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About IKEA Group  
The IKEA vision is to create a better everyday life for the many people. Our business idea supports this 
vision by offering a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as 
many people as possible will be able to afford them. There are currently 305 IKEA Group stores in 26 
countries. In FY13, the IKEA Group had 135 000 co-workers, 684 million visitors to the stores and 1.3 billion 
visitors to IKEA.com. For more information, please visit www.IKEA.com  
 

Toimintavuosi 2013 oli IKEA-konsernille hyvä – kulutus on 
elpymässä monilla markkinoilla 
Toimintavuonna 2013* IKEA-konsernin nettotulos kasvoi 3,1 % ja oli 3,3 miljardia 
euroa. Myös yleinen markkinatilanne parani. Voimakkainta kasvu oli Kiinassa, Venäjällä 
ja USA:ssa. 

”Kulutus on elpymässä monissa maissa. Maailman taloustilanne on edelleen haastava, mutta 
viitteitä paremmasta on jo nähtävissä. Tärkeät markkina-alueet, kuten USA, ovat jälleen 
nousussa, ja myös koko Eurooppa osoittaa toipumisen merkkejä. Myös osa haastavista Etelä-
Euroopan markkinoista on jälleen aktivoitumassa”, IKEA-konsernin toimitusjohtaja Peter Agnefjäll 
kertoo.  
  
IKEA-konsernin myynti nousi 27,9 miljardiin euroon, mikä merkitsee 3,1 %:n kasvua. IKEA-
konsernin markkinaosuus kasvoi lähes kaikilla alueilla. Kun mukaan lasketaan myös 
ostoskeskuksista saadut vuokratulot, kokonaisliikevaihto kasvoi 28,5 miljardiin euroon, mikä on 
3,2 % enemmän kuin edellisvuonna. Suurimmat markkina-alueet olivat Saksa, USA, Ranska, 
Venäjä ja Ruotsi. 
 
”Tulos kertoo, että ihmiset haluavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen. Olen erityisen iloinen 
suosiosta, jota kestävää elämää helpottavat tuotteemme saivat osakseen. Vuoden aikana 
myimme esimerkiksi yli 22 miljoonaa led-lamppua ja -valaisinta, jotka säästävät sekä energiaa 
että asiakkaiden rahoja”, Peter Agnefjäll toteaa. 
 
IKEA-konsernilla on kunnianhimoinen kasvusuunnitelma, joka tähtää 50 miljardin euron 
vuosimyyntiin vuonna 2020. Tulevan kasvun kannalta avainasemassa ovat suuret, nopeasti 
kasvavat markkina-alueet. Toimintavuonna 2013 IKEA-konserni jatkoi laajentumistaan Kiinan 
markkinoilla avaamalla maassa kaksi uutta tavarataloa. 
 
”Katsomme asioita pitkälle eteenpäin. Jatkamme parempien ja edullisempien tuotteiden 
kehittämistä ja asiakkaiden ostokokemuksen parantamista ja pyrimme olemaan entistä 
useampien saatavilla esimerkiksi kehittämällä palvelujamme ja nettikauppaamme sekä 
laajentumalla yhä uusille alueille. Omistusrakenteemme ja järkevien taloudellisten 
periaatteidemme ansiosta olemme itsenäisiä ja voimme jatkossakin kasvaa hallitusti ja 
kestävästi”, Peter Agnefjäll sanoo.  
 
* Ajanjakso 1.9.2012–31.8.2013. 
IKEA-konsernin vuosikatsaus ja kestävän kehityksen raportti ovat englanninkielisinä luettavissa osoitteessa IKEA.fi  
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