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januari – augusti

 Offert- och garantigivningen fortsätter att öka, 
i antal och volym.

Delårsrapport



PERIODEN I KORTHET

Perioden i korthet

Skadeutbetalningar fortsätter i de större skadeaffärer som rapporterats om tidigare.  
Skadereservering i ytterligare en större affär har gjorts. 

EKN offererade garantier för exportaffärer till ett värde av 69,6 miljarder kronor (30,6 miljarder 
kronor).  Offerter för några mycket stora affärer bidrog till ökningen.

Garantigivningen fortsätter att öka. EKN garanterade exportaffärer till ett värde av 22,8 miljarder 
kronor (21,8 miljarder kronor). Antalet garanterade affärer ökade betydligt till 1 433 (1 160).

Periodens affärer januari – augusti 2017 januari – augusti 2016

Antal offerter 1 569 1 411

Offertvolym, mkr 69 601 30 575

Antal garanterade affärer 1 433 1 160

Garantivolym, mkr 22 848 21 787

Skadeutbetalningar 560 929
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EKN garanterade 374 affärer för små och medelstora företag (380). Garantivolymen för denna 
målgrupp uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,0).

Siffror inom parantes avser motsvarande värden för samma period föregående år. 

januari – augusti 2017 januari – dec 2016

Premieintäkter, mkr 1 507 1 534

Resultat, mkr 793 -1 057

EKN har övergått till tertialrapportering, från kvartalsrapportering. De två nedanstående posterna från resultaträkningen 

redovisas därför mot helår, då uppgifter för motsvarande period saknas.

Utestående exponering o ackumulerat resultat, mkr 2017-08-31 2016-12-31

Utestående offerter 83 144 63 672

Utestående garantier 176 820 201 502

Reservering för risken i engagemanget 10 448 11 623

Eget kapital 22 302 22 491



PERIODENS GARANTIGIVNING
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Fortsatt garantiökning
Trenden från första tertialet håller i sig. Antalet offerter och garanterade affärer ökar. Några större 
företag står för merparten av ökningen. Även offertvolym och garantivolym ökar. 

Det är främst några av de större företagen 
som står för ökningen av antalet offerter och 
garantier. Det är företag som identifierat 
möjligheter att använda EKN:s garantier mer 
strategiskt, oftare och även i mindre, löpande 
affärer. Flera av dessa företag har nu börjat 
använda EKN mer systematiskt, vilket ökar 
antalet garanterade affärer.
 
STORA AFFÄRER OCH DEN STÖRSTA OFFERTEN 
NÅGONSIN I AFFÄR TILL PRIVAT KÖPARE

Traditionellt varierar offertvolymen kraftigt, på 
grund av om offerter för mycket stora affärer ställts 
ut under perioden eller inte. Under andra tertialet 
ställde EKN ut offerter för ett par mycket stora 
affärer. Den ena offerten är den största som EKN 
någonsin ställt ut i en affär med privat köpare. 

Telekombranschen står för de största garanterade 
affärerna under perioden.  Huruvida EKN kommer 
att fortsätta att se affärer av den här storleken de 
kommande åren, beror bland annat på utvecklingen 
på finansmarknaden. EKN:s erfarenhet är dock att 
stora mobiloperatörer som en gång valt finansiering 
med EKN-garanterade lån, ofta återvänder till 
EKN för finansiering, inom några år. 

MÅNGA AFFÄRER INOM TRANSPORTBRANSCHEN

Under perioden har det varit transportbranschen 
som med många mindre affärer stått för den 
största andelen av garantivolymen. Vanligtvis är 
det telekombranschen som dominerar, men denna 
period ligger telekom på andra plats.

Garantivolymen var störst för affärer till 
höginkomstländer inom OECD, där några mycket 
stora affärer dominerade. Andelen affärer till 
Afrika ökade och var näst största region. Även där 
dominerade ett par stora affärer.

NÅGOT FÄRRE AFFÄRER FÖR SME

Antalet offerter och garanterade affärer för små 
och medelstora företag minskade med två procent 
under perioden, efter att ha ökat flera år i rad. 
För små och medelstora företag är det främst 
finansieringsbehovet som gör att EKN efterfrågas 
i affärerna. Bankerna har blivit mer benägna 
att ta risk utan att dela den med EKN vilket kan 
förklara att antalet EKN-garanterade affärer för 
små och medelstora företag inte ökar. Samtidigt 
är det fortsatt problematiskt för många små och 
medelstora företag att få tillgång till finansiering.

SKADEUTBETALNINGAR OCH EN TILLKOMMANDE 
STOR PROBLEMAFFÄR

Skadeutbetalningarna fortsätter i de affärer 
där det uppstod skador för ett par år sedan.  
Då gjordes stora skadereserveringar för de 
utbetalningar som görs nu och som kommer 
att göras framåt. Under perioden uppgick 
skadeutbetalningarna till 560 miljoner kronor. 
Under perioden har problem uppstått i ytterligare 
en stor affär. EKN har reserverat för kommande 
skadeutbetalningar i den affären.
  
CSR-GRANSKADE AFFÄRER

Av de 1 433 affärer som EKN garanterade under 
perioden, var sju affärer A-klassade och 547 
affärer B-klassade. A betyder att verksamheten 
som exporten går till har en påtaglig risk för miljö 
och social påverkan. I dessa affärer har EKN 
särskilt granskat risken för negativ påverkan och 
bedömt hur riskerna hanteras, för att säkerställa 
att EKN följer policyn om ansvarsfullt företagande 
i garantigivningen. B är en lägre grad av risk 
och påverkan, som innebär att EKN gör viss 
granskning. Av periodens garantivolym på 22,8 
miljarder kronor utgjorde 14,5 miljarder kronor  
A- och B-klassade affärer.
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Positivt resultat
Periodens premieintäkter ¹ uppgick till 1 507 miljoner kronor, jämfört med 1 534 miljoner kronor 
helåret 2016. Den främsta anledningen till ökningen är upplösta reserver för affärer som löpt ut under 
perioden och inte längre ligger kvar i EKN:s engagemang. 

Periodens premieintäkter ¹ uppgick till 1 507 
miljoner kronor, jämfört med 1 534 miljoner 
kronor helåret 2016. Den främsta anledningen 
till ökningen är upplösta reserver för affärer som 
löpt ut under perioden och inte längre ligger kvar i 
EKN:s engagemang. 

Periodens försäkringsersättningar ² uppgick till 
-770 miljoner kronor, jämfört med -3 198 miljoner 
kronor helåret 2016. Perioden har inte inneburit 
lika omfattande skadereserveringar som under 2016.

Driftskostnaderna minskade något jämfört 
med samma period föregående år och uppgick 
till 141 miljoner kronor (152 miljoner kronor). 
Det är främst lönekostnader och andra 
personalrelaterade kostnader som har minskat.

De finansiella posterna bidrog med 196 
miljoner kronor (848 miljoner kronor helåret 
2016) till resultatet under de två första tertialen. 
Huvudsakligen förklaras resultatet av avkastning 
från finansförvaltningen. Valutakursdifferenser 

bidrog med – 55 miljoner kronor (126 miljoner 
kronor helåret 2016) till de finansiella posterna.

Periodens resultat uppgick till 793 miljoner 
kronor att jämföras med en förlust på -1 057 
miljoner kronor helåret 2016. Skillnaden förklaras 
främst av upplösningar av reserver för affärer som 
löpt ut och betydligt lägre skadereserveringar. 
EKN har fortsatt en stark finansiell ställning efter 
många år med positivt resultat.

¹) Premieintäkterna utgörs av premieinkomster, 
förändringen i avsättningar för ej intjänade 
premier 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 
samt effekterna av återförsäkring.

RISKEXPONERING



RISKEXPONERING
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
 
EKN har övergått till tertialrapportering, från kvartalsrapportering. Posterna i resultaträkningen redovisas därför mot helår,  

då uppgifter för motsvarande period saknas. 
 
Belopp i mkr januari – augusti 2017 januari – dec 2016

Premieintäkter 1 507 1 534

Övriga intäkter 1 2

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -770 -3 198

Driftskostnader -141 -244

Rörelseresultat 597 -1 905

Finansiella poster 196 848

PERIODENS RESULTAT 793 -1 057

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

 
 Belopp i mkr 2017-08-31 2016-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 9 10

Finansiella anläggningstillgångar 25 709 24 912

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 538 385

Premiefordringar och övriga fordringar 4 604 4 696

Periodavgränsningsposter 180 164

Kassa och bank 2 968 4 593

SUMMA TILLGÅNGAR 34 008 34 761

Eget kapital 22 302 21 434

Skuld till staten 0 487

Reserveringar 11 003 12 025

Övriga skulder 692 772

Periodavgränsningsposter 11 43

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 34 008 34 761



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, tillsam- 
mans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. 
Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrens- 
kraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
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