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Garantivolymen uppgick till 49,2 miljarder kronor, jämfört med
52,0 miljarder kronor motsvarande period föregående år.
Nya garantiutfästelser uppgick till 56,7 miljarder kronor, jämfört med
50,8 miljarder kronor motsvarande period föregående år.
Pandemin ledde till ett ökat behov av betalningsanstånd och därmed
garantiförlängningar. Under perioden biföll EKN 61 ansökningar om
garantiförlängningar.
Med anledning av ett undantag i EU:s regler på grund av pandemin, har EKN sedan i
mars 2020 kunnat erbjuda garantier för korta risker i höginkomstländer. Möjligheten
gäller under hela 2021. Under perioden utfärdade EKN 91 garantier om totalt
1 miljard kronor.
Rörelsekreditgarantier för stora företag, som var en tillfällig lösning för att möta
effekterna av pandemin, upphörde vid halvårsskiftet. Under perioden då garantierna
erbjudits, mars 2020 – juni 2021, har totalt 41 garantier om totalt 61 miljarder kronor
ställts ut till förmån för 27 exportföretag. Den verksamheten ingår inte
i sammanställningarna i denna rapport.
Periodens skadeutbetalningar uppgick till 0,4 miljarder kronor, jämfört med
1,0 miljarder kronor.
Periodens resultat uppgick till 1 000 miljoner kronor, jämfört med 200 miljoner
kronor.

Nya affärer och resultat
Nya garantiutfästelser, mkr

januari–augusti 2020

56 727

50 798

Nya garantiutfästelser, antal

1 385

1 395

Nya affärer, garantivolym mkr

49 241

52 041

1 136

1 304

442

1 044

1 050

199

2021-08-31

2020-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr

134 407

136 344

Utestående garantier, mkr

208 548

184 330

25 761

24 712

Nya affärer, antal
Skadeutbetalningar, mkr
Resultat, mkr

Utestående exponering och ackumulerat resultat

Eget kapital
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PERIODENS GARANTIGIVNING

Stora affärer
i början av perioden
Garantivolymen uppgick till 49,2 miljarder kronor, fem procent lägre
än de första åtta månaderna 2020. Fyra mycket stora affärer i början
av året står för en stor del av garantivolymen.

I början av året garanterade EKN några mycket
stora affärer inom förnybar energiutvinning,
järnväg och telekom. Under sommaren tillkom
garantier i en större affär till ett rederi
med p
 assagerartrafik. På tertialbasis är
garantivolymens minskning på fem procent inom
sedvanlig variation.
Av p
 eriodens garantivolym på 49,2 miljarder
kronor stod cirka 50 procent för affärer till
höginkomstländer inom OECD. Telekom, men
också projekt inom förnybar energi, förklarar
det. På andra plats med cirka 20 procent kommer
garantigivning för affärer till Afrika, med affärer
inom förnybar energi och järnväg.
OECD och Afrika kan komma att fortsätta
dominera garantigivningen. Periodens utfästelser
uppgick till 56,7 miljarder kronor, innefattande
telekom och rederiverksamhet inom OECD och
järnväg och sjukhus i Afrika.
ALLT FLER SME-KUNDER

Antalet SME-kunder ökade till 334, jämfört med
308 motsvarande period föregående år. Garanti
volymen för SME-kunderna uppgick till 1,6
miljarder kronor, jämfört med 1,9 miljarder kronor.
Utfästelser uppgick till 2,1 miljarder kronor,
jämfört med 1,9 miljarder kronor. Antalet nya
garanterade affärer för SME-kunderna har sjunkit
till 353, från 411. En förklaring är att efterfrågan
på rörelsekreditgarantier sjönk under slutet av
perioden, på grund av god tillgång på finansiering.
MINSKAT BEHOV AV BETALNINGSANSTÅND

Behovet av betalningsanstånd hos
exportföretagens kunder, som uppstod som en
effekt av pandemin, har succesivt minskat under
perioden. När garantitagare vill godkänna
betalningsanstånd ansöker de om EKN:s
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medgivande till det. Behovet av anstånd finns kvar
men har minskat till 61 medgivanden jämfört med
267 motsvarande period föregående år.
SKADOR OCH ÅTERVINNINGAR

Skadeutbetalningarna har sjunkit till en låg nivå,
efter att ha legat på en hög nivå under ett par år,
på grund av några större skador i bussaffärer
och en kraftaffär. Merparten av ersättningarna
har nu betalats ut. Ingen ny större skada tillkom
under perioden och endast en tillkom under 2020.
Skadeutbetalningarna uppgick till 0,4 miljarder
kronor.
Periodens återvinningar innefattar bussaffärer
och den affär i Zambia där skada uppkom förra året.
AFFÄRER MED RISK FÖR MILJÖ
OCH SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden garanterade EKN 40 nya affärer
till A-klassade, 617 affärer till B-klassade och
323 affärer till C-klassade verksamheter. O
 ffererad
garantivolym för affärerna var 14,8 miljarder kronor
för A-klassade, 19,4 miljarder kronor för B-klassade
och 2,0 miljarder kronor för C-klassade verksam
heter. A-klassning innebär en påtaglig risk för
miljö och social påverkan, B-klassning en viss risk,
C-klassning ringa eller ingen risk.
Vid årets början hade EKN utestående utfästelser
avseende export av utrusning till två statliga
gaskraftverk i Belarus. Utfästelserna var förenade
med krav på mänskliga rättigheter i projekten,
utifrån situationen i landet. Då landets regim allt mer
systematiskt använde statliga företag som redskap
för förtryck och då EKN fick in information om
kränkningar av mänskliga rättigheter i de specifika
projekten, beslöt EKN att inte ställa ut garantier.
EKN bedömde att det saknades förutsättningar för
projekten att leva upp till de ställda kraven.
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RESULTATANALYS

God kapacitet
och starka finanser
Med ett resultat på en miljard kronor stärkte EKN ytterligare sin finansiella
ställning. Ramutnyttjandet låg vid periodens slut på 333,2 miljarder kronor,
inklusive rörelsekreditgarantier för stora företag, den tillfälliga krislösningen.

Periodens resultat på 1,0 miljarder kronor är
betydligt högre än föregående års motsvarande
period, 0,2 miljarder kronor, vilket förklaras av högre intäkter för flera stora affärer under perioden.
Redovisning av rörelsekreditgarantier för stora
företag kommer att redovisas separat till staten
när alla affärer är avslutade och slutredovisade.
Resultateffekten av dem är eliminerad från EKN:s
redovisning och redovisas på ett konto som skuld
till staten.
GARANTIAVGIFTER *1

Intäkter från garantiavgifter uppgick till
1 352 miljoner kronor (438 miljoner kronor).
Ökningen beror huvudsakligen på premier för
garantier avseende flera stora affärer. Av samma
anledning ökade avsättningar för ej intjänade
premier och kvardröjande risker och uppgick till
minus 978 miljoner kronor (minus 533 miljoner
kronor).
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR *2

Försäkringsersättningarna uppgick till minus
310 (4) miljoner kronor under året. Utbetalning
av skadeersättning minskade och uppgick till
442 (1 044) miljoner kronor. Avsättningar för
merparten av dessa affärer har gjorts tidigare
och utbetalningarna följer avsättningarna. Inga
nya större skador har inträffat under perioden.
Förändring av avsättningar för skador uppgick

till 44 miljoner kronor, jämfört med 655 miljoner
kronor föregående år.
UTESTÅENDE GARANTIER OCH UTFÄSTELSER

EKN:s utestående garantier i ordinarie
verksamhet uppgick vid periodens slut till 208
548 miljoner kronor, jämfört med 184 330 miljoner
kronor vid årsskiftet. Utestående utfästelser
vid periodens slut uppgick till 134 407 miljoner
kronor, jämfört med 136 344 miljoner kronor vid
årsskiftet.
RAMUTNYTTJANDE

EKN:s ram för garantigivningen uppgår till 500
miljarder kronor. När ramutnyttjandet beräknas
ingår hundra procent av garantierna och femtio
procent av utfästelserna. Den tillfälliga kris
lösningen, rörelsekreditgarantier för stora företag,
ingår. Den sista augusti 2021 uppgick u
 tnyttjandet
av exportkreditramen till 333 211 miljoner
kronor, jämfört med 373 145 miljoner kronor vid
årsskiftet. För investeringskreditgarantier har
EKN en separat ram. En utestående investerings
kreditgaranti avslutades under perioden och
ramen är nu inte utnyttjad.
EKN har fortsatt en stark finansiell
ställning efter många år med positivt resultat.
Ramutnyttjandet lämnar ett utrymme på
166 789 miljoner kronor.

Intäkter från garantiavgifter utgörs av avgiftsinkomster, förändringen i avsättningar för ej intjänade
garantiavgifter och kvardröjande risker samt effekterna av återförsäkring.
1)

Försäkringsersättningarna är den beräknade slutliga kostnaden för EKN efter att hänsyn tagits till
reserveringar, utbetalningar och återvinningar.
2)
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Resultat- och balansräkning
i sammandrag

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i mkr
Intäkter garantiavgifter
Övriga intäkter

januari–augusti 2021

januari–augusti 2020

1 352

438

1

1

Försäkringsersättningar

-310

4

Driftskostnader

-175

-162

Rörelseresultat

869

281

181

-82

1 050

199

2021-08-31

2020-12-31

1

2

28 519

27 223

357

403

Finansiella poster
PERIODENS RESULTAT

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i mkr
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar
Övriga fordringar och periodavgränsningsposter

107

98

8 246

7 509

SUMMA TILLGÅNGAR

37 230

35 235

Eget kapital

25 761

24 712

Kassa och bank

Skuld till staten
Avsättningar
Övriga skulder och periodavgränsningsposter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

462

290

10 399

9 477

608

756

37 230

35 235
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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.

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

