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Förbättrat rörelseresultat
Logistikkostnader tynger resultatet
Hög aktivitetsnivå fortsätter
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Förbättrad rörelsemarginal och hög aktivitetsnivå
• Nettoomsättning i lokal valuta +5%
• Underliggande försäljningsutveckling
+4,2%, drivet av volym och pris
• Stabil rörelsemarginal
Händelser
• Apotek Hjärtat och Minutkliniken i joint
venture med Min Doktor
• Lansering av ICA Spara
• E-handelslager flyttar till permanent lokal
denna vecka

Mkr

Q3 2018 Q3 2017 Förändr. %

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

28 846
1 499
5,2%

6,2
8,6
0,1 pp

Nettoomsättning och rörelsemarginal R12

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

4,4

4,2

4,2

4,1

4,1

Nettoomsättning
Rörelsemarginal (R12)
Q3

Q4

Q1

2017

Rörelseresultat avser Rörelseresultat före jämförelsestörande poster på alla sidor i denna presentation
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27 164
1 380
5,1%

Q2
2018

Q3

ICA SVERIGE

ICA-butikernas försäljningstillväxt bedöms vara högre än
marknadens
Butiksförsäljning och marknad i Q3
Försäljningstillväxt i ICA-butikerna +3,4%,
jämförbara butiker +2,8%
• Försäljningstillväxten främst driven av fler
kundbesök
Pris- och kalendereffekt +2,4% (pris +2,7%,
kalender -0,3%)

Utveckling försäljning ICA-butiker i Sverige

%
8,0
6,0
Dagligvarubutiksmarknaden
ICA

4,0
Tillväxt ICA Online +41% (Lösplock +47%,
matkassar +6%).
• 256 ICA-butiker anslutna till Lösplock
Online. 605 butiker erbjuder ICA
Matkassen

ICA, jämförbara enheter
2,0

Inflation

0,0
Q3

Etableringar Q3: 1 ny butik

Q4
2017

Q1

Q2

Q3

2018

Grafen kommer att uppdateras när definitiv marknadsdata finns tillgänglig i slutet av november
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RIMI BALTIC

Utveckling av marknadsandelen förväntas bli bättre
Butiksförsäljning och marknad i Q3
Rimi butiksförsäljning +2,9%, jämförbara
butiker +2,3%
• Estland jämförbara butiker -0,9%
• Lettland jämförbara butiker +4,4%
• Litauen jämförbara butiker +1,0%

Utveckling butiksförsäljning Rimi Baltic
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6,0

Etableringar Q3: inga nya butiker
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Rimi, jämförbara enheter
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2017
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2018

Grafen kommer att uppdateras när definitiv marknadsdata finns tillgänglig i november
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APOTEK HJÄRTAT

Försäljningsutveckling något högre än marknadstillväxten
Apoteksförsäljning och marknad i Q3
Apotek Hjärtat försäljningstillväxt +9,6%,
justerad tillväxt +3,0% (fast pris receptbelagt),
inklusive negativ kalendereffekt -0,3%
• Förskrivet +10,3%
• OTC +1,2%
• Handelsvaror +12,2%
Marknadstillväxt +9,3%. Justerad +2,2%

Utveckling apoteksförsäljning Apotek Hjärtat

%
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
Apoteksmarknaden

2,0
• Förskrivet +9,6%
• OTC +1,1%
• Handelsvaror +12,9%

Apotek Hjärtat försäljning

0,0
Q3

Q4

2017
Mycket stark tillväxt i e-handeln för Apotek
Hjärtat, +55%, marknadstillväxt +37%
Etableringar Q3: 1 nytt apotek
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Q1

Q2
2018

Q3

Highlights
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E-handeln fortsätter att växa snabbt
ICA SWEDEN

APOTEK HJÄRTAT

HEMTEX

+55%

+32%

Matkassar
+6%

Lösplock

+47%

+41%

Försäljningstillväxt online Q3 2018 vs Q3 2017
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E-handelslagret i permanent lokal öppnar denna vecka
• Ökade volymer i ICAs e-handel
• Försäljning YTD 2018 ~1,200 Mkr, +45% tillväxt
• Andel hemleveranser ~50%
• Försäljningsandel e-handel i aktiva butiker ~3%
• Totalt säljer ~260 butiker Lösplock online
• ~50 butiker har anslutit sig till e-handelslagret i
Stockholm i slutet av september
– >450 butiker använder e-handelslagret för ICA
Matkassen

• Nya e-handelslagret i Jordbro hanterar nu alla
matkassar sedan september
• Hanteringen av Lösplock påbörjas denna vecka
• Antal ordrar som hanteras varje vecka har fördubblats
efter sommaren
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Apotek Hjärtat och Minutkliniken i joint venture med Min Doktor
• Apotek Hjärtat investerar i Min Doktor som är en av Sveriges
största aktörer inom digitala primärvårdstjänster
• Genom att kombinera Min Doktors svenska verksamhet med
Minutklinikerna som finns i anslutning till flera Apotek Hjärtat kan
patienter få hjälp både via nätet och på mindre kliniker som
bemannas av sjuksköterskor
• Min Doktor planerar nu för en snabb expansion av antalet kliniker,
som primärt kommer att ligga i anslutning till ICA-butiker
• ICA Gruppens investering i Min Doktor består av ett kontant
kapitaltillskott på 335 MSEK samt ICA Gruppens bidrag, inklusive
Minutklinikens verksamhet, som värderas till 225 MSEK.
Minutkliniken blir nu en del av Min Doktor.
• Apotek Hjärtat äger 42% av det gemensamma bolaget
• Affären har godkänts av konkurrensmyndigheten och affären
kommer att slutföras den 1 november 2018
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ICA har lanserat ICA Spara tillsammans med nya hushållstjänster

Översikt över
vardagsekonomin

Tips och
erbjudanden

Följer
klimatpåverkan

Koll på
matinköp
Avtal och
abonnemang
samlade på ett ställe
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Ny koncernstrategi för plast
• Inom ICA Gruppen bedrivs flera initiativ för att successivt
minska miljöpåverkan från den plast som används i
sortimentet
• Strategin omfattar design och utformning av produkter
och förpackningar, smart användning av material samt
produkt- och förpackningsinnovationer
• ICA Gruppen kommer t ex att sluta sälja engångsartiklar
såsom sugrör, glas/muggar, tallrikar, bestick, bomulltops
från och med 2020 och istället använda återvunnet
material
• Målet är att bidra till ett cirkulärt och hållbart plastsystem
• Läs mer i vår hållbarhetsrapport för Q3 på
www.icagruppen.se
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Finansiellt
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Stark försäljning och förbättrad rörelsemarginal

Nettoomsättningen +5% i lokal valuta.
Underliggande tillväxt inklusive påverkan från
högkostnadsläkemedel +4,2%
Rörelsemarginalen förbättrad, delvis från
engångseffekter
Fluktuationer i det operativa kassaflödet på
grund av kalendereffekter
Vinst per aktie lägre på grund av låg skatt
föregående år
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat ¹
Rörelsemarginal %
Kassaflöde ²
Vinst per aktie (kr)

Q3 2018
28 846
1 499
5,2%
583
5,36

Q3 2017 Förändr.%
27 164
1 380
5,1%
854
5,45

6,2
8,6
0,1 pp
-31,7
-1,7

¹ I rörelseresultatet Q3 2018 ingår kostnader relaterade till den tidigare planerade integrationen av IKI på 0 Mkr (11)
² Kassaflöde från löpande verksamhet exkl. ICA Banken

Rörelseresultat variansanalys Q3 (estimat)

Mkr
Rörelseresultat Q3 2017
Volym
Marginal
Butikskostnader
Övriga kostnader
Förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader
Rörelseresultat Q3 2018
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1 380
165
85
-105
-37
11
1 499

ICA SVERIGE

Förbättring, men logistikkostnader fortfarande utmanande

Nettoomsättningstillväxt +4,3%
• Tillväxt i partihandeln fortsätter
• Positiv påverkan från högre
inköpsprocent och prisinflation

Högre rörelseresultat
+ Försäljningsvolym
+ Högre vinstdelning från butik
+ Bruttomarginal före logistikkostnader
− Logistikkostnader
− Uppstart e-handelslager
− Investeringar i digitalisering och
utvecklingsprojekt

16

Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q3 2018
20 730
1 040
5,0%

Q3 2017 Förändr. %
19 869
1 004
5,1%

4,3
3,5
-0,0 pp

Åtgärder ICA Sverige
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Aktivitet

Nuvarande status

• Justering av priser med hänsyn till
valutaförsvagningen under våren 2018

• Gjort fr.o.m juni 2018 (förutsatt att SEK inte fortsätter
försämras)

• Kostnadsbesparingsåtgärder och implementera den
digitala omställningen i ICAs interna
reklamproduktion

• Förbättring i Q3
• Omställning pågår

• Förbättring av vinstdelning från butik vs 2017

• Exceptionell förbättring i Q3

• Uppstarten av verksamheten i e-handelslagret
kommer över tid att generera volymer som når en
kritisk massa och därmed elimineras de utmaningar
från uppstarten som funnits under Q2 2018

• Kommer gradvis att förbättras under kommande kvartal

• Minska logistik- och distributionskostnader

• Ingen negativ förändring i effektivitet i Q3 vs f.g år
• Uppskattning av kostnadsinflation/index indikerar
stigande kostnader framåt
• Långtidsplan förbereds

• Administrativa kostnadsbesparingar genomförs för att
möjliggöra investeringar i digitalisering och
affärsutveckling

• Planen för detta kommer att slutföras i slutet av 2018

RIMI BALTIC

Stabil utveckling av rörelseresultatet trots högre kostnader

Försäljningstillväxt lokal valuta +3,0%
• Förbättrad volymtillväxt
Rörelseresultat i lokal valuta i linje med
föregående år
+ Pris och mix
+ Konverterade butiker i Estland
+ Förbättrad marginal för EMV
− Löneinflation i logistik- och
butikskostnader
− Prisinvesteringar i Litauen
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat ¹
Rörelsemarginal

Q3 2018
3 827
175
4,6%

Q3 2017 Förändr. %
3 413
161
4,7%

12,1
9,3
-0,1 pp

¹ I rörelseresultatet Q3 2018 ingår kostnader relaterade till den tidigare planerade integrationen av IKI på 0 Mkr (9)

APOTEK HJÄRTAT

Ytterligare ett starkt kvartal

Försäljningstillväxt +9,8%
• Justerad försäljningstillväxt (fast pris
receptbelagt) +3,0%
• Bra volymutveckling i jämförbara
apotek och online
• Positiv prismix och högre snittpris på
handelsvaror
Bra utveckling av rörelseresultatet
+ Försäljningsvolym
+ Pris- och mixeffekter (kategori) driver
underliggande förbättring av
bruttomarginalen
− Investeringar i e-handel, digitalisering
och nya apotek
Justerad rörelsemarginal (fast pris
Receptbelagt) 4,9%
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q3 2018
3 414
155
4,5%

Q3 2017 Förändr. %
3 108
130
4,2%

9,8
19,7
0,4 pp

ICA FASTIGHETER

Stabil nettoomsättning och högre investeringar

Nettoomsättningen något högre
• Ökad volym från förvärv och övriga
investeringar +16 Mkr
Rörelseresultat i nivå med föregående år
+ Högre intäkter från joint ventures och
investeringar
− Högre avskrivningar och
administrationskostnader
Bra och stabil utveckling av helägda
fastigheter
• Uppdaterad marknadsvärdering, 14,3
Mdkr. Bokfört värde 10,1 Mdkr
• Marknadsvärde inklusive joint ventures
(50% ägarskap) 19,8 Mdkr. Bokfört
värde 14,5 Mdkr

Mkr

Q3 2018

Nettoomsättning
varav ägda fastigheter
Direktavkastning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

648
255
6,7%
122
18,7%

609
233
6,6%
121
19,9%

6,5
9,2
0,1 pp
0,6
-1,2 pp

Nettoinvesteringar

2 000
1 400
800
200
- 400

-143

-192

-1 000
Q3

Q4
2017
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Q3 2017 Förändr. %

-201
-682
Q1

-544
Q2
2018

Q3

ICA BANKEN

Fortsatt bra utveckling av intäkter och rörelseresultat

Nettointäkterna växer
• Kundlån, bolån och företagslån
• Ökat antal kunder i ICA Försäkring (nu
~137 000)
Positiv utveckling av rörelseresultatet
+ Högre räntenetto, volymdriven
+ Förbättrat resultat i ICA Försäkring
+ Engångseffekt cirka 30 Mkr avseende
nytt avtal för avyttringar av del av
kreditportfölj
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Mkr
Intäkter
Rörelseresultat
Affärsvolym

Q3 2018
341
76
45 833

Q3 2017 Förändr. %
245
29
38 049

39,4
163,1
20,5

HEMTEX

Försäljningen påverkad av varmt väder, men
rörelseresultatnivån bibehållen
Lägre försäljning
• Färre antal kunder i butik
• Fortsatt tillväxt i e-handelsförsäljningen
• Sju butiker har stängt i år
Rörelseresultatet i nivå med Q3
föregående år
− Försäljningsvolym
+ Valutaeffekter
+ Lägre kostnader
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Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

Q3 2018
237
5
2,4%

Q3 2017 Förändr. %
252
6
2,4%

-6,0
-15,6
-0,0 pp

Kassaflödet påverkat av säsongsvariationer

Operativt kassaflöde lägre än föregående år
• Kalendereffekter
• Ett fåtal mindre leverantörer har lagts till
i leverantörsfinansieringsprogrammet

Kassaflöde

Mkr
6 340

4 000

6 692

6 421

3 200
2 400

Mkr

5 827

5 816

Kassaflöde från
löpande verksamheten,
exkl. ICA Banken

1 600
800

Kassaflöde R12

0
Q3

Q4
2017
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Q1

Q2
2018

Q3

Resultat i linje med långsiktiga finansiella mål

Mål
Växa snabbare än marknaden¹

Rörelseresultat före engångsposter2

R12 (30 sep 2018), %

Långsiktiga mål, %

Sverige
Baltikum
Apotek

Alla marknader

4,1

ROCE3

10,3

10

Nettoskuld/EBITDA4

1,1x

<2,0x

53

Minst 50

Utdelning (% vinsten för 2017)

1Svensk

respektive baltisk tillväxt baserad på senaste definitiva marknadsdata Q2, 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

Apotek Hjärtat

• Logistikkostnader fortsatt en utmaning

• Nya lagret i Riga börjar byggas

• Investeringar i online och ”last mile”

• Generell översyn av organisationen

• Kostnadsinflationen ökar

• Starkt fokus på CRM

• Kostnadsbesparingar inom
administration för att möjliggöra
investeringar i digitalisering och
affärsutveckling

• ”One brand strategy” i Lettland

• Expansion av Minutkliniken i joint
venture med Min Doktor

• 7-8 nya butiker under 2018

• 6 nya apotek 2018

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

ICA Banken
• Fortsatt implementering av ny
bankstrategi
– Utveckla nya digitala tjänster
– Fokus på kund- och företagslån
• Tillväxtfokus ICA Försäkring fortsätter
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Hemtex
• Fortsatt arbete för att öka försäljningen
• Fortsatt utrullning av nytt butikskoncept,
totalt 16 i år

I korthet

Förbättrat rörelseresultat
Logistikkostnader tynger resultatet
Hög aktivitetsnivå fortsätter
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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 25 oktober 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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