
 
MLN  
ŻARÓWEK LED 
SPRZEDANYCH 
W FY16
Wymiana całego asor-
tymentu oświetlenia na 
energooszczędne żarówki 
LED jest jednym z naszych 
sposobów na przeciwdzia-
łanie zmianom klimatycz-
nym. Do 2020 r. chcemy 
sprzedać 500 mln żarówek 
LED. 

BAWEŁNY Z BARDZIEJ  
ZRÓWNOWAŻONYCH  
ŹRÓDEŁ
Całość bawełny wykorzystywanej w 
naszych produktach pochodzi z bardziej 
zrównoważonych upraw1. Oznacza to,  
że farmerzy zużywają mniej wody,  
nawozów i pestycydów, osiągając  
równocześnie większy zysk.

1 Tzn. uprawianą zgodnie z normą Better Cotton Standard, 
bawełnę wytwarzaną przez farmerów dążących do  
wdrożenia standardu Better Cotton oraz bardziej zrów-
noważoną bawełnę z USA (np. „e3 Cotton Program”).

DREWNA Z BARDZIEJ  
ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ
Aż 61% używanego przez nas drewna 
w FY16 pochodziło z bardziej zrówno-
ważonych źródeł1. Do sierpnia 2020 r. 
zamierzamy pozyskiwać 100% drewna, 
papieru i kartonuz bardziej zrównoważo-
nych źródeł. 

Drewno z bardziej zrównoważonych źródeł to obecnie 
drewno z certyfikatem FSC™ lub pochodzące z recyklingu.

61% 

100% 

79
WSPIERANIE 
UCHODŹCÓW
Miliony ludzi na całym świecie muszą 
uciekać ze swoich domów i opuszczać 
miejsca, w których żyją. W wielu krajach 
pracownicy IKEA ofiarowują swój  
czas i zasoby na działalność prospołeczną,  
pomagając w tworzeniu lepszych 
warunków życia dla nowo przybyłych 
uchodźców.

Chcemy stworzyć w pełni otwarte miejsce pracy sprzyjające integracji, 
w którym każdy pracownik może być sobą. W 2015 r.  Grupa IKEA stała się 
członkiem fundacji Workplace Pride, która dąży do większej  akceptacji 
osób LGBT+ w miejscu pracy i w społeczeństwie.

MIEJSCE PRACY DLA KAŻDEGO

NA ENERGIĘ  
ODNAWIALNĄ

W grudniu 2015 roku w Paryżu światowi przywódcy osiągnęli  
historyczne porozumienie w zakresie powstrzymania zmian 
klimatycznych. Grupa IKEA wzięła udział w tym spotkaniu,  
by wesprzeć działania chroniące klimat. Jednocześnie roz-
świetliliśmy całe miasto, wykorzystując 800 000 świątecznych 
lampek zasilanych czystą energią.

ZABIERAMY  
GŁOS W  
SPRAWIE  
ZMIAN  
KLIMATYCZNYCH

EUR O 2,1
Od 2009 r. przeznaczyliśmy 2,1 mld euro 
na inwestycje w odnawialne źródła energii. 
Do sierpnia 2016 r. zobowiązaliśmy się  
do posiadania i obsługiwania 327 turbin  
wiatrowych oraz zainstalowaliśmy 
prawie 700 000 paneli słonecznych na 
naszych budynkach. W FY16 wyprodu-
kowaliśmy energię odnawialną w ilości 
odpowiadającej 71% naszego całkowitego 
zużycia1.

1 Bez IKEA Centres, części Grupy IKEA zajmującej się 
centrami handlowymi.

ŻEGNAJ EPS!
Powitajmy materiały na bazie włókien, w 
pełni nadające się do recyklingu! Produ-
kowany na bazie ropy naftowej  polistyren 
ekspandowany (EPS) w płaskich opako-
waniach IKEA zastąpiliśmy dużo bardziej 
zrównoważonym materiałem alterna-
tywnym. W ten sposób zredukowaliśmy 
wykorzystanie styropianu EPS o 8000 ton 
rocznie – to ponad połowa objętości  
wieżowca Empire State Building!

W trakcie kampanii Brighter Lives 
for Refugees (Jaśniejsza przyszłość 
dla uchodźców) w FY16 IKEA Foundation 
zebrała 12,4 mln euro. W ciągu ponad 
trzech lat kampanie te pozwoliły zebrać 
prawie 30,8 mln euro na zapewnienie  
rodzinom uchodźców światła i źródeł  
energii odnawialnej.

W ramach kampanii Soft Toys for  
Education (Pluszaki dla Edukacji)  
IKEA Foundation przekazała 
11,1 mln euro w FY16, dzięki czemu 
łączna kwota darowizn od 2003 r. wy-
niosła prawie 88 mln euro. Fundusze za-
pewniły lepszą edukację ponad 12 milio-
nom dzieci żyjących w biedzie. Program 
obejmował 100 projektów w 46 krajach.

ZEBRANE W RAMACH  
KAMPANII  
SPOŁECZNYCH  
W FY16

Więcej informacji znajdziesz 
w IKEA Group Sustainability 
Report (Raporcie Zrównowa-
żonego Rozwoju Grupy IKEA)

GRUPA IKEA 
PEOPLE & 
PLANET  
POSITIVE 
FY16
Ingka Holding B.V.  
i podmioty zależne

23,5
MLN EURO
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MLD EURO 34,2 
ŁĄCZNEJ SPRZEDAŻY  

W FY16
 Całkowita sprzedaż w przeliczeniu  

na euro wzrosła o 7,1%.

Łączna sprzedaż po skorygowaniu  
różnic kursowych wzrosła o 7,9%. 

FY06 FY15 FY16

17,4 31,9 34,2

GRUPA IKEA 
W SKRÓCIE
Rok  
finansowy  
2016

Gdyby każda sprzedana 
przez nas żarówka LED  
zastąpiła tradycyjną  
żarówkę, można by za-
oszczędzić wystarczająco 
dużo energii, by  
zasilić 650 000 mieszkań  
przez rok!* 

MLN  
ŻARÓWEK LED 
SPRZEDANYCH  
W FY16

79

W FY16 nasz całkowity przychód 
wyniósł 35,1 mld euro. 

Ingka Holding B.V.  
i podmioty zależne

 
MLD EURO 1,7
OBROTU DZIAŁU  
IKEA FOOD
Sprzedaż w naszych restauracjach, bistrach, 
sklepikach szwedzkich i kantynach.  

SKLEPY GRUPY IKEA  
W 28 KRAJACH 

Oprócz 340 naszych sklepów  
w 28 krajach pod koniec FY16 mieliśmy 

22 punkty odbioru zamówień IKEA  
w 11 krajach, 41 centrów handlowych 

w 15 krajach i 38 centrów dostaw  
w 18 krajach.

9500 
PRODUKTÓW W  

ASORTYMENCIE IKEA 
Co roku odświeżamy nasz asortyment, 
wprowadzając ok. 2500 nowych pro-
duktów, opracowanych przez naszych 

etatowych projektantów lub projektantów 
współpracujących z IKEA. 

WSZYSTKO 
ZACZYNA 
SIĘ OD  
JEDZENIA 
Celebrując codzienne życie w i wokół kuchni, 
nasz tegoroczny motyw przewodni „Wszystko 
zaczyna się od jedzenia” dostarcza inspiracji i 
rozwiązań związanych z jedzeniem: od domo-
wych upraw, przez przygotowywanie i serwowanie 
posiłków, po przechowywanie żywności.

783 
MLN WIZYT  

W SKLEPACH 

425
MLN WIZYT  

W NASZYCH CENTRACH 

100 
MLN KLUBOWICZÓW 

IKEA FAMILY
 Powstały w 1984 r. klub IKEA FAMILY ma 
obecnie 100 mln klubowiczów. Do klubu 

dołącza każdego roku ponad 10 mln  
nowych osób – to około 30 000 nowych  

klubowiczów dziennie!

MLD EURO 4,2  
ZYSKU NETTO  
GRUPY IKEA 

2,1 
MLD ODWIEDZIN 

STRONY IKEA.COM 

To wzrost o 8,9% 
w porównaniu z FY15.

163 600*  
PRACOWNIKÓW W FY16

Retail – 124 400
Dystrybucja – 7500

Centra handlowe – 2 150
IKEA Industry – 19 850

Range & Supply i inne – 9 700

*Od FY16 spółki zajmujące się rozwojem produk-
tów, łańcuchem dostaw i produkcją, z ok. 26 000 

pracowników, są częścią Inter IKEA Group.

BAWEŁNA I DREWNO  
Z BARDZIEJ ZRÓWNOWA-
ŻONYCH ŹRÓDEŁ
Całość bawełny wykorzystywanej  
w naszych produktach pochodzi  
z bardziej zrównoważonych upraw1. 

61% naszego drewna pozyskiwaliśmy 
w FY16 z bardziej zrównoważonych źródeł2, 
a naszym celem jest osiągnięcie w 2020 
roku poziomu 100%.

1 Tzn. uprawianą zgodnie z normą Better Cotton Standard, 
bawełnę wytwarzaną przez farmerów dążących do wdrożenia 
standardu Better Cotton oraz bardziej zrównoważoną  
bawełnę z USA (np. „e3 Cotton Program”).

2 Drewno z bardziej zrównoważonych źródeł to obecnie drewno 
z certyfikatem FSC™ lub pochodzące z recyklingu.

MLD EURO 1,4 
OBROTU  

SPRZEDAŻY PRZEZ 
INTERNET 

na 14 rynkach Grupy IKEA.

48% 
KOBIET MENEDŻERÓW 
Zależy nam na miejscu pracy, w którym  

50% stanowisk kierowniczych będą  
zajmowały kobiety, a 50% mężczyźni. Dziś 
kobiety stanowią ponad połowę wszystkich 

pracowników, 48% kierowników i 33%* 
członków zarządu Grupy IKEA.

110  
MLN 

wejść do aplikacji katalogowej 
i sklepowej.

21,6% 
PODATKU DOCHODOWE 

GO I INNYCH  
PODATKÓW

W FY16 wartość zapłaconego przez  
IKEA podatku dochodowego od osób 

prawnych wzrosła do 1,2 mld euro, czyli 
efektywna stawka podatku dochodowego 
wyniosła 21,6% (18,9% w FY15). Łączna 
wartość zapłaconych podatków w FY16, 
wraz z cłami i innymi opłatami, wyniosła 

ok. 1,9 mld euro.

*Ta liczba zmieniła się w FY17  
z powodu nowej struktury zarządu.

*Obliczenia oparte na zużyciu energii 
elektrycznej w przeciętnym europejskim 
gospodarstwie domowym.
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