Grupa IKEA

IKEA Group
Sustainability Report

Yearly Summary

FY14

Podsumowanie Roczne

Ta kieszonkowa wersja
Yearly Summary
zawiera mnóstwo faktów
i ważnych informacji
dotyczących roku
finansowego 2014.

FY14
Yearly Summary
(Podsumowanie
Roczne) FY14
Zapoznaj się z pełnym
raportem na temat
wydarzeń w roku
finansowym 2014.

Raport Zrównoważonego
Rozwoju FY14
Dowiedz się, w jaki sposób
zrównoważony rozwój
stanowi integralną część
każdego aspektu naszej
działalności.

IKEA.pl/YS
inside.ikea.com

IKEA.pl/przyszlosc
inside.ikea.com

FY14 (rok finansowy 2014) w Grupie IKEA (INGKA Holding B.V. i jednostki
zależne) obejmuje okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Przesłanie Petera
Hej!
Miniony rok był dla nas bardzo dobry. Był to też
mój pierwszy, bardzo inspirujący rok w nowej roli.
Mamy ambitną strategię rozwoju i chcemy wywierać
pozytywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne –
w ramach tego zobowiązania możemy pochwalić się
istotnymi osiągnięciami i widocznymi rezultatami.
Nasza sprzedaż wzrosła o 5,9% w lokalnych walutach
i wyniosła 28,7 mld euro. Nasze całkowite przychody,
łącznie z dochodem za wynajem powierzchni handlowej
w centrach handlowych w Rosji, zwiększyły się o 2,8%,
osiągając poziom 29,3 mld euro. Powiększyliśmy nasz
udział w rynku w prawie wszystkich krajach i rozpoczęliśmy działalność na nowym rynku - w Chorwacji.
Wszyscy nasi wspaniali pracownicy mają w tym swój
udział, dlatego pragniemy dzielić się z nimi sukcesem
IKEA. Jednym ze sposobów, aby powiedzieć „Dziękuję!”
jest nasz program lojalnościowy Tack! oraz program
premiowy One IKEA.
Pozytywne patrzenie w przyszłość, pielęgnowanie
i rozwijanie kultury IKEA oraz naszego ducha
przedsiębiorczości mają kluczowe znaczenie dla
przyszłych sukcesów. Ściśle współpracując, możemy
stworzyć jeszcze lepszą atmosferę w IKEA dla
naszych klientów, pracowników, dostawców i całych
społeczności.

Peter Agnefjäll
Prezes i Dyrektor Generalny

Przed nami kolejny udany rok!

Grupy IKEA

Peter Agnefjäll

GRUPA IKEA W SKRÓCIE

315

Sklepy Grupy IKEA

*

W roku finansowym 2014 Grupa IKEA
otworzyła 12 nowych sklepów
w 10 krajach i posiada obecnie sklepy
w 27 państwach.

147 000
pracowników

IKEA Retail: 110 800, IKEA Industry:
20 100, Range & Supply: 16 100.

9500

produktów

Asortyment IKEA liczy
ok. 9500 produktów. Każdego roku
wprowadzamy do asortymentu około
2000 nowych produktów.

Dodatkowo ponad 40 sklepów IKEA prowadzonych
jest przez spółki spoza Grupy IKEA w ramach
umów franczyzowych.

*

28,7 mld euro
Całkowita sprzedaż

Karen Pflug,
Dyrektor ds. Jakości w IKEA
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Jesteśmy
firmą,
która
kieruje
się
wartościami i w której różnorodność i integracja są nieodłącznymi elementami
naszej kultury i sposobem prowadzenia
działalności.

„Każda osoba ma talent…
wszyscy mamy mocne strony
i potencjał do dalszego rozwoju.”
Ulrika Biesért, Grupa IKEA, Globalny
Dyrektor ds. Zarządzania Talentami
Tack! to nasz sposób, aby podziękować
pracownikom za ich pracę
Nowy program lojalnościowy Tack! pozwala
nam dzielić się sukcesem firmy w równej
mierze ze wszystkimi kwalifikującymi się
pracownikami. W ostatnim roku na program
Tack! przeznaczyliśmy sumę 200 milionów
euro. Tack! jest dopełnieniem programu
premiowego One IKEA wprowadzonego
w roku finansowym 2013.

47% naszych liderów to kobiety

Nasz cel to 50% kobiet na stanowiskach
kierowniczych. Obecnie ponad połowa
naszych pracowników, 47% z 19 000
kierowników i 25% Zarządu Grupy to
kobiety. Dużo osiągnęliśmy, ale nadal wiele
pozostaje do zrobienia – nie spoczywając
na laurach, chcemy dążyć do doskonałości.
Promowanie różnorodności
i równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym
Dzielenie się zadaniami to tylko jeden
ze sposobów zapewniania równowagi
między życiem zawodowym i prywatnym
oraz tworzenia nowych możliwości dla
naszych pracowników. W dwóch sklepach
w Europie pracownicy dzielą się rolą
kierownika sklepu (jedną z par widzicie na
zdjęciu powyżej). To korzystny układ dla
wszystkich zaangażowanych.

Nasza sprzedaż wzrosła o 5,9%
w lokalnych walutach i wyniosła 28,7
mld euro. W przeliczeniu na euro
sprzedaż zwiększyła się o 3,0%.

3,3 mld euro
Zysk netto

Zysk netto pozostał na tym samym
poziomie co w roku finansowym 2013,
ponieważ postanowiliśmy podzielić się
sukcesem z naszymi pracownikami,
przeznaczając 200 milionów euro na
nasz program lojalnościowy Tack! oraz
98 milionów euro, aby zwiększyć liczbę
pracowników uczestniczących w naszym
programie premiowym.

1,7 mld euro
zainwestowaliśmy
w naszą działalność

Zainwestowaliśmy 1,7 mld euro
w sklepy, fabryki, energię odnawialną
i centra handlowe.

„Chcemy tworzyć wyłącznie
produkty, które my
– a co ważniejsze, nasi klienci –
uwielbiają. Musimy być w 100%
zadowoleni z naszej oferty
i poziomu obsługi klienta. Jeśli
tak nie jest, musimy zadać sobie
pytanie: jak to zmienić? Jaki mogę
mieć wpływ?”

Tworzenie wspaniałego miejsca pracy

270 milionów wizyt w naszych
centrach handlowych w Rosji
Segment centrów handlowych w Rosji
stale rośnie. Grupa IKEA posiada w Rosji
14 centrów handlowych, noszących nazwę
Mega. 270 milionów wizyt w zeszłym roku
to tak, jakby każdy Rosjanin odwiedził
nas dwa razy.

Dalszy rozwój
w zrównoważony sposób
Staramy się być bardziej dostępni i przystępni
cenowo
poprzez
rozwijanie
lepszych produktów w dobrych cenach,
udoskonalanie istniejących sklepów, otwieranie nowych i poszerzanie naszej oferty
sprzedaży internetowej.
Dla odpowiedzialnego i zrównoważonego
rozwoju
ważne
są
długoterminowe
inwestycje – w działalność biznesową,
produkty i rozwiązania przyjazne środowisku.
W roku finansowym 2014 zainwestowaliśmy znaczne środki w energię
odnawialną, realizując nasze zobowiązanie,
aby do końca roku 2020 produkować tyle
samo odnawialnej energii ile zużywamy.
Zainwestowaliśmy w naszą pierwszą farmę
wiatrową w USA, która jest jak dotąd
naszym największym na świecie projektem
w zakresie energii odnawialnej. Przy
pełnej zdolności produkcyjnej będzie ona
generować 130% energii zużywanej przez
IKEA US. Już teraz wytwarzamy energię
z odnawialnych źródeł odpowiadającą 42%
naszego całkowitego zużycia.

716

mln wizyt

Sklepy Grupy IKEA odnotowały w FY14
716 milionów wizyt, czyli o 4,7% więcej
niż w FY13.

1,5

mld wizyt na stronie
IKEA.com
Strony internetowe Grupy IKEA odnotowały w FY14 ponad 1,5 mld odwiedzin,
a więc o 15,4% więcej niż FY13.

224

turbin wiatrowych

Zobowiązaliśmy się do zakupu i obsługiwania 224 turbin wiatrowych na całym
świecie. Dla porównania w roku finansowym 2013 mieliśmy 137 turbin wiatrowych. Na naszych obiektach na całym
świecie znajduje się w sumie
700 000 paneli słonecznych.
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Rok
w skrócie

SZYBSZY I ŁATWIEJSZY MONTAŻ
Przyjmując zadanie uproszczenia montażu
dla klientów, dwóch konstruktorów z Älmhult wykorzystało tradycyjną technikę
łączenia poszczególnych elementów drewnianymi kołkami i dostosowało ją do
współczesnych potrzeb. W rezultacie montaż jest szybszy i łatwiejszy. W nowej
serii mebli do przechowywania REGISSÖR
zastosowaliśmy to nowatorskie rozwiązanie.

Nowe
Centrum
Demokratycznego
Wzornictwa IKEA w Älmhult jest
miejscem, gdzie projektanci, badacze
i konstruktorzy z całego świata
wspólnie analizują każdy aspekt
łańcucha wartości, począwszy od
fazy koncepcyjnej po gotowy projekt.
Dzięki temu co roku będziemy tworzyć
co najmniej 10 unikalnych kolekcji
limitowanych.

Nowy sklep IKEA Hamburg-Altona
(Niemcy) położony w centrum miasta
znajduje się tuż przy deptaku, a 90%
z 11 000-12 000 odwiedzających
dziennie ten sklep przybywa pieszo,
rowerem lub komunikacją publiczną.
Aby ułatwić klientom zabranie zakupów
do domu, sklep oferuje bezpłatną
wypożyczalnię rowerów transportowych
i przyczepek rowerowych.

To wzrost o 5,9% w lokalnych walutach
(w przeliczeniu na euro sprzedaż zwiększyła
się o 3,0%). Łącznie z wpływami za wynajem
powierzchni w naszych centrach handlowych,
całkowity przychód wyniósł 29,3 mld euro,
czyli wzrósł się o 2,8% względem roku 2013.
Nasz zysk netto wyniósł:
3,3 mld euro

Nasza naczelna zasada w kwestii finansów
brzmi: „najpierw zarób, a potem wydaj”.
Dzięki temu jesteśmy stabilni finansowo,
co daje nam wyjątkowe możliwości działania
w perspektywie długoterminowej.

IKEA Japan pionierem zmian w Japonii
poprzez przyznanie pracownikom
na niepełnym etacie tych samych
świadczeń co pracownikom pełnoetatowym. Dzięki temu, liczba
składanych podań o pracę wzrosła
dwukrotnie.

BEZPŁATNA
WYPOŻYCZALNIA
ROWERÓW NA ZAKUPY

Całkowita sprzedaż wzrosła do poziomu:
28,7 mld euro

Te pozytywne wyniki umacniają naszą
pozycję finansową i dają możliwość dalszego
rozwijania biznesu i oferty dla naszych
klientów.

IKEA JAPAN USTALA NOWE
STANDARDY RÓWNOŚCI PŁAC

NOWE CENTRUM
ROZWOJU PRODUKTÓW

WYNIKI W LICZBACH

W roku finansowym 2014 Grupa IKEA
zainwestowała 1,7 mld euro w sklepy,
fabryki, energię odnawialną i centra
handlowe.

KLIENCI POMAGAJĄ NAM
OŚWIETLIĆ OBOZY DLA
UCHODŹCÓW
W ramach kampanii Jaśniejsza Przyszłość
dla Uchodźców, IKEA Foundation przekazuje kwotę 1 euro na rzecz UNHCR za
każdą sprzedaną żarówkę LED. UNHCR
wyposaża obozy uchodźców w oświetlenie
solarne, dzięki czemu stają się one
bezpieczniejszym miejscem do życia.
W tym roku w ramach kampanii zebraliśmy
7,7 milionów euro.

Całkowita wartość zapłaconych
podatków wyniosła:
1,5 mld euro
W 2014 r. wartość podatku dochodowego
od osób prawnych (przedsiębiorstw)
wyniosła 801 milionów euro, co odpowiadało
efektywnej stopie podatku dochodowego
19,3%, w porównaniu do 18,9% w FY13.
Razem z innymi podatkami, m.in. podatkiem
od nieruchomości i należnościami celnymi,
całkowita kwota zapłaconych podatków
wyniosła ponad 1,5 miliarda euro.
Grupa IKEA płaci podatki zgodnie z prawem
i przepisami obowiązującymi w krajach,
w których prowadzimy sprzedaż detaliczną,
produkcję lub wszelką inną działalność
biznesową. Na wiele sposobów wnosimy
wkład w życie społeczne, np. poprzez
tworzenie miejsc pracy w naszych sklepach,
a pośrednio także u naszych dostawców.

SPRZEDAŻ DETALICZNA WG KRAJU
JAKO PROCENT CAŁKOWITEJ
SPRZEDAŻY GRUPY IKEA

14%

12%
8%

6%

Rosja

6%

Wielka
Brytania

Francja

DOBRE WZORNICTWO
W PRZYSTĘPNEJ CENIE
„Każdy może stworzyć
skomplikowane rozwiązanie,
ale zachowanie prostoty
i zapewnienie przystępnej ceny
przy pełnej funkcjonalności
to zupełnie inne wyzwanie.”
David Wahl, projektant IKEA
Światło lampy PS IKEA można ręcznie
przyciemnić zmieniając kształt klosza.
Po zamknięciu lampa stanowi kulę
delikatnego,
nastrojowego
światła.
Wystarczy pociągnąć za sznurek, aby
otworzyć ją i rozświetlić pomieszczenie.
Przystępna cena stała się możliwa
między
innymi
dzięki
zespołowi
projektowemu, który zminimalizował
liczbę elementów lampy.
Zobacz Yearly Summary, w którym
znajdziesz więcej informacji o tym
przykładzie demokratycznego
wzornictwa z FY14.
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DEMOKRATYCZNE WZORNICTWO

FORMA
JAKOŚĆ
FUNKCJA
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
A TO WSZYSTKO
W

DOBREJ CENIE
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USA
Niemcy

Zrównoważony rozwój jest
elementem wszystkich
naszych działań

1002

Dostawcy to nasi
partnerzy w rozwoju

Nasza strategia People & Planet Positive
pomaga nam wykorzystać dotychczasowe
wieloletnie doświadczenie w pracy na
rzecz środowiska i kwestii społecznych
i dokonywać dalszych wielkich zmian.
Wyznacza ona cele do osiągnięcia przez
naszą firmę do roku 2020 i stanowi  
wytyczne w odpowiedzialnym rozwijaniu
naszego biznesu.

58%

Nasza sieć dostaw artykułów wyposażenia
domu obejmuje 51 krajów i stale się
poszerza. Ściśle współpracujemy z naszymi
dostawcami, poszukując najlepszych
sposobów wytwarzania produktów.

Bawełna z bardziej
zrównoważonych źródeł*
W bardziej zrównoważonej produkcji
bawełny wykorzystuje się mniej wody,
nawozów chemicznych i pestycydów,
jednocześnie zwiększając
zyski rolników.

100%

Nasza strategia koncentruje się na
trzech obszarach:

76%

1

Chcemy inspirować i wspierać
miliony ludzi, by prowadzili bardziej
zrównoważone życie w domu.

2

Dążymy do niezależności energetycznej i surowcowej.

3

Chcemy odgrywać wiodącą rolę
w tworzeniu lepszego życia dla
ludzi i społeczności.

Więcej informacji znajdziesz w naszym
Raporcie Zrównoważonego Rozwoju FY14,
dostępnym na www.IKEA.pl/przyszlosc.

Wzrost sprzedaży produktów,
które przyczyniają się do bardziej
zrównoważonego życia w domu.
W porównaniu z rokiem finansowym
2013.

41%

Drewno ze zrównoważonych
źródeł**
Jesteśmy na dobrej drodze do
osiągnięcia poziomu 50% do roku
2017. Ponadto wymagamy, aby
wszyscy nasi dostawcy spełniali
standardy kodeksu IWAY w zakresie
gospodarki leśnej.

Realizacja standardów
IWAY

IWAY to nasz kodeks postępowania dla
dostawców. Zawiera normy społecznośrodowiskowe. W FY14 100% dostawców
artykułów wyposażenia domu uzyskało
certyfikat IWAY (ewentualnie oczekiwało na
planowany audyt lub znajdowało się w fazie
wycofywania z listy dostawców). W FY14
przeprowadziliśmy ponad 1000 audytów.

*Bardziej zrównoważone źródła bawełny to bawełna spełniająca normy Better Cotton, inne standardy
zrównoważonego rozwoju stosowane w USA lub pochodząca z gospodarstw dążących do spełnienia norm Better
Cotton Initiative. **Drewno ze zrównoważonych źródeł: posiada certyfikat Forest Stewardship Council® lub
pochodzi z recyklingu. FSC® N001972.
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