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LEHDISTÖTIEDOTE 
 
IKEA-konsernin myynti kasvoi 11,2 %, mikä mahdollistaa 
investoinnit kestävään kehitykseen ja liiketoiminnan 
kehittämiseen 
 
IKEA-konsernin nettotulos kasvoi 3,5 miljardiin euroon toimintavuonna 2015. 
Kokonaismyynti kasvoi edellisvuodesta 11,2 % ja oli 31,9 miljardia euroa. Yhdessä 
kauppakeskuksista saatujen vuokratulojen kanssa kokonaisliikevaihto kasvoi 11,5 % ja 
oli 32,7 miljardia euroa. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtiin merkittäviä 
investointeja, kuten siirryttiin myymään ainoastaan led-lamppuja ja -valaisimia. 
 
”Takanamme on hieno vuosi, jonka aikana teimme merkittäviä investointeja kestävään 
kehitykseen ja tarjontamme parantamiseen. IKEA on nyt yhä useampien ihmisten saatavilla”, 
IKEA-konsernin toimitusjohtaja Peter Agnefjäll kertoo. IKEA-konserni on juuri julkaissut 
toimintavuoden 2015 vuosikatsauksen ja kestävän kehityksen katsauksen. 
 
Suurin osa kasvusta on peräisin ennen toimintavuotta 2015 avatuista tavarataloista, vaikka myös 
uudet tavaratalot ja nettikaupan laajeneminen vaikuttivat tulokseen merkittävästi. Kasvu 
levittäytyi tasaisesti useimmille markkina-alueille, mutta erityisen vahvaa se oli Saksassa. Myös 
Etelä-Euroopassa oli havaittavissa myönteistä kehitystä. Pohjois-Amerikassa tilanne jatkui 
hyvänä, ja uusin markkina-alue Etelä-Korea ylitti odotukset. 
 
Kasvun turvin IKEA-konserni voi edelleen vahvistaa ydinliiketoimintaansa sekä olemassaolevien 
että uudentyyppisten tavaratalojen, lähipisteiden ja digitaalisten ratkaisujen kautta. Uusia 
investointeja tehdään myös uusiutuvaan energiaan ja tuotteisiin, jotka auttavat elämään 
kestävämpää arkea kotona. 
 
”Ilmastonmuutosta vastaan toimiminen kannustaa meitä tekemään uusia innovaatioita ja tarjoaa 
mahdollisuuden parantaa liiketoimintaamme entisestään esimerkiksi auttamalla asiakkaitamme 
elämään kestävämmin”, Peter Agnefjäll kertoo. ”Olen erityisen ylpeä siitä, että viime vuonna 
myimme yli 90 miljoonaa led-lamppua ja -valaisinta. Niiden avulla miljoonat kotitaloudet voivat 
pienentää sähkölaskuaan ja säästää merkittävästi energiaa”, hän jatkaa. 
 
Aikaisempien vuosien tapaan IKEA-konserni jakaa menestystään työntekijöidensä kanssa. 
Toimintavuonna 2015 IKEA-työntekijöiden Tack!-palkitsemisohjelmaa varten varattiin 105 
miljoonaa euroa. Ohjelma otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten, ja yhteensä siihen on sijoitettu jo 
305 miljoonaa euroa.  
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