivningen motsvarande period 
föregående år.

ÖKAD SKADERESERVERING 

EKN har ökat avsättningen för skador, dels i en 
indisk telekomaffär och dels i problemaffärer 
i Mellanöstern i transportbranschen och 
entreprenadbranschen.

Skadeutbetalningarna påverkar inte resultatet 
då avsättningar tidigare gjorts. 

ANSVARSFULL HANTERING AV RISKER FÖR MILJÖN 
OCH SOCIAL PÅVERKAN

EKN garanterade sex nya A-klassade, 337 
B-klassade och 304 C-klassade affärer. Utställda 
garantier under perioden var 610 miljoner 
kronor för A-affärer, 4,6 miljarder kronor för 
B-affärer och 13,2 miljarder kronor för C-affärer. 
A-klassning innebär en påtaglig risk för miljö och 
social påverkan. I dessa affärer har EKN särskilt 
granskat risken för negativ påverkan och bedömt 
hur risken ska hanteras, för att säkerställa att 
EKN följer policyn om ansvarsfullt företagande  
i garantigivningen. 
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RESULTATANALYS

Utrymme för fler affärer
EKN:s ram för garantigivningen uppgår till 450 miljarder kronor. Ramutnyttjandet har under perioden 
ökat med 7 miljarder kronor till 257 miljarder kronor. Risken i engagemanget minskade något. 

Periodens resultat uppgick till 480 miljoner kronor 
(735 miljoner kronor).

Periodens intäkter från garantiavgifter ¹ 
uppgick till 548 miljoner kronor (889 miljoner 
kronor). Intjäningen när avsättningar löses upp 
har varit lägre jämfört med motsvarande period 
föregående år. De lägre upplösningarna är främsta 
anledningen till att periodens resultat är lägre än 
motsvarande period föregående år.

Periodens försäkringsersättningar² uppgick till 
minus 135 miljoner kronor (minus 172 miljoner 
kronor.) Avsättningar för skador i redan kända 
problemaffärer har ökat, men några nya större 
skador har inte tillkommit under perioden. 

EKN har fortsatt en stark finansiell ställning  
efter många år med positivt resultat. Ram-
utnyttjandet lämnar ett utrymme på nära 200 
miljarder kronor. EKN har god kapacitet för 
kommande exportaffärer.

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.
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Resultat- och balansräkning  
i sammandrag

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

 
 
 

Belopp i mkr januari – april 2018 januari – april 2017

Intäkter garantiavgifter 548 889

Övriga intäkter 9 0,5

Försäkringsersättningar -495 -352

Driftskostnader -75 -72

Rörelseresultat 347 645

Finansiella poster 132 90

PERIODENS RESULTAT 480 735

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 

Belopp i mkr 2018-04-30 2017-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 9 8 

Finansiella anläggningstillgångar 29 360 29 894 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 354 363 

Premiefordringar och övriga fordringar 44 48 

Periodavgränsningsposter 169 139 

Kassa och bank 4 479 3 569 

SUMMA TILLGÅNGAR 34 414 34 021 
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Eget kapital 22 380 23 595 

Skuld till staten 71 64 

Reserveringar 10 216 10 465 

Övriga skulder 773 617 

Periodavgränsningsposter 15 16 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 414 34 021 



Exportkreditnämnden 

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

EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export  
och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom  
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans 
med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra 
tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och 
fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
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