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Om IKEA  
IKEA er et verdibasert selskap som er lidenskapelig opptatt av livet hjemme. Visjonen vår er å 
skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og det påvirker alt vi gjør. Fra produktene 
vi lager til materialene vi bruker, tjenestene vi tilbyr, hvordan vi jobber sammen og ideene vi 
deler.  
  
Vi er stolte av visjonen vår og av at den ikke bare er en frase. Den er et kompass som hjelper 
oss – ca. 170 000 medarbeidere over hele verden – med å gå i samme retning. Den sørger for at 
vi har beina godt plantet på bakken, fokuserer på å være tilgjengelige og inkluderende og å 
alltid være på lag med de mange.   
  
IKEA ble grunnlagt i 1943 av Ingvar Kamprad i Älmhult, Sverige, og startet opprinnelig med salg 
via postordre. IKEA AS er en del av Ingka-gruppen, som er den største franchisetakeren av IKEA-
konseptet. Ingka driver 390 varehus og 27 butikk-konsepter, inkludert de norske enhetene, 
verden over.   
  
IKEA AS åpnet i Norge i 1963 og har varehus i Oslo, Asker, Bergen, Stavanger, 
Trondheim, Lillesand og på Ringsaker. I tillegg har vi et separat planleggingsstudio i Akersgata i 
Oslo sentrum. Totalt jobber det rundt 3200 medarbeidere i IKEA i Norge. Varehusene våre  
hadde rundt 8,2 millioner besøk dette regnskapsåret, mens IKEA.no hadde over 54 millioner 
besøk. IKEAs hovedkontor og kundesenter ligger i Asker kommune.   
  
Vår virksomhet har avvikende regnskapsår fra 1. september til 31. august. 
  
Nok et eksepsjonelt år  
FY21 har, i likhet med året før, vært et eksepsjonelt år med restriksjoner, smittebølger, 
hjemmekontor og små og store utfordringer på grunn av koronapandemien. Vi har hatt stengte 
varehus over lengre perioder i Oslo og Asker, samt kortere perioder i Bergen og på Ringsaker. 
 
Gjennom hele pandemien har helsen og sikkerheten til våre medarbeidere og kunder hatt 
største prioritet. Sammen med Fellesforbundet og Handel og Kontor har vi jobbet hardt for å 
finne de beste løsningene for våre medarbeidere, og vi har unngått permitteringer og sikret 
trygghet og stabil inntekt i en usikker periode, samtidig som vi har vi bidratt til å holde 
økonomien i gang. Våre medarbeidere har igjen vist en imponerende innsats, fleksibilitet og 
endringsvilje gjennom hele FY21.  
 
Selv om FY21 har vært et krevende år har vi evnet å tilpasse og endre oss for å skape et bedre 
IKEA som er rimeligere og mer tilgjengelig for kundene våre, med en positiv innvirkning på 
mennesker og miljø, samtidig som vi har levert resultater. Vi har funnet løsninger og muligheter 
blant utfordringene, og kraften i bedriftskulturen og i verdiene våre har hjulpet oss å navigere 
gjennom FY21 i stor fart. IKEA AS har igjen levert et imponerende resultat for regnskapsåret 
FY21.  
 

 

  



IKEA AS 

Årsberetning 2020/2021 
 
 

2 
 

Et nytt IKEA  
Med digitalisering, urbanisering og et økende fokus på bærekraft har kundenes behov vært i 
konstant endring de siste årene. De endrer vaner og finner og foretrekker nye måter å handle 
på.   
  
Helt siden koronapandemien startet  har flere besøkt oss på IKEA.no. I FY21 så vi en økning på 
over 8 prosent. Vi har fortløpende implementert nye digitale løsninger med kunden i fokus 
samtidig som vi har sikret drift på varehusene.  
 
Gjennom FY21 har hjemmekontor vært hverdagen for de fleste på kundesenteret, IKEAs 
hovedkontor og ved noen funksjoner på varehusene. Mot slutten av FY21 åpnet samfunnet så 
smått og vi startet arbeidet med å se på hvordan den nye arbeidshverdagen i IKEA skulle bli og 
hvordan vi, på best mulig måte, kunne kombinere hjemmekontor med fysisk tilstedeværelse på 
jobb. Vi ønsker at IKEA skal være en god arbeidsplass for alle og jobber med å tilpasse oss den 
nye hverdagen etter korona.  
 
Selv om vi har sett en positiv trend i resultatene våre de siste årene, vet vi at det kommende året 
blir utfordrende. Vi ser globale bransjeutfordringer for varehandelen innen 
produksjonskapasitet, råvaremangel og transport og vet at vi må vi også ta tøffe 
beslutninger for å sikre langsiktig, bærekraftig vekst i tiden fremover.  
  
Lav pris  
Vi mener at god design skal være tilgjengelig for alle. Med god design mener vi produkter som 
kombinerer bærekraft, form, funksjon og kvalitet – til en lav pris.   
  
Vi vet at aleneforeldre eller par med barn er blant de gruppene som fortsatt er mest økonomisk 
utfordret (levekårsundersøkelser SSB). Koronapandemien har tydeliggjort dette ytterligere. Vi 
fortsatte derfor målet om å bli rimeligere for de mange familiene med barn. I FY21 har vi 
investert i lavere priser på våre produkter for barnefamilier og produkter som hjelper kundene 
å leve et mer bærekraftig liv hjemme.  
  
Bedre kundeopplevelser  
Nordmenn har under koronapandemien tilbrakt mer tid hjemme. Dermed blir de også mer 
oppmerksomme på sitt eget hjem og hvilke behov de har. IKEA ønsker å tilrettelegge for at alle i 
Norge kan skape et hjem som speiler hvem de er og hvilke behov de har, og dette gjør vi både 
gjennom produktene våre og gjennom vår kunnskap om livet hjemme.  IKEAs Life at home 
undersøkelse for FY21 viser at 62 prosent av nordmenn har gjort endringer i hjemmene sine for 
å tilrettelegge for aktivitetene de ønsker å gjøre.  
 
Samarbeid med andre er viktig for at vi skal forstå og møte behovene til norske forbrukere. Å bli 
med i OBOS Living Lab er et eksempel på et strategisk partnerskap skapt for å utforske 
fremtidige måter å leve sammen på, med menneskene som bor der. Vi har en ambisjon om å 
demokratisere designkunnskapen vår, og sammen med industrien finner vi løsninger som vil 
komme innbyggerne og samfunnet til gode. 
Prosjektet har som mål å bidra til å løse noen av de store utfordringene vi står overfor i 
fremtiden; urbanisering, knapphet på plass og behovet for bærekraftige løsninger. 
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I starten på pandemien så vi en stor økning i salg av hjemmekontorløsninger. Kontorpulter og 
stoler var det vi solgte mest av. Etter hvert så vi at kundene gikk til innkjøp av mer permanente 
løsninger som hev- og senkepult og mer ergonomisk riktige kontorstoler. Hjemmekontoret ble 
mer permanent enn før pandemien.  
 
Under koronapandemien så vi også at flere og flere ønsket muligheten til å la seg inspirere, 
planlegge og handle digitalt hjemmefra, og jobbet derfor hardt for å tilby mer digital 
planlegging med våre spesialister og interiørdesignere og satt fart på utviklingen av det 
omnikanale IKEA for å kunne tilrettelegge for økt handel i digitale flater. IKEA.no hadde over 54 
millioner besøk sammenlignet med 50 millioner besøk året før.  
 
Digitaliseringen fortsatte og vi lanserte en ny IKEA app, «Skann og betal» og testet ut SVEN, en 
app hvor formålet er å tilrettelegge hverdagen for den yngre målgruppen som bor sammen i et 
kollektiv. I tillegg implementerte vi systemer for å øke effektiviteten i salgsprosessene våre, og 
redusere leveransetiden mot kunder. 
 
Mens fysisk besøk på varehus gikk ned, gikk besøk til IKEA.no opp og vi så en mulighet til å dele 
hjeminnredningskunnskap digitalt for å nå de mange. Vi startet opp med live seminarer på 
Youtube og har siden vi startet i uke 11 hatt en økning i antall seere på nesten 50 prosent. Dette 
er et konsept vi vil satse på også fremover.  
 
IKEAs planleggingsstudio i Akersgata har hatt restriksjoner siden det åpnet og dette fortsatte 
også i FY21. I periodene hvor planleggingsstudio har vært stengt har vi likevel hjulpet kundene 
med å planlegge kjøkken, garderobe, stue og soverom gjennom digitale møter fra Akersgata. 
Basert på erfaringer fra første driftsår tror vi fortsatt på tilstedeværelse i sentrum, og vi vurderer 
flere slike etableringer i sentrumsstrøk i og omkring Oslo. 
 
Økt netthandel, hjemmekontor og koronarestriksjoner, hvor vi til tider måtte stenge varehus, 
gjorde at vi opplevde nok et år med stor pågang til kundesenteret vårt. Varige endringer i 
handlemønster resulterte i at vi har jobbet med å øke kapasiteten for å møte den store 
etterspørselen. Mot slutten av året begynte vi å se forbedringer hvor ventetider gikk ned og 
kundetilfredsheten økte. Vi innførte en rekke tiltak for å forbedre kundeopplevelsen hvor de to 
største handlet om måten vi organiserer oss på og innføring av selvbetjeningsverktøy som skal 
hjelpe kunden med å hjelpe seg selv ved for eksempel å se status eller endre bestillingen sin. 
Omorganiseringen har handlet om å bruke kompetansen vår på riktig sted og forbedre evnen 
vår til å løse ting i første kontakt med kunden.  
 
Vi jobber hver dag for at tjenestetilbudet til våre kunder skal bli sterkere og bedre. Et optimalt 
nettverk av varehus, lager og hentepunkter er helt sentralt, og det jobbes med utvikling 
innenfor alle disse områdene. Arbeidet med nytt lager i Vestby går fremover, og vi har fortsatt 
planlagt åpning i 2024. Med sterkt økende pakkevolum, har vi også begynt å se på mulighetene 
for pakkelager i Norge, da vi trenger mer kapasitet og ser store fordeler i å komme nærmere 
kundene våre.  
 
I tillegg til å øke kapasitet for levering fra sentrale varelager, jobbes det også for fullt med å øke 
kapasiteten for distribusjon av kundeordre fra varehus. Dette gjør vi for at vi skal kunne levere 
raskere, rimeligere og mer miljøvennlig til våre kunder fremover. Globale bransjeutfordringer 
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med både råvarer og transport har også truffet IKEA, og det jobbes med å optimalisere en 
utfordrende situasjon hver eneste dag.  
  
På sikt har vi har ambisiøse planer om å gi et enda bedre tilbud til kundene ved å blant 
annet få IKEA Furusets tre enheter under samme tak, og på den måten redusere 
biltrafikken rundt IKEA Furuset. Dette er en lang prosess og vi er helt i startfasen. 
 
Bærekraft  
I en verden full av små og store utfordringer trenger vi optimistene. De som ser løsninger – 
både på de små utfordringene i hverdagen og på de store ute i verden. På IKEA har vi lange 
tradisjoner for å bruke ressursene smart og utrette mye med lite. Gjennom vår bærekraft-
strategi, «People and Planet positive», har vi forpliktet oss til å lede an i endringen mot en 
mer bærekraftig verden.  
 
I årets Sustainable Brand Index beholdt vi 2. plassen av 254 aktører og toppet bransjelisten, noe 
vi er veldig stolte av. Dette gir oss et godt utgangspunkt på reisen mot å bli klimapositive og 
sirkulære innen 2030 og mot målet om å gjøre en sunn og bærekraftig livsstil til et foretrukket 
valg som er rimelig, attraktivt og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. I tillegg 
ønsker vi å forbedre folks liv og være inkluderende og menneskesentrert som merkevare, 
selskap og arbeidsgiver. 

Globalt har vi ambisjoner om å bli 100% sirkulære og klimapositive innen 2030, og her i Norge 
jobber vi hardt for å bidra til dette på lokalt nivå. 
 

Innen den sirkulære agendaen har vi lansert flere alternativer i markedet dette virksomhetsåret. 
Først ut var «IKEA kjøper tilbake», der vi kjøper tilbake møbler du ikke lenger bruker. Tjenesten 
ble lansert eksternt i november, etter at vi hadde hatt en pilot på Ringsaker og Leangen.  I løpet 
at vårt andre tertial hadde alle våre varehus denne tjenesten tilgjengelig. Det har vært en 
utfordring å høste kvantitativ læring i en tid der vi har hatt varehus delvis stengt og 
kundebevegelsene ikke er som i et normalt år, men vi har likevel gjort oss gode erfaringer som 
vil bidra til å utvikle denne tjenesten til å bli både bedre og mer relevant for kundene våre. 

I februar lanserte vi «reservedeler på nett», der du kan få tilsendt reservedeler gratis, direkte i 
din postkasse. Per oktober har vi hatt rundt 9500 bestillinger. Dette bidrar til å forlenge 
levetiden på produktene, og tjenesten har vært et kjærkomment tilskudd for å forlenge 
møblenes levetid. 
 
Tall fra Prognosesenteret anslår at ca 3,3 millioner møbler havner på avfallsmottak hvert år. Vi 
ønsket mer innsikt i hvilken tilstand IKEA-møblene var i da de ble kastet, og som et pilotprosjekt 
gjorde vi en test med Asker kommune på Yggeset gjenvinningsstasjon i uke 21-22. Selv om 
testen er for kort og for liten til å aggregere resultatene med signifikant sikkerhet, ser vi et helt 
klart bilde på at fullt brukbare møbler ender opp på gjenbruksstasjonen. Vi jobber godt sammen 
med Asker kommune for å se på ulike løsninger for å motvirke dette. 
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100% sirkularitet forutsetter produkter laget av fornybare eller resirkulerte produkter, og de må 
kunne være 100% resirkulerbare etter bruk. IKEA Norge fokuserer på at en størst mulig andel av 
det vi selger, kommer fra kategorier som oppfyller disse kriteriene. I løpet av FY21 økte vi denne 
andelen betraktelig, og har som målsetning å øke ytterligere neste år. 

Vi jobber kontinuerlig med å få ned CO2-avtrykket fra vår egen drift knyttet til vann, energi, 
avfall og mat. Økt fokus og kompetanseheving innenfor avfallshåndtering har økt 
sorteringsgraden på varehusene, og pr 1. september har vi en snitt sorteringsgrad på 90 % 
(01.01.21-01.09.2021) mot 89 prosent i FY20. 
 
Også innenfor hjemleveranser har vi kuttet utslipp, og 15% av vår transport i Oslo kommune er 
nå elektrifisert. Det har vært vanskeligere enn antatt å etablere en egnet flåte kjøretøy som tåler 
tung last, norsk klima og har lang nok rekkevidde, men vi jobber tett med vår transportpartner 
rundt løsninger som skal akselerere dette betydelig i tiden fremover. 

I FY21 donerte vi fem millioner kroner til Røde Kors Fellesverket med midler avsatt i FY20. Dette 
kom i tillegg til den eksisterende rammeavtale på en million kroner. I tillegg bidro vi med 2,8 
millioner kroner til ti ulike lokale frivillige organisasjoner hvor formålet var å bidra til aktiviteter 
for barn og unge i våre nabolag. Videre har vi fortsatt med Nabofondet hvor 400.000,- er delt ut 
til lokale tiltak. 

Vi vet at størrelsen vår gir oss et stort ansvar – og en stor mulighet – til å gjøre en forskjell. Det 
er et ansvar vi gladelig tar. 
  
Våre medarbeidere  
Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Allerede ved pandemiens start så vi et sterkt fellesskap, 
utholdenhet og kundefokusert tilnærming. Utfordringer rullet på også i FY21, med vekterstreik, 
stengte varehus og varemangel. I denne perioden har vi sett kraften i bedriftskulturen og 
verdiene våre, og dette har blitt synlig ut mot kundene gjennom et tilgjengelig IKEA til tross for 
restriksjoner og utfordringer.   
  
Det mange av våre medarbeidere opplevde ble bekreftet i medarbeiderundersøkelsen som ble 
gjennomført høsten 2020. Totalt sett overgikk vi alle de globale målene, både på lederskap, 
engasjement og etterlevelse av verdier. Det var stor tilfredshet med både ledere, kollegaer og 
IKEA som arbeidsplass. Dette er noe vi er stolte av. Det var likevel noen områder vi må jobbe 
med. Kommunikasjon og arbeidsmengde var to temaer som pekte seg ut. 70,5 prosent mente at 
arbeidsmengden var god, mens 24,7 prosent ga tilbakemelding på at den var for høy. Dette var 
gjennomgående for alle enheter og ble derfor et fokusområde i arbeidet etter 
medarbeiderundersøkelsen både på enhets- og avdelingsnivå.   
  
Kundenes ønsker og behov er i konstant endring og for å møte dette jobber vi for å skape et 
arbeidsmiljø preget av positiv endring og utvikling. Dette gjør vi ved å utstyre medarbeiderne 
våre med den kompetansen de trenger for å møte kunden i alle kanaler. Som følge av 
pandemien og stengte varehus gjennomførte vi en omfattende midlertidig omstilling til nye 
oppgaver med tilhørende opplæring for IKEA Food medarbeidere. Gjennom blant annet dette 
har vi unngått permitteringer og bygget tverrfaglig kompetanse.   
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Kravene til god ledelse er også i stadig endring, og dette året ble preget av hvordan vi leder fra 
avstand. Trening rundt dette temaet ble dermed sentralt. God opplæring og kompetanseheving 
sikrer gode og inspirerende kundemøter, og vi har tatt flere grep for å sikre dette. Vi 
har gjennomført workshops og livestreams, strukturert opplæringstilbudet slik at det er enklere 
å finne og ta i bruk, samt tilgjengeliggjort læringstilbud med fokus på fremtidens kompetanse. 
Et vedvarende fokus på å gi medarbeidere og ledere mulighet til kompetanseløft kommer både 
medarbeider og IKEA til gode, nå og i fremtiden. Vi tror at en god kundeopplevelse kommer som 
resultat av en god medarbeideropplevelse.   
  
Det har under pandemien vært økt fokus på mental helse, både for å ta vare på seg selv og å se 
hverandre. Flere treninger ble lansert rundt tema mental helse, både for ledere og 
medarbeidere. Vi hadde «Har du det bra»-kampanjen (R U OK) og medarbeiderne fikk også en 
ekstra fridag for å ta vare på seg selv. Sammen med behandlingsforsikringen 
ble dette presentert og tatt godt imot som «Care-pakken» for å gjøre det lett tilgjengelig for 
medarbeiderne. 
  
Sikkerhet og velvære  
Helse og sikkerhet for våre medarbeidere og kunder er vår høyeste prioritet. Som året før har vi 
også i FY21 hatt ekstra fokus på dette. Vi har fortsatt det tette samarbeidet med tillitsvalgte, 
verneombud og helsemyndighetene, for å sikre at vi følger alle retningslinjer og krav. Vi er stolte 
over dette samarbeidet som gjorde at vi, selv med kraftige restriksjoner, har klart å holde  
alle medarbeidere i jobb under pandemien.  
  
Vi har i FY21 hatt økt fokus på å melde og følge opp avvik som et HMS-mål, og spesielt fokus på å 
melde alle skader og ulykker. Ved å få de mindre skadene og risikoer for skader meldt kan 
vi jobbe forebyggende og forhindre at det skjer igjen. Vi har i FY21 sett en økning i rapportering 
av mindre skader uten fravær. Det ble totalt meldt om 119 skader på medarbeidere, der fire var 
skader med fravær. Til sammenligning var tallet 84/15 året før. Tilfellene ble undersøkt og vi har 
tatt nødvendige grep for å minimere sjansen for lignende ulykker i fremtiden.     
  
Sykefraværet i FY21 endte på 8,3 prosent, som var en reduksjon på 0,1 prosent fra året før. Også 
dette året påvirket pandemien fraværet i stor grad, da flere medarbeidere var hjemme i 
karantene på grunn av symptomer eller som nærkontakter. Gjennom året opplevde vi at 109 
medarbeidere fikk Covid19, men vi har ingen kjente tilfeller av smitte mellom kollegaer på 
jobb. Dette viser at smittevern har vært godt ivaretatt og fulgt opp av alle medarbeidere og 
ledere. Fravær relatert til Covid19 utgjør i FY21 ca 15 prosent. Uten Covid-relatert fravær når vi 
dermed målet på 7 prosent sykefravær for FY21.  
  
Diskriminering  
IKEA tolererer ikke diskriminering. Som et verdibasert selskap mener vi alle har retten til å bli 
behandlet likt. Medarbeiderne våre har like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Vi oppmuntrer 
medarbeiderne våre til å være seg selv, fordi deres unike egenskaper gjør IKEA til et bedre sted. 
Vår holdning til diskriminering og like muligheter er nedfelt i verdiene våre og i de etiske 
retningslinjene våre, “Code of  Conduct”. Disse blir fulgt opp av alle medarbeidere og reflekteres 
i arbeidsmiljøet og medarbeiderrelaterte prosesser, som rekruttering, etterfølgerarbeid, 
samtaler om utvikling, prestasjonsevalueringer, trening og utvikling, lønn og goder.   
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Like muligheter  
Som et humanistisk og verdidrevet selskap mener vi at alle medarbeiderne våre bidrar best når 
de er seg selv, og at alle skal ha like muligheter til utvikling, uavhengig av bakgrunn og 
identitet. Vi tror også at en inkluderende bedriftskultur bidrar til å nå forretningsmålene våre. 
Dette fordi vi tror på at mangfold bidrar til bedre prestasjon, større talentbaser og en bedre 
kundeopplevelse gjennom at vi gjenspeiler mangfoldet i samfunnet vi opererer i.   
  
Samtidig som vi har høyt fokus på kjønnsbalanse og etnisitet har vi også sterkt fokus på andre 
dimensjoner av mangfold, som f.eks. nasjonalitet, alder, funksjonsnedsettelser, religion, LHBT+. 
Vi feirer merkedager som kvinnedagen, menneskerettighetsdagen og Pride, fordi det er viktig 
for våre medarbeidere og for oss som selskap.    
  
Kjønnsbalanse  
Målsettingen vår er å ha en balanse mellom menn og kvinner, uavhengig av hvilken stilling de 
har. Alt i alt arbeider 58 prosent kvinner og 42 prosent menn på IKEA. I lederposisjoner er 58 
prosent kvinner og 42 prosent menn. Vi ser at det er en tradisjonell fordeling per avdeling når vi 
analyserer tallene i detalj, f.eks. har vi en høy andel menn innen logistikk og en høy andel 
kvinner innen HR-relaterte roller. Vi mener derfor at vi må jobbe enda hardere for å skape en 
inkluderende kultur gjennom alle avdelinger, og skape oppmerksomhet om ubevisste 
fordommer. Vårt mål er at vi har en kjønnsbalanse på 50/50 i alle avdelinger.  
  
Lik lønn  
Våre medarbeider skal behandles rettferdig og få likestilte muligheter, de skal ha lik lønn for likt 
arbeid uavhengig av individuelle forskjeller. Individuell prestasjon og kompetanse er de eneste 
faktorene som kan rettferdiggjøre ulik lønn. Utviklingen i lønn har gått fra 0,54 prosent (2018), 
via 0,2 prosent (2019) med favør til menn til 0,2 prosent (2020) i favør kvinner. Tiltak for å utjevne 
forskjellene er i gang og det gjøres en årlig analyse for å overvåke utviklingen.   
  
IKEA AS har tre ulike avlønningssystemer, to tariffavtaler, Handel og Kontor samt Hotell og 
Restaurant, i tillegg til et system for individuell avlønning. 74 prosent av våre arbeidstakere har 
tarifflønn, hvor kriterier for lønnsfastsettelse og årlige lønnsreguleringer er fastsatt i tariffavtale. 
For individuelt avlønnede så er det den enkeltes individuelle prestasjon som danner grunnlag 
for den årlige lønnsjusteringen. Alle lønnsjusteringer gjøres uavhengig av kjønn.  
  
Broen til jobb  
Vi bygger videre på det arbeidet vi startet på IKEA Furuset i FY17 med Hurtigsporet 
(jobbtrenings- og språkopplæringsprogram for flyktninger), et samarbeid med NAV og VOX 
(språkopplæring for voksne), om å inkludere flyktninger i det norske samfunnet gjennom arbeid 
og praktisk språkopplæring. I FY21 skiftet dette tiltaket navn fra Hurtigsporet til Broen til jobb. Vi 
har i løpet av året som har gått, til tross for pandemien, klart å starte opp Broen til jobb i fem 
av varehusene våre. Engasjementet har vært stort på alle enheter, og vises gjennom stolthet til 
egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. I FY21 fikk 56 flyktninger opplæring gjennom 
Broen til jobb, og vi har som mål å kunne tilby minst 50 prosent av deltagerne jobb i IKEA etter 
endt program.  
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Redegjørelse for årsregnskapet  
IKEA AS har levert et godt resultat for FY21 til tross for at koronapandemien har fulgt oss også 
gjennom dette året. Lederskapet og verdiene våre står sterkt og vi har funnet løsninger og 
muligheter gjennom et uforutsigbart makroøkonomisk landskap.  
Selv om resultatene har vært gode, vet vi at de kommende årene blir utfordrende grunnet 
globale utfordringer med produkttilgjengelighet, råvarer og transport. Derfor må vi også ta 
tøffe beslutninger for å sikre langsiktig, bærekraftig vekst.  
 
Styret bekrefter i samsvar med Regnskapslovens §3-3 at forutsetningene for fortsatt drift er til 
stede, og at regnskapet er avlagt på dette grunnlaget. 

Resultatregnskap  
FY21 ble påvirket av endringer som følge av den verdensomspennende pandemien. Selv om 
situasjonen i Norge var bedre enn i mange andre land, var det norske markedet fortsatt sterkt 
påvirket av myndighetens restriksjoner. Begynnelsen av FY21 viste positive trender, med færre 
restriksjoner og lave smittetall, men fra desember økte smitten og vi iverksatte strengere 
restriksjoner etter råd fra myndighetene. Hardest rammet var Oslo-markedet og Bergen, som 
opplevde midlertidige nedstenginger av varehusene. Gjennom hele FY21 har ulike restriksjoner 
knyttet til pandemien påvirket oss og vi har i tillegg slitt med forsyningsproblemer knyttet til 
transport og råvaremangel. Dette forverret seg mot slutten av FY21 og det er allerede tydelig at 
disse problemstillingene vil fortsette utover neste virksomhetsår.  
 
IKEA AS hadde driftsinntekter på 8 944 millioner NOK i FY21, en vekst på 2,2 prosent 
sammenlignet med fjoråret. Årets første måneder hadde god vekst mot fjoråret, mens januar og 
februar ble tøffe måneder preget av nedstenginger og strenge restriksjoner. Dette gjaldt 
spesielt varehusene i Oslo som måtte holde stengt lengst. I årets siste tertial omsatte vi som 
forventet mindre enn året før. I tredje tertial forrige år (mai- august 2020) hadde vi 
ekstraordinær høy omsetning som følge av mindre restriksjoner og høy etterspørsel etter våre 
produktkategorier. I tillegg til dette ble omsetningen i FY21 påvirket av at forsyningssituasjonen 
forverret seg de siste to månedene av året. Samlet omsatte vi derfor for 5 prosent mindre tredje 
tertial i år enn i fjor.   
 
Omstendighetene rundt pandemien ga en kraftig akselerering av et kanalskifte fra varehus til 
netthandel i IKEA AS. Nettsalget i FY21 økte med 53,4 prosent vs. fjoråret, mens varehussalget 
gikk ned med 7,4 prosent.  

 
IKEA AS fikk et driftsresultat på 385 millioner NOK i FY21 mot 445 millioner NOK i FY20. Å være 
ledende på lavpris er en viktig prioritet for oss, og vi har økt prisene mindre enn våre 
konkurrenter. Som følge av at det ikke har vært vesentlige økninger i innkjøpspriser, ender 
bruttomarginen samlet sett på 40,4 prosent mot 39,8 prosent i fjor. Det er økning i både 
lønnskostnader og andre driftskostnader i prosent av salget, noe som bidrar til et lavere resultat 
i FY21. Transformasjonen av IKEA er en viktig årsak til dette. Vi har flere årsverk, og det er brukt 
vesentlig mer på IT-kostnader. 
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Balanse og kontantstrøm  
Selskapet har en god balanse, og soliditeten økte ytterligere gjennom året. Totalbalansen er 
redusert fra 2 740  millioner NOK til 2 429 millioner NOK. Egenkapitalandelen er 17,3 prosent. 
Kontantstrøm fra driften er lav i forhold til FY20 som i stor grad skyldes endring i konsernintern 
gjeld utenom konsernkontoordningen.   
 
Finansiell risiko  
Selskapets omsetning er hovedsakelig kontantomsetning og kredittrisikoen er derfor lav.  
Likviditeten vurderes som god og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer 
likviditetsrisiko.  
  
Selskapets operative virksomhet anses ikke å være spesielt renteutsatt.   
  
Selskapet var innenfor året ikke eksponert for endringer i valutakurser da det var en avtale om 
faste valutakurser ved betaling av leverandører i annen valuta enn NOK. Dette for å redusere 
valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko.  Fra FY22 vil dette ikke lenger 
være tilfelle, og IKEA AS vil fremover ha valutarisiko. Det meste av selskapets utgifter er 
imidlertid i norske kroner.   
 
Selskapet har innenfor året faste innkjøpspriser på en større andel av sortimentet, tilsvarende 
ca. 60 prosent av omsetningen.  Fremtidige innkjøpspriser er delvis påvirket av endringer i 
valutakurser.   
  
Fremtidsutsikter  
På grunn av den usikre tiden vi lever i har IKEA en konservativ tilnærming til FY22, men vi sikter 
mot nok ett år med gode resultater.  Samtidig ser vi at makroøkonomisk utfordringer også vil 
påvirke varehandelen og IKEA i året som kommer. Forsyningsproblemene bransjen opplever 
begynte da pandemien startet, og IKEA har jobbet aktivt gjennom hele perioden for å sikre 
bedre produkttilgjengelighet. Vi trodde situasjonen skulle bli bedre raskere, men ser nå at 
problem med produkttilgjengelighet vil være langvarig.  Vi fortsetter på endringen mot det nye 
IKEA som er rimeligere og mer tilgjengelig for kundene våre, med en positiv innvirkning på 
mennesker og miljø.  
  
Vi vil prioritere investeringer som bidrar til en bærekraftig virksomhet, bedre lønnsomhet og 
forbedret kundeopplevelse i alle salgskanaler. Vi vil løpende tilpasse strategien vår til de 
gjeldende lokale og globale makroøkonomiske rammebetingelsene og 
fortsette transformasjonen vår med initiativ rettet mot å optimalisere driften, forbedre 
produktiviteten, øke veksten og markedsandelene samt redusere kostnadene.   
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Resultatdisponering 
Årsoverskuddet på NOK 323 767 481 foreslås disponert som følger:  
   
Overført til konsernbidrag (etter skatt)             NOK    52 797 824  
Overført til utbytte                         NOK 200 000 000 
Overført til annen egenkapital                            NOK   70 969 657 
 
Sum overføringer                                                   NOK 323 767 481  
  
  
  
  
 
Billingstad, 11. november 2021 
Styret for IKEA AS  
  
 

 

 

_____________________      _____________________    _________________________      
 Mikael Palmquist          Per Henrik Olshov         Carl Johan Viktor Aaby      
       styreleder                     styremedlem                            adm.dir/styremedlem                    

 

 

  ____________________              _____________________              ____________________        
    Christian Kaborg                 Bente Sofie Velken                         Mikael Næss 
        styremedlem                              styremedlem                             styremedlem 

 

 

     
   
 

 

 



NOTE DRIFTSINTEKTER OG DRIFTKOSTNADER
01/09/2020-
31/08/2021

01/09/2019-
31/08/2020

3 Salgsinntekt 8 918 490 027 8 735 768 405
3 Annen driftsinntekt 25 967 112 19 067 382

Sum driftsinntekter 8 944 457 139 8 754 835 787

2 Varekostnad -5 240 161 193 -5 195 668 779
4 Lønn og andre personalkostnader -1 545 810 667 -1 450 572 500
5 Avskrivning og nedskrivning av driftsmidler -92 885 938 -87 111 468

4, 11 Annen driftskostnad -1 680 678 553 -1 576 239 226

Sum driftkostnader -8 559 536 351 -8 309 591 973

Driftresultat 384 920 788 445 243 813

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 37 702 445 37 655 977
Annen renteinntekt 48 036 31 038
Annen finansinntekt 5 393 268 1 736 872
Rentekostnad til foretak i samme konsern -5 497 662 -2 039 606
Annen rentekostnad -311 072 -648 463
Annen finanskostnad -6 697 873 -5 524 446

Netto finansresultat 30 637 142 31 211 371

Resultat før skattekostnad 415 557 930 476 455 184

9 Skattekostnad -91 790 449 -107 770 853

ÅRSRESULTAT 323 767 481 368 684 331

OVERFØRINGER

7 Overført til konsernbidrag (etter skatt) 52 797 824 175 786 259
7 Overført til utbytte 200 000 000 0
7 Overført til annen egenkapital 70 969 657 192 898 072

Sum  overføringer 323 767 481 368 684 331

IKEA AS
Resultatregnskap



NOTE EIENDELER 31/08/2021 31/08/2020

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

9 Utsatt skattefordel 28 930 653 31 836 185

Sum immaterielle eiendeler 28 930 653 31 836 185

Varige driftsmidler
5 Bygninger og annen fast eiendom 20 427 22 039
5 Inventar, transportmidler, kontormaskiner o.l. 255 179 940 267 560 660

Sum varige driftsmidler 255 200 367 267 582 699

Sum anleggsmidler 284 131 020 299 418 884

Omløpsmidler
2 Varer 360 999 660 342 774 036

Fordringer
Kundefordringer 11 152 777 6 338 991
Andre fordringer 58 971 633 80 558 956

8 Fordringer på selskap i samme konsern 1 708 132 101 1 994 122 895

Sum fordringer 1 778 256 511 2 081 020 843

10 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 589 886 16 896 185

Sum omløpsmidler 2 144 846 057 2 440 691 064

SUM EIENDELER 2 428 977 078 2 740 109 948

IKEA AS
Balanse

       



NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 31/08/2021 31/08/2020

Egenkapital
Innskutt egenkapital

6 Aksjekapital (200 aksjer á NOK 50 000) 10 000 000 10 000 000

Sum innskutt egenkapital 10 000 000 10 000 000

Opptjent egenkapital
7 Annen egenkapital 409 110 076 338 140 418

Sum opptjent egenkapital 409 110 076 338 140 418

Sum egenkapital 419 110 076 348 140 418

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser
12 Avsetning for forpliktelser 22 395 548 46 145 102

Sum avsetning for forpliktelser 22 395 548 46 145 102

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 690 000 690 000

Sum annen langsiktig gjeld 690 000 690 000

Kortsiktig gjeld
2 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 42 747 727 71 280 903
2 Øvrig leverandørgjeld 619 721 916 681 830 495
9 Betalbar skatt 73 993 223 51 593 473

Skyldige offentlige avgifter 108 060 415 120 425 179
Avsatt til konsernbidrag 67 689 518 225 366 999
Avsatt til utbytte 200 000 000 0

8 Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 184 531 174 552 738 799
Annen kortsiktig gjeld 690 037 481 641 898 580

Sum kortsiktig gjeld 1 986 781 454 2 345 134 428

Sum gjeld 2 009 867 002 2 391 969 530

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 428 977 078 2 740 109 948

Billingstad, 11. november 2021
Styret for IKEA AS

Balanse
IKEA AS

___________________
Mikael Palmquist

styreleder

____________________
Per Henrik Olshov

styremedlem

___________________
Carl Johan Viktor Aaby
adm.dir/styremedlem

__________________
Bente Sofie Velken

styremedlem

__________________
Mikael Næss
styremedlem

__________________
Christian Kaborg

styremedlem



01/09/2020-
31/08/2021

01/09/2019-
31/08/2020

   KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Resultat før skattekostnad 415 557 930 476 455 184
Periodens betalte skatt -51 593 473 0
Ordinære avskrivninger/ nedskrivninger 92 885 938 87 111 468
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 2 751 052 144 023
Endring i varelager -18 225 624 20 620 505
Endring i kundefordringer -4 813 786 3 577 863
Endring i leverandørgjeld, inkludert lev gjeld til konserselskap -90 641 755 36 884 928
Endringer i øvrig konsernmellomværender -378 658 854 287 144 571
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 33 611 906 88 557 756

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 873 335 1 000 496 298

   KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 325 273 107 000
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -83 579 932 -74 631 200

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -83 254 659 -74 524 200

   KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Utbetaling ved kortsiktig lån til ekstern -2 500 000 0
Utbetaling ved nedbetaling av lån 0 -650 000 000
Netto endring i konsernkontoordning 298 942 023 -110 483 486
Utbetaling av konsernbidrag/utbytte -225 366 999 -156 850 501

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 71 075 024 -917 333 987

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende -11 306 300 8 638 110
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.09. 16 896 185 8 258 075

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.08. 5 589 886 16 896 185

Kontantstrømoppstilling
IKEA AS



Note 1 Regnskapsprinsipper

Selskapets regnskapsår er 1. september - 31. august

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 
Regnskapsprinsippene er beskrevet under. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering
av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men er nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært over den økonomiske levetiden. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte
valutagevinster og -tap er klassifisert som finansielle poster. 

Varer
Varer er ferdigvarer og er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 

Inntekter
Inntekt er regnskapsført når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.
Dette er normalt tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene er regnskapsført til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet.

Inntektene er redusert med avsetning for garanti og returer knyttet til leverte varer og tjenester.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er balanseført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap er gjort på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er
kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Selskapet inngår i en konsernkontoordning med IKEA Handel og Eiendom
AS som kontoeier. Innskudd/ trekk knyttet til konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig
konsernfordring/-gjeld.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler 
og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen, under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold 
til god regnskapsskikk.

Skatter 
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner 
er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) 
og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster
i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. 

Offentlige tilskudd
Innvesteringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som 
driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

IKEA  AS
Noter til regnskapet 2020/2021
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Note 2 Varelager og varekostnad

(Tall i hele tusen) 2021 2020
Anskaffelseskost 370 841 353 861
Ukurans -9 841 -11 087
Sum balanseført verdi 361 000 342 774

Varekjøp fra IKEA Supply AG utgjør TNOK 4 870 833 (FY20: TNOK 4 822 911). Frem til 31.08.16 var 

Inter IKEA gruppen er ikke nærstående part til IKEA konsernet.

Note 3 Salgsinntekt

(Tall i hele tusen) 2021 2020

Pr virksomhetsområde:

Salgsinntekter varer solgt varehus 6 763 346 7 300 523
Salgsinntekter varer solgt via nettsalg 2 031 543 1 324 513
Salgsinntekter tjenester 123 601 110 732
Sum 8 918 490 8 735 768

Det er en betydelig endring i sammensetning av inntekter fra varesalg, med en økning i salgsinntekter
fra nettsalg, inkludert Klikk & Hent og Klikk & Lever, og en reduksjon i salgsinntekter fra varehus.

Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser med mer

Lønnskostnad
(Tall i hele tusen) 2021 2020
Lønn 1 264 100 1 191 603
Arbeidsgiveravgift 191 747 171 512
Pensjonskostnader 75 605 69 005
Andre ytelser 14 359 18 453
Sum 1 545 811 1 450 572

Gjennomsnittlig antall ansatte 3 241 3 152
Antall årsverk 2 340 2 263

Innskuddsbasert pensjonsordning
Alle som har fylt 20 år og arbeider minst 20% av full stilling er med i ordningen om innskuddsbasert pensjon.
Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pr 31.08.21 er 3 033 ansatte med i den innskuddsbaserte ordningen. I FY21 er er det kostnadsført TNOK 51 295 i 
premie (FY20 TNOK 46 777).

Ytelser til ledende personer

Administrerende direktør 2021 2020
(Tall i hele tusen)

Lønn 2 783 2 172
Bonus, inkludert feriepenger 1 236 855
Annen godtgjørelse 1 270 1 370
Sum ytelser 5 289 4 397

IKEA Supply AG en del av IKEA konsernet. Per 31.08.16 ble selskapet solgt til Inter IKEA gruppen. 
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Selskapet har gjennom FY21 hatt to administrerende direktører, en for perioden 01.09.20-30.06.21,
og en fra 01.07.21 og frem til nåværende administrerende direktør tiltrådte 15.09.21. 
Tabellen over viser samlede utgifter.

Det er i 2021 betalt TNOK 74 i premie for administrerende direktør i selskapets innskuddspensjonsordning.

Ledergruppen i selskapet, herunder administrerende direktør, inngår i samme lokale ett årige bonusordning 
som alle andre ansatte i selskapet. I tillegg til den lokale ordningen inngår administrerende direktør 
i to globale bonusordninger. 

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, styremedlemmer eller øvrig ansatte.

Nåværende administrerende direktør har en avtale med 1,5 års etterlønn ved eventuelt opphør av
arbeidsforholdet.

Styret
Det er ikke utbetalt honorar til styret. Det er ikke avtale om sluttvederlag eller bonus for styremedlemmene.

Revisor
(Tall i hele tusen, ekskl merverdiavgift) 2021 2020
Lovpålagt revisjon 407 557
Andre tjenester utenfor revisjon 0 0

Note 5 Varige driftsmidler

(Tall i hele tusen) Bygninger

Inventar, 
transportmidler, 
kontormaskiner 

Anlegg under 
utførelse SUM

Anskaffelseskost 31.08.20 40 1 033 291 531 1 033 862
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 80 874 2 706 83 580
Overføring fra anlegg under utførelse 0 517 -517 0
Avgang 0 93 587 0 93 587

Anskaffelseskost 31.08.21 40 1 021 095 2 720 1 023 855

Akkumulerte av- og nedskrivn. 31.08.21 20 768 636 0 768 656

Bokført verdi pr. 31.08.21 20 252 459 2 720 255 199

Årets avskrivninger 2 76 602 0 76 604
Årets nedskrivninger 16 284 16 284

Økonomisk levetid 25 år 3/5/8/10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Driftsmidlene knyttet til varehusene på Sørlandet og Ringsaker er siden FY17 nedskrevet til NOK 0. Tilgangen i FY21
knyttet til disse varehusene er TNOK 16 284 (FY20: TNOK 7 777). Nedskrivningen er foretatt til bruksverdi som er
estimert basert på fremtidig kontantstrøm. Kontantstrømmen er estimert basert på forventet kontantstrøm 
de nærmeste 5 årene.

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler (lokaler og parkeringsplasser) utgjør TNOK 440 020 (FY20: TNOK 440 401).
Herav utgjør leie av lokaler fra selskap i underkonsernet IKEA Eiendom Holding AS TNOK 392 002 
(FY20: TNOK 392 589). Leiekontraktene med selskap i samme konsern er 10 års kontrakter hvor IKEA AS har rett til 
fornyelse av leiekontrakten med 10 år.
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Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet er 100% eiet av IKEA Handel og Eiendom AS. Alle aksjene har lik stemmerett. Aksjekapitalen pr. 31.08.21
består av 200 ordinære aksjer à NOK 50 000.
Selskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet til INGKA Holding B.V. Dette regnskapet kan fås utlevert ved
henvendelse til IKEA Handel og Eiendom AS, Nesbruveien 42, 1396 Billingstad.

Note 7 Egenkapital
Annen Sum

(Tall i hele tusen) Aksjekapital egenkapital egenkapital
Egenkapital 31.08.20 10 000 338 140 348 140
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat 323 767 323 767
Avsatt til konsernbidrag (etter skatt) -52 798 -52 798
Avsatt til utbytte -200 000 -200 000

Egenkapital 31.08.21 10 000 409 110 419 110

Note 8 Kortsiktige fordringer og gjeld selskap i samme konsern 

Av fordringer på selskap i samme konsern er følgende knyttet til konsernkontoordningen:

(Tall i hele tusen) 2021 2020
Konsernintern fordring knyttet til konsernkontoordningen 1 683 112 1 982 054

Note 9 Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:

(Tall i hele tusen) 2021 2020
Betalbar skatt 88 885 101 174
Endring i utsatt skattefordel 2 906 6 597

Skattekostnad 91 790 107 771

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:
(Tall i hele tusen) 2021 2020
Årets betalbare skatt 88 885 101 174
Skatt på avgitt konsernbidrag -14 892 -49 581
Betalbar skatt i balansen 73 993 51 593
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Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

(Tall i hele tusen) 2021 2020

Resultat før skatt 415 558 476 455
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%) 91 423 104 820
Skatteeffekten av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostnader 368 2 951
Skattekostnad 91 790 107 771

Effektiv skattesats 22,09 % 22,62 %

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:
(Tall i hele tusen)

Fordel Forpl. Fordel Forpl.
Driftsmidler 18 514 18 041
Pensjonsmidler 0 0
Varelager 2 165 2 439
Avsetninger, ikke realisert 8 252 11 356

Sum 28 931 0 31 836 0

Netto utsatt skattefordel 28 931                          31 836                 

Note 10 Skattetrekksgaranti
Det er stilt en bankgaranti vedrørende skattetrekk ansatte. Garantibeløp per 31.08.21 var MNOK 60, men er
senere økt til MNOK 65. Garantist er SEB.

Note 11 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter

IKEA AS har transaksjoner med en del andre selskap i IKEA gruppen. I tillegg til det som fremkommer av resultat, 
balanse og øvrige noter har selskapet avtaler/ transaksjoner med fire selskap som overstiger 10 mill i FY21.

I driftskostnader inngår kostnader på TNOK 222 013 (FY20: TNOK 183 082) belastet fra IKEA IT AB for support på IKEA
gruppens egne applikasjoner, helpdesk og noe drift. Videre inngår kostnader belastet fra Ingka Service B.V. på 
TNOK 27 414 (FY20 TNOK 29 385) og fra IKEA Services Retail AB på TNOK 26 697 (FY20 TNOK 19 867) for
sentraliserte rådgivningstjenester.

Selskapet har i FY21 kjøpt inventar til varehusene for TNOK 13 014 (FY20 TNOK 16 221) fra IKEA Indirect Material & 
Services AB. Mye av dette inventaret er balanseført som driftsmidler.

Note 12 Avsetning for forpliktelser
(tall i hele tusen) 2021 2020
Utgifter nedleggelse IKEA Service & Pick Up Points 0 1 191
Donasjon 0 8 703
Tack avsetning, tre års program FY19-FY21 0 24 510
Øvrig 23 342 11 741
Sum 23 342 46 145

Av total avsetning er TNOK 240 forventet å forfalle innen ett år.

2021 2020
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