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I korthet

Bra försäljningstillväxt

Stabil underliggande EBIT-marginal – reservering om 
110 MSEK

Hög aktivitetsnivå fortsätter



Bra försäljning och stabila resultat i fjärde kvartalet
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• Nettoomsättning högre, pris- och 
volymdrivet

• Försäljning i lokal valuta +4,4%
• Strukturkostnader påverkar EBIT-

marginalen med -0,4pp

Händelser
• Reservering för framåtriktad 

organisationsförändring i ICA Sverige –
110 Mkr

• Apotek Hjärtat och Minutkliniken i joint 
venture med Min Doktor

• Nya strategiska prioriteringar för 2019

Nettoomsättning och rörelsemarginal R12

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
30 069 28 601 5,1

1 139 1 172 -2,8
3,8% 4,1% -0,3 pp

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

4,2 4,2 4,1 4,1 4,0
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ICA-butikernas försäljningstillväxt bedöms vara minst i linje 
med marknadens
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Butiksförsäljning och marknad i Q4

Försäljningstillväxt i ICA-butikerna +3,0%, 
jämförbara butiker +2,4%
• Försäljningstillväxten främst driven av fler 

kundbesök och högre snittköp

Pris- och kalendereffekt +2,3% (pris +2,2%, 
kalender +0,1%)

Tillväxt ICA Online +35% (Lösplock +44%, 
matkassar -2%). 
• 282 ICA-butiker anslutna till Lösplock

Online. 634 butiker erbjuder ICA 
Matkassen

• >1,7 Mdkr i försäljning 2018

Etableringar Q4: inga nya butiker

Utveckling försäljning ICA-butiker i Sverige

Grafen kommer att uppdateras när definitiv marknadsdata finns tillgänglig i slutet av februari
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Butiksförsäljning lägre än marknaden, konverteringar påverkar 
negativt
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Butiksförsäljning och marknad i Q4

Rimi butiksförsäljning +1,8%, jämförbara 
butiker +3,3%
• Estland jämförbara butiker +1,5%
• Lettland jämförbara butiker +4,9%
• Litauen jämförbara butiker +2,1%

Inflation +1,7%
• Estland +2,9%
• Lettland +1,8%
• Litauen +1,0%

Marknadstillväxt +4,5%

Etableringar Q4: 5 nya butiker

Utveckling butiksförsäljning Rimi Baltic

RIMI BALTIC
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Försäljningsutveckling i linje med marknadstillväxten
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Apoteksförsäljning och marknad i Q4

Apotek Hjärtat försäljningstillväxt +10,0%, 
justerad tillväxt +3,9% (fast pris receptbelagt), 
inklusive negativ kalendereffekt -1,0%

• Förskrivet +11,4%
• OTC +2,4%
• Handelsvaror +8,1%

Marknadstillväxt +11,1%. Justerad +3,3%

• Förskrivet +12,3%
• OTC +2,4%
• Handelsvaror +10,6%

Mycket stark tillväxt i e-handeln för Apotek 
Hjärtat, +51%, marknadstillväxt +35%

Etableringar Q4: 2 nya apotek

Utveckling apoteksförsäljning Apotek Hjärtat
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Highlights



Fortsatt bra tillväxt i vår e-handel
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+51%

APOTEK HJÄRTAT

+35%

ICA SWEDEN
Matkassar

-2%

Lösplock
+44%

HEMTEX

+24%
Försäljningstillväxt online Q4 2018 vs Q4 2017



Bekväma 
måltidslösningar 
kommer att 
utklassa traditionell 
matlagning

MåltidslösningarPersonalisering

Fem spelregler som förändrar och formar detaljhandeln…

Snabb ökning av 
försäljning online

Prisvärde är viktigt 
men lokal 
anpassning 
kommer fortfarande 
att driva lojalitet 

Kommer fortsatt att 
växa i betydelse för 
olika kundprofiler

Kunderna är villiga 
att dela sin data och 
ta emot bättre 
personliga 
erbjudanden som 
ersättning

Ett pålitligt 
varumärke är 
nödvändigt

E-handel Prisvärde Hållbarhet och 
hälsa
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…och där ICA Sveriges organisation är ett viktigt verktyg för 
att adressera dem
• Varför:

– Implementera nya arbetssätt, frigöra resurser och rekrytera ny kompetens 
för att hålla tempot uppe i förändringsprocessen

– Omallokera frigjorda resurser till vår omfattande utvecklingsagenda t ex e-
handel, personalisering, måltidslösningar och AI

• Vad:
– Cirka 200 existerande tjänster inklusive vakanser i ICA Sverige kommer att 

försvinna och cirka 180 Mkr kommer att frigöras årligen med start andra 
halvåret 2019

– Reservering om 110 Mkr i ICA Sverige i Q4

• När:
– Kommer att implementeras under första halvåret 2019
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Online 
– bygga positionen som #1

Fortsätta snabb 
tillväxt, utöka 

erbjudanden och 
förstärka leveranser 

för att vinna 
e-handeln

Förenkla 
kundresan

Accelerera 
E-handel i 

våra 
verksamheter

Utveckla 
partnerskap 
med Ocado 

Lansera e-
handel i Rimi 

Baltic
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Öka relevansen i vårt kunderbjudande…

Skala upp smartare 
personliga 

erbjudanden, 
förbättra 

lojalitetsprogrammet 
och lansera nya 

digitala tjänster i vårt 
ekosystem

Smartare 
personliga 

erbjudanden

Förbättrat 
lojalitets-
program

Skala upp 
ICA Spara

Nya digitala 
tjänster 
(ICAx)



…och öka vår kampanjeffektivitet, 
som en del av KL2020, med avancerad analys

1 Identifiera lågt 
presterande produkter

2 Hitta de mest effektiva 
alternativen

3 Konvertera erbjudanden 
för ökad försäljning

1

2

3

Imple-
menterat i 

500
butiker
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Socialt reviderade 
leverantörer av ICAs 

egna varor i högriskländer

95%
Note 1. Rolling 

12 hs
(Jan-Dec 

2017)

Positiv utveckling för ICA Gruppens hållbarhetsarbete
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Q1 2018 - Q4 2018 (R12)

Minskade utsläpp 
av växthusgaser 
jämfört med 2006

Kvalitetscertifierade
leverantörer av ICAs 

egna varor

-61% 85%
Vs. mål om 100% Vs. mål om 90%
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Finansiellt



Bra försäljning, rörelseresultat belastat av strukturkostnader
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Nettoomsättningen +4,4% i lokal valuta. 
Underliggande tillväxt exklusive påverkan från 
högkostnadsläkemedel +3,6%

Underliggande marginal förbättrad men 
höga kostnader

Operativt kassaflöde fortsatt förbättrat 

Vinst per aktie högre på grund av förbättrat 
finansnetto och lägre skatt 

¹ I rörelseresultatet Q4 2018 ingår kostnader relaterade till den tidigare planerade integrationen av IKI på 0 Mkr (15)
² Kassaflöde från löpande verksamhet exkl. ICA Banken

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr.%
Nettoomsättning 30 069 28 601 5,1
Rörelseresultat ¹ 1 139 1 172 -2,8
Rörelsemarginal % 3,8% 4,1% -0,3 pp
Kassaflöde ² 2 768 2 634 5,1
Vinst per aktie (kr) 4,61 4,41 4,5



Rörelseresultat variansanalys Q4 (estimat)
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Mkr
Rörelseresultat Q4 2017 1 172
Volym 60
Marginal 128
Butikskostnader -64
Övriga kostnader -62
Förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader 15
Strukturkostnader -110
Rörelseresultat Q4 2018 1 139



Underliggande rörelseresultat stabilt, logistikkostnader 
fortfarande utmanande
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Nettoomsättningstillväxt +3,5%
• Tillväxt i partihandeln fortsätter
• Positiv påverkan från högre prisinflation 

och inköpsprocent

Underliggande rörelseresultat högre än 
föregående år
+ Priseffekter
+ Högre vinstdelning från butik
− Logistikkostnader
− Uppstart e-handelslager
− Investeringar i digitalisering och 

utvecklingsprojekt
− Översikt av organisationen (reservering 

strukturkostnader)

ICA SVERIGE

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
Nettoomsättning 21 348 20 625 3,5
Rörelseresultat 750 844 -11,2
Rörelsemarginal 3,5% 4,1% -0,6 pp
Q4 2018: EBIT-marginal exklusive strukturkostnader 4,0%



Stabil resultatnivå trots utmanande marknader
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Försäljningstillväxt lokal valuta +1,8%, 
främst pris
• Positiv volymtillväxt i jämförbara 

butiker, men butikskonverteringar 
påverkar tillfälligt negativt

Rörelseresultat i SEK i linje med 
föregående år, -5% i lokal valuta
+ Pris- och mixeffekter
+ Förbättrad marginal för EMV
+ Konverterade butiker i Estland
− Löneinflation och logistikkostnader
− Prisinvesteringar i Litauen

RIMI BALTIC

¹ I rörelseresultatet Q4 2018 ingår kostnader relaterade till den tidigare planerade integrationen av IKI på 0 Mkr (8)

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
Nettoomsättning 4 066 3 767 7,9
Rörelseresultat ¹ 182 174 4,3
Rörelsemarginal 4,5% 4,6% -0,2 pp



Ytterligare ett starkt kvartal
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Försäljningstillväxt +10,4%
• Justerad försäljningstillväxt (fast pris 

receptbelagt) +3,9%
• Bra volymutveckling i jämförbara 

apotek och online
• Positiv pris/mix och högre snittpris på 

handelsvaror

Förbättrad rörelsemarginal
+ Försäljningsvolym
+ Pris- och mixeffekter (kategori) 
− Investeringar i e-handel, digitalisering 

och nya apotek 

Justerad rörelsemarginal (fast pris 
Receptbelagt) 4,0%

APOTEK HJÄRTAT

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
Nettoomsättning 3 641 3 297 10,4
Rörelseresultat 128 106 20,4
Rörelsemarginal 3,5% 3,2% 0,3 pp



Stabil utveckling
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Nettoinvesteringar

ICA FASTIGHETER

Nettoomsättningen något högre
• Ökad volym från förvärv och övriga 

investeringar

Rörelseresultat högre än föregående år
+ Högre intäkter från joint ventures och 

nya investeringar
− Högre avskrivningar och 

administrationskostnader

Avyttring av tomt i Bromma slutförd den 6 
december, 326 Mkr

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
Nettoomsättning 658 636 3,5
varav ägda fastigheter 263 241 9,2
Direktavkastning 6,8% 6,5% 0,3 pp
Rörelseresultat 115 100 14,5
Rörelsemarginal 17,4% 15,7% 1,7 pp
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Volymtillväxt bakom god utveckling av rörelseresultatet
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Stark tillväxt av nettointäkterna
• Kundlån, bolån och företagslån
• Ökat antal kunder i ICA Försäkring

Positiv utveckling av rörelseresultatet
+ Högre räntenetto, lånevolymdriven
+ Förbättrat resultat i ICA Försäkring
− Något högre IT- och 

marknadsföringskostnader

ICA BANKEN

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
Intäkter 358 259 38,5
Rörelseresultat 42 28 52,6
Affärsvolym 46 618 40 866 14,1



Ett tufft kvartal i en utmanande marknad
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Lägre försäljning än föregående år
• Färre antal kunder i butik 
• God tillväxt i e-handelsförsäljningen
• Sex butiker färre i år (netto)
• Negativ priseffekt (mix, lägre 

snittpriser)

Rörelseresultatet lägre 
− Försäljningsvolym
+ Valutaeffekter
+ Lägre butikskostnader samt 

kostnadsbesparingar

HEMTEX

Mkr Q4 2018 Q4 2017 Förändr. %
Nettoomsättning 343 366 -6,3
Rörelseresultat 53 57 -8,6
Rörelsemarginal 15,3% 15,6% -0,3 pp



Stabilt kassaflöde
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KassaflödeOperativt kassaflöde högre än föregående 
år
• Kassamässigt överskott (reserveringar, 

högre avskrivningar, lägre betald skatt)
• Förbättring av rörelsekapitalet fortsätter
• Leverantörsfinansieringsprogrammet 

påverkar även i Q4
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Långsiktiga finansiella mål
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1Svensk respektive baltisk tillväxt baserad på senaste definitiva marknadsdata Q3, 2018
2Övergången 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
5 Utdelning föreslagen av styrelsen för beslut på årsstämman 11 april 2019 

Mål R12 (31 dec 2018), % Långsiktiga mål, %

Växa snabbare än marknaden¹ Sverige
Baltikum

Apotek Alla marknader

Rörelseresultat före engångsposter2 4,0 4,5 

ROCE3 10,2 10

Nettoskuld/EBITDA4 0,8x <2,0x

Utdelning (% vinsten för 2018) 5 63 Minst 50
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Framåtblick och summering



Framåtblick

• Implementera ny organisation
• Kostnadsbesparingar för att möjliggöra 

investeringar i digitalisering och 
affärsutveckling

• Logistikkostnader fortfarande utmanande
• 12-14 nya butiker 2019 med fokus på 

storstäder

• Hård priskonkurrens och 
kostnadsinflation fortsätter

• Centrallager i Riga, intensifierad fas 
driver kostnader

• ”One brand strategy” i Lettland
• 8-10 nya butiker under 2019

• Investeringar i online och ”last mile” 
fortsätter 

• Starkt fokus på CRM
• Expansion av Minutkliniken i joint 

venture med Min Doktor (12 nya 
Minutkliniker)

• 6-8 nya apotek 2019

ICA Sverige Rimi Baltic Apotek Hjärtat

• Fortsätta utveckla stadslägen med ICA-
butiker och Apotek Hjärtat som nav

• Fortsatt arbete för att öka försäljningen
• Optimering av butiksnät och fortsatt 

utrullning av nytt butikskoncept i 
ytterligare 16 butiker i år

• Utrullning av varumärket Hemtex 24H i 
ICA-butiker

ICA Fastigheter ICA Banken Hemtex

• Fortsatt implementering av ny 
bankstrategi
– Utveckla nya digitala tjänster
– Fokus på kund- och företagslån

• Fortsatt fokus på tillväxt för ICA 
Försäkring fortsätter
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I korthet

Bra försäljningstillväxt

Stabil underliggande EBIT-marginal – reservering om 
110 MSEK

Hög aktivitetsnivå fortsätter
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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 7 februari 2019 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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Disclaimer
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