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Pénzügyi eredmények

Bevezető
– pénzügyi eredmények
Az IKEA-t az Ingka Csoport részeként az értékei, valamint az az álma vezérli, hogy szebb 

hétköznapokat teremtsen az emberek többsége számára. Ez az alapja a közel 30 éves 

magyarországi tevékenységünknek, és ez teremt erős alapot a jövőbeli működésünkhez is. 

Érdeklődve figyeljük a körülöttünk lévő világot, és célunk, hogy pozitív hatással legyünk az emberek 

életére azzal, akik vagyunk, és azzal, amit Magyarországon is képviselünk. Pozitív kezdeményezések 

révén, vásárlóinkkal, partnereinkkel és az ország társadalmával együtt igyekszünk mindezt 

megvalósítani. 

Szeretnénk, hogy a lakberendezés a 

jövő igényeinek megfelelően teremtsen 

szebb hétköznapokat az emberek 

többsége számára, ezért minden 

magyarországi tevékenységünk 

során vásárlóink igényeit és álmait 

helyezzük folyamatosan a középpontba. 

Ahogy a vásárlók igényei változnak, 

mi is változunk. Az üzleti átalakulás 

útján vagyunk, és annak érdekében 

változunk mi is, hogy még elérhetőbbé, 

megfizethetőbbé és fenntarthatóbbá 

váljunk. A 2019-es pénzügyi évben 

számos lépést tettünk, hogy közelebb 

kerüljünk vásárlóinkhoz, és hogy az 

emberekre és a bolygóra pozitívabb 

hatással legyünk. 

Kiváló és stabil 
helyzetben 
tervezhetjük jövőbeli 
növekedésünket 
és terveink 
megvalósítását. 

A 2019-es pénzügyi évben az IKEA 

Magyarország 20,5%-os árbevétel-

növekedést ért el.

Az online látogatások száma 5,2%-kal 
nőtt. 

A megváltozott vásárlási szokásoknak 

és az online vásárlás iránti növekvő 

érdeklődésnek megfelelően a 

magyarországi online eladás  

285,5%-os növekedést hozott.

A 2019-es pénzügyi év során 

Magyarországon körülbelül 6,8 millió 
ember látogatott el a három IKEA 

áruházba.

A 2019-es pénzügyi évben  

750 millió forintot fektetettünk  

be a magyarországi bérnövekedésbe. 

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Fenntarthatósági eredmények

Fenntarthatósági 
eredmények
Világunk sok szempontból gyorsan változik, és úgy gondoljuk, 
hogy idővel egyre többen tudnak javítani az életmódjukon. A jövőt 
illetően optimisták vagyunk. Ahhoz, hogy szebb hétköznapokat 
teremthessünk az emberek többségének, és biztosíthassuk az 
IKEA sikerét a jövőben is, együtt kell szembe néznünk a ránk váró 
kihívásokkal.

Az IKEA üzletvitelét érintő három fő kihívásra adott válaszként három 
megfelelő fókuszterületet jelöltünk ki, amelyek segítenek az IKEA-elképzelés 
megvalósításában, valamint az emberek és a bolygó pozitívvá válásában. 

Egészséges és 
fenntartható 
élet

Körkörös 
és éghajlat 
pozitív

Méltányos és 
igazságos

1. 2. 3.

Egészséges és 
fenntartható élet:  
1 milliárd ember számára 
kell inspirálóvá és 
elérhetővé tenni, hogy 
a bolygónk nyújtotta 
kereteken belül éljen 
jobb minőségű életet. 

Körkörös és az éghajlatra 
pozitívan ható működés: 
törekedni kell a zéró 
hulladékra, a  
100%-ban körkörös és 
az éghajlatra pozitívan 
ható működésre, és 
támogatnunk kell a 
társadalom pozitív irányú 
változását. 

Tisztességes és 
Befogadó: több millió 
ember jóllétéért kell 
tennünk azzal, hogy 
valóban befogadó és 
emberközpontú márka, 
vállalat és munkáltató 
legyünk.

Üzleti szempontból elsődleges 
feladatunkként három rendkívül releváns és 
kihívást jelentő területet határoztunk meg  

y  |  neudržateľná spotreba  |  nerovnosť 

klímaváltozás

pazarló fogyasztás egyenlőtlenség

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Egészséges és fenntartható élet

1.„Az a célunk, hogy 
az egészséges és 
fenntartható életmód 
megfizethető, vonzó 
és a lehető legtöbb 
ember számára 
elérhető legyen.”

9

Egészséges és 
fenntartható 
élet

Otthonunk és mindennapi 

életvitelünk nagy hatással van a 

bolygónkra, az egészségünkre 

és a jóllétünkre. Tudjuk, hogy 

vásárlóink támogatják az 

IKEA aktív szerepvállalását 

a fenntarthatóbb életmód 

kialakításának támogatásában – a 

víz- és energiatakarékosságban, az 

ételhulladékok csökkentésében, a 

hulladékszelektálásban, stb.  

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Egészséges és fenntartható élet

FY1910 Éves jelentés IKEA Magyarország

A fenntarthatóbb 
világ otthon kezdődik:
Kommunikációs kampány 

Better 
living 
applikáció

Az IKEA Better 
Living kihívás 
eredményei

2019 tavaszán nagyszabású kommunikációs kampányt 

indítottunk az otthoni fenntartható életmód ösztönzése és 

támogatás céljából. Azért, hogy igazán nagy hatást érjünk 

el, és az emberek minél szélesebb körét megszólítsuk, 

TV-reklámot és digitális kommunikációs csatornákat 

kombináltunk. 

Az IKEA Better Living elnevezésű, egyedi 

mobilalkalmazás olyan különleges tippekkel hívta 

fel a figyelmet az IKEA termékekre, ételekre és 

egyszerű intézkedésekre, amelyeket mindannyian 

megtehetünk a jelentős változás érdekében. 

Lehetőséget adott arra, hogy játékos formában 

próbáljuk ki a fenntartható életmódot, láthassuk 

a tevékenységeink hatásait, és összemérhessük 

másokkal az általunk megtett lépések pozitív 

eredményeit.  2019 tavaszán az IKEA tíznapos 

kihívást indított az IKEA Better Living alkalmazás 

használatával, külön a munkatársak és a vásárlók 

számára. A legaktívabb és legkreatívabb felhasználók 

motiváló díjakat nyertek. A legmagasabb átlagos 

pontszámot elérő IKEA áruházat is díjjal jutalmaztuk. 

192 munkatárs és 1790 vásárló, 

93 000 tevékenység, 

94 700 kg megtakarított CO2,  

774 000 liter megtakarított víz,  

7 060 kg hulladék.  

A legnépszerűbb lépések az 

alábbiak voltak: utántölthető 

vizes palackot használj, zárd el a 

csapot, kapcsold le a lámpákat. 

Régiónkban ez volt az első IKEA 

Better Living App kihívás.

offline és online elérés: 

5,5 MIO Magyarországon

5,5
millió

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Egészséges és fenntartható élet

IKEA
Food

2050-re közel 10 milliárd ember él majd a Földön — mit 

tehetünk azért, hogy a növekvő népesség fenntartható módon 

táplálkozhasson? Globális élelmiszeripari vállalatként ez az 

egyik kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak. 

Az IKEA álmának szellemében — hogy szebb életet teremtsünk 

az emberek többsége számára — folyamatosan kutatjuk 

az új lehetőségeket a fenntarthatóbb jövő megteremtése 

érdekében. 

Ez azonban olyan kihívás, amelyet egyedül nem tudunk 

megoldani. Olyan partnerekre van szükségünk, akik 

azonosulni tudnak a jövőképünkkel és az értékeinkkel, 

vállalkozói szemlélettel rendelkeznek, és újra meg újra felteszik 

a kérdést — mi lenne, ha? 

A 2019-es pénzügyi év során azon töprengtünk: mi lenne, 

ha fokozatosan megszüntetnénk az egyszer használatos 

műanyagokat? Mi lenne, ha létrehoznánk egy növényi alapú 

húsgolyót, amely kinézetre és ízre is hasonló a húshoz? Mi 

lenne, ha az utazásunkba bevonhatnánk világszerte ismert 

szakácsokat és kis, induló vállalkozásokat is?

Most talán minden korábbinál határozottabban az emberek 

és a környezet jólétét kell az üzleti tevékenységünk 

középpontjába helyeznünk. Bizonyára mindannyian ismerjük a 

fiatalabb generáció mozgalmát, akik arra szólítják fel a globális 

vezetőket és vállalatokat, hogy hozzanak az éghajlatváltozásra 

pozitívan ható döntéseket. Mozgalmuk és elkötelezettségük 

az ételválasztásukban is megnyilvánul. Mi lenne, ha támogatni 

tudnánk ezt a generációt egy olyan ételajánlattal, amely 

figyelembe veszi és tiszteletben tartja bolygónk korlátait?

Újabb izgalmas IKEA-év áll mögöttünk. 
De ahogyan az IKEA alapítója, 
Ingvar Kamprad mondta egyszer: 
„A munka nagy része még előttünk 
áll!” Jó úton járunk, és nyitottak 
vagyunk az előttünk álló feladatokra, 
lehetőségekre és kihívásokra.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Vegán
eperjégkrém

Vegetáriánus 
hot dog

Zöldséges 
golyók
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Az új, gyümölcsös, lágy jégkrém eperpürével 

készül — könnyű, megfizethető és ízletes 

alternatíva azoknak, akik valamilyen okból nem 

fogyaszthatnak vagy nem akarnak tejtermékeket 

fogyasztani, és inkább növényi alapú kínálatból 

választanának. Az eperjégkrém karbonlábnyoma 

mindössze a fele a tej alapú fagylalténak. 

Az IKEA FOOD tovább folytatja a növényi alapú 

lágy jégkrémverziók fejlesztését azzal a céllal, 

hogy világszerte bevezessük az ínycsiklandó, 

növényi alapú fagylaltvariációkat, így az IKEA 

Bisztró is sokoldalúbbá váljon a vegetáriánusok, 

vegánok, flexitaristák és minden édességkedvelő 

számára.

A zöldséges golyó-ételek 

eladása a svéd és a zöldséges 

golyó ételek összes 

eladásának 9,6%-a.

Egészséges és fenntartható élet

A vegán eperjégkrém 
az összes fagylalttermék 

teszi ki. 

22%-át

Elhatároztuk, hogy a Bisztró kínálatát bővítjük egy 

ízletes, növényi alapú, vegetáriánus hot doggal is, egy 

fenntarthatóbb alternatívával az ikonikus és rendkívül 

népszerű hot dog mellett. De miért készítsünk hot 

dogot hús nélkül? Mindenekelőtt azért, mert egyszerű 

matematikai számítás alapján a növényi alapú 

élelmiszereknek kevesebb erőforrásra, kevesebb 

vízre és kevesebb talajra van szükségük, miközben 

karbonlábnyomuk is kisebb.

Másodszor, úgy gondoljuk, hogy az egészséges és 

fenntartható ételeknek finomnak és megfizethetőnek 

kell lenniük, és segíthetünk, hogy könnyebb legyen 

a vegetáriánus változat mellett dönteni. Tehát, ha 

belegondolsz, a vegetáriánus hot dognak igenis van 

értelme.

Az összes hot dog 

eladás 10%-át 

teszi ki a vege-

táriánus hot 

dogok forgalma.  

Vissza a tartalomjegyzékhez



Körkörös és éghajlat pozitív
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Körkörös 
és éghajlat 
pozitív

17

2. A közösségek hosszú távú jóléte, 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
és a körkörös társadalom felé való 
elmozdulás közös erőfeszítéseink 
függvénye. A globális szén-dioxid-
kibocsátásnak 2020-ig el kellene 
érnie a csúcspontját, és a század 
végére nullára kellene csökkennie, a 
természeti erőforrásokra nehezedő 
nyomás növekedésével pedig a 
társadalom minden részének szerepet 
kell vállalnia.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Körkörös és éghajlat pozitív

19

Nagy öröm számunkra, 

hogy az áruházainkban 

keletkező hulladék  

96%-a újrafelhasználásra 

vagy újrahasznosításra 

kerül.

96%

Azzal is hozzájárulunk 

az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású társadalomhoz, 

hogy törekszünk a 

hulladékmentességre, 

és 100%-ban körkörös és 

éghajlati szempontból pozitív 

szerepet vállalunk saját 

tevékenységeinkben.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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3. Méltányos 
és igazságos

Számos közösségben vagyunk jelen. 
Amikor ezek a közösségek fejlődnek, 
mi is fejlődünk. Ugyanakkor egyre 
nagyobb az egyenlőtlenség a 
világon. Felismertük az emberek 
előtt álló kihívásokat és a 
közösségekben bekövetkező gyors 
változásokat, különös tekintettel 
arra, hogy a jogok és lehetőségek 
messze nem egyenlők.

Méltányos és igazságos Vissza a tartalomjegyzékhez
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Méltányos és igazságos

Szeretnénk mások bevonásával 

bővíteni üzleti tevékenységünket. 

Azáltal, hogy méltányos és 

értelmes foglalkoztatást 

biztosítunk, valamint hozzájárulunk 

a pozitív változásokhoz azokban 

a közösségekben, ahol jelen 

vagyunk, részt vehetünk a 

tisztességesebb és egyenlőbb 

társadalom megteremtésében.

Elköteleztük magunkat amellett, 

hogy egyenlő díjazást biztosítunk 

az azonos értékű munkát 

végző nők és férfiak számára. 

Az egyenlő érték alatt azokat a 

munkatípusokat értjük, amelyek 

azonos szintű felelősséget, 

ismereteket vagy készségeket 

igényelnek. Munkatársaink fizetési 

szintje releváns és versenyképes a 

jelenlegi piaci helyzethez képest, 

és meghaladja a kiskereskedelmi 

átlagot.

Aktívan részt veszünk környezetünk 

közösségeinek életében annak 

érdekében, hogy pozitív hatást 

gyakoroljunk a társadalomra. 

Az IKEA munkatársai és vásárlói 

közösen dolgoznak ezért. 

A környezet, amelyben a gyermekek, 

a fogyatékkal élők és az időskorúak 

naponta mozognak, jelentős hatással 

vannak mentális egyensúlyukra. 

Ezért döntött úgy az IKEA, hogy 

lakberendezési szakértelemmel, 

termékekkel és munkatársaink 

idejével segíti ezeket az embereket. 

Az IKEA minden évben pénzzel 

támogat (áruházanként 5) kiválasztott 

szervezetet. A támogatás összegét 

bútorok és kiegészítők vásárlására 

használhatják fel. A 2019-es 

pénzügyi évben 16 500 000 forintot 

adományoztunk. A nonprofit 

szervezeteket az IKEA Family klub 

tagjai jelölik, és ők szavazhatnak 

és dönthetnek arról is, hogy melyik 

szervezet nyerje el a díjat. Azoknak a 

szervezeteknek, amelyek a legtöbb 

szavazatot kapják, lakberendezőink 

az igényeikhez szabva komplett 

bútormegoldásokat terveznek és 

állítanak össze, hogy lehetőség szerint 

mindenki jól érezze magát. Minden IKEA 

munkatársnak lehetősége van részt 

venni az Önkéntes napokon, és bárki 

segíthet a bútorok összeszerelésében és 

a helyiségek dekorálásában.

A férfiak és a nők egyenlő díjazása az 

azonos értékű munkáért.

Hogy megfoghatóan, közvetlenül 

pozitív hatással lehessünk 

közösségekre, 15 nonprofit 

szervezetet választottunk ki, 

amelyeket lakberendezési 

tudásunkkal, megoldásokkal és 

termékekkel támogattunk. A teljes 

terméktámogatás értéke 16 500 000 Ft 

volt.

234 munkatárs vett részt az IKEA által 

fizetett Önkéntes napokon.

Támogattuk továbbá a látássérült 

kisgyermekeknek szóló NANÓ 

CSÍNYTEVÉSEI című könyv kiadását. Ez 

a könyv olyan, az IKEA választékában 

kapható fizikai tárgyakat tartalmaz, 

melyek ösztönzik a látást. A könyv 

különböző intézményekben, 

Magyarország egész területén, több 

mint 200 család számára elérhető. 
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Veled közösen

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Lakberendezési ismeretek: 
Az élet otthon 

FY19 25

Minden évben több ezer emberrel vesszük fel a kapcsolatot, hogy megértsük, 

mi teszi jobbá az életüket otthon. 

KÜLDETÉSÜNK: Tudjuk, hogy az otthon legfontosabb hely a világon. Ezért 

megszállottan törekszünk arra, hogy jobbá tegyük. Kutatásaink révén jobban 

megismerjük, mire van szükségük leginkább az embereknek, és miről 

álmodoznak az otthonukkal kapcsolatban, így — az érzelmi szükségletek 

ismeretében — még jobb megoldásokat tudunk kínálni. 

Méltányos és igazságos

Globális szinten 

5 városában, különböző emberek 
otthonában.

33 500 emberrel 
beszéltünk

35 országból

75 órát töltöttünk 
a világ 

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Vásárlóink véleményének meghallgatása 

és lakberendezési ismereteink 

megosztása velük a kezdetektől 

tevékenységünk középpontjában áll. 

Olyan inspiráló eseményeken, mint 

a Jobb alvás szakértői fórum vagy az 

IKEA Alvóbár, tavaly is mozgósítottuk az 

embereket, és arra buzdítottuk őket, hogy 

tegyenek otthon a szebb hétköznapok 

érdekében - ami természetesen mindig a 

kiadós éjszakai alvással kezdődik.

2019 augusztusában, Budapesten, az 

IKEA Alvóbár rendezvény keretében 

lehetőséget adtunk a járókelőknek 

egy rövid pihenésre. Hat kényelmes 

szobát állítottunk fel különböző 

belvárosi helyszíneken, így sokaknak 

lehetőséget adtunk, hogy 20 percre 

kikapcsolódhassanak napközben, és 

jobban megismerjék az alvás fontosságát. 

Jógaórákat és konzultációkat kínáltunk, 

továbbá alvásszakértőkkel és az IKEA 

tervezőivel beszélgettünk arról, hogyan 

javítják az alvás minőségét az ágyak, 

matracok, textíliák és kiegészítők.

A jó éjszakai 
alvás
fontossága 
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Méltányos és igazságos Vissza a tartalomjegyzékhez


