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IKEA-konserni 
IKEA-visio on luoda parempi arki monille ihmisille. Visionsa ja liikeideansa mukaisesti IKEA 
tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja, nerokkaita kodinsisustustuotteita niin edulliseen 
hintaan, että mahdollisimman monella on varaa niihin. IKEA-konsernilla on tällä hetkellä 147 000 
työntekijää, 318 tavarataloa 28 eri markkinalla sekä toimintaa 43 maassa. IKEA-nettikauppa 
toimii 13 markkinalla. Lisäksi IKEA-konsernin ulkopuolella toimii 40 franchising-vetoista IKEA-
tavarataloa. www.IKEA.com 
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IKEA-konserni jatkoi kasvuaan ja kestävämmän arjen 
edistämistä toimintavuonna 2014  
 
 
IKEA-konsernin nettotulos kasvoi 3,3 miljardiin euroon toimintavuonna 2014. 
Markkinat vahvistuivat erityisesti Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, ja myös Euroopassa 
kehitys oli myönteistä. IKEA-konsernin tavarataloissa käytiin 716 miljoonaa kertaa ja 
IKEA-nettisivuilla yli 1,5 miljardia kertaa.  
 
”Toimintavuosi 2014 oli IKEA-konsernille hyvä. Kasvatimme niin tavaratalojemme määrää ja 
myyntiä kuin nettikauppaakin. Saavutimme tärkeitä etappeja energiaomavaraisuuden suhteen ja 
lisäsimme kestävää elämää kotona helpottavien tuotteiden myyntiä 58 prosentilla. Kestävä 
kehitys on olennainen osa liiketoimintastrategiaamme”, IKEA-konsernin toimitusjohtaja Peter 
Agnefjäll kertoo. 
 
Konsernin kokonaismyynti kasvoi valuuttavaikutukset huomioiden 5,9 prosenttia 28,7 miljardiin 
euroon. Kokonaisliikevaihto ostoskeskusten vuokratulot mukaan luettuina kasvoi 2,8 prosenttia 
29,3 miljardiin euroon. IKEA kasvatti markkinaosuuttaan lähes kaikilla markkinoilla ja laajentui 
yhteen uuteen maahan, Kroatiaan. Suurimmat myyntimaat olivat Saksa, USA, Ranska, Venäjä ja 
Iso-Britannia. 
 
”Meillä on kunnianhimoinen kasvustrategia, ja olemme sitoutuneet toimimaan ihmisten ja 
maapallon hyväksi. Kokomme ansiosta meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada aikaan 
myönteisiä muutoksia esimerkiksi tarjoamalla miljoonille ihmisille energiatehokkaita 
valaistusratkaisuja houkuttelevasti ja edullisesti”, Peter Agnefjäll jatkaa.  
 
IKEA-konserni kattoi 42 % kokonaisenergiankulutuksestaan uusiutuvalla energialla. Tavoitteena 
on investoida ja sitoutua investoimaan 1,5 miljardia euroa uusiutuviin energianlähteisiin vuoden 
2015 loppuun mennessä. Suurin osa summasta käytetään tuulipuistoihin ja aurinkopaneeleihin 
(PV-paneelit). 

 
Toimintavuonna 2014 IKEA-työntekijöiden Tack!-palkitsemisohjelmaa varten varattiin 200 
miljoonaa euroa ja One IKEA Bonus -bonusohjelmaa varten 98 miljoonaa euroa. 
 
”Menestyksemme avaintekijä on se, että katsomme asioita pitkällä aikavälillä emmekä pyri 
lyhytaikaiseen voittojen maksimointiin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään parempia ja edullisempia 
tuotteita ja investoimaan tulevaisuuteen”, Peter Agnefjäll toteaa. 


