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FRÉTTATILKYNNING 
27. október 2010     
 

Marel kynnir afkomu þriðja ársfjórðungs 2010 
 

Mikill söluvöxtur og góður rekstrarárangur 
 

 Tekjur á þriðja ársfjórðungi 2010 námu 149,5 milljónum evra, sem er 33,5% aukning miðað við tekjur 
af kjarnastarfsemi á sama tímabili fyrir ári [Q3 2009: 112,0 milljónir evra]. Samanborið við 
heildartekjur nemur aukningin 11,8% [Q3 2009: 133,7 milljónir evra].1 

 EBITDA var 19,9 milljónir evra, sem er 13,3% af tekjum [Q3 2009: 18,6 milljónir evra af kjarnastarfsemi; 
18,0 milljónir evra af heildarstarfsemi].  

 Rekstarhagnaður (EBIT) var 13,8 milljónir evra, sem er 9,2% af tekjum [Q3 2009: 13,1 milljónir evra af 
kjarnastarfsemi; 11,8 milljónir evra af heildarstarfsemi]. 

 Hagnaður af heildarstarfsemi eftir skatta var 2,4 milljónir evra á þriðja ársfjórðungi 2010 [Q3 2009: 0,9 
milljónir evra].  

 Sjóðstreymi er sterkt og nettó vaxtaberandi skuldir eru 271,1 milljónir evra í lok þriðja ársfjórðungs 
2010 [Q3 2009: 348,0 milljónir evra]. 

 Pantanabók styrkist áfram í takt við stöðugt framboð nýrra vara og batnandi markaðsaðstæður. 
Pantanabók var 141,2 milljónir evra í lok fjórðungsins [Q3 2009: 86,1 milljónir evra].  

 
Þriðji ársfjórðungur 2010 var góður hjá Marel. Tekjur af kjarnastarfsemi námu 149,5 milljónum evra, sem er 
33,5% aukning miðað við sama tímabil fyrir ári og 9,8% aukning samanborið við ársfjórðunginn á undan, þrátt 
fyrir sumarleyfistímann. Marel reiknar fyllilega með að ná EBIT markmiði sínu um 10-12% af veltu fyrir árið í 
heild. 
 
Marel á í formlegum viðræðum við takmarkaðan fjölda alþjóðlegra banka um fjármögnun fyrirtækisins. Stöðug 
og hagkvæm ný fjármögnun mun auðvelda frekari samþættingu á starfsemi fyrirtækisins. 
 
 
Theo Hoen, forstjóri: 
„Við náðum enn á ný góðum árangri á ársfjórðungnum. Sala jókst um 33% miðað við sama tímabil fyrir ári. 
Rekstrarhagnaður það sem af er ári er í samræmi við EBIT markmið okkar um 10-12%. Við gerum ráð fyrir 
góðum fjórða ársfjórðungi. Ákvörðun okkar um að viðhalda fjárfestingu í nýsköpun og vöruþróun er að skila sér. 
Nýjar vörur eins og SensorX og RevoPortioner seljast vel og sala stærri kerfa hefur tekið við sér. Þá er alþjóðlegt 
sölunet okkar farið að ná sífellt betri árangri í markaðssetningu og sölu. Fyrir vikið er pantanabókin mjög góð. 
 
Um þessar mundir erum við að leggja lokahönd á samþættingarstarf okkar og að hefja nýtt skeið í þróun 
fyrirtækisins. Héðan í frá munum við einbeita okkur sem eitt fyrirtæki undir merkjum Marel að því að auka 
tekjur og arðsemi.” 
 

                                                 
1
 Sölu helstu eigna félagsins utan kjarnastarfsemi var lokið á fyrsta ársfjórðungi 2010 sem gerði Marel kleift að einbeita sér 

alfarið að kjarnastarfsemi. Þegar afkoma þriðja ársfjórðungs er borin saman við sama tímabil fyrir ári er þess vegna 
gagnlegra að miða við afkomu af kjarnastarfsemi en heildarafkomu.  
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Góður rekstrarárangur og sterk pantanabók 
Ársfjórðungurinn var góður hjá Marel og námu tekjur 149,9 milljónum evra, EBITDA var 19,9 milljónir evra og 
EBIT var 13,8 milljónir evra. Framlegð sem hlutfall af sölu var 35% sem er óvenjulágt og stafar það af því 
samsetning framleiðsluvara á tímabilinu var ekki dæmigerð. 
 
Marel færði sér í nyt batnandi markaðsaðstæður með stöðugu framboði nýrra vara. Fjöldi nýrra pantana jókst 
þrátt fyrir sumarleyfistímabilið. Áframhaldandi viðleitni félagsins til að koma sífellt nýjum vörum á markað á 
sinn þátt í árangrinum en fjöldi pantana á SensorX beinaleitarkerfum og RevoPortioner, sem m.a. notaður er við 
framleiðslu á hamborgurum og nöggum, barst á tímabilinu. Þá heldur stærri pöntunum áfram að fjölga jafnt og 
þétt. Nýjar pantanir námu 165.4 milljónum evra á þriðja ársfjórðungi 2010 samanborið við 122,0 milljónir evra 
á sama tíma fyrir ári, og eru tekjur af þjónustu taldar með. Enn á ný jukust pantanir umfram afgreiddar 
pantanir. Fyrir vikið heldur tækjapantanabókin áfram að styrkjast og var hún 141,2 milljónir evra í lok þriðja 
ársfjórðungs 2010 samanborið við 86,1 milljónir evra á sama tíma fyrir ári. Er það mat Marel að pantanabókin 
sé mjög góð. 
 
Handbært fé frá rekstri er áfram traust og nemur 23,6 milljónum evra fyrir vexti og skatta á þriðja ársfjórðungi 
og 81,4 milljónum evra fyrir fyrstu níu mánuði ársins. Efnahagsreikningurinn er sterkur og eru nettó skuldir 
271,1 milljónir evra samanborið við 348,0 milljónir evra fyrir ári síðan. 
 
 

Afkoma annars ársfjórðungs 2010 
 

Rekstur annars ársfjórðungs – helstu tölur í þúsundum evra 
 

Rekstrarreikningur 
 

Q3 YTD Q3 YTD 

Kjarnastarfsemi 
 

2010 2010 2009 2009 

      Tekjur 
 

149.523  414.453  111.992  322.304  

Framlegð 
 

52.240  158.249  45.754  122.477  

Framlegð sem hlutfall af sölu 

 
34,9% 38,2% 40,9% 38,0% 

Aðrar rekstrartekjur (kostnaður) 
 

 (243)  (782)  (79)  (356) 

Aðrar rekstrartekjur (kostnaður) sem hlutfall af sölu 

 
0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

Sölu-, stjórnunar- og almennur kostnaður  
 

 (29.158)  (87.358)  (26.115)  (83.681) 

Sölu- og stjórnunar kostnaður sem hlutfall af sölu 

 
19,5% 21,1% 23,3% 26,0% 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður 
 

 (9.033)  (26.028)  (6.496)  (20.600) 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður sem hlutfall af sölu 

 
6,0% 6,3% 5,8% 6,4% 

Rekstrarhagnaður (EBIT) 
 

13.806  44.081  13.064  17.840  

EBIT sem hlutfall af sölu 

 
9,2% 10,6% 11,7% 5,5% 

EBITDA  
 

19.938  61.956  18.587  34.670  

EBITDA sem hlutfall af sölu 
 

13,3% 14,9% 16,6% 10,8% 

Nýjar pantanir 1) 165.428  449.847  121.974  341.891  

Pantanabók 
  

141.226  
 

86.138  

      1) Þjónustutekjur meðtaldar. 
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Á samstæðugrunni 
 

Q3 YTD Q3 YTD 

  

2010 2010 2009 2009 

Sjóðstreymi 
     

Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og skatta 
 

23.589  81.430  17.610  58.209  

      Handbært fé frá rekstri 
 

16.598  58.227  5.064  24.668  

Fjárfestingar 
 

 (4.366)  (10.662)  (5.228) 15.345  

Fjármögnun 
 

 (4.128)  (30.994)  (9.187)  (9.946) 

Nettó aukning (minnkun) á handbæru fé 
 

8.104  16.571   (9.351) 30.067  

      Efnahagur 
     Nettó vaxtaberandi skuldir 
  

271.141  
 

347.959  

Veltufé 2) 

 
72.884  

 
107.149  

      
2) Viðskiptakröfur, birgðir, verk í vinnslu og lánadrottnar. 

     

      Kennitölur 
     Veltufjárhlutfall 
  

1,5 
 

1,5 

Lausafjárhlutfall  
  

1,2 
 

1,1 

Fjöldi útistandandi hluta 
  

727.136  
 

603.305  

Markaðsvirði hlutafjár í milljónum evra m.v. gengi í lok 
tímabils 

  

433,8  210,3 

Arðsemi eiginfjár 
  

3,3% 
 

5,1% 

Hagnaður per hlut í evru sentum 
  

1,12 
 

1,91 

 
 

Helstu atburðir á tímabilinu 
 
Marel er nú eitt sameinað fyrirtæki 
Eftir skilgreiningu og innleiðingu á nýju skipulagi, gildum og framtíðarsýn sameinaðs fyrirtækis hefur Marel 
hafið nýtt skeið á þróunarbraut sinni. Formlegri samþættingu Marel og Stork Food Systems í eitt fyrirtæki er nú 
lokið og hér eftir verður áhersla lögð á innri vöxt og frekari þróun starfseminnar undir slagorðinu „Marel on the 
move“. 
 
Félagið mun nú einbeita sér að því að hámarka ávinninginn af samþættingu þeirrar tækni sem 
rekstrareiningarnar hafa hver um sig þróað en reiknað er með að hann muni skila sér í formi stöðugs flæðis 
háþróaðra nýrra vara sem skapa aukin verðmæti fyrir viðskiptavini. Nýju skipulagi fyrirtækisins er ætlað að 
styðja við þessa verðmætasköpun. Skipulagið byggist á iðnaðarsetrum sem komið hefur verið á fót í þeim 
fjórum greinum matvælaiðnaðarsins sem Marel sérhæfir sig í, þ.e. vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi, og frekari 
vinnslu. Að auki munu sérstök vörusetur annast þróun vara sem nýtast í fleiri en einni grein. 
 
Þriðja meginstoðin í nýja skipulaginu, til viðbótar við iðnaðar- og vörusetrin, er alþjóðlegt sölu- og þjónustunet 
fyrirtækisins. Starfsemi Marel í fjölda landa – þar á meðal Ástralíu og Nýja Sjálandi, Benelux löndunum, 
Frakklandi, Ítalíu, Pólandi, Rússlandi og Spáni – hefur annað hvort þegar verið sameinuð eða er í þann mund að 
vera sameinuð og flutt í sameiginlegt húsnæði. Samskonar sameining mun eiga sér stað í fleiri löndum. Þessi 
samþætting gerir félaginu kleift að koma fram með eina samræmda „rödd“ í samskiptum við viðskiptavini og að 
markaðssetja vörur fyrirtækisins með árangursríkari hætti á hverjum stað fyrir sig. Samhliða því dregur úr 
heildarkostnaði af staðbundinni starfsemi. Samþættinging á sölu- og þjónustustarfseminni mun smám saman 
fara að skila sér í afkomutölum fyrirtækisins. 
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Kostnaðaraðhald og áhersla á sjóðstreymi 
Marel leggur áfram ríka áherslu á kostnaðaraðhald og hagræðingu. Áfram er unnið að því tryggja að sú lækkun 
á kostnaðargrunni félagsins sem náðst hefur á undanförnum ársfjórðungum verði varanleg þrátt fyrir aukin 
umsvif. 2  
 
Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og skatta var jákvætt um 23,6 milljónir evra á þriðja ársfjórðungi. Á heildina 
litið verður tiltölulega lítil fjárfestingarþörf hjá fyrirtækinu og aðgerðir til að draga úr veltufé héldu áfram að 
skila sér í bættu veltufjárhlutfalli. 
 
Núverandi lausafjárstaða er góð og nemur 86,7 milljónum evra. Fyrirtækið er vel í stakk búið til að takast á við 
það markaðsumhverfi sem nú ríkir. 
 
Fjármögnun 
Marel á í formlegum viðræðum við takmarkaðan fjölda alþjóðlegra banka um fjármögnun fyrirtækisins, eins og 
fram kemur í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland þann 15. október s.l. Stöðug og hagkvæm ný fjármögnun mun 
auðvelda frekari samþættingu á starfsemi fyrirtækisins. 
 
Fyrirhuguð fjármögnun er háð ákveðnum skilyrðum. Í tengslum við þetta ferli mun fyrirtækið hefja viðræður við 
skuldabréfaeigendur (MARL 06 1 og MARL 09 1) um hugsanlega uppgreiðslu bréfanna. 
 
 

Rekstrarumhverfi 
 
Kjarnastarfsemi Marel beinist að fjórum undirgreinum matvælaiðnaðarins: Vinnslu á kjúklingi, fiski, kjöti og 
frekari vinnslu. 
 
Kjúklingur: Á mikilvægustu mörkuðunum í kjúklingi var áfram mikill fjöldi nýrra pantana á ársfjórðungnum. 
Allstórar pantanir bárust vegna byggingu nýrra verksmiðja, m.a. í Þýskalandi. Í Bandaríkjunum vöktu SensorX 
beinaleitarkerfin áfram mikla athygli og bárust umtalsverður fjöldi pantana þaðan. Horfur út árið og fyrir fyrsta 
ársfjórðung 2011 góðar. Samhliða þróun á mörkuðum er búið að samþætta sölukerfi Marel í kjúklingaiðnaði 
með stofnun nýs iðnaðarseturs. Fyrirtækið getur nú boðið fjölþættar lausnir fyrir vinnslu á kjúklingi, allt á einum 
stað. 
 
Fiskur: Marel tók þátt í nokkrum iðnaðarsýningum á ársfjórðungnum, þar á meðal Aquanor í Noregi og 
Conxemar á Spáni, þar sem fjöldi fyrirspurna gaf vísbendingu um mikinn áhuga viðskiptavina á því breiða 
vöruúrvali sem Marel býður fyrir vinnslu á fiski. Á öllum sýningum þessa árs hefur Marel lagt áherslu á að kynna 
Townsend Further Processing vörulínuna sem lýtur að frekari vinnslu á fiski, kjúklingi og kjöti, en það er geiri 
sem Marel hefur ekki verið áberandi í hingað til. Með þessari viðbót má segja að vöruúrval fyrirtækisins fyrir 
fiskiðnað spanni nánast alla virðiskeðjuna í greininni, allt frá móttöku hráefnis til pökkunar á endanlegri afurð. Á 
öðrum sviðum má geta þess að aukin áhersla á notkun fisks sem veiddur er með sjálfbærum hætti er þegar 
farin að skapa fjölda tækifæra og er búist við að hún hafi enn víðtækari áhrif í framtíðinni. 
 
Kjöt: Fjárfestingar á helstu kjötmörkuðum voru takmarkaðar yfir sumarmánuðina og kjötvinnslufyrirtæki 
frestuðu flest stórum og meðalstórum fjárfestingaverkefnum. Undir lok ársfjórðungsins fór hins vegar 
fyrirspurnum og beiðnum um tilboð fjölgandi og framleiðendur beindu sjónum sínum aftur að þeim ávinningi 
sem hlýst af aukinni sjálfvirkni og bættu eftirliti með framleiðsluferlinu. Fjögur stór kerfi voru afhent og sett upp 
hjá viðskiptavinum á lykilmörkuðum á þriðja ársfjórðungi. Eftirspurn eftir dýrari kjötafurðum hjá veitingahúsum 
og matvælaþjónustugeiranum er að aukast. 
 
Frekari vinnsla: Orðstír Marel sem framsækins leiðtoga í framleiðslu á skurðarbúnaði og kerfum til pylsugerðar 
og eldunar fer vaxandi. Í samræmi við það hefur sala aukist, sérstaklega á búnaði fyrir frekari vinnslu á rauðu og 

                                                 
2
 Í heild lækkaði rekstrarkostnaður á árinu 2009 um 25 milljónir evra á ársgrundvelli. 
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hvítu kjöti. Áhugi á pylsugerðarkerfum er enn að aukast eins og MercoAgro sýningin í Brasilíu í september bar 
vitni um. Eftirspurnin eftir ofnakerfum er einnig mikil og á ársfjórðungnum bætti leiðandi kjúklingaframleiðandi 
í Evrópu nýjum ModularOven við annan sem fyrir var. Ný útgáfa af RevoPortioner tækinu var kynnt á 
ársfjórðungnum og stendur til að auka enn frekar við þá vörulínu í framtíðinni. 
 
Viðskiptavinur í nærmynd – Ernst Sutter, Sviss: Lengsta StreamLine kerfið sem Marel hefur framleitt var nýlega 
sett upp hjá Ernst Sutter AG, háþróaðasta og framsæknasta kjötvinnslufyrirtæki í Sviss, sem starfrækir sex 
verksmiðjur um allt land. Þegar fyrirtækið hófst handa við byggingu nýrrar verksmiðju, snéri það sér til Marel í 
leit að samþættaðri lausn fyrir vinnslu á nauta- og svínakjöti. Úrbeiningar- og snyrtikerfið frá Marel, sem byggir 
á hinni nýstárlegu StreamLine hönnun, spannar allt frá móttöku skrokka til pökkunar á endanlegri vöru. Kerfið 
er að fullu samþætt við Innova hugbúnaðinn frá Marel, sem býður upp á fullkomna heildstæða 
framleiðslustýringu, þar á meðal eftirlit með hverjum einstökum starfsmanni á línunni, sem og nákvæmt eftirlit 
með nýtingu og afköstum í rauntíma. 
 
 

Horfur 
 
Markaðsaðstæður halda áfram að batna jafnt og þétt og eru nú sambærilegar við þær aðstæður sem voru fyrir 
fjármálakreppuna. Reiknað er með að Marel muni fá sinn hlut af þeim vexti sem framundan er í greininni, og 
munu tekjur aukast í samræmi við það. Engu að síður má gera ráð fyrir að afkoman verði breytileg milli 
ársfjórðunga vegna sveiflna í pöntunum og tímasetningu stærri verkefna. 
 
 

Kynningarfundur 28. október 2010 
 
Marel boðar til kynningarfundar um afkomu félagsins fimmtudaginn 28. október kl. 8:30 í húsnæði félagsins að 
Austurhrauni 9, Garðabær. Fundinum verður einnig netvarpað: www.marel.com/webcast 
 
 

Birtingardagar fyrir reikningsárið 2010 og aðalfundur 2011 
 
Birtingardagar fyrir reikningsárið 2010: 

 4. ársfjórðungur 2010    2. febrúar 2011 
 Aðalfundur Marel hf.     2. mars 2011 

 
Birtingardagar fyrir reikningsárið 2011: 

 1. ársfjórðungur 2011    27. apríl 2011 
 2. ársfjórðungur 2011    27. júlí 2011 
 3. ársfjórðungur 2011    26. október 2011 
 4. ársfjórðungur 2011    1. febrúar 2012 
 Aðalfundur Marel hf.     29. febrúar 2011 

 
 
Frekari upplýsingar veita:  
Jón Ingi Herbertsson, fjárfesta- og almannatengsl. Sími: 563-8451 
Erik Kaman, fjármálastjóri. Sími: 563-8072  
Sigsteinn Grétarsson, forstjóri Marel ehf. Sími: 563-8072 
 
 
 

Um Marel 
Marel er í hópi stærstu útflutningsfyrirtækja Íslands og er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á 
háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi. Fyrirtækið starfrækir skrifstofur og 
dótturfyrirtæki í meira en 30 löndum, auk 100 umboðsmanna og dreifingaraðila. 
 
 

http://www.marel.com/webcast

