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I korthet

Stark försäljning och stark tillväxt online
Marginalpress i ICA Sverige, åtgärder pågår för att
förbättra lönsamheten
ICAx – viktig produktlansering med Google
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Stark försäljning – satsningar pressar marginalen kortsiktigt

• Stark försäljningsutveckling, inkluderar
negativ kalendereffekt från påsken och
påverkan från försäljning av dyra läkemedel
• Underliggande försäljningsutveckling
+4,3%, drivet av volym och pris
• Rörelsemarginalen påverkad av volatilitet
i försäljningsvolymerna och förändringar i
verksamheten i ICA Sverige
Händelser
• Uppstart av E-handelslager
• Avtal tecknat med Ocado i maj om ny ehandelslösning
• Lansering av röstassistent med Google

Mkr

Q2 2018 Q2 2017 Förändr. %

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

29 258
1 041
3,6%

4,7
-4,8
-0,4 pp

Nettoomsättning och rörelsemarginal R12

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

4,3

4,3

4,2

4,2

4,1

Nettoomsättning
Rörelsemarginal (R12)
Q2

Q3
2017

Q4

Rörelseresultat avser Rörelseresultat före jämförelsestörande poster på alla sidor i denna presentation
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27 940
1 094
3,9%

Q1

Q2
2018

Marknader
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Konkurrenskraftiga marknader

Sverige

Baltikum

• Prisdriven marknadstillväxt

• Fortsatt volymtillväxt

• Matprisinflation högre jämfört med Q1

• Lägre inflationsnivå jämfört med Q1

• Stark konkurrens inom non-food

• Stark priskonkurrens i samtliga tre länder
• Lidls expansion fortsätter
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Apotek
• Prisdriven marknadstillväxt (dyra
läkemedel)
• Handelsvaror fortsätter att visa den
högsta tillväxttakten
• Fortsatt stark konkurrens online, nya
konkurrenter har etablerats

ICAs butiksförsäljning bedöms ha ökat mer än marknaden
Butiksförsäljning och marknad i Q2
Försäljningstillväxt i ICA-butikerna om
+2,5%, jämförbara butiker +2,1%
• Försäljningstillväxten främst driven av fler
kundbesök
Pris- och kalendereffekt +0,8% (pris +2,6%,
kalender -1,7%)

Utveckling försäljning ICA-butiker i Sverige

%
6,0
4,0
Dagligvarubutiksmarknaden
ICA

2,0
Tillväxt ICA Online +42% (lösplock +52%,
matkassar +7%).
• 242 ICA-butiker anslutna till lösplock
Online. 615 butiker erbjuder ICA
Matkassen

ICA, jämförbara enheter
0,0

Inflation

-2,0
Q2

Etableringar Q2: 7 nya butiker

Q3
2017

Q4

Q1

Q2
2018

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

Marknadsandelen påverkad av butikskonverteringar och hård
konkurrens
Butiksförsäljning och marknad i Q2
Rimi butiksförsäljning +1,2%, jämförbara
butiker +0,4%
• Estland jämförbara butiker -0,3%
• Lettland jämförbara butiker +1,7%
• Litauen jämförbara butiker -2,1%
Inflation 2,3%
• Estland +4,7%
• Lettland +0,8%
• Litauen +1,9%
Marknadstillväxt +3,7%
Etableringar Q2: 2 nya butiker
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Utveckling butiksförsäljning Rimi Baltic

APOTEK HJÄRTAT

Försäljningsutveckling i linje med marknadstillväxten

Apoteksförsäljning och marknad i Q2
Apotek Hjärtat försäljningstillväxt +9,9%,
justerad försäljningstillväxt +4,2% (fast pris
Receptbelagt), inklusive positiv kalendereffekt
pga påsken +0,9%
• Förskrivet +10,7%
• OTC +4,0%
• Handelsvaror +10,7%
Marknadstillväxt +11,0%. Justerad +3,9%
• Förskrivet +11,7%
• OTC +5,7%
• Handelsvaror +11,2%
Mycket stark tillväxt i e-handeln för Apotek
Hjärtat, +51%, marknadstillväxt +38%
Etableringar Q2: 2 nya apotek
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Utveckling apoteksförsäljning Apotek Hjärtat

Highlights
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Fortsatt stark tillväxt inom e-handeln i våra verksamheter i Q2
ICA SVERIGE

APOTEK HJÄRTAT

HEMTEX

+51%

+69%

Matkassar

+7%

Lösplock

+52%

+42%

Försäljningstillväxt online Q2 2018 vs Q2 2017
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E-handelslager i gång i Stockholm sen i april
• Ökade volymer i ICAs e-handel
• Försäljning H1 2018 ~845 Mkr, +47% tillväxt
• Andel hemleveranser ~50%
• Försäljningsandel e-handel i aktiva butiker ~3%
• Totalt är 242 butiker över hela Sverige online
• ~40 butiker har anslutit sig till e-handelslagret i
Stockholm i slutet av juni
– >430 butiker använder e-handelslagret för ICA
Matkassen

• Flytt till permanent lokal planeras ske under Q4
• Frivillig tilläggstjänst som kan köpas av ICA-handlaren
– Butikerna äger e-handelsaffären men köper plock,
packning och transport från e-handelslagret
– Affärsplanen innefattar en återbetalningstid för ICA
Sverige. Full kostnadstäckning vid högre volymer från
avgifter som betalas av anslutna butiker
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ICAs röstassistent Monica lanserades igår
Våra kunder kan prata med
Monica via Google Assistant
och få hjälp med
• INKÖPSLISTA
• MATINSPIRATION
• KONVERTERA INKÖPSLISTA
TILL E-HANDEL

ICA Spara – en helt ny digital tjänst som lanseras i Q4
ICA Spara ska hjälpa kunderna att
spara pengar, tid och miljö samt stärka
ICA Gruppens ekosystem

Hushållets samtliga avtal och
abonnemang samlade på ett
ställe
Koll på klimatpåverkan och
hushållsekonomi

Översikt över
vardagsekonomin
Skräddarsydda och personliga insikter,
tips och erbjudanden från såväl ICA som
externa partners
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Positiv utveckling av ICA Gruppens hållbarhetsarbete

Minskade utsläpp
av växthusgaser
jämfört med 2006

-56%

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 (Q3 2017-Q2 2018)
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(Jan-Dec
2017)

Finansiellt
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Försäljning och kassaflöde starkt och stabilt, men arbete pågår
att återställa rörelsemarginalen
Nettoomsättningen +4,7%, positiv påverkan
från högre försäljning av dyra läkemedel,
negativ kalendereffekt från påsken.
Underliggande tillväxt +4,3%
Rörelsemarginalen under press i ICA
Sverige
Operativt kassaflöde starkt och betydligt
högre än föregående år
Vinst per aktie lägre detta kvartal på grund
av engångseffekter 2017 och 2018
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat ¹
Rörelsemarginal %
Kassaflöde ²
Vinst per aktie (kr)

Q2 2018
29 258
1 041
3,6%
2 188
4,62

Q2 2017 Förändr.%
27 940
1 094
3,9%
1 836
5,06

4,7
-4,8
-0,4 pp
19,2
-8,7

¹ I rörelseresultatet Q2 2018 ingår kostnader relaterade till den tidigare planerade integrationen av IKI på 17 Mkr
² Kassaflöde från löpande verksamhet exkl. ICA Banken

Rörelseresultat variansanalys Q2 (estimat)

Mkr
Rörelseresultat Q2 2017
Volym
Marginal
Butikskostnader
Övriga kostnader
Förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader
Rörelseresultat Q2 2018
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1 094
180
-40
-100
-92
-1
1 041

ICA SVERIGE

Bra försäljningsutveckling, fortsatt marginalpress

Nettoomsättningstillväxt +3,0%
• Bra volymtillväxt i jämförbara samt i
nya butiker, högre inköpsprocent
• Negativ kalendereffekt från påsken
-1,6%

Lägre rörelseresultat
+ Försäljningsvolym
− Bruttomarginal

−
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− Logistikkostnader
− Valutaeffekter
− Kostnad för tilläggstjänster (digital
marknadsföring och uppstart av ehandelslager)

Investeringar i digitalisering och
utvecklingsprojekt

Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q2 2018
20 975
784
3,7%

Q2 2017 Förändr. %
20 366
870
4,3%

3,0
-9,9
-0,5 pp

Åtgärder för att förbättra marginalen i ICA Sverige
• Negativ valutapåverkan under våren – 2018 pga eftersläpningar av valutajusteringar, begränsas från juni
2018 (förutsatt att SEK inte fortsätter försämras)
• Kostnadsbesparingsåtgärder och den digitala omställningen i ICAs interna reklamproduktion förväntas
förbättra lönsamheten successivt från och med hösten 2018 (jämfört med Q2 2018)
• Vinstdelning från butik kommer att förbättras under hösten 2018 pga högre butiksvinster
• Uppstarten av verksamheten i e-handelslagret kommer över tid att generera volymer som når en kritisk
massa samt så kommer utmaningar som funnits med i uppstarten under Q2 2018 att begränsas
• Minskning av logistik- och distributionskostnader
– kortsiktiga åtgärder för att förbättra och finjustera verksamheten för att förstärka hanteringen av större volymer
– åtgärder på lång sikt kommer att vidtas för att optimera transporthantering, se över sortimentet och
volymkapaciteterna, optimera varuflödet genom nya IT-system etc.
– kostnadsfluktuationer kommer att vara rörelseresultatneutrala över tid för ICA Gruppen, i enlighet med ICA
Sveriges affärsmodell

• Administrativa kostnadsbesparingar kommer att göras för att möjliggöra kontinuerliga investeringar i
digitalisering och affärsutveckling
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RIMI BALTIC

Fortsatt bra utveckling av rörelseresultatet

Försäljningstillväxt lokal valuta +1,2%
• Svag volymtillväxt
• Negativ kalendereffekt från påsken
-0,8%
Högre bruttomarginal och rörelsemarginal
+ Pris och mix
+ Konverterade butiker i Estland
+ Förbättrad marginal på EMV och
kampanjeffektivitet
+ Kostnader för butikskonverteringar i
Estland 2017
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat ¹
Rörelsemarginal

Q2 2018
3 814
156
4,1%

Q2 2017 Förändr. %
3 530
128
3,6%

8,0
22,3
0,5 pp

¹ I rörelseresultatet Q2 2018 ingår kostnader relaterade till den tidigare planerade integrationen av IKI på 15 Mkr

APOTEK HJÄRTAT

Positiv trend för både försäljning och rörelseresultat

Försäljningstillväxt +9,9%
• Justerad försäljningstillväxt (fast pris
Receptbelagt) +4,2%
• Positiv kalendereffekt från påsken
+0,9%
• Bra volymutveckling
• Positiv prismix

Stark förbättring av rörelseresultatet
+ Pris och mixeffekter
+ Förbättrad bruttomarginal (justerad)
− Investeringar i e-handel, nya apotek
och Minutkliniken
Justerad rörelsemarginal (fast pris
Receptbelagt) 4,5%

21

Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q2 2018
3 625
156
4,3%

Q2 2017 Förändr. %
3 298
135
4,1%

9,9
15,5
0,2 pp

ICA FASTIGHETER

Stabil omsättning och högre investeringar

Nettoomsättningen något högre
• Avyttring av fastigheter till Secore -8 Mkr
Lägre rörelseresultat
− Avyttringar av fastigheter till Secore
− Högre operativa kostnader, framförallt
snöröjning
+ Högre intäkter från joint ventures och
investeringar
•
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Nettoinvesteringar högre än föregående
år pga förra årets avyttring av fastigheter
till Secore

Mkr
Nettoomsättning
varav ägda fastigheter
Direktavkastning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Nettoinvesteringar

Q2 2018
643
247
6,5%
90
14,0%

Q2 2017 Förändr. %
627
243
6,7%
99
15,8%

2,5
1,7
-0,2 pp
-9,1
-1,8 pp

ICA BANKEN

Fortsatt bra utveckling av intäkter och rörelseresultat

Nettointäkterna växer
• Kundlån och företagslån
• Ökat antal kunder i ICA Försäkring
Positiv utveckling av rörelseresultatet
+ Högre räntenetto, volymdriven
+ Bankkort
− Ökade kreditförluster (volymdriven)
ICA Försäkring – nytt försäljningskontor i
Växjö med 60 medarbetare
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Mkr
Intäkter
Rörelseresultat
Affärsvolym

Q2 2018
332
26
44 662

Q2 2017 Förändr. %
235
8
35 914

41,2
232,5
24,4

HEMTEX

Stark tillväxt online men försäljningen påverkad av extremt
väder
Lägre försäljning
• Färre antal kunder i butik
(väderrelaterat)
• Högre försäljningsvolym av billigare
sortiment resulterar i lägre snittpriser
• Stark tillväxt i e-handelsförsäljningen
Lägre rörelseresultat
− Pris/mix, högre andel nedsatta priser
+ Lägre kostnader
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q2 2018
217
-25
-11,5%

Q2 2017 Förändr. %
232
-18
-7,8%

-6,3
-40,0
-3,7 pp

Bestående förbättring av kassaflödet

Operativt kassaflöde
• Rörelsekapitalförändring
•
Leverantörsfinansiering
•
Påskeffekt

Kassaflöde

Mkr

Mkr

6 692

4 000

6 340

3 200
2 400

5 816

6 018
5 827

1 600

Kassaflöde från
löpande verksamheten,
exkl. ICA Banken

800

Kassaflöde R12

0
Q2

Q3
2017
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Q4

Q1

Q2
2018

Nettoskuld/EBITDA fortsatt låg trots högre investeringar

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskuld/EBITDA i nivå med Q2
föregående år
+ Positivt operativt kassaflöde

16,0

•

12,0

•

Obligationsemission i maj på 1,2 Mdr
kronor, lägre ränta
Räntekostnader ner med 30 Mkr/kvartal
från och med Q3, allt annat lika

8,0
4,0

1,1

1,1

0,8

1,1

0,9

Nettoskuld/EBITDA

0,0
Q2

Q3
2017

26

Nettoskuld

Q4

Q1

Q2
2018

Jämfört med långsiktiga finansiella mål

Mål
Växa snabbare än marknaden¹

Rörelseresultat före engångsposter2

R12 (30 juni 2018), %

Långsiktiga mål, %

Sverige
Baltikum
Apotek

Alla marknader

4,1

ROCE3

10,4

10

Nettoskuld/EBITDA4

1,1x

<2,0x

53

Minst 50

Utdelning (% vinsten för 2017)

1Svensk

tillväxt baserad på senaste definitiva marknadsdata Q1, 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 -0.1pp

Framåtblick och summering
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Framåtblick

ICA Sverige

Rimi Baltic

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

• Nytt lager i Riga går in i mer intensiv
byggnadsfas

• Nytt helautomatiserat lager i samarbete
med PostNord under Q3

• ”One brand strategy” i Lettland

• Program för att återställa
rörelsemarginalen

• 6-8 nya butiker under 2018

• Lansering av Click & Collect 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

ICA Gruppen
• ICAx – lansering av ICA Spara i Q4
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Apotek Hjärtat

• 6 nya apotek 2018
ICA Banken
• Fortsatt implementering av ny
bankstrategi
– Utveckla nya digitala tjänster
– Fokus på kund- och företagslån
• Utveckla erbjudanden med ICA
Gruppens övriga bolag

Hemtex
• Fortsatt arbete för att öka försäljningen
• Fortsatt utrullning av nytt butikskoncept,
totalt 16 i år

I korthet

Stark försäljning och stark tillväxt online
Marginalpress i ICA Sverige, åtgärder pågår för att
förbättra lönsamheten
ICAx – viktig produktlansering med Google
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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 16 augusti 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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