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Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu  

Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki hérlendis né 

erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðra, nema þar sem annað kemur fram og þar 

vísað til skv. heimilda skráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og heimildaskrá. Með 

undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hafi lesið siðareglur og reglur Háskólans í 

Reykjavík um verkefnavinnu og skilji þær afleiðingar sem brot þessara reglna hafa í för með sér 

hvað varðar verkefni þetta. 
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Útdráttur 
Marel er leiðandi á heimsvísu með háþróaðan vinnslubúnað, kerfi og hugbúnað fyrir 

alifulga-, kjöt- og fiskiðnaðinn. Marel var stofnað árið 1983 með það að markmiði að breyta 

hvernig matur er framleiddur. Tæpum áratug seinna var Marel skráð á hlutabréfamarkað Íslands. 

Marel er í dag stærsta fyrirtækið á íslenskum hlutabréfamarkaði, með yfir 7000 starfsmenn í 

meira en 30 löndum.  

Markmið þessarar rigerðar er að reikna út virði eins hlutar í Marel miðað við árslok 2020. 

Aðferðin sem verður notuð til útreiknings er afvaxtað sjóðstreymislíkan (e. discounted cash 

flow). Niðustaða verðmatsins gefur til kynna að markaðsvirði á hlut Marel við árslok 2020 er 

6.00 evrur.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Höfundar ritgerðarinnar eru Aðalsteinn Hilmarsson og Fanney Þóra Rúnarsdóttir. 

Ritgerðin fjallar um að leggja verðmat á hlutafé Marel við árslok rekstrarársins 2020. Verðmatið 

var unnið með aðferð afvaxtað sjóðstreymislíkans. Auk þess voru gerðar tvær sviðsmyndir af 

verðmati, besta tilfelli og versta tilfelli þar sem metin voru áhrif breytinga á vaxtaspá. Í kjölfar 

þess var verðmatið næmnigreint og kennitölugreint. Leiðbeinandi ritgerðinnar var Róbert Ragnar 

Grönqvist. Við viljum þakka honum kærlega fyrir leiðsögnina ásamt þess að þakka okkar 

nánustu fjölskyldum og vinum fyrir allan stuðningin í gegnum háskólagönguna.  
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1. Inngangur 
Hátæknifyrirtækið Marel er leiðandi á heimsvísu í framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir 

matvælaiðnað. Marel er íslenskt fyrirtæki sem var stofnað árið 1983 af 22 stofnendum. Tæpum 

áratug seinna var Marel skráð á hlutabréfamarkað Íslands. Marel er í dag stærsta fyrirtækið á 

íslenskum hlutabréfamarkaði, með yfir 7000 starfsmenn í meira en 30 löndum.  

Þrátt fyrir heimsfaraldur var verðmatsuppgjör Marel árið 2020 sterkt. Heimsfaraldurinn 

gerði það að verkum að sjálfvirkni og tæknivæðing framleiðslufyrirtækja var flýtt til að auka 

hreinlæti og draga úr líkum á sjúkdómum. Betri nýting gagna og upplýsingatækni er nú þegar að 

umbylta vinnslulínu matvæla. Með því að nýta betur gögn og upplýsingatækni hefur verið mikil 

bylting í virðskeðju matvæla. Heimsfaraldur COVID-19 hefur hvatt til fjárfestinga í sjálfvirkum 

og sjálfbærum lausnum (Marel, 2020b).  

Í ljósi velgengni Marel undanfarin ár, þá er áhugavert að rýna í ársreikninga Marel í þeim 

tilgangi að verðmeta fyrirtækið og sjá hvort verðmatsniðurstaðan okkar sé sambærileg 

verðlagningu markaðar á hvern hlut í Marel við árslok 2020. Í upphafi verður fjallað almennt um 

Marel, starfsemi fyrirtækisins og þær ráðstafanir sem félagið þurfti grípa til í COVID-19. Síðan 

verður gerð stefnumótandi greining á Marel og greint frá áhættuþáttum. Í kjölfarið af því verður 

greint frá samkeppnisaðilum. Í verðmatshlutanum verður í upphafi greint frá forsendum Marel til 

vaxtar ásamt útreikningi á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar. Þá verður greint frá 

verðmatsniðurstöðum á Marel. Gerð verður grunnspá og einnig verður sett fram besta og versta 

sviðsmynd. Í kjölfar þess verður gerð næmni- og kennitölugreining. Að lokum verður greint frá 

niðurstöðum.  

Tilgangur verðmatsins er að reikna út virði eins hlutar í Marel þann 31. desember, 2020. Í 

ritgerðinni verður svarað eftirfarandi spurningu: 

 

Hvað er markaðsvirði eins hlutar í Marel þann 31. desember 2020? 

 

Niðurstaða segir til um það hvort fræðilegar verðmatsaðferðir og þær forsendur sem við 

(skýrsluhöfundar) göngum út frá, endurspegli markaðsvirði eins hlutar í Marel við árslok 

rekstrarársins 2020. Allar tölulegar upplýsingar fram að 31. desember 2020 eru notaðar við 

verðmatið.  
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2. Um Marel 
Hér verður fjallað um sögu Marel, starfsemi þess og helstu áhersluþáttum í rekstri. 

 

2.1. Saga  

Marel er leiðandi á heimsvísu með háþróaðan vinnslubúnað, kerfi og hugbúnað fyrir 

alifugla-, kjöt- og fiskiðnaðinn. Fyrirtækið var stofnað árið 1983 af 22 stofnendum og var 

fyrirtækið byggt á grunni verkefnis með rafstýrðum vogum, sem hafði verið í þróun við Háskóla 

Íslands. Á fyrstu árum fyrirtækisins varð tækni Marel fljótlega þekkt innan fiskimarkaðarins. Það 

var þá eini markaðurinn sem fyrirtækið starfaði á þrátt fyrir erfiðar markaðsaðstæður á þeim 

tíma. Fjármögnun fyrirtækisins reyndist erfið þar sem þekking og reynsla af rafeindatækni var 

takmörkuð, ásamt þess að útflutningur frá Íslandi á hátæknivörum var enginn á þeim tíma  

(Snjólfur Ólafsson og Auður Hermannsdóttir, e.d.). Það hafði einnig verið ljóst frá upphafi að 

fiskvinnslumarkaðurinn á Íslandi væri of lítill til að Marel gæti náð raunverulegum vexti og því 

var haldið út í heim. Eftir sem árin liðu urðu umsvif fyrirtækisins mikil og margir einstaklingar 

komu að vexti Marel sem olli því að tæpum áratug seinna, eða árið 1992, var Marel skráð á 

hlutabréfamarkað Íslands. Marel er í dag stærsta fyrirtækið á íslenskum hlutabréfamarkaði, með 

yfir 7000 starfsmenn í meira en 30 löndum (Marel, 2021). 

 

2.2. Eigendur 

Við árslok 2020 voru hlutir Marel 771 milljónir talsins og liggja þessir hlutir í höndum 

4700 fjárfesta. Marel heldur í eigu sinni rúmlega 19 þúsund hluti eða um 2.43%. Eyrir Invest hf. 

hefur verið stærsti hluthafi Marel síðan 2005. Frá og með 31. desember 2020 á Eyrir Invest 

190.366.838 hluti í Marel, sem jafngildir 24.69% og tekur þar með stöðu stærsta hluthafans. 

Stærstu hluthafar Marel eiga samanlagt 80% af hlutum félagsins eða um 614.3 milljónir hluta, en 

þar af eru 5 íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samanlagt 11.3% af hlutum Marel (2021).  

 

2.3. Starfsemi  

 Marel var stofnað með það að markmiði að breyta hvernig matur er framleiddur. Síðan 

Marel hóf störf hafa miklar breytingar orðið á vinnslu matvæla. Marel skiptir starfsemi sinni upp 

í þrjár rekstrareiningar, alifugla-, kjöt- og fiskiðnað. Fyrirtækið hefur hingað til lagt mikið í 
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nýsköpun og telur það vera eina af ástæðunum fyrir velgengni félagsins. Frá upphafi hefur 

fyrirtækið samþætt hugbúnað og vinnslubúnað til þess að auka nákvæmni véla sinna. Marel 

leggur mikla áherslu á gagnagreiningu og að efla hugbúnað sinn líkt og aðrir matvinnslu 

framleiðendur um allan heim, enda krefjast viðskiptavinir og eftirlitsaðilar sífellt meiri gagnsæis 

frá framleiðendum matvæla (Marel, 2021).  

Viðskiptalíkan Marel er samansett eftir atvinnugreinum, viðskipta samsetningu og 

landfræðilegrar starfsemi. Marel stundar svokallaðan hreinan leik (e. pure play) með því að 

leggja einungis áherslu á lausnir innan matvinnsluiðnaðarins. Það er leið sem hefur sett 

fyrirtækið í fremstu röð þegar kemur að matvinnsluiðnaðinum. Nýsköpun hefur verið einn af 

drifkröftum félagsins til að öðlast aukna markaðshlutdeild og samkeppnisforskot á heimsvísu. 

Fjárfestingar ársins 2019 voru afgerandi fyrir Marel þar sem þrjátíu nýjar lausnir voru kynntar til 

leiks (2021). 

 

2.3.1. Alifuglar 

Marel býður upp á þróaðar lausnir fyrir viðskiptavini sína í formi vinnslubúnaðar og 

þjónustu fyrir kjúklinga, kalkúna og andavinnslu. Samstörf og yfirtökur hafa gert félaginu kleift 

að mynda lausnir fyrir alla vinnslulínuna í alifuglum. Alifuglaiðnaðurinn stuðlaði af 51% af 

heildartekjum fyrirtækisins eða um 635 milljónir evra á árinu 2020 (Marel, 2021). Marel sér 

mikið af tækifærum í alifuglaiðnaði. Til þess að styrkja stöðu sína í alifuglaiðnaði hefur Marel 

aukið verulega við starfsemi sína með nokkrum mikilvægum yfirtökum og 

uppbyggingarverkefnum. Við lok ársins 2020 var neytendamarkaður alifugla talinn vera að virði 

400 milljarðar evra (Marel, 2021). 

 

2.3.2. Kjöt  

Kjötiðnaður er einn af áherslu mörkuðum Marel. Lausnir Marel bjóða upp á samþætt 

framleiðslukerfi fyrir rautt kjöt. Í gegnum yfirtökur á öðrum fyrirtækjum hefur Marel getað boðið 

upp á framleiðslulínu sem nær yfir alla framleiðslulínuna á kjöti. TREIF er þýskt fyrirtæki sem 

Marel staðfesti kaup á í október 2020. Vöruframboð TREIF mun sameinast Marel og mun sú 

sameining leiða til þess að vöruframboð Marel styrkist enn frekar. Tekjuframlag kjötiðnaðarins 
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til félagsins við árslok 2020 nam 34% af heildartekjum Marel, sem jafngildir 419 milljónum evra 

(2021).  

 

2.3.3. Fiskur  

Eins og áður hefur komið fram, þá er uppruni Marel í fiskiðnaði. Marel býður upp á 

samþætt og sjálfstætt framleiðslukerfi fyrir hvítfisk og lax. Vinnslulína Marel í fiskiðnaðinum er 

minnst þróuð, því eru nokkur framleiðsluferli innan vinnslulínunnar sem eru studd af öðrum 

fyrirtækjum. Stjórnendateymi Marel vinnur þó sífellt í að þróa sínar lausnir meira og stefna á að 

koma vöruframboði í fiskiðnaðinum á sama stað og alifugla- og kjötiðnaðinum. Yfirtökur og 

kaup á öðrum félögum mun þá skipta lykilmáli fyrir Marel, en upp á síðkastið hefur Marel aukið 

eignarhlut sinn í félaginu Curio sem býður upp á lausnir fyrir alla framleiðslulínu hvítfisksins. 

Framlag fiskiðnaðarins af heildartekjum Marel var 12% á rekstrarárinu 2020, sem jafngilda 151 

milljónum evra (Marel, 2021). 

 

2.3.4. Innova  

Innova er hugbúnaður fyrir framleiðslustýringu sem gerir stjórnendum og rekstraraðilum 

fyrirtækja kleift að stjórna, fylgjast með og bæta allt framleiðsluferli sitt með því að greina 

óhagkvæmni í fyrirtæki. Fylgst er með lykil árangursvísum (e. key performance indicators, KPI) 

eins og ávöxtun, afköstum, gæðum, getu og vinnuaflsnýtingu. Innova var þróað áfram af fjórum 

forriturum árið 2005, þar sem fyrsta kerfið kom á markað árið 2006. Síðan þá hefur Marel haldið 

áfram að fjárfesta í Innova til að auka virkni og auka styrkleika þess. Á heimsvísu hefur 

fyrirtækið selt yfir 2300 innsetningar frá Innova (Marel, 2021). 

 

 

3. Marel og COVID-19 
COVID-19 hafði fljótt áhrif á rekstur Marel þar sem fyrirtækið er með stórar 

starfsstöðvar í Kína. Þá þurfti félagið að loka framleiðslunni tímabundið þar og færa 

framleiðsluna yfir á aðrar smærri framleiðslustöðvar. Marel var þá í nánu sambandi við sína 

stærstu birgja þar sem var t.d. farið yfir hversu öruggir birgjunum fannst þeim vera við 
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afhendingu á hlutum og efni til Marel. Þá þurftu Marel að draga verulega úr sölu-, stjórnunar og 

markaðskostnaði í ljósi þess að fjarskiptatækni var notuð í auknu mæli (Marel, 2021).  

Til að draga úr fjárhagslegri áhættu setti Marel upp framkvæmdateymi. 

Framkvæmdarteymið myndaði sölu- og rekstraráætlun til að mynda samstillingu og aðlögun á 

öllum starfsstéttum Marel. Þá voru einnig haldnir vikulegir fundir þar sem gerð var 

fjárhagsáætlun fyrir verstu, bestu og raunhæfustu áhrif sem COVID-19 kunni að hafa á Marel. 

Aðrar breytingar á Marel í COVID-19 er breytt neyslumynstur á alifuglum, fisk og kjöti. 

Heimsfaraldurinn hefur haft þau áhrif að neytendur sækja meira í alifugla, fisk og kjöt í 

matvöruverslunum og smásölum, en eftirspurnin minnkaði í mötuneytum og veitingastöðum. 

Fólk sækir þá meira eftir stórinnkaupum til að fækka ferðum í matvöruverslanir og smásölur til 

að draga úr smithættu faraldursins (Narfi Þorsteinn Snorrason, munnleg heimild, 18. janúar 

2021). 

 

4. Stefnumótandi greining á Marel 
Hér verður greint frá vaxtarmarkmiðum Marel, greint frá helstu sameiningum og 

yfirtökum félagsins undanfarin ár og að lokum leggjum við fram okkar mat á helstu 

vaxtarmöguleikum Marel. 

 

4.1. Nýsköpun 

Marel var í upphafi nýsköpunar- og sprotafyrirtæki sem þróaði vinnslulausnir fyrir 

fiskiðnaðinn á Íslandi. Síðan þá hefur félagið alltaf lagt mikla áherslu á nýsköpun, sem hefur 

spilað megin hlutverk í vexti félagsins. Árlega leggur Marel u.þ.b. 6% af heildartekjum sínum í 

nýsköpun sem hefur skapað töluvert af hátæknilausnum. Nýsköpunin er af mörgum toga, allt frá 

byltingarkenndum endurbótum á vörum til uppfærslu á hönnun til viðbóta við núverandi vélar og 

kerfi. Marel smíðar búnað sem er samkeppnishæfur og uppfyllir margs konar þarfir í nánu 

samstarfi við viðskiptavini og starfsmenn. Árið 2019 kynnti Marel meira en 30 tækninýjungar, 

þar af voru 20 nýjungar kynntar fyrir kjötiðnaðinn (2020a).  
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4.2. Vaxtarmarkmið 

Á árunum 2017-2026 hefur Marel sett sér það markmið að auka tekjur árlega um 12%. 

Tekjuvexti skal náð með náttúrulegum vexti markaðsins á markaði ásamt fjárfestingum í 

nýsköpun og markaðssókn. Náttúrulegur markaðsvöxtur myndast í gegnum vaxandi íbúafjölda í 

heiminum, þéttbýlismyndun og vaxandi millistétt. Með slíkri þróun verða framfarir í 

tæknilausnum, sem Marel er nú þegar með mikla sérfræðiþekkingu í. Skráning fyrirtækisins árið 

2019 í Euronext kauphöllinni í Amsterdam mun veita þeim aukinn aðgang að fjármagni sem 

hjálpar þeim enn frekar að vaxa. Yfirtökur munu einnig stuðla að því að settu 

tekjuvaxtarmarkmiði verði náð. Samkvæmt spá Marel munu yfirtökur styðja árlegan vöxt tekna 

um 5-7% (Marel, 2021).  

 

4.3. Helstu sameiningar og yfirtökur 

Yfirtökur hefur alltaf verið mikilvægur liður í vexti Marel. Marel hefur sameinast eða 

tekið yfir fyrirtæki á undanförnum árum í þeim tilgangi að útvíkka starfsemina.  

Á árinu 2016 yfirtók Marel félag að nafni Meat Processing Systems (MPS) en þessi kaup 

voru afgerandi fyrir inngöngu félagsins í kjötiðnaðinn. Lausnir Meat Processing Systems jók 

markaðshlutdeild Marel í kjötiðnaðinum til muna. Yfirtakan gerði Marel kleift að bjóða uppá 

lausnir í kjötiðnaðinum sem ná yfir alla framleiðslulínuna. Nú býður Marel upp á heildstæða 

þjónustu fyrir kjötiðnaðinn. Kaup Marel á Meat Processing Systems styrktu verulega 

markaðsstöðu Marel í Asíu (2018). 

Árið 2018 tók Marel yfir fyrirtækið MAJA (Maschinenfabrik Hermann Schill GmbH & 

Co. KG). Marel eignaðist einnig 100 prósent af hlutabréfum MAJA í tengdum fyrirtækjum í 

Frakklandi og Bandaríkjunum sem hluti af þessum viðskiptum. Þessi viðskipti samræmast því 

stefnumótandi markmiði Marel að verða alhliða þjónustuaðili háþróaðra matvælavinnslulausna. 

Þessi yfirtaka skipti miklu máli fyrir Marel þar sem hún styður við langtímamarkmið um vöxt og 

verðmætasköpun. Marel er að styrkja vöruframboð sitt og markaðsveru með nýstárlegu 

vöruframboði MAJA ásamt því að auka landfræðilega útbreiðslu (Marel, 2020a).  

Árið 2019 hóf Marel samstarf við Cedar Creek. Cedar Creek var stofnað árið 1999 með 

áherslu á sérhannaðar hugbúnaðarlausnir. Cedar Creek býr yfir sterkum tengslum við stærstu 

fyrirtæki innan kjöts- og alifuglaiðnaðarins í Ástralíu og Nýja Sjálandi. Með samstarfi við þessi 
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fyrirtæki er Marel að bæta tengingarnar sínar við framtíðar viðskiptavini í eyjaálfunni (Marel, 

2019) 

Árið 2019 keypti Marel 14.30% hlut í kanadíska félaginu Worximity. Á næstu árum mun 

Marel halda áfram að fjárfesta í félaginu þar til eignarhlutur Marel hefur náð 25%. Worximity 

býður upp á lausnir við greiningu gagna, sem er í samræmi við hugbúnaðarlausn Marels, Innova. 

Lausnir Worximity bæta hugbúnaðarlausnir sem Marel framleiðir, en Árni Oddur Þórðarson 

forstjóri Marel, telur samstarfið tækifæri til að knýja fram vöxt innan matvinnsluframleiðslu þar 

sem framleiðendur geta nýtt sér kraft gagna og greiningar til þess að bæta rekstur sinn enn frekar 

(Marel, 2020).  

Árið 2019 fjárfesti Marel 50% hlut í Curio. Curio var stofnað árið 2008 og kom inn á 

markað með nýjar aðferðir fyrir vinnslu á hvítum fiski. Fiskvinnslulausnir Curio bætir vöruúrval 

Marel og er því Marel einu skrefinu nær að verða fullbúin birgi innan fiskiðnaðarins. Curio er 

íslenskur framleiðandi fiskvinnsluvéla sem starfar að mestu á evrópska markaðnum með áherslu 

á Norðurlöndin og Bretland, og er árlegur tekjustraumur félagsins hátt í 10 milljónir evra (Marel, 

2020a).  

  

4.3.1. Viðskiptavild 

Í gegnum sameiningar og kaup á fyrirtækjum hefur Marel aukið óefnislegu eignirnar 

sínar gríðarlega. Yfirtakan á TREIF jók viðskiptavildina um 37.7 milljónir evra, yfirtakan á 

Cedar Creek jók viðskiptavildina um 0.2 milljónir evra og yfirtakan á MAJA jók viðskiptavildina 

um 2.6 milljónir evra. Á rekstrarárinu 2020 voru framkvæmd tvö virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavildinni. Prófin voru framkvæmd í lok fyrsta ársfjórðungs og í lok þriðja ársfjórðungs. 

Tilgangur prófanna var að athuga hvort áhrif heimsfaraldursins COVID-19 hafi haft áhrif á 

viðskiptavildina. Í báðum tilfellum kom í ljós að ekki þurfti að afskrifa viðskiptavildina umfram 

áætlaðar afskriftir og stendur þar með viðskiptavild Marel í 678.8 milljónum evra (Marel, 2021). 

 

4.4. Helstu vaxtarmöguleikar 

Þar sem kjötneysla eykst í þróunarlöndum, þá teljum við Afríku vera þá heimsálfu sem 

við sjáum mestu vaxtarmöguleikana fyrir Marel. Afríka er einn mest vaxtandi neytendamarkaður 

í heimi og er vöxtur í mannfjölda helsti drifkraftur vaxandi eftirspurnar innan heimsálfunnar. 
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Evrópusambandið telur að framleiðsla innviða í Afríku nái ekki að halda í takt við vaxandi 

eftirspurn eftir fæðu (Agriculture and Rural development, 2019). Síðustu ár hafa einkennst af 

talsverðum innflutningi því bændur ná ekki að mæta aukinni eftirspurn. Landbúnaður og fiskur 

hefur verið mikilvægur iðnaður fyrir Afríku sunnan við Sahara og mun halda því áfram 

samkvæmt horfum Evrópusambandsins. Afríka er þó mjög berskjaldað svæði. Náttúruhamfarir 

geta haft neikvæð áhrif  á bændur heimsálfunnar, en þá koma afleiðingarnar fram í skorti á 

afurðum. Horfur eru þó jákvæðar og mikið magn af fjármagni hefur verið bætt í hagkerfin Afríku 

með þeim tilgangi að hvetja fólk til frekari ræktunar á afurðum. Síðustu ár hafa einkennst af 

talsverðum innflutningi því bændur ná ekki að mæta eftirspurninni. Einnig hefur hvatning verið 

notuð til að koma fólki upp úr fátækt sem er í háu hlutfalli í Afríku miðað við aðrar heimsálfur 

(EU, 2019). 

 

5. Áhættuþættir 
Hér verður fjallað um þá helstu áhættuþætti sem við teljum að geti dregið úr 

vaxtamöguleikum Marel. 

 

5.1. Mistök í yfirtökum 

Yfirtökur hafa gegnt mikilvægu hlutverki í vaxtarstefnu Marel. Þó yfirtökur Marel hafi 

almennt gengið nokkuð vel geta mistök í yfirtökum í framtíðinni orðið félaginu dýrkeypt, enda 

getur reynst erfitt að samþætta ný fyrirtæki við reksturinn. Næstum öll fyrirtækin sem keypt hafa 

verið eru einkafyrirtæki og hafa því einstaka og ólíka menningu. Yfirtökum fylgir útvíkkun á 

nýjum markaðssvæðum með ófyrirséðri áhættu og í því getur m.a. falist pólitísk áhætta. 

Fyrirtækinu gæti yfirsést stórir áhættuþættir á þessum mörkuðum. Þó Marel hafi skilgreindar 

reglur í sínum yfirtökum, þá getur öll möguleg hætta frá yfirtökum haft verulega neikvæð áhrif á 

rekstur Marel.  

 

5.2. Gervikjöt 

 Neysla á gervikjöti hefur aukist umtalsvert á undanförnum árum. Aukin eftirspurn og 

hagkvæmari framleiðsla á gervikjöti gæti dregið úr neyslu dýrakjöts. Vegna hærra kolefnisspors 

er hættan á vexti eftirspurnar eftir gervikjöti meiri en fyrir alifugla og fisk. Ef eftirspurn eftir 
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kjöti minnkar vegna breyttra lífshátta fólks gæti það ógnað eftirspurn eftir vörum Marel. Marel er 

í stöðugri vöruþróun og fylgist vel með þróun gervikjöts. Marel hefur spornað við þessari áhættu 

með samstarfi við Beyond Meat. Beyond Meat sérhæfir sig í framleiðslu á gervikjöti sem kemur 

frá plöntum.   

 

5.3. Samkeppnisaðilar 

Marel hefur sterka stöðu á mörkuðum þar sem krafist er hátæknibúnaðar til 

matvælavinnslu. Marel er eitt fárra fyrirtækja sem starfar í þremur matvinnsluiðngreinum. Flest 

fyrirtæki starfa einungis í einum iðnaði eða í sérstökum hluta matvælaframleiðsluferlisins. 

Fjölbreytt þjónustuframboð veitir Marel talsvert sterkari markaðsstöðu inn á nýmörkuðum. Þrátt 

fyrir sterka markaðsstöðu Marel er þó hætta á því að nýir samkeppnisaðilar komi inn á 

markaðinn með nýja og þróaða matvinnslutækni sem gæti ógnað markaðsstöðu Marel. Við 

teljum mestu hættu vera frá nýjum aðilum á mörkuðum í Asíu.  

 

5.4. Aukin áhersla neytenda og fjárfesta á matvælaöryggi og sjálfbærni 

Marel stuðlar að jákvæðum umhverfisáhrifum og umhverfisvernd með skilvirkri nýtingu 

hráefnis í framleiðslulínunni. Nýsköpun snýr að því að þróa stöðugt nýjar aðferðir til að auka 

uppskeru og draga úr sóun í matvælaframleiðslu. Í dag standa fyrirtæki frammi fyrir töluverðum 

þrýstingi frá neytendum og fjárfestum um að starfa á sjálfbæran, umhverfisvænan og 

samfélagslega ábyrgan hátt. Fjárfestar og neytendur kjósa fyrirtæki sem starfa á sjálfbæran og 

siðferðislegan hátt. Við teljum að sívaxandi kröfur frá neytendum og fjárfestum um aukið 

matvælaöryggi og sjálfbærni frá neytendum og fjárfestum geti haft neikvæð áhrif á rekstur 

Marel.  

 

5.5. Tengslanet á nýmörkuðum 

Alifugla-, kjöt- og fiskvinnslufyrirtæki þurfa birgja með gott orðspor og getu til að geta 

framleitt og afgreitt hágæðavörur og þjónustu í matvinnslulausnum. Þegar Marel fer í yfirtökur á 

nýmörkuðum, þá hafa alifugla-, kjöt- og fiskvinnslufyrirtæki á viðkomandi mörkuðum komið á 

fót sambandi og unnið með matvinnslulausnir frá öðrum fyrirtækjum en Marel. Marel hefur þá 

mögulega ekki nauðsynleg tengsl inná þessa markaði sem önnur fyrirtæki kunna að hafa. Allar 
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ógnir sem snúa að tengslaneti samkeppnisaðila á nýmörkuðum teljum við geta haft neikvæð áhrif 

á Marel (2021). 

 

5.6. Útlánsáhætta 

Marel er viðkvæmt fyrir að tapa viðskiptakröfum eins og önnur fyrirtæki. Þegar Marel 

vex hratt og bætir sífellt við sig nýjum viðskiptavinum þá vex áhættan á því að fyrirtækið tapi 

viðskiptakröfum. Marel gerir markvisst ráðstafanir til að sporna við þessari hættu. Marel vinnur 

aðeins með fyrirtækjum sem eru fjárhagslega stöðug og með gott lánshæfi til að draga úr 

lánaáhættu (2021). 

 

5.7. Vaxtaáhætta 

Marel er viðkvæmt fyrir vaxtaáhættu þar sem félagið er að hluta til fjármagnað með 

skuldum. Verulegur hluti af útistandandi langtímaskuldum Marel er gefinn út á breytilegum 

vöxtum. Það myndar áhættu fyrir fyrirtækið þegar vextir á mörkuðum þar sem skuldabréfin eru 

gefin út breytast. Vaxtaáhættunni er stýrt af fyrirtækinu með því að festa vexti. Að auki tekur 

fyrirtækið lán á hluta skulda sinna á föstum vöxtum sem dregur úr þessari áhættu (Marel, 2021). 

 

5.8. Gengisáhætta 

Marel aflar tekna og stofnar til gjalda í mismunandi gjaldmiðlum. Fyrir vikið er 

fyrirtækið viðkvæmt fyrir gjaldeyrisáhættu sem getur haft áhrif á afkomu félagsins. Marel hefur 

aflað verulega tekna sinna í bandarískum dölum síðustu ár en fyrirtækið gerir upp í evrum. Þar af 

leiðandi getur það haft neikvæð áhrif á fyrirtækið t.d. þegar evran styrkist gagnvart 

Bandaríkjadal og leiðir til lægri tekna hjá Marel. Hvað íslensku krónuna varðar er Marel með 

hátt hlutfall í krónum en lágt hlutfall tekna sem þýðir að ef krónan styrkist gagnvart evrunni 

lækkar framlegð fyrirtækisins (Marel, 2021). 

 

6. Samkeppnisaðilar  
Hér verður fjallað um samkeppnisaðila Marel, sem verða síðar notaðir í til útreiknings í 

verðmati. 
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JBT er bandarískt fyrirtæki sem hannar og framleiðir lausnir fyrir vinnslu matvæla og er 

leiðandi á því sviði á alþjóðlegum markaði. Fyrirtækið sérhæfir sig í sjálfvirkum vélum sem 

mynda vinnslulausnir fyrir allskyns matvæli, allt frá fljótandi barnamauki til fisk- og kjötmetis. 

Grundvöllur farsældar JBT eru yfirburðir á notkun tækninýjunga á sviði hugbúnaðar- og 

vélaframleiðslu og yfirfærslu þeirra á matvinnsluiðnaðinn. 

Rekstrarárið 2019 var framúrskarandi hjá JBT og má þetta góða gengi rekja til 

svokallaðrar “Elevate“ stefnu sem hefur verið ríkjandi hjá félaginu á árabilinu 2015-2019. Sú 

stefna gengur út á að endurskipuleggja reksturinn með fjárfestingum í öflugum fyrirtækjum sem 

talið er að geti bætt eigin rekstur. Stefnan gengur einnig út á áherslur í öryggi matvæla, skilvirkni 

framleiðsluferla, ávöxtun og tillits til sjálfbærni- og umhverfismála. Félagið áætlar að 

heildartekjurnar fyrir rekstrarárið 2020 muni fara hátt í 2100 milljónir bandaríkjadollara (JBT 

Corporation, 2021). 

Alfa Laval er sænskt fyrirtæki á sviði matvinnsluvéla. Alfa sérhæfir sig í framleiðslu á 

lausnum fyrir þungiðnað á alþjóðlegum markaði. Þeir framleiða lausnir til að hita, kæla, aðskilja 

og flytja vörur á borð við olíu, vatn, drykkjarvörur og ýmis önnur matvæli. Meginforskot Alfa 

Laval á markaðnum er verkfræðileg þekking þeirra. Alfa leggur ríka áherslu á sjálfbærni- og 

umhverfismál og hafa sett inn í verkferla sína öll 17 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og ætla 

þeir að vinna eftir þeim. Félagið stefnir á að gera betur fyrir viðskiptavini sína hvað varðar 

orkunotkun og umhverfismál (Alfa Laval, e.d.). Undir stjórn forstjórans og framkvæmdarstjórans 

Tom Erixon voru rekstrartekjur á árinu 2020, 4097 milljónir evra.   

Middleby Corporation er bandarískt fyrirtæki sem er á meðal fyrirtækja í fararbroddi í 

matvælavinnslu. Middleby hannar og framleiðir vélar sem sjá um vinnslu, pökkun eða bakstur 

matvæla. Dæmi um vélar sem Middleby framleiðir eru kjötvinnsluvélar, bakstursfæribönd og 

pökkunarvélar. Félagið hefur yfir síðastliðin ár keypt mörg önnur vörumerki og er þar af leiðandi 

búið að vinna sér inn sterka stöðu á markaði. Á rekstrarárinu 2020 voru hreinar sölutekjur 

Middleby yfir 2 milljarðar evra, en nýlega kosinn forstjóri Timothy FitzGerald, segir vöxt 

fyrirtækisins hafa verið svo mikill vegna stefnumótandi ákvarðana sem teknar voru í árslok 2019 

(The Middleby Corporation, 2021). 

Bucher Industries er fyrirtæki sem hannar og framleiðir hagkvæmar, nýtískulegar og 

umhverfisvænar vélar og kerfi fyrir landbúnaðariðnaðinn. Bucher Industries hefur vaxið 
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gríðarlega á 200 árum og er nú með meira en 50 starfsstöðvar víða um Evrópu og Asíu. Stefna 

fyrirtækisins er að ná betri arðsemi og traustum efnahag með forystu í gegnum tæknilega og 

sterka markaðsstöðu ásamt strangri kostnaðarstjórnun (Bucher Industries, e.d.). Undir stjórn 

Jacques Sanche forstjóra voru rekstrartekjur á rekstrarárinu 2020 hjá Bucher Industries 2495 

milljónir evra samkvæmt ársreikning félagsins.  

Breska fyrirtækið Rotork PLC er einna stærst breskra fyrirtækja á sviði matvinnslu, sem 

einblínir einna mest á asíska markaðinn. Fyrirtækið skarar aðallega fram úr í flæðisstýringar 

verkfærum eins og hreyflum og lokum. Slík verkfæri má víða finna í vinnslu á jarðefnaeldsneyti, 

vatni og ýmsum lífrænum efnum. Stefna fyrirtækisins gengur út á að auka skilvirkni og minnka 

kolefnisútblástur. Í kjölfar yfirtöku Rotork á Fairchild Products fór Rotork að þróa snjallari 

lausnir sem bjóða upp á meiri sjálfvirkni í flæðisstýringu sem jók markaðshlutdeild fyrirtækisins 

á þeim markaði. Kevin Hostetler, forstjóri Rotork gaf út í yfirlýsingu að COVID-19 hafði haft 

töluverð áhrif á tekjur fyrirtækisins. Á árinu 2020 voru því tekjurnar einungis 695 milljónir evra 

(Joppen, 2018).  

 

7. Forsendur vaxtar 
Hér verður gert grein fyrir forsendum Marel til vaxtar á verðmats tímabilinu sem nær yfir 

5 ára, eða frá árinu 2021 til ársins 2026. Tímabil lokavirðisins mun þá hefjast í ársbyrjun 2027 

þar sem gert er ráð fyrir stöðugum vexti. 

 

7.1. Tekjuvöxtur 

Til að áætla framtíðar tekjuvöxt Marel ákváðum við að skipta upp rekstrareiningum til að fá 

skýrari mynd á tekjuframlagi hverrar einingar. Þessar þrjár rekstrareiningar eru alifuglar, kjöt og 

fiskur. Það er gert í ljósi þess að rekstrareiningarnar hafa sína eigin þróun og talið er að það muni 

halda áfram á þann hátt í framtíðinni. Alifuglaiðnaðurinn myndar stærsta hlutfall af tekjum Marel 

með 51% af tekjustraumi fyrirtækisins á rekstrarárinu 2020. Kjötiðnaðurinn stendur fyrir 34% 

prósent af tekjustraum Marels og fiskiðnaðurinn stendur fyrir 12% af tekju straumnum á árinu 

rekstrarárinu 2020 (Marel, 2020a).  Í okkar verðmati er gert ráð fyrir 0% tekjuvexti á 

rekstrareiningunni ‘annað’. Við gerum það í ljósi þess að við teljum þann þátt ekki vera einn af 

áhersluþáttum Marel. 
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Tafla 1: Tekjuvöxtur Marel á árabilinu 2017-2020 

Heimild: Ársreikningar Marel frá árunum 2017-2020 

 

Áberandi er hversu jafnt tekjur skiptast milli rekstrareininga félagsins á milli ára þrátt 

fyrir stórar yfirtökur síðastliðin ár. Því er ekki óeðlilegt að gera ráð fyrir að stöðuleiki verði í 

framtíðar tekjuskiptingu fyrirtækisins. Við teljum þetta tekjutap koma að mestu til af 

heimsfaraldri COVID-19. Við teljum að Marel muni ná að koma sér fljótt aftur á strik eftir 

COVID-19, og gerum ráð fyrir 7% línulegum tekjuvexti á árabilinu 2021-2026.  

 

7.2. EBITDA sem hlutfall af tekjum 

Undanfarin ár hefur EBITDA sem hlutfall af tekjum verið stöðugt. Hlutfallið hefur verið í 

kringum 18% á síðastliðnum 4 árum og hefur þessu hlutfalli verið spáð hækkun í kjölfar betri 

tíma að loknu COVID-19 af stjórnendum (Narfi Þorsteinn Snorrason, munnleg heimild, 18. 

janúar 2020). Aðhaldsaðgerðir ársins 2020 skiluðu 17.17% hlutfalli á erfiðum tímum en við 

teljum að framtíðarvöxtur Marel mun skila sér í hærra EBITDA hlutfalli þegar velta fer að aukast 

aftur í kjölfar þess að markaðir taka við sér að nýju. Að því gefnu verður ákveðið að 

vaxtarhlutfall EBITDA af tekjum sé 18.50%.  

 
Tafla 2: Breyting í EBITDA á milli ára 

 
Heimild: Ársreikningar Marel frá 2017-2020 
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7.3. Fjárfestingarútgjöld 

Fjárfestingarútgjöld (e. capital expenditure, CAPEX) Marel hefur verið stöðug á síðastliðnum 

árum þrátt fyrir tekjuvöxt áranna 2017 til 2018. Marel telur vöxt á markaði ekki verða línulegan í 

framtíðinni, heldur fer hann eftir tækifærum sem skapast á markaði hverju sinni (Narfi Þorsteinn 

Snorrason, munnleg heimild, 18. janúar 2020). Það er trú okkar að samhliða jöfnum 7% 

tekjuvexti munu yfirtökum fækka á næstu árum sem veldur því að fjárfestingarútgjöld sem 

hlutfall af tekjum minnki töluvert á tímabilinu 2021-2026, og verði 3.50%. Árið 2020 varð þó 

talsverð hlutfallsleg aukning á fjárfestingarútgjöldum. Við teljum að þessi auknu hlutfallslegu 

fjárfestingarútgjöld komu í kjölfar þess að Marel hefur þurft að fjárfesta töluvert meira í 

innviðum og rekstrarkostnað í yfirtökum og einnig til að sporna við áhrifum COVID-19 á sama 

tíma og tekjur drógust saman.  

 
Tafla 3: Breytingar í fjárfestingarútgjöldum á milli ára 

 
Heimild: Ársreikningar Marel frá 2017-2020 

 

7.4. Afskriftir  

Í ársreikning Marel má sjá að afskriftir og fyrningar er sett undir sama hugtak (e. depreciation 

and amortization). Spá okkar gerir ráð fyrir að afskriftir muni vaxa um 3.75% á ári út 

spátímabilið og verða nokkru hærri en fjárfestingarútgjöld. Við teljum að hlutfall 

fjárfestingarútgjalda af tekjum muni lækka miðað við fyrri ár. Afskriftir Marel haldast í hendur 

við fjárfestingarútgjöld félagsins og er því hægt að sjá óstöðugleika í afskriftunum líka. Vegna 

tengingu afskriftanna við fjárfestingarútgjöldin var ákveðið að afskriftirnar vaxi því sem næst í 

takt við fjárfestingaútgjöld. 
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Tafla 4: Breytingar í afskriftum á milli ára 

 
Heimild: Ársreikningar Marel 2017-2020 

 

7.5. Breyting á hreinu veltufé 

Töluverð breyting hefur verið í hreinu veltufé (e. change in working capital) Marel á milli 

ára. Margar ástæður kunna að liggja að baki og hefur ekki verið gerð greining á ástæðum þessa 

breytileika í þessu verðmati. Þær kunna að tengjast stöðu bókhalds um áramót sem ber með sér 

undirbúning eða afleiðingar eftir yfirtökur eða stöðu skammtímaskulda hverju sinni sem erfitt er 

að gera grein fyrir. 

 
Tafla 5: Breytingar í veltufé á milli ára 

Heimild: Ársreikningar Marel 2017-2020 

 

Í verðmatinu er gert ráð fyrir að breyting á veltufé sé 5.60% aukning á ári og þannig að 

hreint veltufé ársins 2020 sem voru 44.1 milljónir evra og er sambærileg tala og meðaltal áranna 

2017 til 2020 sé lagt til grundvallar í verðmati en hækki síðan um 5.60% úr spátímann. Þannig er 

gert ráð fyrir að hreint veltufé hækki minna en velta. Ástæðan fyrir því er að spáin gerir ráð fyrir 

að Marel nái með tímanum að bæta innheimtu og hraða endurgreiðslu krafna og auka 

greiðslufrest hjá sínum birgjum eftir því sem félagið fótar sig betur á nýjum mörkuðum. 

 

7.6. Lokavirði 

 Marel er með starfsemi í yfir 140 löndum, og því var okkar mat að lokavirði skyldi 

ákvarðast af heimsþróun vergrar landsframleiðslu. Marel hefur starfsemi víðast hvar í heiminum 
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og leggur áherslu á að marka sér stöðu á helstu hagvaxtarsvæðum heimsins í framtíðinni. Þróun 

vergrar landsframleiðslu í heiminum hefur aukist um að meðaltali  2.30% á tímabilinu 1970-

2019. Lokavirði í okkar verðmati gerir ráð fyrir 2.30% tekjuvexti í lok spátímabilsins 

(Macrotrends, e.d.).   

 

8. Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 
Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar er mikilvægur þáttur í verðmati fyrirtækisins þar sem 

reiknaður er kostnaður heildarfjármagns félagsins. Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar (eigin fjár 

og lána) er þannig notaður til núvirðingar á frjálsu sjóðstreymi frá félaginu (e. free cash flow to 

firm, FCFF). Forsendur svo sem áhættulausir vextir og álag vegna markaðsáhættu eru á 

grundvelli þýska markaðsins. 

 

8.1. Tekjuskattur 

Marel er stórt fyrirtæki með alþjóðlegan vettvang. Þar sem fyrirtækið er með alþjóðlegan 

rekstur þá þarf Marel að borga skatta í fleiri löndum en einu. Samkvæmt bók Aswath Damodaran 

(2012) er þá æskilegt að nota jaðarskatthlutfallið sem fellur til þess lands sem fyrirtækið er skráð. 

Að því gefnu var ákveðið að nota jaðarskatthlutfallið á Íslandi, sem er 20%.  

 

8.2. Kostnaður eigin fjár  

Kostnaður eigin fjár (e. cost of equity) er grundvallaratriði til að reikna út vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar. Við greiningu kostnaðar eigin fjár er stuðst við ríkisskuldabréf Þýskalands 

til 10 ára, á grunni evra sem áhættulausa vexti. Ávöxtunarkrafa þeirra bréfa eru -0.288%.  

Betagildi, b, Marel er 1.1. Það er reiknað út með aðferð upp-niður betu sem samanstendur 

af 5 fyrirtækjum, áðurnefndum samkeppnisaðilum Marel : (1) John Bean Technologies, (2) Alfa 

Laval, (3) The Middleby Corportation, (4) Bucher Industries og (5) Rotork PLC. Þessi fyrirtæki 

eru öll sambærileg Marel þegar það kemur að stærð og rekstri, sem var grunnurinn fyrir valinu á 

þeim. Saman mynda þessi fyrirtæki afvegað betagildi upp á 0.66. 

Næst er skuldahlutfall Marel fundið. Það sem var notað við útreikning og er það hlutfall 

89.3%. Betagildi Marel er skilgreint sem hér segir: 
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1.1	 = 	 (0.66	 ∗ 	 (1	 +	(1 − 20%)) 	∗ 	89.3%) 
 

Vextir markaðar fyrir útreikninga voru einnig fundnir á grundvelli þýska markaðsins í 

desember 2020 og voru þeir 7.42%. Þegar ofangreindar forsendur eru settar inn í 

fjármunaverðlíkanið (sjá viðauka 1, jafna 7), verður niðurstaðan sú að kostnaður eigin fjár er 

8.27%. Það verður notað til útreikningsútreikninga á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar.  

 

8.27%	 = 	−0.29%	 + 	1.11 ∗ 	(	7.42%	 −	(−0.29%) 
 

Tafla 6: Kostnaður eigin fjár 

 

Heimild: Höfundar 

 

8.3. Fjármagnskostnaður 

Fjármagnskostnaður (e. cost of capital) er hinn megin þátturinn við útreikning á vegnu 

meðaltal fjármagnskostnaðar. Fjármagnskostnaður Marel er samsetning af áhættulausu 

vöxtunum eða -0.29% eins og kom fram í útreikningum fjármunaverðlíkaninu ásamt heildar 

álagi markaðshlutafjár (e. total equity risk premium, ERP). Álag vegna eigin fjár áhættu 

samanstendur af vanefndaálagi á ríkisbréfum Þýskalands ásamt landsáhættu, og er álagið 4.72%. 

Þegar þessar forsendur eru settar inn í jöfnu fjármagnskostnaðar (sjá viðauka 1) verða 

niðurstöðurnar 4.43% eins og sjá má í töflu 3 hér að neðan. Þessi niðurstaða verður því notuð við 

útreikning á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar.  
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Tafla 7: Fjármagnskostnaður 

 
 

 

 

 

Heimild: Höfundar 

 

8.4. Niðurstaða vegins meðaltals fjármagnskostnaðar  

Við útreikning vegins meðaltals fjármagnskostnaðar þarf að líta til kostnaðar eigin fjár 

sem er 8.27% ásamt fjármagnskostnað, sem er 4.43% eins og kom fram hér að ofan. Við 

útreikning vegins meðaltals fjármagnskostnaðar er einnig stuðst við markaðsvirði eigin fjár og 

skulda ásamt tekjuskatti, sem sýnt er í töflu 8. Þegar ofangreindar forsendur eru settar inn í jöfnu 

vegins meðaltals fjármagnskostnaðar verður niðurstaðan 8.24%. Sú niðurstaða verður notuð sem 

grunnur til núvirðingar í verðmatinu okkar. 

 

8.24%	 = 	8.27% ∗	(
25.702

25.702	 + 	232.90) 		+ (	4.43%	 ∗ 	(
232.90

25.702	 + 	232.90) 	∗ 	 (1 − 20%)) 

 

 
Tafla 8: Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 

 
 

Heimild: Höfundar 
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9. Verðmat á Marel 
Hér verður framkvæmt verðmat á Marel. Til að komast að niðurstöðu verðmats er notast 

við núvirðisaðferðina. Núvirðismatið miðar við árslok rekstrarársins 2020 með spá frá 2021 til 

2026. Fyrst verður gerð grunnspá og til viðbótar gerð tvö frávik frá grunnspánni sem eru besta 

sviðsmynd og versta sviðsmynd þar sem forsendum verður breytt eins og komið verður að síðar. 

Loks verður gerð næmni- og kennitölugreining. 

 

9.1. Frjálst sjóðstreymi - Grunnspá 

Eftirfarandi forsendur lágu til grundvallar þegar grunnspáin var gerð:  

Horft er til tekjuvaxtar breytingu félagsins á tímabilinu 2017-2020. Þar kemur í ljós að tekjur 

Marel hafa verið í stöðugum vexti síðastliðin ár, að undanskildu árinu 2020. Þar var tekjuvöxtur 

fyrirtækisins neikvæður og skýrist það vegna heimsfaraldursins COVID-19 og er hér litið svo á 

sem 2020 sé ekki marktækur mælikvarði á þróun veltu næstu árin (Marel, 2021). Við teljum að 

Marel nái sér fljótt á strik og gerum við því ráð fyrir 7% árlegum vexti tekna á spátímabilinu. 

 Hlutfall EBITDA framlegðar af tekjum undanfarin ár hefur verið stöðugt og náði 

hlutfallið hæst 18.50% árið 2017 en fór niður í 17.20% árið 2019. Það er mat stjórnenda Marel 

að vegna hagkvæmni stærðar og aukningu í skilvirkni félagsins muni EBITDA hlutfall vaxa á 

næstu árum (Narfi Þorsteinn Snorrason, munnleg heimild, 18. janúar 2020). Í þessu verðmati er 

gert ráð fyrir stöðugu 18.50% hlutfalli út spátímann þar sem óvarlegt er talið að það fari yfir 

hlutfall ársins 2019.  

Fjárfestingarútgjöld sem hlutfall af tekjum getur verið erfitt að áætla og eru þau háð 

þróun og vexti félagsins á komandi árum. Við teljum að draga muni úr yfirtökum á spátímabilinu 

miðað við það sem hefur verið undanfarin ár í ljósi þess að Marel hefur nú þegar náð stöðu á 

mikilvægum mörkuðum. Við teljum að Marel muni leita leiða við að stækka fyrirliggjandi 

framleiðslueiningar og ná fram hagræðingu í þeim sem sést í EBITDA hlutfalli. Því er hér gert 

ráð fyrir að fjárfestingarútgjöld sem hlutfall af tekjum verði fast 3.50% á spátímabilinu sem er 

umtalsverð lækkun frá fyrri árum. Vera má að eitthvað flökti á milli ára en ekki eru forsendur til 

að leggja mat á slíkt flökt í þessu verðmati. 

Okkar spá gerir ráð fyrir að afskriftir muni vaxa um 3.75% á ári út spátímabilið og verða 

á þeim tíma nokkru hærri en fjárfestingarútgjöld sem skýrist af því að hlutfall 
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fjárfestingarútgjalda muni í spánni lækka miðað við fyrri ár. Afskriftir vegna fjárfestinga er spáð 

út spátímabilið með því að miða við afskriftir ársins 2020 og reikna inn 3.75% árlegan vöxt sem 

ætlað er að mæta fjárfestingum á spátímabilinu. 

Erfitt er að leggja mat á þróun hreins veltufjár í þessu verðmati. Árleg veltuaukning á 

spátímabilinu eru 7%, í þessu verðmati er gert ráð fyrir að fjárbinding í hreinu veltufé muni 

aukast með aukinni veltu en þó ekki eins mikið eða um 5.60% þar sem gert er ráð fyrir að betri 

fjárhagsskipan fáist með vaxandi veltu og veltuféð vaxi þannig minna en velta. Meginforsendan 

er þannig að hreint veltufé muni ekki minnka og ekki vaxa umfram veltu en nákvæm útleiðsla á 

5.6% hlutfallinu er því miður erfitt að styðja með tölulegum rökum enda veruleg óvissa um þetta 

hlutfall. 

Eins og greint var frá í kafla 7 er reiknað 8.24% vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar við 

útreikning verðmatsins. Lokavirði var fundið út með því að reikna með 2.30% tekjuvexti í lok 

spátímabilsins. Við mat á framtíðarvexti er stuðst við þróun vergrar landsframleiðslu í heiminum 

þar sem árleg aukning frá árinu 1970 hefur að meðaltali verið 2.30% (Macrotrends, e.d.). Á töflu 

9 má sjá samantekt á forsendum grunnspár á spátímabili ásamt áætlaðri þróun helstu lykilstærða 

vermatsins: 

 
Tafla 9: Forsendur og frjálst sjóðstreymi, grunnspá 
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Heimilld: Höfundar/ ársreikningur Marel 2020 

 

Verð á hlut má síðan sjá í töflu 10. Heildar núvirt verðmæti rekstrar er þannig 4.910,39 

milljón evrur. Þegar 286 milljón evrur nettó vaxtaberandi skuldir hafa verið dregnar frá heildar 

virði, situr eftir verðmæti hlutafjár sem eru 4.624.39 milljón evrur. Útgefið hlutafé í árslok 2020 

voru 771.01 milljónir hlutir og því er áætlað gengi hlutafjárins sé 6.00 evrur á hlut. 

 
Tafla 10: Fyrirséð frjálst sjóðstreymi 

 

Heimild: Höfundar/ ársreikningur Marel 2020 

 

9.1.1. Næmnigreining  

Næmnigreining reiknar út breytingu á reiknuðu gengi hlutabréfa með því að aðlaga 

áætlaða matsþætti(Aswath Damodaran, 2012). Tölurnar sem notaðar eru í verðgreiningu í frjálsa 

sjóðstreyminu eru byggðar á áætlunum og gefnum forsendum þegar það kemur að framtíðar 

sjóðstreymi Marel. Því er mikilvægt að leggja fyrir næmnigreiningu sem sýnir fram á breytingar 

á verði á hlut, þegar forsendum er breytt. Þeir þættir sem við notuðum í næmnigreiningunni eru 

vegið meðaltal ávöxtunar og áætlað lokavirði Marel.  

 
Tafla 11: Næmnigreining 

Heimild: Höfundar 
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Í töflu 11 má sjá að breytingar í gildum vegins meðaltals fjárnagnskostnaðar og lokavirði 

hafa mikil áhrif á markaðsvirði hlutar á Marel. Ef vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar er haldið 

stöðugu 8.24%, má sjá 4.20% hækkun á verð á hlut þegar lokavirði er hækkað frá 2.30% í 

2.55%. Ef lokavirði er haldið stöðugu 2.30%, þá lækkar markaðsvirði hlutar um 3.50% þegar 

vegið meðaltal ávöxtunar hækkar frá 8.24% í 8.49%.  

Þessar niðurstöður segja til um það að markaðsvirði hlutar á Marel í verðmats 

niðurstöðum okkar er viðkvæmara fyrir breytingu í lokavirði heldur en breytingu í vegnu 

meðaltali fjármagnskostnaðar. 

 

9.2. Frjálst sjóðstreymi – Besta sviðsmynd 

Í bestu sviðsmynd er gert ráð fyrir að tekjuvöxtur verði 7% á árinu 2021 en frá og með 

2022 verði hann 12% á ári með yfirtökum og innri vexti. Stjórnendur Marel telja að slík 

tekjuaukning orsakist af breytingu við vinnslu matvæla í kjölfar COVID-19. Verksmiðjur þurftu 

tímabundið að fækka starfsfólki og leita til sjálfvirkra matvinnslulausna vegna heimsfaraldursins. 

Erfitt reyndist svo að fá mannafla við störf aftur innan verksmiðja. Ef þessar tímabundnu 

breytingar reynast varanlegar, veldur það gríðarlegri tekjuaukningu hjá Marel (munnleg heimild, 

11. maí 2021). Yfirtökur ganga þannig vel og því tekst félaginu að halda EBITDA í sama 

hlutfalli og í grunnspá þrátt fyrir tekjuvöxt. Besta sviðsmynd gerir þannig ráð fyrir hagstæðum 

markaðsaðstæðum, velgengni í þróun nýrra lausna þar sem félaginu tekst að halda forskoti sínu á 

samkeppnisaðila sína og stöðu á markaði. Eins gerir sviðsmyndin ráð fyrir að sókn á nýja 

markaði eins og Afríku gengi vel. Til að standa undir þessum vexti teljum við að 

fjárfestingarútgjöld Marel muni aukast töluvert frá grunnspá og verði 6.40% af veltu. Í þessari 

sviðsmynd er líka gert ráð fyrir að ófyrirséð áföll á markaði séu lítilvæg og hafi afar lítil áhrif á 

rekstur Marel og samþætting nýrra yfirtekna fyrirtækja gangi vel. Ekki er gert ráð fyrir breytingu 

á hreinu veltufé frá grunnspá. 
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Tafla 12: Frjálst sjóðstreymi – Besta sviðsmynd 

Heimild: Höfundar 

 

Verð á hlut má síðan sjá í töflu 13. Heildar núvirt verðmæti rekstrar er þannig 6.178.98 

milljón evrur. Þegar 286 milljón evrur nettó vaxtaberandi skuldir hafa verið dregnar frá heildar 

virði situr eftir verðmæti hlutafjár sem eru 5.892.98 milljón evrur. Útgefið hlutafé í árslok 2020 

voru 771.01 milljónir hlutir og því er áætlað gengi hlutafjárins í bestu sviðsmynd 7.64 evrur á 

hlut. 
Tafla 13: Niðurstaða bestu sviðsmyndar 

 
Heimild: Höfundar 

 

9.3. Frjálst sjóðstreymi - Versta sviðsmynd 

Í versta tilfelli er gert ráð fyrir að tekjuvöxtur verði 7% á árinu 2021 en frá og með 2022 

verði vöxturinn 2% á ári. Hér er gert ráð fyrir að vöxtur markaðar sé minni en á horfðist sem 
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dregur úr töluvert úr vexti tekna. Lækkandi tekjuvöxtur kann að koma til vegna samdráttar í 

eftirspurn eða aukinnar samkeppni á markaði. Stjórnendur Marel telja að slíkur tekjusamdráttur 

gæti orsakast af breytingum í neyslumynnstri á gervikjöti. Neyslumynstri neytenda er oft hægt að 

lýsa sem hjarðnæmi og því er hætta á að stór hópur fólks ýtir undir breytingar í neyslumynstri 

annarra. Það getur haft gríðarleg áhrif á matvælaframleiðendur. Aðeins smávægilegar breytingar 

í neyslumynstri hjá hópi fólks, er nóg til þess að hafa gríðarlega neikvæð áhrif á viðskiptavini 

Marel (munnleg heimild, 11. maí 2021). Við teljum að EBITDA sem hlutfall af tekjum lækki og 

verði 16.50%. Það kemur til af því að Marel þarf að lækka verð til að mæta aukinni samkeppni 

og yfirtekin fyrirtæki skila ekki þeim ávinningi sem ætlast var til. Framlegðarlækkun er þá mætt 

með því að draga úr fjárfestingarútgjöldum og teljum við því að fjárfestingarútgjöld sem hlutfall 

af tekjum lækki töluvert og verði einungis 2.50% hlutfall af tekjuvexti. Afskriftarvöxtur lækkar 

lítillega frá grunnspá og fer niður í 2.75%.  

 
Tafla 14: Frjálst sjóðstreymi - Versta sviðsmynd 

 
Heimild: Höfundar 

 

Verð á hlut má síðan sjá í töflu 15. Heildar núvirt verðmæti rekstrar er þannig 3.753.43 

milljón evrur. Þegar 286 milljón evrur nettó vaxtaberandi skuldir hafa verið dregnar frá heildar 

virði situr eftir verðmæti hlutafjár sem eru 3.467.43 milljón evrur. Útgefið hlutafé í árslok 2020 

voru 771.01 milljónir hlutir og því er áætlað gengi hlutafjárins í verstu sviðsmynd verði 4.05 

evrur á hlut. 
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Tafla 15: Niðurstaða verstu sviðsmyndarinnar 

 
Heimild: Höfundar 

 

9.4. Kennitölugreining 

Kennitölugreining (e. relative valuation) er hægt að framkvæma og túlka á margskonar 

hátt. Við höfum ákveðið að reikna margfeldi Marel miðað við rekstrarárið 2020 og bera það 

saman við út reiknuð meðaltöl samanburðarfyrirtækja. Við völdum að bera Marel saman við 

John Bean Technologies, Rotork PLC, Bucher Industries, Alfa Laval og The Middleby 

Corporation. Þessi fyrirtæki starfa í svipuðum iðnaði og Marel ásamt því að vera svipuð af stærð 

og því notum við þau til samanburðar til að sjá verðlagningu hlutabréfa Marel.  

 
Tafla 16: Kennitölugreining  

 
Heimild: Höfundar/ Ásreikningar samanburðar fyrir rekstrarárið 2020 

 

Þessar niðurstöður sýna fram á það að hlutabréf Marel eru á yfirverði ef borin eru saman 

margfeldi þess við samanburðarfyrirtæki. Til dæmis er margfeldismeðaltal Markaðsvirði / 

EBITA á Marel 14.94, 20% hærra en margfeldis meðaltal samanburðarfyrirtækja. Mikilvægt er 
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þó að nefna að fyrirtækin sem voru valin til samanburðar eru öll á alþjóðlegum markaði og geta 

því niðurstöðurnar breyst ef íslensk fyrirtæki væru notuð til samanburðar. 

 

10. Niðurstöður 
 Tilgangur verðmatsins var að skoða hvort fræðilegar verðmatsaðferðir og þær forsendur sem 

við gengum út frá, endurspeglaði markaðsvirði eins hlutar Marel við árslok 2020. Sú niðurstaða 

myndi svo segja til um það hvort fyrirtækið sé ofmetið eða vanmetið á markaði. 

Til þess að komast þeirri niðurstöðu var í upphafi verðmatsins fjallað almennt um Marel. 

Umfjöllunin leiddi það í ljós að helstu styrkleikar Marel er áhersla þeirra á fjárfestingar og 

nýsköpun. Fyrirtækið hefur samkeppnisforskot á keppinauta sína á þann hátt að þeir veita lausnir 

sem ná yfir næstum alla vinnslulínuna. Þar næst var fjallað um COVID-19 og greint frá þeim 

áhrifum sem heimsfaraldurinn hafði á Marel. COVID-19 hafði fljótt áhrif á rekstur Marel þar 

sem þeir hafa stórar starfsstöðvar í Kína. Marel þurfti að aðlagast með tímabundnum breytingum 

á starfsstöðum og breyttum rekstrar áherslum.  

Í kjölfarið var gerð stefnumótandi greining um fyrirtækið. Greiningin leiddi það í ljós að 

helstu styrkleikar Marel er áherslan þeirra á fjárfestingar og nýsköpun. Fyrirtækið hefur 

samkeppnisforskot á keppinauta sína með því að veita lausnir sem ná yfir alla vinnslulínuna í 

alifuglum og kjöti. Marel hyggst bjóða upp á heildarlausnir í fiskiðnaðinum í framtíðinni sem 

gerir fyrirtækinu kleift að ná stærri markaðshlutdeild í þeirri grein. Þar var einnig greint frá því 

að markaðurinn sem Marel starfar á muni vaxa á næstu árum og að helstu framtíðarmöguleikar 

Marel sé að nýta sér þann vöxt. Skráning fyrirtækisins árið 2019 í Euronext kauphöllinni í 

Amsterdam mun veita þeim aukinn aðgang að fjármagni sem hjálpar þeim enn frekar að vaxa. 

Þar næst var greint frá áhættuþáttum Marel. Við teljum helsta áhættuþátt í rekstri Marel 

vera mistök í yfirtökum. Yfirtökum fylgir útvíkkun á nýjum markaðssvæðum með ófyrirséðri 

áhættu og í því getur m.a. falist pólitísk áhætta. Fyrirtækinu gæti yfirsést stórir áhættuþættir á 

þessum mörkuðum.  

Þá var greint frá helstu samkeppnisaðilum Marel. Þar komu fram upplýsingar um veltu 

fyrirtækjanna og þeim rekstrareiningum fyrirtækin sérhæfa sig í. 

Í kjölfarið var fjallað um vaxtarforsendur Marel. Í grunnspánni gerðum við ráð fyrir 

línulegum vexti tekna sem nam 7%, með EBITDA vöxt upp á 18.50. Fyrirspáð lokavirði var 
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2.30%, sem var grundvallað á þróun vegrar landsframleiðslu i heiminum á tímabilinu 1970-2019. 

Það var trú okkar að samhliða jöfnum 7% tekjuvexti myndu yfirtökur fækka á næstu árum sem 

veldur því að fjárfestingarútgjöld sem hlutfall af tekjum minnki töluvert á tímabilinu 2021-2026, 

og ákváðum við því að vöxturinn skyldi vera 3.50%. Þá var gert ráð fyrir því að afskriftir skyldu 

vaxa örlítið hraðar en fjárfestingarútgjöldin var því ákveðið að afskriftarvöxturinn yrði 3.75%. 

Loks ákváðum við að  breyting á hreinu veltufé skyldi vera 5.60%, en mikil óvissa ríkti við þá 

spá.  

Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar er einn mikilvægasti þáttur verðmatsins. Við 

útreikning þess var notast við jaðarskatthlutfall Íslands, sem er 20%. Kostnaður eign fjár var 

reiknað út með hætti fjármunaverðlíkansins og var sú niðurstaða 8.27%. Fjármagnskostnaðurinn 

reyndist vera 4.43% við útreikninga með áhættulausa vexti upp á -0.29% og álags vegna eigin 

fjár áhættu upp á 4.72%. Niðurstaða vegins meðtals fjármagnskosntaðar var því 8.24% og var 

það notað út vaxtatímabilið.  

Verðmatið var byggt á eftirfarandi forsendum: Gefnum vaxtarforsendum, útreiknuðu 

vegnu meðtali fjármagnskostnaðar og lokavirði sem grundvallaðist af meðal breytingu vergrar 

landsframleiðslu í heiminum. Niðurstöður afvaxtaða sjóðstreymislíkansins sýndu fram á það að 

hlutabréf Marel þann 31. desember 2020 var 6.00 evrur á hlut. Þessi niðurstaða gefur til kynna að 

hlutir Marel hafi verið vanmetnir, þar sem markaðsvirði hlutar við árslok 2020 var 5.04 evrur.  

Næmnigreining sýndi fram á hversu næmt hlutabréf úr grunnspá var fyrir breytingum í 

verðmatsforsendum. Breyturnar sem við notuðum til greiningar voru vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar og lokavirði. Í ljós kom að útreiknað verð hlutar í Marel er næmt fyrir bæði 

breytingum í vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar og lokavirði.  

Þegar niðurstöður úr grunnspá lágu fyrir, var sett fram besta og versta sviðsmynd. Þar 

gáfum við okkur breyttar vaxtarforsendur frá grunnspá og sáum hvaða áhrif það hafði á 

sjóðstreymi Marel.  

Loks var gerð kennitölugreining. Við kennitöluútreikning var notast við eftirfarandi 

hlutföll: markaðsvirði/EBITDA, markaðvirði/tekjur og V/H hlutfall. Við útreikning á 

greiningunni var stuðst við ársreikninga samkeppnisaðila. Niðurstöður kennitölugreiningar eru 

ólíkar niðurstöðu afvaxtaða sjóðstreymislíkansins, þar sem kennitölugreiningin gaf til kynna að 

Marel sé ofmetið á markaði miðað við samkeppnisaðila. 
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Viðauki A – Rekstrarreikningur 
Sögulegur rekstrarreikningur Marel á árunum 2017-2020 
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Viðauki B – Efnahagsreikningur 
Sögulegur efnahagsreikningur Marel á árunum 2017-2020 
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Viðauki C – Sundurliðuð kennitölugreining 
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Kennitölugreining á samkeppnisaðilum, milljónir EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Viðauki D – Jöfnur  
Jöfnur notaðar við útreikning verðmats 
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Jafna 1: Virði fyrirtækis. 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖	𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟𝑡æ𝑘𝑖𝑠 = 	>
𝐹𝐶𝐹𝐹!
(1 + 𝑔")

+
[𝐹𝐶𝐹𝐹#$"/(𝑔% 	− 	𝑔#)]#

(1 + 𝑔")#

!&#

!&"

 

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 

 
Jafna 2: Virði eigin fjár 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖	𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛	𝑓𝑗á𝑟	 = 	
𝐹𝐶𝐹𝐸"
𝐶' 	–	𝑔#

				 

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 
 

Jafna 3: Vegið meðaltal ávöxtunar 

𝑉𝑒𝑔𝑖ð	𝑚𝑒ð𝑎𝑙𝑡𝑎𝑙	á𝑣ö𝑥𝑡𝑢𝑛𝑎𝑛𝑎𝑟		 = 	
𝐸

𝑁𝐼𝐵𝐷	 + 	𝐸	 	∗ 	𝑟' +	
𝐷

𝑁𝐼𝐵𝐷	 + 	𝐸	 	∗ 	𝑟(	(1 − 𝑇)	 

 

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 

Þar sem:  

 E = eigin fjár  

 NIBD = hreinar vaxtaberandi skuldir  

 rE = kostnaður eigin fé  

 rD = kostnaður skuldar  

 

 
Jafna 4: Fjármunaverðlíkanið 

𝐸(𝑅)) 	= 	𝐸(𝑅)) 	= 	 𝑟* +	𝛽)[𝐸(𝑅+ − 𝑟*)] 

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 

 

Þar sem: 

 E(Ri) = vænt ávöxtun af eign i  

 rf = áhættulausir vextir  
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 bi = betagildi af eign i  

 E(Rm) = vænt ávöxtun vegna markaðsálags  

 
Jafna 5: Fjármagnskostnaður 

𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝑡𝑎𝑥	𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑑𝑒𝑏𝑡	 = 	𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥	𝑐𝑜𝑠𝑡	𝑜𝑓	𝑑𝑒𝑏𝑡	(1 − 𝑇𝑎𝑥	𝑟𝑎𝑡𝑒) 

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 

 
Jafna 6: Lokavirði fyrirtækis 

𝑉𝑖𝑟ð𝑖	𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟𝑡æ𝑘𝑖𝑠	 = 	>
𝐶𝐹!

(1 + 𝐶,)!
	+ 	

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	#	
(1 + 𝐶,)#

!&#

!&"

 

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 

 
 

Jafna 7: Hlutfall markaðsvirði/EBITDA 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴	

= 	
(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖	𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛	𝑓𝑗á𝑟	 − 	𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎𝑟	 − 	𝑟𝑒𝑖ð𝑢𝑓é)

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  

Heimild: Aswath Damodaran, 2012 

 

 

 

 

 

 


