Malmö 22 augusti 2022

Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2022-06-30
”Behovet av en enkel, transparent bank med schyssta villkor, som bidrar till en sund ekonomi för de många

människorna och företagen är mer relevant än någonsin. Vår omfattande transformation, med stora
investeringar i den bästa teknologin, levererar precis på detta och har accelererats ytterligare med Ingkas
investeringen i banken förra året. Vi ser goda resultat av de första levererade produkterna. Samtidigt går
vi mot tuffare finansiella tider med bl a stigande inflation, ökande energikostnader och högre räntor vilket
drabbar såväl konsumenter som företag.”
Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2022
(jämförelsetal inom parentes avser 30 juni 2021 om inget annat anges)

•
•
•
•
•
•
•
•

Utlåningen, inklusive leasing, uppgick till 36 158 mSEK (33 952)
Inlåning från allmänheten uppgick till 27 631 mSEK (26 671)
Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 156 mSEK (270)
Rörelseresultatet sjönk till -154 mSEK (61)
Räntenettot uppgick till 897 mSEK (855)
Den totala kapitalrelationen är den samma som kärnprimärkapitalrelationen, vilken uppgick till 27,5
procent (30,9 respektive 16,8)
Likviditetsreserven minskade till 3 319 mSEK (3 950) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 6
173 mSEK (9 980)
Kreditförlusterna uppgick till 298 mSEK (209)

Utblick för resterande del av 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. Det fördjupade samarbetet med Ingka-gruppen
(den största IKEA-återförsäljaren) utvecklas vidare. Flera nya digitala produkter kommer 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 inverkar på bankens verksamhet.
Finansinspektionens pelare 2-vägledning, som är en del av de förändrade kapitaltäckningsreglerna i
Sverige och EU:s så kallade bankpaket, kommer att leda till ökade kapitalbaskrav för banken. Även med
denna ökning, kommer bankens kapitalbas att överstiga de regulatoriska kraven med god marginal.
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30 jun 2021
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3,8%
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11,3%
78,2%
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31 dec 2021
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Utlåning inklusive leasing i mSEK

Inlåning från allmänheten i mSEK

Ikano Banks delårsrapport i sin helhet finns tillgänglig på bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomiskinformation.
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl 11.00.

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 Ikano Bank. Ingka Group,
den största IKEA-återförsäljaren som representerar cirka 90 % av IKEAs detaljhandelsförsäljning och driver IKEAs
försäljningskanaler under franchiseavtal med Inter IKEA Systems B.V., äger de återstående 49 % av banken. Ikano Banks
huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades.
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