
34,2 MILIARDY
EUR – CELKOVÝ 
OBRAT ZA FY16
 Celkový obrat v prepočte  
na eurá vzrástol o 7,1 %.

Po prepočítaní vzhľadom na  
pohyby menových kurzov  

celkový obrat vzrástol o 7,9 %. 

FY06 FY15 FY16

17,4 31,9 34,2

 48 % 
VEDENIA TVORIA ŽENY 

Chceme pracovisko, kde 50 %  
vedúcich pozícií zastávajú ženy a 50 % 
muži. K dnešnému dňu tvoria ženy viac  

ako polovicu našich zamestnancov,  
ako aj 48 % našich manažérov a 33 %* 

vedenia IKEA Group.

BAVLNA A DREVO  
Z TRVALO UDRŽATEĽNÝCH 
ZDROJOV
Všetka naša bavlna pochádza  
z trvalo udržateľných zdrojov1.

V FY16 61 % nášho dreva pochádzalo  
z trvalo udržateľných zdrojov2 a do 
roku 2020 plánujeme dosiahnuť 100 %.

1 Zahŕňa bavlnu pestovanú podľa kritérií „Better Cotton 
Standard“, bavlnu od pestovateľov smerujúcich k štandardu 
„Better Cotton“, recyklovanú bavlnu a trvalo udržateľnú 
bavlnu pochádzajúcu z USA (napr. štandard „e3 Cotton 
Program“).

2 Aktuálne označené ako drevo s certifikátom FSC® alebo 
recyklované drevo.

100
MILIÓNOV ČLENOV 

KLUBU IKEA FAMILY
 Klub IKEA FAMILY vznikol v roku 1984 
a v súčasnosti má 100 miliónov členov.  
Každý rok v klube pribudne 10 miliónov 

nových členov – to znamená  
30 000 nových členov každý deň!

 1,7
MILIARDY EUR – 
OBRAT IKEA FOOD 
Predaj v našich reštauráciách,  
bistrách, Obchodíkoch so  
švédskymi špecialitami 
a reštauráciách pre zamestnancov.  

IKEA  
GROUP  
V KOCKE
FY16

OBCHODNÉ DOMY 
IKEA GROUP 

V 28 KRAJINÁCH 
Okrem našich 340 obchodných  

domov v 28 krajinách sme na konci 
FY16 mali 22 výdajných miest 
v 11 krajinách, 41 nákupných 

centier v 15 krajinách 
a 38 distribučných centier 

v 18 krajinách.

ČISTÝ ZISK 4,2 
MILIARDY EUR 
V IKEA GROUP 

9 500
VÝROBKOV V RÁMCI 
SORTIMENTU IKEA 

Každý rok náš sortiment obnovujeme  
a predstavujeme približne 2 500 nových 

výrobkov, ktoré navrhli naši vlastní 
dizajnéri a dizajnéri, s ktorými  

spolupracujeme. 

1,4 
MILIARDY EUR  
V NÁKUPOCH  

ONLINE 
na 14 trhoch IKEA Group

Ak by každá predaná  
žiarovka LED nahradila  
bežnú žiarovku, ušetrilo  
by sa množstvo energie  
potrebné na celý rok pre 
650 000 domácností!* 

* Vypočítané na základe
energe tickej spotreby priemernej 
európskej domácnosti.

MILIÓNOV 
ŽIAROVIEK 
LED PREDANÝCH 
V FY16

79

VŠETKO 
SA ZAČÍNA 
JEDLOM 
Oslavujeme každodenný život v kuchyni aj 
mimo nej. Naša tohtoročná téma „Všetko sa 
začína jedlom“ ponúka inšpirácie a riešenia 
pre činnosti súvisiace s prípravou jedál, od 
pestovania cez varenie až po servírovanie 
a skladovanie.

2,1 
MILIARDY  

NÁVŠTEV STRÁNKY 
IKEA.COM 

Nárast o 8,9 % v porovnaní s FY15.

163 600* 
ZAMESTNANCOV V FY16

Maloobchodný predaj – 124 400
Distribúcia – 7 500

Nákupné centrá – 2 150
IKEA Industry – 19 850

Sortiment, zásobovanie a iné – 9 700

110
MILIÓNOV 
návštev aplikácií  

Katalóg IKEA a IKEA Store.

21,6 %
DAŇ Z PRÍJMOV 

PRÁVNICKÝCH OSÔB
V FY16 vzrástla daň z príjmov  

spoločnosti globálne na 1,2 miliardy 
eur, čo sa rovná efektívnej sadzbe 

dane z príjmov spoločnosti na 
úrovni 21,6 % (18,9 % v FY15).  
V FY16 naše celkové zaplatené  

dane vrátane ďalších daní  
a povinností dosiahli výšku 
približne 1,9 miliardy eur.

783 
MILIÓNOV  

NÁVŠTEVNÍKOV  
OBCHODNÝCH DOMOV 

425
MILIÓNOV  

NÁVŠTEVNÍKOV 
V NÁKUPNÝCH  

CENTRÁCH 

*So zmenou vo vlastníctve vývoja výrobkov, dodávateľského 
reťazca a výrobných spoločností sa v FY16 približne 26 000 

zamestnancov stalo súčasťou IKEA Group.

V FY16 sme dosiahli príjmy 
vo výške 35,1 miliardy eur. 

* Toto číslo sa v FY17 zmení 
z dôvodu novej štruktúry riadenia.

Spoločnosť Ingka Holding B.V. 
a ňou kontrolované subjekty
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