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Revisorsyttrande  enligt  tillärnpningen  av  insynslagen

(2005:590)

Till  årsstämman  och styrelsen för  AB Svensk Exportkredit  (publ), org.nr 556o84-o3i5

Enligt  lagen (2005:590)  om insyn  i vissa finansiella  förbindelser  m.m. ("insynslagen")  ska företagets  revisor  för
varje  räkenskapsår  granska  om  redovisningen  har  fullgjorts  i enlighet  med  bestämmelserna  i denna  lag.
Insynslagens  intention  är  att  säkerställa  tillgången  till  ekonomisk  information  för  att  motverka
konkurrensproblem.

Styredsens  ansvar

Styrelsen  ansvarar  för  att  denna  redovisningsskyldighet  fullgörs.  Revisorerna  ansvarar  för  att  granska  och  intyga
om  redovisningen  har  fullgjorts  i enlighet  med  bestämmelserna  i lagen  och  de föreskrifter  som  meddelats  med
stöd  av  lagen.  Enligt  insynslagen  får  regeringen  eller  den  myndighet  som  regeringen  bestämmer  meddela
föreskrifter  om  redovisning  och  revision.  Några  sådana  föreslcrifter  har  inte  utfärdats.

Styrelsen  har  upprättat  och  presenterat  en öppen  redovisning  enligt  sin  tolkning  av  insynslagen.

Re'uisorns  ansuar

Vårt  ansvar  är  att  göra  våra  uttalanden  på  grundval  av  vår  granskning.  Vi  har  utfört  en översildlig  gransla'iing
enligt ISAE 3ooo Andra  besh)rkandeuppdrag  än reuision  euer öuersiktlig  granskning  au historisk  finansie(l
information.  Denna rekommendation  kräver att  vi  följer  yrkesetiska krav  och  planerar  och  utför  granskningen  för
att  uppnå  begränsad  säkerhet  att  AB  Svensk  Exportkredit  (publ)  fullgjort  redovisningssky1digheten  enligt
insynslagen.

Revisionsföretaget  tillämpar  ISOC  :r (International  Standard  on  Quality  Control)  och  har  därmed  ett  allsidigt
system  for  lcvalitetskontroll  vilket  innefattar  dokumenterade  riktlinjer  och  nitiner  avseende  efterlevnad  av
yrkesetiska  krav,  standarder  för  yrkesutövningen  och  tillämpliga  krav  i lagar  och  andra  författningar.  Vi  har  följt
kraven  på  oberoende  och  andra  yrkesetiska  laaav  i Etikkoden  som  utfeirdats  av  International  Ethics  Standards
Board  for  Accountants,  som  bygger  på  grundläggande  principer  för  hederlighet,  objektivitet,  professionell
kompetens  och  vederbörlig  omsorg,  sekretess  och  professionellt  uppträdande.

En  översiktlig  granskning  består  av  att  göra  förfrågningar,  iförsta  hand  till  personer  som  ar  arisvariga  för
finansiella  frågor  och  redovisningsfrågor,  att  utföra  analytisk  granskning  och  att  vidta  andra  översiktliga
gransla'iingsåtgärder.  En  översiktlig  granskning  har  en annan  inriktning  och  en betydligt  mindre  omfattning
jämfört  med  den  inrilctning  och  omfattning  som  en  revision  enligt  International  Standards  onAuditing  och  god
revisionssed  i övrigt  har.  De  granskningsåtgärder  som  vidtas  vid  en översilctlig  granskning  gör  det  inte  möjligt  för
oss att  skaffa  oss en  sådan  säkerhet  attvi  blir  medvetna  om  ana vildiga  omständigheter  som  skulle  kunna  ha  blivit
identifierade  om  en revision  utförts.  Den  uttalade  slutsatsen  grundad  på  en översilctlig  granskning  har  därför  inte
den  säkerhet  som  en  uttalad  slutsats  grundad  på  en revision  har.

Grund  för  s[utsats med reservation

Mot  bakgrund  av den osäkerhet som finns om tillämpningen  av ins3ms1agen  och i avvaktan på att föreskrifter
meddelas  bedömer  vi  att  det  för  närvarande  inte  finns  tillräcldigt  underlag  för  att  intyga  att  redovisningen  har
fungjorts  på  avsett  sätt.  Bolaget  har  gjort  sin  egen  tolkning  av  insynslagen  och  upprättat  sin  redovisning  i enlighet
därmed.  Sålunda  kan  det  inte  uteslutas  att  en  annan  tolkning  än  bolagets  kan  gälla.
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S1utsats  med  reservation

Baserat  på  vår  översiktliga  granskning  av  efterlevnaden  av  nämnd  lag  gör  vi  följande  uttalande  med  begränsad
säkerhet.

Grundat  på  vår  översilctliga  granskning  har  det  med  reservation  för  de omständigheter  som  beskrivits  ovan,  inte

kommit  fram  några  omständigheter  som  tyder  på  att  bolaget  inte  fullgjort  sin  skyldighet  i enlighet  med

insynslagen.

Stockholm  den  20  februari  2020

Öhrlings  PricewaterhouseCoopers  AE3

Peter  Nyllinge

Aulctoriserad  revisor
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