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27. júlí 2011     
 

Marel kynnir afkomu annars ársfjórðungs 2011 
 

Mikill tekjuvöxtur 
 

 Tekjur annars ársfjórðungs 2011 námu 161,9 milljónum evra, sem er 19% aukning samanborið við annan 
ársfjórðung 2010 [Q2 2010: 136,1 milljónir evra]. 

 Leiðrétt EBITDA1 var 20,9 milljónir evra, sem er 12,9% af tekjum [Q2 2010: 21,1 milljónir evra, leiðrétt]. 

 Leiðréttur rekstrarhagnaður (EBIT) var 15,0 milljónir evra, sem er 9,2% af tekjum [Q2 2010: 15,2 milljónir 
evra, leiðrétt]. 

 Einskiptiskostnaður að upphæð 11,1 milljónir evra, sem tengist samningi um nýtt fyrirkomulag 
lífeyrissjóðsmála hjá Stork, er innifalinn í samstæðureikningi fyrir annan ársfjórðung 2011. 

 Að teknu tilliti til einskiptiskostnaðarins hér að ofan nam hagnaður 0,2 milljónum evra á öðrum 
ársfjórðungi 2011 [Q2 2010: 0,1 milljónir evra]. 

 Sjóðstreymi er traust og nettó vaxtaberandi skuldir námu 248,8 milljónum evra í lok annars ársfjórðungs 
2011 [Q2 2010: 284,1 milljónir evra]. 

 Pantanabók heldur áfram að styrkjast í takt við stöðugt framboð nýrra vara og hagstæðar 
markaðsaðstæður. Fyrirliggjandi pantanir námu 176,3 milljónum evra í lok annars ársfjórðungs 2011 [Q2 
2010: 125,3 milljónir evra].  

 
Annar ársfjórðungur 2011 var góður hjá Marel. Tekjur námu 162 milljónum evra, sem er 19% aukning samanborið 
við sama tímabil fyrir ári og 5% samanborið við fyrri ársfjórðung. Rekstrarhagnaður var 9,2% af veltu á 
ársfjórðungnum og 10,2% á fyrri hluta árs sem er í samræmi við markmið fyrirtækisins um rekstrarhagnað upp á 10-
12% af veltu á árinu. Horfur út árið eru jákvæðar. 
 
Virði nýrra pantana var enn á ný umfram afgreiddar pantanir. Fyrir vikið hélt pantanabókin áfram að styrkjast og 
nam hún 176 milljónum evra í lok annars ársfjórðungs, samanborið við 169 milljónir evra í lok ársfjórðungsins á 
undan og 125 milljónir evra á sama tíma fyrir ári.  
 
 

Tekjur námu 315 milljónum evra á fyrri hluta árs með 10,2% EBIT framlegð 
 

 Tekjur námu 315,4 milljónum evra á fyrri hluta árs 2011, sem er 19% aukning samanborið við sama tímabil 
fyrir ári [1H 2010: 264,9 milljónir evra af kjarnastarfsemi]. 

 Leiðréttur rekstrarhagnaður (EBIT) nam 32,1 milljón evra á fyrri hluta árs, sem er 10,2% af tekjum [1H 
2010: 30,3 milljónir evra af kjarnastarfsemi, leiðrétt]. 

 Hagnaður nam 9,0 milljónum evra á fyrri hluta árs [1H 2010: 5,7 milljónir evra]. 

                                                 
1
 Einskiptiskostnaður tengdur samningi um nýtt fyrirkomulag lífeyrissjóðsmála hjá Stork er að fullu talinn með í 

heildarafkomutölum annars ársfjórðungs 2011 en er ekki talinn með í leiðréttum tölum til að auðvelda samanburð við leiðrétta 
afkomu árið 2010. (Nánað er fjallað um samninginn um lífeyrissjóð Stork í kaflanum „Helstu atburðir á tímabilinu“.) 
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Theo Hoen, forstjóri: 
„Við erum ánægð með þann viðvarandi vöxt sem við sjáum í starfsemi fyrirtækisins. Pantanastaðan styrkist og 
verkefnastaðan hefur aldrei verið betri. Það endurspeglar þær jákvæðu viðtökur sem nýjustu vörur okkar hafa 
fengið á mörkuðum. RevoPortioner, SensorX, StreamLine og MOS ofnakerfin okkar seljast mjög vel og QX 
pylsugerðarkerfin eru einnig að ná flugi. Við sjáum góðan vöxt í löndum eins og Úkraínu, Suður-Kóreu, Brasilíu og 
Kína, sem vegur upp á móti stöðunni í Bandaríkjunum þar sem ekki er um vöxt að ræða. 
  
Til að styðja við frekari vöxt erum við í auknum mæli að sækja á nýja markaði og fjárfesta í aukinni framleiðslugetu. 
Við erum t.d. að fjölga starfsfólki í framleiðslu um um það bil 300 á árinu. Þetta setur tímabundinn þrýsting á 
framlegð. Engu að síður er hlutfall rekstrarhagnaðar af tekjum á fyrri hluta árs í samræmi við markmið okkar um 
10-12%. Horfur út árið eru jákvæðar.“ 
 
 
Virði fyrirliggjandi pantana aldrei meira 
Marel nýtur áfram góðs af sterkri markaðsstöðu og stöðugu framboði nýrra vara. Nýjar pantanir, að meðtöldum 
þjónustutekjum, námu 168,8 milljónum evra á öðrum ársfjórðungi 2011, samanborið við 149,4 milljónir á sama 
tímabili fyrir ári. Sem fyrr var virði nýrra pantana umfram afgreiddar pantanir og heldur verkefnastaðan þar af 
leiðandi áfram að styrkjast og hefur aldrei verið betri. Virði pantana nam 176,3 milljónum evra í lok annars 
ársfjórðungs 2011 samanborið við 125,3 milljónir evra á sama tíma fyrir ári.  
  
Handbært fé frá rekstri er áfram traust og nemur 7,4 milljón evra á öðrum ársfjórðungi, fyrir fjármagnsliði og skatta. 
Efnahagsreikningurinn er sterkur og eru nettó skuldir félagsins nú 248,8 milljónir evra samanborið við 284,1 
milljónir í lok annars ársfjórðungs 2010. 
 
 

Afkoma annars ársfjórðungs 2011 

 

Lykiltölur úr rekstri – helstu tölur í þúsundum evra 
 

 

Rekstrarreikningur Q2 Q2 Breyting YTD YTD Breyting

2011 
1)

2010 
2)

 í % 2011 
1)

2010 
2)

 í %

Tekjur 161.854    136.055    19,0       315.391    264.930    19,0       

Framlegð 57.883      54.968      5,3         116.800    106.008    10,2       

Framlegð sem hlutfall af sölu 35,8           40,4           37,0           40,0           

Rekstrarhagnaður (EBIT) 14.959      15.155      (1,3)       32.080      30.275      6,0         

EBIT sem hlutfall af sölu 9,2             11,1           10,2           11,4           

EBITDA 20.942      21.147      (1,0)       44.265      42.017      5,4         

EBITDA sem hlutfall af sölu 12,9           15,5           14,0           15,9           

Hagnaður 229            117            95,6       9.004         5.731         57,1       

Hagnaður sem hlutfall af heildartekjum 0,1             0,0             2,9             2,0             

Nýjar pantanir 
3)

168.822    149.391    13,0       329.532    284.419    15,9       

Pantanabók -             -             176.295    125.321    40,7       

3) Þjónustutekjur meðtaldar.

Á samstæðugrunni (leiðrétt) samanborið við 

kjarnastarfsemi 2010

1) Tölur fyrir árið 2011 eru leiðréttar fyrir 11,1 milljón evra einskiptiskostnaði tengdum lífeyrissjóðsmálum..
2) Tölur fyrir árið 2010 miðast við kjarnastarfsemi, að undanskilinni starfsemi Stork Inter Iberica, og tölur fyrir 

árið í heild eru leiðréttar fyrir 7,6 milljón evra aukagreiðslu til lífeyrissjóðs Stork..
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Helstu atburðir á tímabilinu 

 
Samkomulag um lífeyrissjóð Stork 
Þann 19. apríl síðastliðinn var tilkynnt um rammasamkomulag um nýtt fyrirkomulag lífeyrissjóðsmála hjá Stork. Auk 
lífeyrissjóðs Stork, komu Stork BV og fyrirtæki sem áður tilheyrðu Stork samsteypunni í Hollandi að samkomulaginu. 
Marel á aðkomu að samningnum í gegnum Stork Food Systems.  
 
Rammasamkomulagið felur í sér nýjan samning um lífeyrisskuldbindingar sem er hagfelldur fyrir Marel þar sem 
hann eyðir áhættu félagsins af ótilgreindum lífeyrisskuldbindingum til framtíðar. Heildarkostnaður Marel í tengslum 
við rammasamkomulagið nemur 11,1 milljón evra og er hann bókfærður sem einskiptiskostnaður á öðrum 
ársfjórðungi 2011. Af þeirri upphæð dreifast greiðslur á 7,5 milljónum á fjögurra ára tímabil, frá og með 1. janúar 
2012. Innifalinn í heildarupphæðinni er kostnaður sem fellur til vegna fyrirhugaðs flutnings á rekstri sjóðsins til 
Metal-Electro (PME), sem hefur umsjón með lífeyrissjóðsréttindum starfsfólks í iðnaði almennt í Hollandi. 
Fulltrúaráð lífeyrissjóðs Stork hafa þegar samþykkt samninginn og Seðlabanki Hollands hefur ekki gert 
athugasemdir við hann. 
 
Kostnaðaraðhald og áhersla á sjóðstreymi 
Marel leggur áfram ríka áherslu á kostnaðaraðhald og hagræðingu. Þrátt fyrir aukin umsvif er áfram unnið að því 
tryggja að sú lækkun á kostnaðargrunni félagsins sem náðst hefur á undanförnum ársfjórðungum verði varanleg.  
 
Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta var jákvætt um 7,4 milljónir evra á öðrum ársfjórðungi 2011. Á 
heildina litið er fyrirtækið vel í stakk búið til að takast á við vöxt. 
 
Fjármögnun 
Sem hluti af þeirri viðleitni að hámarka ávinninginn af nýju langtímafjármögnuninni sem Marel tryggði sér í 
nóvember 2011 hefur reiðufé (þ.m.t. bundið reiðufé) lækkað úr 43,4 milljónum evra á fyrsta ársfjórðungi í 30,7 

Á samstæðugrunni Q2 Q2 YTD YTD

2011 2010 2011 2010

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta 7.377         18.995      21.492      57.841      

Handbært fé frá rekstri 2.709         10.576      11.171      41.630      

Fjárfestingar (5.602)       (4.346)       (10.841)     (6.297)       

Fjármögnun (9.693)       (8.089)       (32.557)     (26.866)     

Nettó aukning (minnkun) á handbæru fé (12.586)     (1.858)       (32.227)     8.467         

Efnahagur

Nettó vaxtaberandi skuldir 248.795    284.058    

Veltufé 
4)

78.649      77.875      

Kennitölur

Veltufjárhlutfall 1,3 1,6

Lausafjárhlutfall 0,8 1,3

Fjöldi útistandandi hluta í þúsundum 735.569    727.136    

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

tímabils 532,1 355,2

Arðsemi eiginfjár 5,2% 3,5%

Hagnaður per hlut í evru sentum 1,23 0,79

Skuldsetningarhlutfall 2,76           3,86           

4)
 Viðskiptakröfur, birgðir, verk í vinnslu og lánardrottnar.
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milljónir evra á öðrum ársfjórðungi. Hefur fénu verið varið í að greiða niður ádráttarlán til að lækka vaxtakostnað 
félagsins. Bundið reiðufé hefur lækkað úr 5,8 milljónum evra á fyrsta ársfjórðungi í 1,1 milljón evra á öðrum 
ársfjórðungi og er reiknað með að það muni lækka enn frekar. 
 
 

Rekstrarumhverfi 
 
Kjarnastarfsemi Marel beinist að fjórum undirgreinum matvælaiðnaðarins: Vinnslu á kjúklingi, fiski, kjöti og frekari 
vinnslu. 
 
Kjúklingur: Jákvæð þróun er áfram á flestum mörkuðum þó hægar gangi í Bandaríkjunum. Fjöldi nýrra pantana er 
vel yfir áætlun og er m.a. aukning á fjárfestingum í Kína, Rússlandi og Suður-Ameríku. Stórum verkefnum var einnig 
landað í Suður-Kóreu. Í auknum mæli ganga stærri verkefnin út á samþættar heildarlausnir sem sameina kerfi og 
tækni frá gömlu Stork og Marel hlutum fyrirtækisins. Gott gengi Nuova kerfisins – sem hreinsar innyflin úr kjúklingi 
á sjálfvirkan hátt – á mörkuðum í Evrópu vakti einnig athygli á ársfjórðungnum. Mikið líf hefur verið á 
Rússlandsmarkaði eins og sást vel á VIV Moscow sýningunni í maí þar sem gestir frá Rússlandi, fyrrverandi Sovét-
lýðveldum og Miðausturlöndum höfðu tækifæri til að kynna sér vöruframboð Marel. 
 
Fiskur: Það var góð virkni á öllum mörkuðum á ársfjórðungnum og góð blanda verkefna af öllum stærðargráðum. 
Þetta endurspeglaðist á árlegu sjávarútvegsýninnuni í Brussel, Seafood Processing Europe, stærstu 
sjávarútvegssýningu heims sem fram fór í maí. Fyrir Marel var þetta ein besta sýningin í manna minnum og leiddi 
hún af sér hundruð sölutækifæra. Þá var fjöldi tækja seldur beint af básnum til fiskvinnslufyrirtækja um allan heim, 
þar á meðal í Finnlandi, Frakklandi, Noregi, Indónesíu, Ísrael og Tælandi. Einn af hápunktum sýningarinnar var 
forsýning á háþróaðri nýrri laxaflökunarvél frá Marel. 
 
Kjöt: Markaðsaðstæður voru hagstæðar á ársfjórðungnum, bæði á hefðbundnum mörkuðum og nýjum. Stakar 
staðlaðar vélar áttu stóran þátt í þeim nýju pöntunum sem bárust og var sala á skurðarvélum sérstaklega áberandi. 
Sala til fyrirtækja í bandaríska beikoniðnaðinum gengur áfram vel. Marel StreamLine úrbeiningar- og snyrtikerfið var 
í sviðsljósinu á SealedAir PackForum sýningunni í París í byrjun apríl sem sótt var af kjötvinnslufyrirtækjum víðs 
vegar að úr Evrópu. SealedAir, sem er leiðandi á sviði pökkunarlausna, er samstarfsaðili Marel. Í Bretlandi hlaut 
Marel viðurkenningu sem tækjaframleiðandi ársins 2011 hjá lesendum hins virta iðnaðarblaðs Meat Management. 
 
Frekari vinnsla:Mikil virkni var á ársfjórðungnum og áframhaldandi velgengni í sölu heildstæðra vinnslulína, sem og 
„co-extrusion“ pylsugerðarkerfa fyrir eldaðar og reyktar pylsur. Einnig bárust nýjar pantanir á eldunarkerfum, þar á 
meðal flaggskipi vörulínunnar, ModularOven ofninum, sem og SpiralOven. Sá síðarnefndi er farinn að endurheimta 
markaðshlutdeild. Marel hélt velheppnaða uppákomu í maí þar sem framleiðendur frá fjölmörgum löndum kynntu 
sér Townsend Further Processing vörulínu fyrirtækisins, einkum búnað til að hjúpa hráefnið fyrir eldun (t.d. með 
deigi, hveiti eða brauðmylsnu). Þessar uppákomur njóta vaxandi vinsælda og hafa skapað sér sess sem lykilviðburðir 
fyrir vinnslufyrirtæki í frekari vinnslu sem vilja fylgjast með nýjustu stefnum í greininni. 
 
Nýsköpun í nærmynd –  öflugur INNOVA hugbúnaður bindur allt saman: Matvælaframleiðendur þurfa í dag að 
glíma við lægri framlegð vegna aukins þrýstings frá öflugum smásölum sem og hækkandi hráefnisverðs á 
alþjóðlegum mörkuðum. Það er þess vegna mikilvægara en nokkru sinni fyrir framleiðendur að geta stjórnað, mælt 
og fylgst náið með öllum hliðum vinnsluferlisins. Innova, háþróaði framleiðslustýringarhugbúnaðurinn frá Marel, 
gerir þeim einmitt kleift að gera það. Hugbúnaðurinn skráir og rekur alla helstu vísa í vinnsluferlinu í rauntíma – 
þ.á.m. nýtingu, afköst og gæði – allt frá frumvinnslu hráefnisins til pökkunar í neytendaumbúðir. „Marel línan 
tryggir það að við fáum rauntímaupplýsingar sem gera okkur kleift að bæta nýtingu og afköst. Eina leiðin til að 
tryggja hámarks hagkvæmni línunnar í heild er að fylgjast stöðugt með frammistöðu hvers starfsmanns á línunni,“ 
segir Rupert West, sem er yfir upplýsingatæknisviði hjá Linden Food Systems en fyrirtækið er m.a. með snyrtilínu frá 
Marel. Auk þess að hámarka hagkvæmni tryggir Innova fullkominn rekjanleika hráefnisins alla leið aftur til uppruna. 
Þá býður hugbúnaðurinn upp á besta gæðastjórnunarkerfi sem völ er á og fullkomna birgðastjórnun og úrvinnslu 
pantana. Innova bindur allt saman. 
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Horfur 
 
Markaðsaðstæður hafa áfram batnað. Marel hefur styrkt markaðsstöðu sína enn frekar og sterk pantanabók gefur 
góð fyrirheit um framhaldið á komandi mánuðum. Engu að síður má gera ráð fyrir að afkoman verði breytileg milli 
ársfjórðunga vegna sveiflna í pöntunum og tímasetningu stærri verkefna. 
 
 

Kynningarfundur 28. júlí 2011 
 
Marel boðar til kynningarfundar um afkomu félagsins fimmtudaginn 28. júlí kl. 8:30 í húsnæði félagsins að 
Austurhrauni 9, Garðabær. Fundinum verður einnig netvarpað: www.marel.com/webcast 
 
 

Birtingardagar fyrir reikningsárið 2011 og aðalfundur 2012 
 

 3. ársfjórðungur 2011    26. október 2011 
 4. ársfjórðungur 2011    1. febrúar 2012 

 
 Aðalfundur Marel hf.     29. febrúar 2012 

 
 
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. 
 
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 rekstraumhverfi 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

