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JANUARI – APRIL

Delårsrapport



Perioden i korthet

Nya affärer och resultat januari – april 2019 januari – april 2018

Nya garantiutfästelser, mkr 18 513 15 293

Nya garantiutfästelser, antal 771 690

Nya affärer, garantivolym mkr 23 232 19 547

Nya affärer, antal 890 814

Skadeutbetalningar, mkr 625 656

Resultat, mkr 452 480
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Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Utestående exponering och ackumulerat resultat 2019-04-30 2018-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr 87 305 94 769

Utestående garantier, mkr 208 095 193 295

Eget kapital 24 315 23 863

• EKN utfärdade garantier till ett värde av 23,2 miljarder kronor (19,5 miljarder kronor). 

• Antalet affärer som EKN garanterade är fler än föregående år. Under perioden ställde  
EKN ut garantier i 890 nya affärer (814 nya affärer).

• Skadereserveringarna har ökat för en större telekomaffär i Indien.  
En ny större skadeaffär har tillkommit och gäller ett gruvprojekt i Armenien. 

• En återvinning på 109 miljoner kronor har gjorts i en chilensk bussaffär.

• Periodens resultat uppgick till 452 miljoner kronor (480 miljoner kronor).  
Minskningen beror främst på lägre upplösning av avsättningar för skador under perioden 



PERIODENS GARANTIGIVNING
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Garantierna fortsätter att öka
Det råder ett högt tryck i verksamheten. EKN ställde ut fler nya garantier och fler garantiutfästelser än 
under första tertialet föregående år. Garantivolymen har ökat med 19 procent och utfästelsevolymen 
med 21 procent. Antalet små och medelstora företag som använder EKN fortsätter att öka.

EKN utfärdade garantier till ett värde av 
23,2 miljarder kronor (19,5 miljarder kronor). 
Garantigivningen ligger på en högre nivå, vilket 
delvis förklaras av en enskilt mycket stor affär. 
Även garantiutfästelser har ökat, i antal och 
volym.

För första gången någonsin ställde EKN ut en 
utfästelse för export till Surinam. I affären ingår 
flera svenska företag inom jordbrukssektorn som 
underleverantörer med ett svenskt företag som 
samordnare.

PÅBÖRJAD LANSERING AV NYA VILLKOR

I början av året lanserade EKN nya tilläggsvillkor 
för leverantörskreditgarantin. De nya villkoren 
gäller när banken köper en fordran eller tar 
en fordran i pant och garantitagaren överlåter 
rättigheterna under garantin till banken. De nya 
villkoren ger banken en bättre rätt till ersättning 
och utgör en del av lanseringen av nya allmänna 
villkor.

FLER SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Antalet små och medelstora företag som 
använder EKN fortsätter att öka och kunderna 
i detta segment använder EKN i allt fler affärer. 
Garantivolymen för små och medelstora företag 
ökade till en dryg miljard kronor från 680 miljoner 
kronor. Ökningen beror dels på handelshus som 
använder EKN allt mer, dels på nya kunder 
som använder EKN:s nya lösning för innovativa 
företag. Lösningen innebär att EKN täcker 80 
procent av bankens risk när banken ger företaget 
rörelsekredit. 

EKN hade flera kunder i segmentet jämfört med 
samma period föregående år och antalet affärer 
ökade till 890 jämfört med 814. 

NYA SKADOR

Under perioden har EKN påbörjat 
skadeutbetalning i en affär avseende utrustning 
till en gruva i Armenien. Betalningsproblemen 
uppkom föregående år och avsättningar gjordes 
då för kommande skadeutbetalningar. I en större 
telekomaffär till Indien har EKN sedan tidigare 
betalat ut skadeersättning och under perioden ökat 
avsättningar för kommande skadeutbetalningar.

ÅTERVINNING

Under flera år har EKN gjort skadeutbetalningar 
för utebliven betalning i en bussaffär i Chile. 
Under 2018 gjordes en betydande återvinning i 
affären och under första tertialet 2019 gjordes 
ytterligare återvinning. 

AFFÄRER MED RISK FÖR MILJÖ  
OCH SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden garanterade EKN 19 nya 
A-klassade affärer, 404 B-klassade affärer och 277 
C-klassade affärer av totalt 890 affärer. Utställda 
garantier under perioden var 1,3 miljarder kronor 
för A-klassade affärer, 7,3 miljarder för B-klassade 
affärer och 13,4 miljarder för C-klassade affärer. 
A-klassning innebär en påtaglig risk för miljö 
och social påverkan.  I de A-klassade affärerna 
har EKN särskilt granskat risken för negativ 
påverkan och bedömt hur risken ska hanteras. 
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RESULTATANALYS

God kapacitet och  
starka finanser
EKN:s ram för garantigivningen uppgår till 450 miljarder kronor. Ramutnyttjandet  
ökade under perioden med 8 miljarder kronor till 262 miljarder kronor. 

Periodens resultat uppgick till 452 miljoner kronor 
(480 miljoner kronor).

Periodens intäkter från garantiavgifter ¹ 
uppgick till 607 miljoner kronor (548 miljoner 
kronor). Ökningen beror främst på högre inkomst 
av garantiavgifter för perioden. Periodens 
försäkringsersättningar² uppgick till minus 283 
miljoner kronor (minus 135 miljoner kronor.) 

Avsättningar för skador i redan kända 
problemaffärer har minskat och återvinningar 
under perioden har ökat. 

Trots att intäkter av garantiavgifter var något 
högre blev resultatet ändå något lägre på grund av 
högre försäkringsersättningar. Upplösningen av 
avsättningar för skador har varit lägre. 

EKN har fortsatt en stark finansiell 
ställning efter många år med positivt resultat. 
Ramutnyttjandet 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 2019 januari – april 2018

Intäkter garantiavgifter 607 548

Övriga intäkter 1 9

Försäkringsersättningar -283 -495

Driftskostnader -86 -75

Rörelseresultat 238 347

Finansiella poster 214 132

PERIODENS RESULTAT 452 480

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 
 Belopp i mkr 2019-04-30 2018-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 6 8 

Finansiella anläggningstillgångar 26 156 26 117 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 706 757 

Övriga fordringar och periodavgräsningsposter 173 172 

Kassa och bank 8 066 7 753 

SUMMA TILLGÅNGAR 35 107 34 806 
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Eget kapital 24 315 23 863 

Skuld till staten 59 135 

Avsättningar 9 685 9 803 

Övriga skulder och periodavgränsningsposter 1 048 1 005

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 107 34 806 



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, 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.


