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Perioden i korthet

Garantier, nya affärer och resultat januari–augusti 2022 januari–augusti 2021

Garantiutfästelser, mkr 48 953 56 727

Garantiutfästelser, antal  1 012 1 385

Garantivolym mkr 49 021 49 241

Nya affärer, antal 1 054 1 136

Skadeutbetalningar, mkr 547 442

Resultat, mkr -314 1 050

l EKN utfärdade garantier till ett värde av 49,0 miljarder kronor (49,2 miljarder kronor). 

l Under perioden ställde EKN ut garantier i 1 054 nya affärer (1 136 nya affärer).

l Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina. 
Stoppet gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare ställt ut utfästelser för.

l Under våren gjordes betydande skadereserveringar för utestående garantier gällande export 
till Ryssland, Belarus och Ukraina före kriget. 

l EKN nedgraderade Ghana och ökade den ordinarie reserveringen för utestående garantier 
där risken vilar på staten Ghana. 

l Skadeutbetalningarna uppgick till 547 miljoner kronor (442 miljoner kronor).  

l Återvinningarna uppgick till 512 miljoner kronor (155 miljoner kronor).  
En stor andel avsåg en affär.

l Periodens resultat uppgick till -314 miljoner kronor (1 050 miljoner kronor).  
Betydande skadereserveringar och även ökad ordinarie reservering på grund av 
nedgradering påverkade resultatet negativt. 

BELOPPEN INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR.
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Utestående exponering och ackumulerat resultat 2022-08-31 2021-12-31

Utestående garantiutfästelser, mkr 133 489 136 344

Utestående garantier, mkr 253 088 184 330

Eget kapital, mkr 25 918 24 712



3

PERIODENS GARANTIGIVNING

Fortsatt hög garantigivning
Garantigivningen låg på samma nivå som motsvarande period föregående år. 
Den låg på en högre nivå under årets första månader och sjönk något under de 
efterföljande månaderna. 

Under första tertialet utfärdade EKN garantier för 
ett par mycket stora affärer där garantibeloppet 
sammanlagt uppgick till över 16 miljarder kronor. 
Under andra tertialet, maj till augusti, utfärdade 
EKN garantier för ett antal stora affärer där 
garantibeloppen vardera uppgick till mellan en och 
två miljarder kronor. Garantigivningen under det 
andra tertialet låg därmed på mer normala nivåer 
än under första tertialet.  

Bland de stora affärerna under andra tertialet 
märks ett sjukhusprojekt till Ghana, sopbilar till 
Angola och solkraftsparker i Angola. Några avsåg 
export till OECD-länder, vilket också de mycket 
stora affärerna under början av året gjorde. 

Antalet garanterade affärer minskade, främst 
för korta risktider inom transportsektorn. Många 
företag har förseningar i sina leveranskedjor som 
leder till fördröjningar i affärerna. 

MINSKAD EFTERFRÅGAN FRÅN SME                            
Små och medelstora företags efterfrågan på ex-
portkreditgarantier med korta risktider minskade 
efter att Ryssland inledde kriget mot Ukraina. 
Även efterfrågan på rörelsekreditgarantier har 
minskat. Den minskningen började redan i slutet 
av föregående år och berodde då främst på god 
tillgång till bankfinansiering. Nu är många företag 
försiktigt avvaktande i sin verksamhet, vilket 
leder till minskat behov av rörelsefinansiering. 
 Garanterade SME-affärer minskade till 270, 
jämfört med 353 föregående år. Garantivolymen 
för SME ökade något och uppgick till 1 756, jämfört 
med 1 641 miljoner kronor.

EXPORTSPRÅNGET

För unga företag har det alltid varit utmanande 
att få tillgång till rörelsefinansiering, samtidigt 
som behovet ofta är stort i tidiga tillväxtfaser. 
EKN  lanserade i höstas en rörelsekreditga-
ranti riktad till dessa viktiga företag. Sats-
ningen kallas Exportsprånget. EKN tar på sig 

75 procent av  bankens risk vid kreditgivningen. 
 Företagets resultat måste inte vara positivt, men 
 framtids utsikterna och tillväxtpotentialen ska 
vara goda.

STORA RESERVERINGAR OCH INGA  
NYA STORA SKADOR

Under både föregående och innevarande år ökade 
garantigivningen för stora projekt i afrikanska 
länder. Ghana har haft en negativ ekonomisk 
utveckling med ökande skulder och EKN nedgra-
derade landet under perioden. I och med det ökade 
EKN den ordinarie reserveringen för utestående 
garantier där risken vilar på staten Ghana, så att 
reserveringen motsvarar gällande gradering.

EKN gjorde stora skadereserveringar för ute-
stående garantier gällande export till Ryssland, 
Belarus och Ukraina, som genomfördes före kriget. 
Skadereserveringar görs i affärer med betalnings-
problem och hög risk för skada. 

Skadeutbetalningarna var på en låg nivå då 
perioden inte innebar några nya större skador.

 
ÅTERFÖRSÄKRING

EKN använder återförsäkring som ett verktyg för 
att hantera koncentrationsrisker. Under 2021 och 
innevarande år utökades återförsäkring på den 
privata återförsäkringsmarknaden. EKN tecknade 
även ett antal återförsäkringsavtal med andra 
statliga exportkreditinstitut i höginkomstländer 
för att sprida riskerna och utöka samarbetet. 
Återförsäkring av affärer till Ghana, som nedgra-
derades under perioden, uppgick till 600 miljoner 
kronor. Det innebar en positiv resultateffekt som 
delvis parerade den negativa resultateffekten från 
en ökad riskavsättning. 

ÅTERVINNING

Periodens återvinning uppgick till 512  miljoner 
kronor. Merparten av återvinningen avsåg 
en  bussaffär i Chile där EKN framgångsrikt 
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PERIODENS GARANTIGIVNING

 återvunnit i princip hela skadan. Återvinningen i 
denna affär påbörjades för ett par år sedan och är 
rekordstor för privat gäldenär. 

NYA AFFÄRER MED RISK FÖR MILJÖ  
OCH SOCIAL PÅVERKAN

Under perioden ställde EKN ut garantier i 46 nya 
A-klassade affärer, 552 B-klassade affärer och  
281 C-klassade affärer. Den garantivolym som 
offererats för dessa affärer är 21,3 miljarder kronor 
för A-klassade affärer 11,1 miljarder kronor för 
B-klassade affärer och 13,4 miljarder kronor för 
C-klassade affärer. 

EKN avstod från garantigivning i några affärer, 
på grund av höga risker och avsaknad av informa-
tion och/eller planer i enlighet med internationell 
standard. Detta gällde bland annat ett gruvprojekt 
och ett vattenkraftsprojekt. 
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RESULTATANALYS

God kapacitet  
och starka finanser
Stora reserveringar påverkade resultatet negativt. Ett starkt finansiellt  
resultat beroende på ökade räntor påverkade resultatet positivt. EKN har en 
stark finansiell ställning, kapacitet och utrymme för kommande exportaffärer.

EKN:s ram för garantigivningen uppgår till  
475 miljarder kronor. Vid beräkning av 
 ram utnyttjandet räknas hela utestående 
 garanti volymen och halva utestående utfästelse-
volymen. Under perioden ökade ramutnyttjandet 
och uppgick den sista augusti till 365 miljarder 
kronor, jämfört med 352 miljarder kronor vid 
 årsskiftet.

Periodens rörelseresultat uppgick till -1 466 
miljoner kronor, jämfört med 869 miljoner kronor 
föregående år. Det negativa resultatet berodde 
främst på den ökade skadereserveringen för 
engagemanget på Ryssland. Ökad reservering på 
grund av landriskökningen på Ghana påverkade 
också resultatet negativt. Dessutom minskade 
inkomster från garantiavgifter till 1 361  miljoner 
kronor. Föregående år uppgick inkomster för 

garanti avgifter till 2 401 miljoner kronor på  
grund av några stora affärer med hög risk.

Det finansiella resultatet uppgick till 1 152 
miljoner kronor, jämfört med 181 miljoner kronor 
föregående år. Främsta anledningen till ökningen 
är höjda räntor. Högre diskonteringsräntor gör att 
nuvärdet på EKN:s garantiengagemang minskar 
vilket gör att reserveringsbehovet minskar.

Periodens resultat uppgick till -314  miljoner 
 kronor, jämfört med 1 050 miljoner kronor 
 föregående år. Reserveringar påverkade  resultatet 
negativt. Ränteläget påverkade  resultatet positivt.

EKN har fortsatt en stark finansiell ställning 
efter många år med positivt resultat. Ram-
utnyttjandet lämnar ett utrymme på cirka 110 
 miljarder kronor. EKN har god kapacitet för 
 kommande exportaffärer. 
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Resultat- och balansräkning  
i sammandrag

Belopp i mkr januari–augusti 2022 januari–augusti 2021

Intäkter garantiavgifter 26 1 352

Övriga intäkter 1 1 

Försäkringsersättningar -1 314 -310

Driftskostnader -179 -175 

Rörelseresultat -1 466 869 

Finansiella poster 1 152 181 

PERIODENS RESULTAT -314 1 050 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i mkr 2022-08-31 2021-12-31

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 7 4 

Finansiella anläggningstillgångar 28 272 29 893 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska reserveringar 1 998 335 

Övriga fordringar och periodavgränsningsposter 103 89 

Kassa och bank 10 154 7 959 

SUMMA TILLGÅNGAR 40 534 38 280 

Eget kapital 25 918 26 232

Skuld till staten 756 867

Avsättningar 13 091 10 595

Övriga skulder och periodavgränsningsposter 770 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 534 38 280



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


