
Na konci finančního roku 2018 jsme měli také:
45 nákupních center ve 14 zemích,
20 výdejních míst v 11 zemích,
31 distribučních center pro obchodní domy v 18 zemích a
37 distribučních center pro zákazníky v 16 zemích.

obchodních domů IKEA v 30 zemích
(ve finančním roce 2017: 34,1 mld. eur)

Ženy dnes tvoří víc 
než polovinu našich 
zaměstnanců a 49 % 
našich manažerů a 44 %* 
pracovníků ve vedení 
jsou ženy.

 

34,8 
miliardy eur: celkové tržby 
z maloobchodního prodeje 

Zachránili 
jsme přes 
389 000 kg 
jídla
Díky naší iniciativě 
proti plýtvání jídlem se 
v našich kuchyních ušetřilo 
865 000 porcí, které by se 
jinak zlikvidovaly.

367

manažerů 
jsou ženy

*Toto číslo se během finančního roku 2018  
změnilo v důsledku změny struktury vedení.

49,4 %

Maloobchodní prodej 141 800  Distribuce 10 300
Nákupní centra 2 250  Ostatní 4 050

V 11 zemích pomáháme 
uprchlíkům získávat nové 
dovednosti a tím naději na 
pracovní uplatnění.

158 400 zaměstnanců

124 milionů členů  
IKEA Family

475 milionů návštěvníků 
obchodních center

Celkové tržby z maloobchodního prodeje převedené 
na eura vzrostly o 1,9 %. Při zohlednění měnového 
kurzu celkové tržby z maloobchodního prodeje vzrostly 
o 4,7 %. Celkové tržby se zvýšily na 37,1 miliardy eur.

Vlastníme a provozujeme 441 větrných turbín v Belgii, 
Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Kanadě, Litvě, Německu, 
Polsku, Portugalsku, Švédsku, USA a Velké Británii. 
Máme také 900 000 solárních panelů instalovaných na 
střechách obchodních domů a skladů.

Naši nejvěrnější zákazníci jsou členy klubu 
IKEA Family. Každý den do něj vstoupí přes 
38 000 nových členů!

Partnersky 
spolupracujeme 
s 58 sociálními 
podnikateli 
a sociálními 
podniky ve 
14 zemích.

441

838 milionů  
návštěvníků obchodních 
domů IKEA

Vlastníme okolo 180 000 
hektarů odpovědně 
obhospodařovaných lesů
Lesy máme v Estonsku, Litvě, Lotyšsku,  
Rumunsku a USA.

Počet zákazníků, kteří si zakoupili solární panely pro 
domácnost, vzrostl o 230 %. Roční výdaje na elektřinu 
se každému ze zákazníků snížily v průměru o 400 eur.

230 %  
růst prodeje solárních  
panelů pro domácnost 

(ve finančním roce 2017: 2,5 mld. eur)

Daň z příjmů právnických osob celosvětově činila 
0,6 miliardy eur. Efektivní sazba této daně tak dosáhla 
30 % (ve finančním roce 2017: 24,9 %). Celkový 
výměr daně se započítáním dalších daní dosáhl téměř 
1,1 miliardy eur.

1,5
miliardy eur: čistý zisk

30 %
daň z příjmů  

právnických osob

2,35 miliardy 
návštěvníků stránek  
IKEA.com

182 milionů 
lidí navštívilo 
aplikace Katalog 
IKEA a IKEA Store

Ingka Holding B.V. a jí podřízené subjekty

Ingka Group
Ve zkratce:  

finanční rok 2018


