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Perioden i korthet
Garantivolymen låg något över motsvarande period föregående år och antal nya affärer något under. 
Under slutet av perioden ökade efterfrågan på EKN kraftigt, som en följd av företagens ökande behov 
av rörelsekredit och EKN:s tillfälliga lösningar under krisen.

Nya affärer och resultat januari – april 2020 januari – april 2019

Nya garantiutfästelser, mkr 120 648 18 513

Nya garantiutfästelser, antal 739 771

Nya affärer, garantivolym mkr 28 420 23 232

Nya affärer, antal 672 890

Skadeutbetalningar, mkr 698 618

Resultat, mkr 175 452
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Utestående exponering och ackumulerat resultat 2020-04-30 2019-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr 198 940 118 848

Utestående garantier, mkr 210 801 195 862

Eget kapital, mkr 25 105 24 930

• Med anledning av covidkrisen började EKN under mars månad att erbjuda rörelsekreditgarantier 
till stora företag. Under perioden inkom 61 ansökningar och EKN ställde ut 20 garantiutfästelser 
om 105,5 miljarder kronor.

• Covidkrisen har lett till ett ökat behov av betalningsanstånd och därmed garantiförlängningar. 
I slutet av perioden hade 144 ansökningar om EKN:s medgivande till anstånd kommit in, 
för affärer på totalt 3,3 miljarder kronor. 

• Skadereglering inleddes i en större affär till en gruva, med sedan tidigare kända problem.

• Periodens skadeutbetalningar avsåg affärer där reserveringar gjorts tidigare.

• Periodens resultat uppgick till 175 miljoner kronor.
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Hög efterfrågan på 
EKN:s krisåtgärder
Under januari, februari och första veckan i mars var verksamheten på samma höga nivå 
som 2019. När Covid-19 ledde till globala nedstängningar utökade EKN snabbt ordinarie 
verksamhet med ett antal tillfälliga krislösningar. Efterfrågan ökade snabbt.

Under årets första tertial uppgick garantivolymen 
till 28,4 miljarder kronor, jämfört med 23,2 
miljarder kronor föregående år. En enskild 
mycket stor affär utgör en omfattande andel av 
garantivolymen. Antalet nya affärer minskade 
till 672, från 890. En förändring, som innebär 
att vissa garantier förnyas vartannat i stället för 
varje år, förklarar knappt hälften av minskningen.

Efterfrågan på EKN:s tillfälliga krislösningar 
ledde till en mycket stor ökning av garanti
utfästelser, som förväntas leda till ökad garanti
volym under nästa tertial. 

SNABBA KRISLÖSNINGAR

EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekredit
garanti för stora företag, en garanti som endast 
efterfrågas i kristider. Den täcker 75 procent av 
bankens risk vid rörelsefinansiering till stora 
företag. Efterfrågan har varit mycket stor. EKN 
ställde under april ut 20 garantiutfästelser om 
105,5 miljarder kronor, vilket är mer än under hela 
finanskrisen 2009–2010. 

I det ordinarie utbudet har EKN en rörelse
kreditgaranti för små och medelstora företag, 
som täcker 50 procent av bankens risk. Den 
täckningsgraden är nu höjd till 80 procent, för 
att underlätta för företagen att få lån. Antalet 
ansökningar om rörelsekreditgaranti från små och 
medelstora företag har fördubblats. 

EKN kan tillfälligt garantera betalningsrisken 
i leverantörskrediter under två år till 
höginkomstländer. Normalt är det endast privata 
kreditförsäkrare som gör det. EKN öppnade 
upp för denna möjlighet i slutet av april, då 
ett trettiotal ansökningar kom in på totalt 192 
miljoner kronor.

STÖRSTA GARANTERADE PRIVATA 
AFFÄREN NÅGONSIN

De senaste åren har EKN garanterat ett antal 
mycket stora affärer till privata köpare. Under 
perioden garanterade EKN ytterligare en mycket 
stor affär, som står för en betydande del av 
periodens garantigivning och är den största som 
EKN har ställt ut till en privat köpare.

FLER ANSÖKNINGAR OM BETALNINGSANSTÅND

EKN:s garantitagare har i och med krisen 
haft kunder som inte har kunnat betala 
enligt avtal. När garantitagare vill godkänna 
betalningsanstånd ansöker de om EKN:s 
medgivande till det. I början av maj hade 144 
ansökningar kommit in, för affärer på totalt 3,3 
miljarder kronor.

SKADOR OCH ÅTERVINNINGAR

De skadeutbetalningar som gjorts under perioden 
har gällt sedan tidigare kända problem i affärer 
där skadereserveringar redan gjorts. En stor affär 
till en gruva har börjat skaderegleras. 

Återvinningar har fortsatt att göras för skador i 
bussaffärer. EKN har också erhållit 282 miljoner 
kronor i ersättningar från återförsäkringar.

AFFÄRER MED RISK FÖR MILJÖ 
OCH SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden januari till april 2020 garanterade 
EKN 15 stycken nya Aklassade affärer, 338 
Bklassade affärer och 197 Cklassade affärer 
av totalt 672 affärer. Offererad garantivolym 
för affärerna var 0,9 miljarder kronor för 
de Aklassade, 20,9 miljarder kronor för de 
Bklassade och 1,8 miljarder kronor för de 
Cklassade. Aklassning innebär en påtaglig risk 
för miljö och social påverkan, Bklassning en viss 
risk, Cklassning ringa eller ingen risk.
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RESULTATANALYS

God kapacitet och  
starka finanser
EKN:s ram för garantigivningen uppgår till 450 miljarder kronor. Ramutnyttjandet ökade 
under perioden till 322 miljarder kronor, jämfört med 272 miljarder kronor vid årsskiftet. 
EKN har en stark finansiell ställning.

Periodens intäkter från garantiavgifter ¹ uppgick 
till 318 miljoner kronor (607 miljoner kronor). 
Minskningen beror främst på betydligt lägre 
positiv effekt av periodisering av avsättning för ej 
intjänade garantiavgifter och kvardröjande risker. 
Periodens försäkringsersättningar² uppgick till 
minus 292 miljoner kronor (minus 341 miljoner 
kronor.) Utbetalning av försäkringsersättningar 
är fortsatt höga, men utbetalningarna avser 
huvudsakligen redan reserverade skador.

Det finansiella resultatet minskade jämfört med 
samma period föregående år och uppgick till 167 
miljoner kronor (214), vilket huvudsakligen beror 
på högre räntekostnader.

Periodens resultat uppgick till 175 miljoner 
kronor (452 miljoner kronor). Minskningen beror 
på ett negativt finansiellt resultat.

EKN har fortsatt en stark finansiell 
ställning efter många år med positivt resultat. 
Ramutnyttjandet lämnar ett utrymme på nära 
130 miljarder kronor. Regeringen har föreslagit 
riksdagen att utöka kapaciteten genom att höja 
ramen till 500 miljarder kronor.

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 2020 januari – april 2019

Intäkter garantiavgifter 318 607

Övriga intäkter 0 1

Försäkringsersättningar 110 -283

Driftskostnader -87 -86

Rörelseresultat 342 238

Finansiella poster -167 214

PERIODENS RESULTAT 175 452

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 
 Belopp i mkr 2020-04-30 2019-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 3 4 

Finansiella anläggningstillgångar 27 699 27 101 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 428 552 

Övriga fordringar och periodavgränsningsposter 156 174 

Kassa och bank 6 592 6 915 

SUMMA TILLGÅNGAR 34 877 34 745 
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Eget kapital 25 105 24 930 

Skuld till staten 41 160 

Avsättningar 8 840 8 703 

Övriga skulder och periodavgränsningsposter 890 951

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 877 34 745



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.


