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JANUARI – AUGUSTI

Delårsrapport



Perioden i korthet

Nya affärer och resultat januari – augusti 2018 januari – augusti 2017

Nya utfästelser, mkr 31 207 69 601

Nya utfästelser, antal 1 527 1 569

Nya affärer, mkr 45 321 22 848

Nya affärer, antal 1 374 1 433

Skadeutbetalningar, mkr 926 560

Resultat, mkr 931 793
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Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Utestående exponering o ackumulerat resultat 2018-08-31 2017-12-31

Utestående utfästelser, mkr  74 648 92 713

Utestående garantier, mkr 205 825 184 850

Eget kapital 23 791 22 860

•  Utfärdade garantier uppgick till 45,3 miljarder kronor (22,8 miljarder). EKN garanterade   
  fler affärer och större garantivolym till små och medelstora företag. Även antal utfästelser och  
  utfästelsevolymen ökade.

•  Antalet garanterade affärer minskade då EKN ställde ut färre rembursgarantier för exportaffärer  
  till Iran. USA:s handelssanktioner mot Iran bromsar in den svenska exporten till landet.

•  EKN tecknade avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en garantiram om  
  2,0 miljarder kronor till förmån för innovativa små och medelstora företag. 

•  Den negativa utvecklingen i Turkiet föranledde en nedgradering av landet till landriskklass 5 och  
  en ökad riskreservering med 50 miljoner kronor. 

•  Periodens resultat uppgick till 931 miljoner kronor (793 miljoner).

Två av EKN:s genom tiderna största garantier avseende privata köpare ställdes ut under perioden, 
vilket fördubblade garantivolymen.



PERIODENS GARANTIGIVNING

3

Fördubblad garantivolym
Periodens garantivolym ökade med över hundra procent jämfört med motsvarande period föregående 
år. Ökningen beror främst på två stora telekomaffärer till USA. Antalet garanterade affärer har minskat 
något beroende på betydligt färre Iran-affärer.

Den kraftiga ökningen av garantivolymen är 
fortsättningen på den kraftiga ökningen av 
utfästelsevolymen motsvarande period föregående 
år. År 2017 ställde EKN ut utfästelser för de två 
största affärerna någonsin till privata köpare, i 
EKN:s historia. Dessa affärer har nu genomförts 
och utfästelserna har under 2018 övergått till 
utfärdade garantier. Garantierna ökade till 45,3 
miljarder kronor (22,8 miljarder). Utfästelserna 
minskade till 31,2 miljarder kronor (69,6 miljarder). 
 
IRAN-AFFÄRER MINSKAR 

I maj återinfördes USA:s handelssanktioner mot 
Iran. EKN erbjuder fortfarande möjligheten att 
garantera Iran-affärer, men då det är svårt att lösa 
frågan om hur betalningar ska kunna ske från Iran 
blir det i praktiken svårt att genomföra affärer. 
 Antalet garanterade affärer uppgick till 1 374 
stycken (1 433). EKN garanterade fler affärer för 
handelshus och större företag, men färre Iran-affärer.

ÖKNING FÖR SME

Garantigivningen för små och medelstora företag, 
SME, fortsätter att öka. Garantier för detta 
kundsegment uppgick till 1 339 miljoner kronor 
(1 064 miljoner). Antalet garanterade affärer 
ökade till 407 (379).  Utfästelserna ökade till 1 929 
miljoner (1 146 miljoner) och antalet utfästelser 
ökade till 507 (394). 
 56 små och medelstora företag tillkom som nya 
kunder hos EKN.

SAMARBETE MED EIF OCH ALMI I GÅNG

Många företag har främst behov av finansiering 
och i många affärer är EKN med och delar 
bankens risk på företaget. Genom ett samarbete 
med Europeiska Investeringsfonden (EIF) har 
denna möjlighet utökats, så att bankerna nu 
kan täcka 80 procent av sin risk, när de ger 
rörelsekredit, checkkredit eller investeringskredit 
till innovativa små och medelstora företag. 
Bankerna ligger i startgroparna för att börja 
använda möjligheten för kunders räkning. EKN 
har ställt ut fyra utfästelser.

EKN har också inlett ett samarbete med Almi 
som underlättar för små och medelstora företag 
att belåna sin kundfordran hos Almi när EKN 
täcker betalningsrisken.

FEM ÄNDRADE LANDRISKKLASSER

Under perioden har EKN uppgraderat Vitryssland 
och Kroatien och nedgraderat Turkiet, Zambia och 
Oman. Turkiet är ett av de tio länder där EKN 
har störst riskexponering. Nedgraderingen av 
Turkiet till landriskklass 5 (4) föranledde en ökad 
riskreservering på 50 miljoner kronor.

USA DOMINERAR

Med nära hälften av periodens garantigivning 
för två affärer, dominerar USA och telekom-
branschen. Garantier till Mellanöstern, 4,7 
miljarder kronor, och Afrika, 4,3 miljarder kronor, 
är  i stort sett på samma nivåer som motsvarande 
period föregående år. Garantigivningen till 
Latinamerika har ökat något till 3,5 miljarder 
kronor (2,7 miljarder). 

SKADEUTBETALNINGAR OCH ÅTERVINNINGAR

Skadeutbetalningarna avsåg främst affärer där 
avsättningar redan gjorts. EKN:s engagemang i 
problemaffärer uppgick till 6,4 miljarder kronor vid 
periodens slut.
 Återvinningarna ökade till 306 miljoner kronor 
(108 miljoner).  

ANSVARSFULL HANTERING AV RISKER FÖR MILJÖN 
OCH SOCIAL PÅVERKAN

EKN garanterade 10 nya A-klassade, 289 B-klassade 
och 147 C-klassade affärer. Utställda garantier 
under perioden var 756 miljoner kronor för A-affärer, 
20,8 miljarder kronor för B-affärer och 3,2 miljarder 
kronor för C-affärer. A-klassning innebär en påtaglig 
risk för miljö och social påverkan. I dessa affärer har 
EKN särskilt granskat risken för negativ påverkan 
och bedömt hur risken ska hanteras, för att 
säkerställa att EKN följer policyn om ansvarsfullt 
företagande i garantigivningen.
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RESULTATANALYS

Utrymme för fler affärer
Periodens resultat uppgick till 931 miljoner kronor (793 miljoner kronor). EKN:s ram för 
garantigivningen uppgår till 450 miljarder kronor. Ramutnyttjandet har under perioden minskat med en 
miljard kronor till 256 miljarder kronor.

Periodens intäkter från garantiavgifter ¹  
uppgick till 930 miljoner kronor (1 507 miljoner 
kronor). Intjäningen när avsättningar löses upp 
har varit lägre jämfört med motsvarande period 
föregående år. 
 Periodens försäkringsersättningar² uppgick till 
minus 197 miljoner kronor (minus 770 miljoner 
kronor.) Avsättningar för skador i redan kända 
problemaffärer har minskat. Inga nya större skador 
har tillkommit under perioden. 
 EKN har fortsatt en stark finansiell ställning 
efter många år med positivt resultat. Ram-
utnyttjandet lämnar ett utrymme på nära 200 
miljarder kronor. EKN har god kapacitet för 
kommande exportaffärer.

¹) Intäkter från garantiavgifter utgörs av 
inkomster från garantiavgifter, 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, skadeutbetalningar, 
återvinningar och förändringar av värde på 
skadefordran. 
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Resultat- och balansräkning  
i sammandrag

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

 
 
 

Belopp i mkr januari – augusti 2018 januari – augusti 2017

Intäkter garantiavgifter 930 1 507

Övriga intäkter 21 1

Försäkringsersättningar -197 -770

Driftskostnader -150 -141

Rörelseresultat 605 597

Finansiella poster 326 196

PERIODENS RESULTAT 931 793

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 

Belopp i mkr 2018-08-31 2017-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 9 8

Finansiella anläggningstillgångar 29 723 29 894

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 339 363 

Premiefordringar och övriga fordringar 40 48 

Periodavgränsningsposter 164 139

Kassa och bank 4 834 3 569

SUMMA TILLGÅNGAR 35 109 34 021
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Eget kapital 23 791 22 860 

Skuld till staten 108 64 

Reserveringar 10 389 10 465

Övriga skulder 809 617 

Periodavgränsningsposter 11 16 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 109 34 021



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. Det gör vi genom  
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans 
med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra 
tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och 
fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
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