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Perioden i korthet

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

Nya garantiutfästelser, mkr 186 477 40 703

Nya garantiutfästelser, antal 1 464 1 577

Nya affärer, garantivolym mkr 104 171 41 100

Nya affärer, antal 1 330 1 505

Skadeutbetalningar, mkr 1 066 1 222

Resultat, mkr 199 586

• EKN ställde ut ordinarie garantier för 52,1 miljarder kronor, jämfört med 
41,1 miljarder kronor motsvarande period 2019.

• Med anledning av krisen började EKN att erbjuda rörelsekreditgarantier till stora 
företag. Under perioden ställde EKN ut 46 garantiutfästelser om 135,6 miljarder 
kronor för denna tillfälliga lösning. Av dessa har 26 garantier ställts ut med en 
garantivolym på totalt 52,1 miljarder kronor.

• EKN:s garantiram höjdes till 500 miljarder kronor som en krisåtgärd.

• Under perioden tog EKN emot 290 anståndsansökningar, för affärer på totalt 
4,2 miljarder kronor, på grund av pandemin.

• Periodens skadeutbetalningar gällde främst affärer som EKN tidigare gjort 
skadereserveringar för.

• Periodens resultat uppgick till 199 miljoner kronor, jämfört med 586 miljoner kronor.
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Utestående exponering och ackumulerat resultat 2020-08-31 2019-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr 197 165 118 848

Utestående garantier, mkr 254 222 195 862

Eget kapital, mkr 25 129 24 930
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PERIODENS GARANTIGIVNING

Ökad ordinarie verksamhet 
plus omfattande krisåtgärder
Den ordinarie garantiverksamheten ökade med 27 procent till 
52,1 miljarder kronor, jämfört med 41,1 miljarder kronor motsvarande 
period 2019. Den tillfälliga krisåtgärden med rörelsekreditgarantier 
för stora företag uppgick till 52,1 miljarder kronor. 

I kristider ökar behovet av EKN. Garantierna 
används i fler affärer. Många av EKN:s kunder 
är dessutom verksamma i branscher som 
inte påverkats negativt i så stor utsträckning 
av pandemin. Exporten av maskiner, 
industriutrustning och fordon har kunnat fortgå. 
Exporten inom medicin och sjukvårdsutrustning 
har haft uppsving. Utrullningen av 5G hos 
höginkomstländernas telekomoperatörer har 
fortsatt.

KRISEFFEKTER

Den långvariga trenden med ökande svensk 
export bröts abrupt när svenska företags 
största marknad, Europa, började stänga ner i 
slutet av februari. Jämfört med vårmånaderna 
2019 minskade den svenska exporten i 
april med 16,9 procent och i maj med 25,8 
procent. Den omedelbara effekten på EKN:s 
verksamhet utgjordes av många ansökningar 
om betalningsanstånd och en efterfrågan från 
de stora företagen på rörelsekreditgarantier. 
Riksdagen beslutade, på regeringens förslag om 
en höjning av garantiramen till 500 miljarder 
kronor, från 450 miljarder kronor.

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. Under perioden tog EKN 
emot 290 anståndsansökningar på grund av 
pandemin, för affärer på totalt 4,2 miljarder 
kronor. Behovet av betalningsanstånd har 
gällt både små och medelstora företags 
rörelsefinansiering och betalningar från stora 

företags internationella kunder. Exempelvis 
har projekt senarelagts och därmed också 
betalningarna. EKN:s erfarenhet är att anstånd 
ofta är en effektiv åtgärd för att undvika skador.

STORA FÖRETAGS BEHOV 
AV RÖRELSEFINANSIERING

I inledningen av krisen tog många större företag 
kontakt med EKN och frågade efter EKN:s 
riskdelning med banken, för att få tillgång till 
rörelsefinansiering. Normalt erbjuds den typen 
av riskdelning enbart till små och medelstora 
företag. En del av företagen hade erfarenhet 
av denna krisåtgärd från finanskrisen 2008 
– 2010 men många företag som inte tidigare 
varit kund hos EKN tog också kontakt. Redan 
i april hade EKN ställt ut 20 utfästelser om 
totalt drygt hundra miljarder kronor för 
rörelsekreditgarantier för stora företag. Totalt till 
och med augusti ställde EKN ut 46 utfästelser om 
totalt 135,6 miljarder kronor för denna lösning. 
Av dessa har 26 garantier ställts ut med en 
garantivolym på totalt 52,1 miljarder kronor.

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS BEHOV 
AV RÖRELSEFINANSIERING

I det ordinarie utbudet har EKN en 
rörelsekreditgaranti för små och medelstora 
företag, som täcker 50 procent av bankens 
risk. Som en krisåtgärd för dessa företag höjde 
EKN täckningsgraden till 80 procent, för att 
underlätta för företagen att få lån. Antalet 
rörelsekreditgarantier för små och medelstora 
företag ökade under perioden med 20 procent.

Övriga garantier för små och medelstora 
företag minskade något. Antalet affärer som 
EKN garanterat för dessa kunder minskade 
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PERIODENS GARANTIGIVNING

till 411 från 463, jämfört med motsvarande period 
2019. Samtidigt är fler företag i denna kategori 
kund hos EKN, 330 jämfört med 314. 

KORTA RISKTIDER FÖR AFFÄRER 
TILL HÖGINKOMSTLÄNDER

Ytterligare en krisåtgärd blev möjlig i och 
med en tillfällig förändring i EU:s regelverk. 
EKN kan tillfälligt garantera korta risker 
i leverantörskrediter till höginkomstländer. 
Normalt är det endast privata kreditförsäkrare 
som gör det. EKN öppnade upp för denna 
möjlighet i slutet av april och garanterade under 
perioden 38 affärer på totalt 85 miljoner kronor 
för både mindre och större företag.

SKADOR OCH ÅTERVINNINGAR

Trots krisen har EKN inte haft en ökning av 
nya skador. Periodens skadeutbetalningar gällde 
främst sedan tidigare kända problem. EKN 
har tidigare gjort skadereserveringar för dessa 
affärer och skadeutbetalningarna påverkade 
därmed inte periodens resultat i någon betydande 
utsträckning.

EKN har fortsatt framgångsrikt gjort 
återvinningar för tidigare skador i bussaffärer. 
Sedan mars månad har skadeförebyggande 
arbete och åtgärder för att få återvinningar varit 
svåra att genomföra. Det har inte gått att resa 
och besöka de parter som EKN och garantitagare 
har fordringar på. Nedstängda domstolar och 
myndigheter i vissa länder har också utgjort 
hinder. 

AFFÄRER MED RISK FÖR MILJÖ 
OCH SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden januari till augusti 2020 
garanterade EKN 40 nya A-klassade affärer, 637 
B-klassade affärer och 369 C-klassade affärer 
av totalt 1 330 affärer. Offererad garantivolym 
för affärerna var 1,9 miljarder kronor för 
de A-klassade, 25,4 miljarder kronor för de 
B-klassade och 21,9 miljarder kronor för de 
C-klassade. A-klassning innebär en påtaglig risk 
för miljö och social påverkan, B-klassning en viss 
risk, C-klassning ringa eller ingen risk.
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RESULTATANALYS

Höjd garantiram och 
starka finanser
EKN:s ram för garantigivningen höjdes under perioden och uppgår 
till 500 miljarder kronor. Ramutnyttjandet ökade under perioden 
till 370 miljarder kronor, jämfört med 272 miljarder kronor vid årsskiftet. 

Periodens resultat uppgick till 199 miljoner 
kronor (586 miljoner kronor). Intäkter från 
garantiavgifter¹ uppgick till 438 miljoner 
kronor (572 miljoner kronor). Några större 
affärer under perioden medförde att inkomst för 
garantiavgifter för perioden ökade och uppgick 
till 1 025 miljoner kronor (726 miljoner kronor). 
Av samma anledning ökade avsättningar för 
ej intjänade premier och kvardröjande risker, 
jämfört med föregående år och uppgick till minus 
533 miljoner kronor (minus 141 miljoner kronor).  

Periodens försäkringsersättningar² uppgick till 
4 miljoner kronor (minus 332 miljoner kronor).  
Utbetalning av skadeersättningar uppgick 
till minus 1 044 miljoner kronor (minus 1 201 
miljoner kronor) och avsåg affärer där reservering 
gjorts tidigare. Förändring i avsättningar för 
skador är fortsatt positiv på grund av att inga nya 
stora skador tillkommit. Återvinningar minskade 
under perioden på grund av reserestriktioner och 
stängda domstolar.

Periodens resultat är lägre än motsvarande 
period föregående år på grund av lägre 
garantiavgifter och lägre finansiellt resultat.

EKN har fortsatt en stark finansiell 
ställning efter många år med positivt resultat. 
Ramutnyttjandet lämnar ett utrymme på nära 
130 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

Belopp i mkr januari – augusti 2020 januari – augusti 2019

Intäkter garantiavgifter 438 1 186

Övriga intäkter 1 1

Försäkringsersättningar 4 -332

Driftskostnader -162 -166

Rörelseresultat 281 689

Finansiella poster -82 -103

PERIODENS RESULTAT 199 586
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i mkr 2020-08-31 2019-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 2 3 

Finansiella anläggningstillgångar 27 657 27 101 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 432 552 

Övriga fordringar och periodavgränsningsposter 117 174 

Kassa och bank 7 775 6 915 

SUMMA TILLGÅNGAR 35 983 34 745 

Eget kapital 25 129 24 930 

Skuld till staten 144 160 

Avsättningar 9 907 8 703 

Övriga skulder och periodavgränsningsposter 803 952

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 983 34 745

Räntepåverkan har flyttats från ”Intäkter garantiavgifter” till ”Finansiella poster”. Dessa poster är därför pro forma för 2019.



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


