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Svenska Skeppshypotek 
Organisationsnummer 262000-1046 

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 

Allmänt om verksamheten 

Svenska Skeppshypotek har till ändamål att medverka vid finansiering av rederiverksamhet som bedrivs 
av svenskt rederi eller av en utländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett 
betydande inflytande eller intresse. Verksamheten regleras i lagen (1980:1097) om Svenska 
Skeppshypotekskassan. 

Lån till rederier ska säkerställas med inteckning i svenskt eller utländskt fartyg eller tillgodohavande hos 
eller garanti från bank eller staten. Lån kan beviljas med upp till 70 procent av uppskattat värde på 
fartyget, i särskilda fall upp till 80 procent. 

Svenska staten har ställt en garanti på 350 miljoner kronor som säkerhet för Svenska Skeppshypoteks 
skulder. Garantin får tas i anspråk i händelse av att Svenska Skeppshypoteks egna kapital (Reservfond) 
samt låntagarnas betalningsskyldigheter enligt § 36 lag (1980:1097) om Svenska Skeppshypotekskassan 
inte räcker för att infria Svenska Skeppshypoteks skulder och övriga åtaganden. Garantin gäller t.o.m. 
2040-01-01. Garantiförbindelsen ska förnyas årsvis och sålunda vid vart tillfälle ha samma löptid. 

För mer information se www.svenskaskeppshypotek.se  Inom parentes redovisas motsvarande period 
föregående år. 

Utlåning 

Totalbeloppet av utestående lånefordringar utgjorde 8 063 miljoner kronor (9 211) i balansdagens kurser 
och 7 442 miljoner kronor (8 470) i anskaffningskurser. Under perioden har lån om 666 mnkr återbetalats 
i förtid och de planenliga amorteringarna uppgick till drygt till drygt 400 mnkr. Per 2020-06-30 uppgick 
av styrelsen beviljade men ännu inte utbetalade lån till ca 2 051 miljoner kronor (2 175). Inga nya lån har 
utbetalats under perioden januari – juni 2020 (865). 

Resultat, lönsamhet och finansiell ställning 

Räntenettot per juni 2020 redovisas till 73 mnkr, en minskning med 1 mnkr jämfört med motsvarande 
period föregående år. Främsta anledningen är lägre utlåningsvolymer. Med hänsyn till situationen med 
covid-19 har på Svenska Skeppshypoteks initiativ nära diskussioner förts med låntagarna. Detta har för 
stunden inte givit upphov till en förändrad bedömning av betalningsförmågan. I denna rapport har 
avsättning för kreditförluster således inte påverkats av uppkommen situation förutom sedvanlig 
balansdagskursvärdering, vilket inneburit en minskad reservering om 0,9 mnkr för perioden.  
Periodens resultat uppgick till 63 miljoner kronor (63).  

Avkastningen på genomsnittlig balansomslutning uppgick till 2,6 procent (1,3) och avkastningen på eget 
kapital blev 5,5 procent (5,7). Svenska Skeppshypoteks soliditet uppgick till 23,9 procent (22,3). Likvida 
medel inklusive placeringar uppgick till 1 634 miljoner kronor (690). Enligt regelverket, Basel III, uppgick 
Svenska Skeppshypoteks kapitalkrav till 720 miljoner kronor (772) varav kapitalkrav för operationella 
risker 20 miljoner kronor (19) och kapitalkrav för kreditrisker 700 miljoner kronor (753). Total 
kärnprimärkapitalrelation, tillika total kapitalrelation var 25,2 procent (22,3). Kärnprimärkapitalet 
uppgick till 2 266 miljoner kronor vilket är Svenska Skeppshypoteks totala kapitalbas. 

Svenska Skeppshypoteks personal har förutom verkställande direktören utgjorts av 7 personer (7). 

Resultatet av Svenska Skeppshypoteks verksamhet under perioden och Svenska Skeppshypoteks 
ställning vid periodens slut framgår av följande Resultaträkningar och Balansräkningar. 

http://www.svenskaskeppshypotek.se/


RESULTATRÄKNING 1/1 - 30/6 2020 1/1 - 30/6 2019
Belopp i tkr

Utlåning till rederier:

ränteintäkter 177 662 216 551

Korta placeringar:

svenska finansinstitut 115 55

räntebärande värdepapper -104 -36

Långa placeringar:

räntebärande värdepapper 424 285

Ränteintäkter 178 097 216 855

Räntekostnader -104 737 -142 362

Räntenetto 73 360 74 493

Allmänna administrationskostnader -9 510 -9 417

Garantifondsavgift till staten -1 663 -2 275

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar -136 -143

Övriga rörelsekostnader -121 -121

Periodens resultat 61 930 62 538

Förändring generell bedömd reservering 912

Periodens resultat 62 842 62 538

Övrigt totalresultat för perioden                    -                    -

Totalresultat för perioden 62 842 62 538

BALANSRÄKNING 2020-06-30 2019-06-30

TILLGÅNGAR

Utlåning till kreditinstitut 1 348 408 399 168

Obligationer och andra räntebärande värdepapper:

korta placeringar 51 075 -

långa placeringar 234 790 290 849

Utlåning till rederier (Not 1) 8 063 205 9 210 568

Materiella anläggningstillgångar 222 496

Upplupna ränteintäkter 31 792 47 708

Övriga tillgångar 18 1 388

Förutbetalda kostnader och övriga upplupna intäkter 3 320 3 765

Summa tillgångar 9 732 830 9 953 942

 2 (3)




	Delårsrapp jan-juni 2020
	Delårsrapp jan-juni 2020
	Delårsrapport jan-juni 2020 resultat balans skuld

	Sid 3 delårsrapport



