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JANUARI – AUGUSTI

Delårsrapport



Perioden i korthet

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

Nya garantiutfästelser, mkr 40 703 31 207

Nya garantiutfästelser, antal 1 577 1 527

Nya affärer, garantivolym mkr 41 100 45 321

Nya affärer, antal 1 505 1 374

Skadeutbetalningar, mkr 1 222 926

Resultat, mkr 586 931
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Utestående exponering och ackumulerat resultat 2019-08-31 2018-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr 88 288 94 769

Utestående garantier, mkr 208 039 193 295

Eget kapital 24 449 23 863

• EKN utfärdade garantier till ett värde av 41,1 miljarder kronor (45,3 miljarder kronor).

• Under perioden ställde EKN ut garantier i 1 505 nya affärer (1 374 nya affärer).

• Skadeutbetalningarna har ökat, men påverkar inte resultatet då avsättningar gjorts tidigare.

• Allt fler små och medelstora företag använder EKN.

• En lösning har lanserats, för att möta bankernas nya kapitaltäckningsregler.

• Periodens resultat uppgick till 586 miljoner kronor (931 miljoner kronor). 

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.



PERIODENS GARANTIGIVNING
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USA, vindkraft  
och stora projekt
Garantivolymen uppgick till 41,1 miljarder kronor och minskade med tio procent jämfört med 
 motsvarande period 2018. Jämfört med tidigare år är garantigivningen fortsatt på en hög nivå.  
Under motsvarande period 2018 fördubblades garantivolymen, jämfört med 2017. 

En ny stor affär i USA bidrog till att hålla kvar 
garantivolymen på en hög nivå. Bidragande var 
också en stor affär avseende export till ett vind-
kraftsprojekt.

Garantivolymen var störst i OECD:s högin-
komstländer, vilket främst förklaras av den stora 
affären i USA. Den näst största regionen är Latin-
amerika, där korta affärer dominerar. I Asien har 
garantivolymen fördubblats jämfört med samma 
period föregående år. Telekomaffärer och export av 
fordon bidrar till det.   

FÖRETAG MED HELHETSANSVAR VÄLJER  
SVENSKA LEVERANTÖRER

EKN har allt oftare kontakt med så kallade EPC-
contractors. Förkortningen står för ”Engineering, 
Procurement and Construction”. Dessa företag tar 
ett helhetsansvar för stora projekt och köper då in 
varor och tjänster från ett stort antal leverantörer 
i olika länder. Sverige har attraktiva leverantörer 
för dessa projekt och företagens erbjudanden 
stärks upp med finansieringslösningar från EKN 
och SEK, Svensk Exportkredit. Periodens ökning 
av garantiutfästelser till 40,7 miljarder kronor, 
förklaras delvis av detta. 

FLER SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG  
ANVÄNDER EKN

Garantigivningen för små och medelstora företag 
ökade, både avseende antal affärer, affärsvolym 
och antal kunder. Under perioden var 314 små 
och medelstora företag kunder hos EKN, jämfört 
med 267 motsvarande period föregående år. 
Garantivolymen ökade till 2,0 miljarder kronor, 
jämfört med 1,3 miljarder föregående år.  Antalet 
affärer ökade till 497 från 410.

AFFÄRER MED RISK FÖR MILJÖ  
OCH SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden garanterade EKN 35 nya 
A-klassade affärer, 693 B-klassade affärer och 
442 C-klassade affärer av totalt 1 505 affärer. 
Utställda garantier under perioden var 6,5 
miljarder kronor för A-klassade affärer, 13,9 
miljarder för B-klassade affärer och 17,9 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. 

Antalet A-klassade affärer har ökat, bland 
 annat beroende på att EKN från och med juli 2018 
klassar samtliga affärer till fossil energiutvinning 
som A, på grund av den negativa klimatpåverkan. 

LÖSNING FÖR ATT MÖTA  
KAPITALTÄCKNINGSREGLER

EKN har infört en möjlighet att på vissa 
villkor ge garantitagare i affärer med kredittid 
överstigande sju år en rätt till skadereglering i 
förtid. Bankernas kapitaltäckningsregler gällande 
”nödlidande exponering” och värderingen av 
statliga exportkreditgarantier, har gjort detta 
tillägg efterfrågat. 
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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 268 miljarder kronor, jämfört med 254 miljarder kronor vid årsskiftet.

Periodens resultat uppgick till 586 miljoner kronor 
(931 miljoner kronor). 

Periodens intäkter från garantiavgifter ¹ uppgick 
till 572 miljoner kronor (930 miljoner kronor). 
Minskningen beror främst på förändringen i 
avsättning för ej intjänade garantiavgifter för 
perioden. Periodens försäkringsersättningar² 
uppgick till minus 332 miljoner kronor (minus 197 
miljoner kronor.) 

Avsättningar för skador i redan kända 
problemaffärer är oförändrade, men återvinningar 
under perioden har ökat. 

Periodens resultat är lägre än motsvarande 
period föregående år på grund av lägre 
garantiavgifter, högre försäkringsersättningar och 
driftkostnader. Det finansiella resultatet är högre 

än föregående år, 511 miljoner kronor jämfört med 
326 miljoner kronor. 

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 – augusti 2019 januari – augusti 2018

Intäkter garantiavgifter 572 930

Övriga intäkter 1 21

Försäkringsersättningar -332 -197

Driftskostnader -166 -150

Rörelseresultat 75 605

Finansiella poster 511 326

PERIODENS RESULTAT 586 931

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 
 Belopp i mkr 2019-08-31 2018-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 5 8

Finansiella anläggningstillgångar 28 475 26 117

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 678 757

Premiefordringar och övriga fordringar 30 37 

Periodavgränsningsposter 130 134

Kassa och bank 6 249 7 753 

SUMMA TILLGÅNGAR 35 568 34 806 
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Eget kapital 24 449  23 863

Skuld till staten 94  135 

Avsättningar 9 787  9 803  

Övriga skulder 1221 990

Periodavgränsningsposter 16  15 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 568 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.


