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Afkoma þriðja ársfjórðungs 2012 
(Allar fjárhæðir í EUR) 

 

Hægari vöxtur með batnandi framlegð  
 

 Tekjur á þriðja ársfjórðungi 2012 námu 164,3 milljónum evra, sem samsvarar 2.8% lækkun miðað 
við sama tímabil árið 2011 [169,1 milljónir evra]. 

 EBITDA var 20,5 milljónir evra, sem er 12,5% af tekjum [Q3 2011: 25,8 milljónir evra]. 

 Rekstrarhagnaður (EBIT) var 14,1 milljón evra, sem er 8,6% af tekjum [Q3 2011: 19,5 milljónir 
evra]. 

 Hagnaður eftir skatta nam 8,4 milljónum evra á þriðja ársfjórðungi [Q3 2011: 10,5 milljónir evra]. 
Hagnaður á hlut (e. basic EPS) á fjórðungnum var 1,15 evru sent [Q3 2011: 1,42 evru sent].  

 Handbært fé frá rekstri var 13,7 milljónir evra og nettó vaxtaberandi skuldir 261,1 milljón evra í 
lok fjórðungsins. 

 Staða pantanabókar Marel nam 151 milljón evra í lok fjórðungsins samanborið við 196,81 
milljónir evra í lok þriðja ársfjórðungs 2011.  

 
Tekjur félagsins hafa vaxið umtalsvert eða um 10.6% það sem af er ári miðað við sama tímabil árið 2011. 
Rekstarhagnaður (EBIT) fyrstu níu mánuðina var 8,9% af veltu sem er undir markmiði félagsins um 10-
12% á ári. 
 
 Marel gerir ráð fyrir að tekjur ársins 2012 vaxi um 5-6% milli ára og áætlar nú að rekstrarhagnaður ársins 
verði um 9% af veltu sem er endurmat á fyrra markmiði. 
 
Theo Hoen, forstjóri: 
“Markaðsaðstæður á árinu hafa verið krefjandi og niðurstöður síðustu tveggja ársfjórðunga voru undir 
væntingum okkar. Miðað við aðstæður megum við þó vel við una. Vöxtur á árinu er umtalsverður, 
rekstrarhagnaður er nærri 9% af veltu og við gerum ráð fyrir að ná fyrri arðsemi aftur innan tíðar. Við 
teljum að eftirspurn sé að byggjast upp og það eru mörg spennandi verkefni í gangi sem við eigum von á 
að verði að pöntunum í náinni framtíð.  
 
Marel er í lykilstöðu með öflugt alþjóðlegt sölu- og þjónustunet og með leiðandi lausnir á markaðnum. 
Við sjáum góðan árangur af nýju markaðsdrifnu skipulagi fyrirtækisins. Það gengur vel í fiskiðnaði og við 
væntum aukinnar eftirspurnar frá kjötiðnaði á næstunni. Á heildina litið gengur vel að framfylgja 
vaxtarstefnu félagsins og ég lít komandi ár bjartsýnum augum.“ 
 

 

                                                 
1
 Þetta er leiðrétt fjárhæð fyrir 3. ársfjórðung 2011 (um 7,3 milljónir) í samræmi við upplýsingagjöf á fjárfestafundi vegna 2. 

ársfjórðungs en þar kom fram að pantanabók hafði verið leiðrétt í kjölfar nýs skipulags fyrirtækisins. 
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Tekjur áætlaðar um 700 milljónir á árinu 2012 
Tekjur Marel námu 535,6 milljónum evra á fyrstu níu mánuðum ársins 2012 og jukust um 10,6% miðað 
við sama tímabil árið 2011. Vöxtur Marel hefur verið hraður á undanförnum árum. Þriðji ársfjórðungur 
endurspeglar hægari vöxt í hagkerfum heimsins sem hefur skapað óvissu og tafið fjárfestingar.  
 
Marel hefur lagt áherslu á að afkoma félagsins sé breytileg milli ársfjórðunga. Um þessar mundir kemur 
óvissa í efnhagsumhverfinu fram í rekstri félagsins.  Hins vegar er skipting tekna eftir landssvæðum áfram 
í góðu jafnvægi á þriðja ársfjórðungi, s.s. stór verkefni í Kanada, Sádí-Arabíu og Rússlandi. Eins og fjallað 
er um nánar í kaflanum „Markaðir“ eru markaðshorfur áfram jákvæðar þar sem spáð er stöðugum vexti í 
prótíniðnaði. Marel stefnir áfram að því að ná 1 milljarði evra í veltu á árinu 2015. 
 

Gert er ráð fyrir 9% EBIT framlegð á árinu 2012  

 Rekstrarhagnaður (EBIT) nam 47,4 milljónum evra á fyrstu níu mánuðum ársins, sem er 8.9% af 
tekjum, samanborið við 51,5 milljónir evra (leiðrétt)2 á sama tímabili á síðasta ári.  

 Gert er ráð fyrir að EBIT framlegð ársins 2012 verði um 9%. 

 
Rekstarhagnaður eykst milli fjórðunga og hefur hækkað í 8,6% af veltu úr 6,5% sem  er undir markmiði 
félagsins.  Ástæður þess eru á sömu lund og á síðasta fjórðungi:  Það er enn kostnaðarauki við 
framkvæmd ýmissa verkefna og samsetning seldra vara er óhagstæð vegna aðstæðna á mörkuðum. 
Eftirspurn var minni eftir stöðluðum vörum en stærri verkefnum sem hafa lægri framlegð. Hins vegar má 
gera ráð fyrir að stærri verkefni auki síðar eftirspurn eftir stöðluðum vörum og þjónustu. 
 
Staða pantanabókar er viðunandi 
Á þriðja ársfjórðungi var andvirði nýrra pantana lægra en undanfarna ársfjórðunga, en virði þeirra nam 
133 milljónum evra. Tímasetning stórra pantana hefur ávallt áhrif á stærð pantanabókarinnar sem nú 
stendur í 151,4 milljónum evra. Viðskiptavinir Marel eru almennt að kljást við erfitt efnahagsástand en 
auk þess hærra fóðurverð. Þetta hefur leitt til tafa á fjárfestingum, bæði í einstökum tækjabúnaði og 
stærri vinnslukerfum sem og varahlutum og þjónustu. Fyrirliggjandi verkefni hjá fyrirtækinu eru vel 
viðunandi. Markaðsstaða félagsins er sterk og horfur fyrir nýjar pantanir eru jákvæðar þar sem 
áframhaldandi stöðugum vexti er spáð á prótínmarkaði á næstu árum. 
  

                                                 
2 Án einskiptiskostnaðar vegna  samninga um nýtt fyrirkomulag lífeyrissjóðsmála sem nam 11,1 milljón evra. 
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Afkoma þriðja ársfjórðungs 2012 
 

 
 

Markaðir 
 
Það eru óvissutímar hjá matvælaframleiðendum vegna erfiðra efnahagsskilyrða og sveiflna í fóðurverði. 
Hins vegar er stöðugum vexti spáð á prótínmarkaði næstu tvo áratugina.  Nefna má að í nýlegri skýrslu3 
um prótínmarkaðinn er því spáð að kjúklingamarkaðurinn muni vaxa um 60% á tímabilinu 2010-2030. 
Samkvæmt sömu skýrslu er búist við frekari samþjöppun hjá matvælaframleiðendum. Sú þróun gæti 
verið til hagsbóta fyrir Marel en það er einn helsti styrkur félagsins að geta boðið heildarlausnir fyrir allt 
vinnsluferlið í kjúklinga- fisk og kjötiðnaði. Jafnframt eru flestir úr hópi 20 stærstu matvælaframleiðenda 

                                                 
3
 Gefin út af Rabobank. 

Rekstrarreikningur 3. ársfj. 3. ársfj. Breyting 9 mánuðir 9 mánuðir Breyting

Á samstæðugrunni (leiðrétt fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2011) 
1)

2012 2011 í % 2012 2011 í %

Tekjur 164.264   169.063   (2,8)      535.597   484.454   10,6      

Framlegð 58.871     60.692     (3,0)      189.140   177.492   6,6        

   Framlegð sem hlutfall af tekjum 35,8          35,9          35,3          36,6          

Rekstrarhagnaður (EBIT) 14.118     19.453     (27,4)    47.449     51.533     (7,9)      

   EBIT sem hlutfall af tekjum 8,6            11,5          8,9            10,6          

EBITDA 20.465     25.819     (20,7)    66.449     70.084     (5,2)      

   EBITDA sem hlutfall af tekjum 12,5          15,3          12,4          14,5          

Hagnaður 8.407       10.472     (19,7)    28.465     19.476     46,2      

   Hagnaður sem hlutfall af tekjum 5,1            6,2            5,3            4,0            

Mótteknar pantanir 
2)

133.126   196.918   (32,4)    498.165   526.497   (5,4)      

Pantanabók 
3)

151.424   196.837   (23,1)    

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta 13.704     22.330     37.002     43.821     

Handbært fé frá rekstri 9.359       17.489     23.859     28.659     

Fjárfestingar (9.835)      (6.924)      (26.036)    (17.765)    

Fjármögnun (5.843)      (8.232)      (15.434)    (40.789)    

Nettó aukning (minnkun) á handbæru fé (6.319)      2.334       (17.611)    (29.895)    

Efnahagur

Nettó vaxtaberandi skuldir 261.065   243.348   

Veltufé 
4)

127.887   83.331     

Kennitölur

Veltufjárhlutfall 1,4 1,2

Lausafjárhlutfall 0,8 0,8

Fjöldi útistandandi hluta í þúsundum 731.364 735.569

Markaðsvirði hlutafjár í milljónum evra miðað við gengi í lok tímabils 613,9 540,2

Arðsemi eiginfjár 9,9% 7,3%

Hagnaður per hlut í evru sentum 1,15 1,42 3,91 2,65

Skuldsetningarhlutfall 
5)

2,76 2,53

5)  Nettó vaxtaberandi skuldir / leiðrétt EBITDA síðustu 12 mánaða.

4) Viðskiptakröfur, birgðir, verk í vinnslu og lánardrottnar.

1) EBIT og EBITDA fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2011 eru leiðréttar um 11 milljón evrur vegna einskiptiskostnaðar tengdum lífeyrissjóðsmálum.
2) Þjónustutekjur meðtaldar.
3) Leiðrétt um (7,3) milljónir evra á 3. ársfjórðungi 2011.
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heims viðskiptavinir Marel og stefnir félagið að vexti með viðskiptavinum sínum í framtíðinni. 
Matvælaframleiðendur á nýmörkuðum vaxa ört og vegna góðrar landfræðilegrar dreifingar sinnar er 
Marel í góðri stöðu þegar eftirspurn eykst á þessum mörkuðum. 
 
Hér að neðan er yfirlit yfir kjarnastarfsemi Marel í fjórum greinum matvælaiðnaðarins: Kjúklingi, fiski, 
kjöti og frekari vinnslu. 
 
Kjúklingur: Í heildina er vöxtur áfram góður á nýmörkuðum eins og í Sádí-Arabíu, Rússlandi og Kína, á 
meðan samdráttur er í Evrópu og Brasilíu. Gert er ráð fyrir að Bandaríkjamarkaður taki við sér á 
næstunni. Margir framleiðendur hefja nýtt rekstrarár á næsta fjórðungi og verða þá hugsanlega 
reiðubúnir að fjárfesta. Af stórum pöntunum sem bárust má nefna verkefni í nýja verksmiðju í Rússlandi 
þar sem hátæknibúnaður frá slátrun til pökkunar og merkingar var innifalinn í heildarlausn. Þá barst 
mikilvæg pöntun frá Sádí-Arabíu á búnaði til frekari vinnslu á ferskum afurðum.  Nýsköpunarvörur á borð 
við „IRIS“ tölvusjón fyrir gæðaeftirlit á heilum fugli fengu góðar viðtökur auk þess sem AeroScalder 
(affiðrun með lofti) hlaut gullverðlaun fyrir nýsköpun (EuroTier Golden innovation award).  
 
Fiskur: Almennt er fiskiðnaður á uppleið á alþjóðavísu. Líflegt var á þriðja ársfjórðungi í fiskhluta Marel. 
Stórar uppsetningar á vinnslukerfum fyrir lax og hvítfisk voru í gangi auk uppsetninga á vinnslukerfum um 
borð í skipum. Nú stendur yfir afhending á framúrskarandi stórum kerfum á nýmörkuðum. Þau verkefni 
munu setja ný viðmið í verksmiðjum á þeim svæðum. Auk þess bárust margar pantanir  frá 
viðskiptavinum á einstökum vélum og smærri flæðilínum þar sem ætlunin er að uppsetningu ljúki áður 
en jólavertíðin hefst. Útlitið fyrir síðasta fjórðung ársins er gott og horfur á að umsvifin í fiskiðnaðarsetri 
Marel á árinu 2012 verði svipuð og á síðasta ári.  
 
Kjöt: Enn voru krefjandi aðstæður á kjötmarkaði á þriðja ársfjórðungi. Viðskiptavinir okkar keppa á 
fremur lágri framlegð. Í Evrópu ríkir áfram efnahagsleg óvissa á meðan lækkun á  vöruverði jafnhliða 
hækkun á kornverði hafa neikvæð áhrif á Bandaríkjamarkaði. Niðurstaðan er töf á 
fjárfestingarákvörðunum. Framleiðendur sýna áfram mikinn áhuga á hinu einstaka StreamLine kerfi okkar 
og við finnum fyrir auknum áhuga á Trim Management System sem felur í sér nýja aðferð við að mæla 
fituinnihald í afskurði af svína- og nautakjöti og flokka í skilgreindar afurðir. Í júlí barst nokkuð stór 
pöntun frá Finnlandi í tvö vinnslukerfi fyrir nautakjöt. Horfur eru á líflegri næsta fjórðungi en verið hefur 
síðustu þrjá fjórðunga og nokkur bitastæð verkefni í sjónmáli.  
 
Frekari vinnsla: Framleiðslustaðan er ágæt þar sem nokkur verkefni eru í ferli og önnur á lokastigum.  Á 
fyrri helmingi ársins var nýja 0-series ModularOven 700 sett upp í verksmiðju okkar til prófana, þjálfunar 
starfsmanna og sýningar fyrir viðskiptavini. Við greinum mikinn áhuga á þessari vöru og væntum pantana 
á síðasta ársfjórðungi. Þegar hefur fyrsti ModularOven 700 búnaðurinn, sem hluti af stærra vinnslukerfi, 
verið seldur og verður afhentur viðskiptavini í Austur-Evrópu á næstunni en jafnframt hefur 
viðskiptavinur í Norður-Ameríku fest kaup á slíkum búnaði. Nýtt húsnæði Marel fyrir iðnaðarsetur frekari 
vinnslu í Boxmeer var formlega tekið í notkun hinn 14. september sl. og er starfsemin þar komin í fullan 
gang.  
 

Nýsköpun 

Nýsköpun er í genunum hjá Marel. Árum saman hefur alifuglaiðnaðurinn leitað nýrra lausna í staðinn 
fyrir þá vel þekktu aðferð að dýfa fugli í sjóðandi vatn til að losa um fjaðrir. Hið nýja og framsækna 
AeroScalder-kerfi frá Marel hlaut verðlaunin EuroTier Golden Innovation Award fyrir árið 2012. 
AeroScalder verður formlega kynnt til sögunnar á komandi EuroTier show í Hannover í nóvember. 

http://www.marel.com/Press/Trade-shows/Poultry-Industry/Eurotier/1459/default.aspx
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AeroScalder notar heita vatnsgufu svo ekki þarf lengur að stinga heilum kjúklingum í sjóðandi vatn. Fyrir 
viðskiptavini Marel hefur þetta í för með sér viðbótarávinning sem felst í 75% minni vatnsnotkun og 50% 
orkusparnaði. 

Marel hefur í gegnum árin komið fram með margar nýjar lausnir fyrir kjúklingaiðnaðinn. Margar hafa þær 
sett ný viðmið í alifuglaiðnaðinum. Þessar framsæknu lausnir í vinnslu alifuglakjöts skila sér í betri 
nýtingu, bættri framleiðslustýringu, auknu fæðuöryggi og meiri sjálfbærni. Anton de Weerd, 
framkvæmdastjóri alifuglaiðnaðar hjá Marel: „Markmiðið er að viðskiptavinir okkar geti skapað sér 
sérstöðu. Við erum sannfærð um að við þjónum þeim best með því að þróa framsæknar lausnir fyrir 
greinina. Þessi verðlaun eru staðfesting á möguleikum AeroScalder. Ég þakka öllum sem lögðu sitt af 
mörkum við gerð þessarar hugvitssömu nýjungar.“  

Rekstrarhagkvæmni 
 
Kostnaðaraðhald  
Enn sem fyrr mun Marel leggja ríka áherslu á ýmis verkefni til að sýna kostnaðaraðhald og ná fram 
hagræðingu. Mörg verkefni eru í gangi til að straumlínulaga reksturinn og lækka kostnaðargrunn félagsins 
varanlega þrátt fyrir aukin umsvif eins og vaxtarstefna Marel gerir ráð fyrir.  
 
Sjóðstreymi 
Handbært fé, fyrir fjármagnsliði og skatta, var jákvætt um 13,7 milljónir evra samanborið við 22,3 
milljónir evra á þriðja ársfjórðungi 2011. Sú lækkun skýrist af lægri fyrirfram greiðslum inn á verk í kjölfar 
samdráttar í nýjum pöntunum. Önnur hækkun veltufjár stafar af hóflegri aukningu á umsvifum í rekstri, 
sem hefur eins og að framan greinir vaxið um 10,6% það sem af er ári. 
 
Fjármögnun 
Efnahagsreikningur félagsins er traustur og nettó vaxtaberandi skuldir félagsins námu 261 milljón evra í 
lok þriðja ársfjórðungs og er því svipaður að stærð og undanfarna fjórðunga. Rekstur félagsins er vel 
fjármagnaður og húsnæði hefur verið stækkað, m.a. með nýrri aðstöðu iðnaðarseturs frekari vinnslu í 
Boxmeer og búnaði til að takast á við frekari vöxt. Vinna við að draga úr fjármagnskostnaði með því að 
lækka handbært fé  félagsins (e. cash pooling) hefur skilað þeim árangri að það er nú í kjörstöðu, eða 
13,4 milljónir evra.   
 
Hæstaréttardómur Marel í vil   
Eins og greint var frá í tilkynningu 27. september 2012 dæmdi Hæstiréttur Íslands Marel hf. í vil í máli 
Glitnis hf. gegn félaginu vegna ágreinings um uppgjör tiltekinna afleiðusamninga frá árinu 2006. Lagalegri 
óvissu vegna málsins hefur þar með verið eytt og hefur dómurinn engin áhrif á fjárhag félagsins. 
 
Horfur 
Marel hefur endurskoðað rekstrarmarkmið sitt fyrir allt árið 2012 þar sem félagið telur að 
rekstarhagnaður verði um 9%.  Marel metur aðstæður til lengri tíma litið jákvæðar og heldur því 
markmiði um 10-12% fyrir árið 2013. Þrátt fyrir ríkjandi óvissu í hagkerfum heimsins, benda greiningar til 
þess að áfram verði nokkur vöxtur á matvælamarkaði. Marel metur aðstæður á kjúklinga- og 
fiskmörkuðum góðar en aðstæður í kjötiðnaði áfram krefjandi. Engu að síður má gera ráð fyrir að 
afkoman verði breytileg milli ársfjórðunga vegna efnahagsþróunar á heimsvísu, sveiflna í pöntunum og 
tímasetningar stærri verkefna. 
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Kynningarfundur 25. október 2012 
 
Marel boðar til kynningarfundar um afkomu félagsins fimmtudaginn 25. október kl. 8:30 í húsnæði 
félagsins að Austurhrauni 9, Garðabæ. Fundinum verður einnig netvarpað: www.marel.com/webcast. 
 

Birtingardagar fyrir reikningsárin 2012 og 2013 og aðalfundur 2013  
 
Fjárhagsdagatali fyrir árið 2012 hefur verið breytt sem hér segir: 

 4. ársfjórðungur 2012    5. febrúar 2013 
 Aðalfundur Marel hf.     6. mars 2013  

 

Birtingardagar fyrir reikningsárið 2013:  
 1. ársfjórðungur 2013     22. apríl 2013  
 2. ársfjórðungur 2013     24. júlí 2013 
 3. ársfjórðungur 2013     23. október 2013  
 4. ársfjórðungur 2013     5. febrúar 2014 

 
Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaðar. 
 
Frekari upplýsingar veita:  
Helga Björk Eiríksdóttir, fjárfesta- og almannatengill. Símar: 563 8543 og 853 8543. 
Erik Kaman, fjármálastjóri. Sími: 563 8072 . 
Sigsteinn Grétarsson, aðstoðarforstjóri. 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. 
 
Athygli fjárfesta er vakin á eftirfarandi: 
Sumar staðhæfingar í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda 
félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við birtingu hennar. Í eðli sínu fela slíkar 
staðhæfingar því í sér óvissu. Við vekjum þess vegna athygli fjárfesta á því að margir þættir geta haft þau áhrif 
að rekstrarumhverfi og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í þessari tilkynningu. 
Tilkynningin verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. 
 

http://www.marel.com/webcast

