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Ikano Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2021 
”Vi är på väg att bli en fullt digitaliserad och hållbar bank. Under 2021 lanserade vi framgångsrikt de två första 
produkterna på vår nya digitala plattform. Ingka-koncernen blev delägare under året vilket skapar enorma 
möjligheter. Vi accelererade transformationen ytterligare för att inom några år ha en ny bank där vi stängt ned 
våra föråldrade lokala system. Vi har en långsiktig strategi som bas för allt vi gör. Vi erbjuder enkla och schyssta 
finansiella lösningar baserade på den senaste tekniken och kan därigenom ge bättre möjlighet till finansiering 
för fler av de många människorna.”  
 
Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)  
 
Resultat för helåret 2021 
 Affärsvolymen uppgick till 61 238 mSEK (60 968)  
 Utlåningen, inklusive leasing, uppgick till 34 329 mSEK (34 745) 
 Inlåning från allmänheten uppgick till 26 909 mSEK (26 223) 
 Rörelseresultat före kreditförluster minskade till 303 mSEK (799) 
 Rörelseresultatet sjönk till -211 mSEK (23)  
 K/I-talet före kreditförluster var 87,8 procent (70,2) 
 Kreditförlusterna minskade med 36,1 procent till -496 mSEK (-775) 
 Räntenettot minskade med 7,7 procent till 1 695 mSEK (1 837) 
 Avkastning på justerat eget kapital sjönk till -2,1 procent (0,3) 
 Den totala kapitalrelationen är den samma som Kärnprimärkapitalrelationen, vilken uppgick till 29,5 

procent (17,6)  
 Likviditetsreserven uppgick till 4 465 mSEK (3 073) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 

7 547 mSEK (6 246)  
 
Resultat för andra halvåret 2021 
 Rörelseresultatet minskade till -272 mSEK (104) vilket främst förklaras av ökade kostnader kopplade till 

transformationen 
 Räntenettot minskade med 6,8 procent till 840 mSEK (901) 
 Avkastning på justerat eget kapital för andra halvåret uppgick till -5,3 procent (2,7) 
 
Utblick för 2022 
 Ikano Bank har fortsatt fokus på att bli en fullt digitaliserad hållbar bank för de många människorna. 
 De omfattande och långsiktiga investeringarna som görs för att effektivisera och förbättra bankens 

konkurrenskraft, kunderbjudande och försäljning fortsätter. 
 Utvecklar samarbetet tillsammans med Ingka-gruppen som delägare.  
 Flera nya digitala produkter lanseras och på flera marknader. 
 Osäkerheten i makromiljön, med ökande inflation och räntor, samt i den geopolitiska miljön, kommer ha 

en påverkan på samhället i stort som även kan komma att påverka vår verksamhet. 
 

 

Nyckeltal
jul-dec 

2021
jul-dec 

2020
jan-dec 

2021
jan-dec 

2020

Total kapitalrelation 29,5% 17,6% 29,5% 17,6%

Kärnprimärkapitalrelation 29,5% 17,6% 29,5% 17,6%

Placeringsmarginal 3,9% 4,1% 3,9% 4,1%

Avkastning på justerat eget kapital -5,3% 2,7% -2,1% 0,3%

Bruttosoliditetsgrad 21,6% 12,7% 21,6% 12,7%

K/I-tal före kreditförluster 97,3% 68,2% 87,8% 70,2%

Kreditförlustnivå 1,7% 2,0% 1,4% 2,1%
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UTLÅNING INKLUSIVE LEASING I MSEK INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN I MSEK 

  
 
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 25 februari 2022 kl 11.00. 
 
Ikano Banks bokslutsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information. 
 
 
För ytterligare information 
Henrik Eklund, VD 
tel: 010-330 40 00 
email: communication @ikano.se 
 
 
Om Ikano Bank AB (publ) 
Ikano Bank skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster, för en sund 
ekonomi för de många människorna. Vårt erbjudande inkluderar spar- och låneprodukter för konsumenter, säljsupport för 
handlare och leasing- och factoring för företag. Vi är verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, 
Tyskland och Österrike. Ikano Bank är en del av Ikanogruppen som äger 51 procent av banken. Ingka Group, en strategisk 
partner i IKEAs franchisesystem som driver över 392 IKEA-varuhus i 32 länder, äger resterande 49 procent av banken. Ikano 
Banks huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades. 


