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I korthet

Stark försäljning och stark tillväxt online
Lägre marginal i Sverige men långsiktiga mål kvarstår
Starkt kassaflöde
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Bra försäljningsutveckling men lägre marginal i Sverige

• Bra försäljningsutveckling, positiv
kalendereffekt från påsken och påverkan
från försäljning av dyra läkemedel
• Underliggande försäljningsutveckling
+3,5%, drivet av volym och pris
• Rörelseresultatet -1,3%, justerat för
fastighetsavyttringar i Norge och
integrationskostnader för IKI
Händelser
• Litauiska konkurrensmyndigheten
stoppade Rimi Baltics förvärv av UAB
Palink (IKI)
• E-handelslager öppnade i april
Årsstämma 12 April
• Utdelning beslutad till 11,00 kr/aktie
• Fredrik Persson vald till ny
styrelseledamot

Mkr

Q1 2018 Q1 2017 Förändr. %

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

27 181
972
3,6%

5,8
-2,4
-0,3 pp

Nettoomsättning och rörelsemarginal R12

Mkr
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000

4,4

4,3

4,3

4,2

4,2

Nettoomsättning
Rörelsemarginal (R12)
Q1

Q2

Q3
2017

Rörelseresultat avser Rörelseresultat före jämförelsestörande poster på alla sidor i denna presentation
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25 703
996
3,9%

Q4

Q1
2018

Marknader

4

Konkurrenskraftiga marknader

Sverige
• Prisdriven marknadstillväxt

• Låg volymtillväxt

• Matprisinflation lägre jämfört med Q4

• Hög inflation i Estland och Litauen, lägre
nivå i Lettland

• Stark konkurrens inom non-food
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Baltikum

Apotek
• Prisdriven marknadstillväxt (dyra
läkemedel)

• Stark priskonkurrens i samtliga tre länder

• Handelsvaror fortsätter att visa den
högsta tillväxttakten

• Lidls expansion – nu 36 butiker i Litauen

• Fortsatt stark konkurrens online

ICAs butiksförsäljning bedöms ha ökat minst i linje med
marknaden
Butiksförsäljning och marknad i Q1
Försäljningstillväxt i ICA-butikerna om
+5,2%, jämförbara butiker +4,7%
• Försäljningstillväxten främst driven av
högre snittköp (pris)
Pris- och kalendereffekt +4,0% (pris +2,1%,
kalender +1,9%)

Utveckling försäljning ICA-butiker i Sverige

%
6,0
4,0
Dagligvarubutiksmarknaden
ICA

2,0
Tillväxt ICA Online +52% (lösplock +60%,
matkassar +21%).
• Marknadens tillväxt +30% (lösplock
+48%, matkassar -4%)
• 208 ICA-butiker anslutna till lösplock
Online. 615 erbjuder ICA Matkassen
Etableringar Q1: 2 nya butiker

ICA, jämförbara enheter
0,0

Inflation

-2,0
Q1

Q2

Q3
2017

Q4

Q1
2018

Diagrammet kommer att uppdateras när definitiv marknadsdata finns tillgänglig i slutet av maj
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RIMI BALTIC

Marknadsandelen påverkad av butikskonverteringar och hård
konkurrens
Butiksförsäljning och marknad i Q1
Rimi butiksförsäljning +2,5%, jämförbara
butiker +3,0%
• Estland jämförbara butiker +1,4%
• Lettland jämförbara butiker +3,8%
• Litauen jämförbara butiker +2,5%

Utveckling butiksförsäljning Rimi Baltic

%
10,0
8,0
6,0

Inflation t.o.m. februari
• Estland +6,5%
• Lettland +1,3%
• Litauen +5,2%
Marknadstillväxt t.o.m februari +4,7%

Dagligvarubutiksmarknaden

4,0

Rimi försäljning

2,0

Rimi jämförbara enheter
Inflation

0,0
-2,0

Etableringar Q1: 2 nya butiker

Q1

Q2

Q3
2017

Q4

Q1
2018

Diagrammet kommer att uppdateras när definitiv marknadsdata finns tillgänglig i maj
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APOTEK HJÄRTAT

Bra försäljningsutveckling i linje med marknadstillväxten

Apoteksförsäljning och marknad i Q1
Apotek Hjärtat försäljningstillväxt +8,2%,
justerad försäljningstillväxt +2,7% (fast pris
Receptbelagt), inklusive negativ
kalendereffekt pga påsken -1,1%
• Förskrivet +9,0%
• OTC +1,6%
• Handelsvaror +9,1%

Utveckling apoteksförsäljning Apotek Hjärtat

%
10,0
8,0
6,0
4,0

Marknadstillväxt +8,2%. Justerad +2,2%
• Förskrivet +8,4%
• OTC +1,6%
• Handelsvaror +11,7%
Mycket stark tillväxt i e-handeln för Apotek
Hjärtat, +66%, marknadstillväxt +43%
Etableringar Q1: 1 nytt apotek
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Apoteksmarknaden

2,0

Apotek Hjärtat försäljning

0,0
Q1

Q2

Q3

2017

Q4

Q1
2018

Highlights

9

Mycket stark tillväxt inom e-handeln i våra verksamheter i Q1
ICA SVERIGE

APOTEK HJÄRTAT

HEMTEX

+66%

+47%

Matkassar

+21%

Lösplock

+60%

+52%

Försäljningstillväxt online Q1 2018 vs Q1 2017
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E-handelslager i gång i Stockholm i april
• Ökade volymer i ICAs e-handel
• Försäljning 1,2 mdr 2017, +50% tillväxt
• Försäljning Q1 424 Mkr, +52% tillväxt

• Andel hemleveranser ~50%
• Försäljningsandel e-handel i aktiva butiker ~3%
• Ca 50 butiker har anslutit sig
• I nuläget temporärt läge – permanent läge from Q3
• E-handelslagret kommer att ha 12 000 dagligvaruartiklar i lager samt artiklar inom hem och fritid
• Leveranser sju dagar i veckan med 2-timmars
tidsluckor mellan 07-22
• Frivillig tilläggstjänst som kan köpas av ICA-handlaren
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Positiv utveckling av ICA Gruppens hållbarhetsarbete

Minskade utsläpp
av växthusgaser
jämfört med 2006

-54%

Socialt reviderade
leverantörer av ICAs
egna varor i högriskländer

Kvalitetscertifierade
Note 1. Rolling
leverantörer
av ICAs
egna
12 varor
hs

97%

86%

Vs. mål om 100%

Vs. mål om 90%

Samtlig data avser rullande 12 mån (Q2 2017-Q1 2018)
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(Jan-Dec
2017)

Vårt nya klimatverktyg för kunder har lanserats – Mitt Klimatmål
• Ett digitalt verktyg som skapar möjlighet för
ICA-kunder att följa sin klimatpåverkan för
matinköp
• När kunden använder sitt ICA-kort vid
matinköp registreras matens klimatpåverkan
på kundens konto på ica.se
• ICA erbjuder även förslag på vad du kan göra
för att minska ditt utsläpp, t.ex. recept och
förslag på matvaror som minskar avtrycket

Kundlojalitet 2020 driver högre försäljning och
marginal med personliga erbjudanden
• Varför ett program för förändrad marknadsföring?
• Kunderna kräver relevant kommunikation och
erbjudanden
• Konkurrenterna utvecklas – och nya tillkommer
• Säkra ICAs fortsatta ledarskap – i den digitala
världen
• Genom att korsköra system och använda
maskininlärning kan vi med avancerad analys visa
kampanjers totala ekonomiska effekter
• Möjliggör att förutspå vilka marknadsföringskampanjer
som kunderna kommer att svara på och som driver
merförsäljning och marginal
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Finansiellt
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Bra försäljningsutveckling och fortsatt starkt kassaflöde, men
lägre rörelsemarginal
Nettoomsättningen +5,8%, positiv
kalendereffekt från påsken och påverkan från
försäljning av dyra läkemedel. Underliggande
tillväxt +3,5%
Rörelsemarginalen -1,3% justerat för
avyttring av fastigheter i Norge och IKI
integrationskostnader
Rörelsemarginalen lägre (ICA Sverige)
Operativt kassaflöde solitt och betydligt
högre än föregående år
Vinst per aktie lägre detta kvartal på grund
av engångseffekt 2017

16

Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat ¹
Rörelsemarginal %
Kassaflöde ²
Vinst per aktie (kr)

Q1 2018
27 181
972
3,6%
1 016
3,46

Q1 2017 Förändr.%
25 703
996
3,9%
492
5,61

¹ I rörelseresultatet Q1 2018 ingår kostnader relaterade till den planerade integrationen av IKI på 9 Mkr
² Kassaflöde från löpande verksamhet exkl. ICA Banken

5,8
-2,4
-0,3 pp
106,5
-38,3

Rörelseresultat variansanalys Q1 (estimat)

Mkr
Rörelseresultat Q1 2017
Volym
Marginal
Butikskostnader
Övriga kostnader
Avvikelser i vinster från avyttrade verksamheter
Förvärvsrelaterade kostnader
Rörelseresultat Q1 2018
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996
194
-40
-66
-100
-14
3
972

ICA SVERIGE

Bra försäljningsutveckling men lägre marginaler

Nettoomsättningstillväxt +4,7%
• Bra volymtillväxt i jämförbara samt i
nya butiker, högre inköpsprocent
• Positiv kalendereffekt från påsken
~1,5%

Något lägre rörelseresultat
+ Försäljningsvolym
− Bruttomarginal
− Priseffekter
− Kostnadsinflation inom logistik
− Valutaeffekter
− Kostnad för sålda tjänster
− Investeringar i digitalisering och
utvecklingsprojekt
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q1 2018
19 358
758
3,9%

Q1 2017 Förändr. %
18 493
789
4,3%

4,7
-4,0
-0,4 pp

RIMI BALTIC

Stark utveckling av rörelseresultatet trots butikskonverteringar
och integrationskostnader
Försäljningstillväxt lokal valuta +2,6%
• Svag volymtillväxt
• Fortsatt hög inflation drivet av högre
priser och regleringar
• Positiv kalendereffekt från påsken
+1,0%
Stark utveckling av rörelseresultatet
+ Pris och mix
+ Förbättrad bruttomarginal från
konverterade lågprisbutiker i Estland
+ Förbättrad marginal på EMV och
kampanjeffektivitet
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat ¹
Rörelsemarginal

Q1 2018
3 548
118
3,3%

Q1 2017 Förändr. %
3 298
94
2,9%

¹ I rörelseresultatet Q1 2018 ingår kostnader relaterade till den planerade integrationen av IKI på 9 Mkr

7,6
24,9
0,5 pp

APOTEK HJÄRTAT

Bibehållen bruttovinst, stark tillväxt online

Försäljningstillväxt +8,1%
• Prisdriven tillväxt
• Negativ kalendereffekt från påsken
-1,1%
Justerad försäljningstillväxt +2,7% (fast
pris Receptbelagt), framförallt på grund av
bra utveckling i jämförbara butiker
Rörelseresultat något högre
+ Pris och mixeffekter
+ Förbättrad bruttomarginal (justerad)
− Investeringar i e-handel, digitalisering,
marknadsföring och Minutkliniken
Justerad rörelsemarginal (fast pris
Receptbelagt) 2,9%
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q1 2018
3 430
94
2,7%

Q1 2017 Förändr. %
3 173
90
2,8%

8,1
4,4
-0,1 pp

ICA FASTIGHETER

Högre investeringar

Underliggande nettoomsättning lägre
• Avyttring av fastigheter i Norge -17 Mkr
och Secore -18 Mkr
• Försäljningen inkluderar 33 Mkr för
intern fakturering
(Rörelseresultatneutralt och eliminerat
på koncernnivå)
Utveckling av rörelseresultat
− Avyttringar av fastigheter i Norge och
Secore
− Något högre kostnader
+ Högre intäkter från joint ventures och
investeringar
•
•
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ICA Fastigheter och Secore förvärvade
fastigheter från KPA Pension 1 feb 2018
Nettoinvesteringar betydligt högre än
föregående år. Vissa investeringar
försenade från 2017 till 2018

Mkr

Q1 2018

Nettoomsättning
varav ägda fastigheter
Direktavkastning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

642
245
6,5%
90
14,0%

Q1 2017 Förändr. %
596
258
6,6%
109
18,3%

7,7
-5,4
-0,1 pp
-17,8
-4,3 pp

Nettoinvesteringar

2 000

1 545

1 400
782

800
200
- 400

-192

-142

-1 000
Q1

Q2

Q3
2017

Q4

-683
Q1
2018

ICA BANKEN

Ökade intäkter och fortsatt bra utveckling av rörelseresultatet

Nettointäkterna växer
• Engångseffekter
• Nya avtal kortprovisioner +12 Mkr
• ICA Försäkring (minskning av
återförsäkringsprogram) +36 MSEK
• Kundlån och företagslån
• ICA Försäkring
Positiv utveckling av rörelseresultatet
+ Högre räntenetto, volymdriven
+ Engångseffekt förutbetalda kort
− Ökade kreditförluster, volym och
IFRS9-relaterat
− Kostnader relaterade till försäljningsorganisationen och till förändring av
verksamheten
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Mkr
Intäkter
Rörelseresultat
Affärsvolym

Q1 2018
322
26
42 648

Q1 2017 Förändr. %
226
6
33 760

42,4
309,4
26,3

HEMTEX

Positiv utveckling av butiksbesök och tillväxt online, viss
negativ påverkan från valuta
Marginellt lägre försäljning
• Ökat antal kunder i butik
• Stark tillväxt i e-handelsförsäljningen
• Högre försäljningsvolym av billigare
sortiment resulterar i lägre snittpriser
Lägre rörelseresultat
− Pris/mix
− Bruttomarginalen tillfälligt påverkad av
stark USD
+ Lägre kostnader
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q1 2018
223
-20
-9,0%

Q1 2017 Förändr. %
228
-14
-6,1%

-2,2
-42,5
-2,9 pp

Starkt kassaflöde bibehållet

Operativt kassaflöde
- Rörelsekapitalförändring
- Leverantörsfinansiering
- Påskeffekt

Kassaflöde

Mkr
6 340

Mkr
4 000
3 200
2 400

6 018

5 817
5 826

5 645

Kassaflöde från
löpande verksamheten,
exkl. ICA Banken

1 600
800

Kassaflöde R12

0
Q1

Q2

Q3
2017
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Q4

Q1
2018

Nettoskuld/EBITDA fortsätter vara väl i linje med finansiella mål

Nettoskuld/EBITDA vs Q1 föregående år
ner med 0,3
+ Positivt operativt kassaflöde

Nettoskuld / EBITDA

16,0
12,0
8,0
4,0

1,2

1,1

1,1

0,8

0,9

Nettoskuld/EBITDA

0,0
Q1

Q3

Q2
2017
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Nettoskuld

Q4

Q1
2018

Något lägre marginal i kvartalet

Mål
Växa snabbare än marknaden¹

Rörelseresultat före engångsposter2

R12 (31 Mar 2018), %

Långsiktiga mål, %

Sverige
Baltikum
Apotek

Alla marknader

4,2

ROCE3

11,2

10

Nettoskuld/EBITDA4

0,9x

<2,0x

53

Minst 50

Utdelning (% vinsten för 2017)

1Svensk

tillväxt baserad på senaste definitiva marknadsdata Q4, 2017. Tillväxt i Baltikum R12 februari 2018
till IFRS 15 omfattar en ny definition där ICA Gruppen agerar huvudman istället för agent I några avtal vilket
påverkar rörelsemarginalen
3Exklusive ICA Banken
4Räntebärande skulder exklusive pensioner och ICA Banken minus likvida medel
i relation till EBITDA, rörelseresultat, före av - och nedskrivningar
2Övergången
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4,5 IFRS15 påverkar rörelsemarginalen med -0.1%

Framåtblick och summering

27

Framåtblick

ICA Sverige

Rimi Baltic

• Fortsatt fokus på digitalisering,
convenience, prisvärde, hälsa &
hållbarhet

• Nytt lager i Riga går in i mer intensiv
byggnadsfas

• Fördubbla sortimentet av handelsvaror
online

• ”One brand strategy” i Lettland

• Program för att återställa
rörelsemarginalen

• 6-8 nya butiker under 2018

• Click & Collect lansering i 120 butiker
under 2018
• Pilot för Click & Express

• Uppbyggnad av e-handelslager

• Fortsatt fokus på expansion av
Minutkliniken

• 10-14 nya butiker 2018 med fokus på
storstäder
ICA Fastigheter
• Fortsätta utveckla stadslägen med ICAbutiker och Apotek Hjärtat som nav

• 6 nya apotek 2018
ICA Banken
• Fortsatt implementering av ny
bankstrategi
– Utveckla nya digitala tjänster
– Fokus på kund- och företagslån
• Fortsätta utveckla erbjudanden inom ICA
Försäkring
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Apotek Hjärtat

Hemtex
• Implementering av ny strategi fortsätter
• Fortsatt utrullning av nytt butikskoncept,
totalt 16 i år
• Samarbete med Kesko: Hemtex 24h

I korthet

Stark försäljning och stark tillväxt online
Lägre marginal i Sverige men långsiktiga mål kvarstår
Starkt kassaflöde
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2018-04-27

Disclaimer

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 27 april 2018 klockan 07.00.
Denna presentation innehåller framtidsinriktad information som speglar styrelsens och ledningens nuvarande
uppfattning avseende vissa framtida händelser och möjligt framtida resultat. Även om styrelsen och ledningen bedömer
att dessa förväntningar är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa uppgifter kommer att visa sig vara korrekta.
Faktiskt framtida utfall kan variera väsentligt jämfört med de i denna presentation lämnade uppgifterna, beroende på
bland annat (i) förändrade förutsättningar avseende ekonomi, konjunktur, marknad och konkurrens, (ii) affärs- och
verksamhetsplaner, (iii) förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, (iv) variationer i valutakurser och (v)
affärsriskbedömningar.
Denna presentation innebär inte att företaget har åtagit sig att revidera lämnade uppgifter, utöver vad som föranleds av
noteringsavtalet med NASDAQ Stockholm, om och när förhållandena förändras jämfört med det datum som denna
information lämnades.
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