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Uppgjör Nýherja hf. á fyrri árshelmingi 2008    
Helstu niðurstöður á fyrri árshelmingi 
 

• Ágæt afkoma af kjarnastarfsemi Nýherja og starfsemi Applicon erlendis, en afkoma af fjárfestingum í nýrri 

starfsemi undir væntingum 

• Sala á vöru og þjónustu nam 7.129 mkr ISK, þar af voru um 22% af starfsemi félagsins erlendis  

• EBITDA var 268 mkr, en var 302 mkr á fyrri árshelmingi 2007 

• Gengistap var 455  mkr á fyrri árshelmingi 

• Tap tímabilsins nam 432  mkr samanborið við 209 mkr hagnað á fyrri árshelmingi 2007 

 
Þórður Sverrisson, forstjóri: 
 
“Rekstur og afkoma af kjarnastarfsemi Nýherja var ágæt og einnig af starfsemi Applicon erlendis. Slök afkoma af 
fjarfestingum í nýrri starfsemi íþyngja rekstrinum, en áfram verður unnið að því að ná fram samlegð í núverandi og 
nýrri starfsemi innan Nýherja. EBITDA var lakari nú en á sama ársfjórðungi á síðasta ári, m.a. vegna tapreksturs 
einstakra eininga og talsverðrar gjaldfærslu á hugbúnaðarþróun. Lækkun á gengi íslensku krónunnar og háir vextir á 
Íslandi valda því einnig að afkoma félagsins er mun lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir.” 
 
 
Rekstrarniðurstaða á fyrri árshelmingi 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala á vöru og þjónustu nam rúmlega 7.129 mkr á fyrri hluta ársins, samanborið við 5.027 mkr á sama tímabili í fyrra, 
og hefur því aukist um 42% milli ára.  Tekjur á Íslandi námu 5.570 mkr en 1.559 mkr af starfsemi Nýherja erlendis. 
 
Laun og launatengd gjöld námu 2.919 mkr en voru 1.612 mkr fyrir sama tímabil í fyrra. Heildarfjöldi stöðugilda jókst á 
sama tíma úr 453 í 755. Með kaupum á TM Software og Markquardt & Partners í janúar á þessu ári fjölgaði 
starfsmönnum um nær 250 í samstæðunni.  
 
Rekstrarkostnaður var 836 mkr á fyrri hluta ársins en var 435 mkr á sama tíma í fyrra. Hagnaður fyrir afskriftir, 
fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 268 mkr á tímabilinu en var 302 mkr á sama tímabili í fyrra.  
 
Hrein fjármagnsgjöld voru 669 mkr í samanburði við 10 mkr í fjármagnstekjur á sama tímabili í fyrra. Aukningu á  
fjármagnsgjöldum má rekja til 32% lækkunar íslensku krónunnar á tímabilinu og meiri skuldsetningar félagsins vegna 
kaupa á félögum. Því varð 432 mkr tap á fyrri hluta ársins. Hagnaður á fyrri hluta ársins 2007 nam 209 mkr. 

Fyrir hluti ársins – Lykiltölur                                                                   
Upphæðir í þús ISK 
                         

 H1 2008 H1 2007 
Seldar vörur og þjónusta 7.129.210 5.026.660 
Vörunotkun og kostnaður við 
selda þjónustu 

-3.345.591 -2.736.250 

Vergur hagnaður 3.783.616 2.290.410 
Laun og launatengd gjöld -2.919.055 -1.611.930 
Rekstrarkostnaður -836.356 -434.580 
Rekstrarhagnaður (EBIT) 163.640 255.671 
Hrein fjármagnsgjöld -668.880 10.274 
Hagnaður fyrir tekjuskatt -505.240 265.945 
Tekjuskattur 72.920 -56.957 
Hagnaður (tap) ársins  -432.320 208.988 
EBITDA 268.371 301.778 
EBITDA hlutfall 3,8% 6,0% 
Heildarfjöldi stöðugilda 755 453 
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Heildareignir í lok tímabilsins voru 9.004 mkr samanborið við 5.661 mkr í lok síðasta árs, sem er aukning um 59%.  
 
Langtímaskuldir jukust úr 1.181 mkr um sl. áramót í í 2.573mkr í lok júní og skammtímaskuldir jukust úr 2.717 mkr í 
3.913 mkr á sama  tíma. Eigið fé í lok júní nam 2.517 mkr sem er 43% hækkun frá áramótum.  Hækkunin er til komin 
vegna  útgáfu á nýju hlutafé, en auk þess seldi Nýherji í apríl 3,4% af bréfum sem voru í eigu félagsins að fjárhæð 
198 mkr.  Tap frá áramótum kemur síðan til lækkunar á eigin fé. 
 
Rekstrarniðurstaða á öðrum ársfjórðungi 2008 
 

 
Sala á vöru og þjónustu nam rúmlega 3.756 mkr á öðrum ársfjórðungi, samanborið við 2.637 mkr á sama tímabili í 
fyrra. Sala hefur því aukist um 42%.  
 
Laun og launatengd gjöld námu 1.550 mkr en voru 851 mkr fyrir sama tímabil í fyrra. Heildarfjöldi stöðugilda jókst á 
sama tíma úr 453 í 755.  
 
Rekstrarkostnaður var 449 mkr á öðrum ársfjórðungi en var 230 mkr á sama tíma í fyrra. Hagnaður fyrir afskriftir, 
fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 123 mkr á tímabilinu en var 159 mkr á sama tímabili í fyrra.  
 
Hrein fjármagnsgjöld voru 156 mkr í samanburði við 6 mkr árið á undan. Því varð 91 mkr tap á starfseminni í 
fjórðungnum.  Hagnaður í öðrum ársfjórðungi í fyrra nam 104 mkr.   
 
 
 

Efnahagsreikningur – Lykiltölur                                                                                                    
Upphæðir í þús ISK 
 30.6 2008 31.12. 2007 

Fastafjármunir 5.175.268 2.363.717 

Veltufjármunir  3.828.890 3.297.573 

Eignir samtals 9.004.158 5.661.290 

   

Eigið fé  2.517.592 1.763.961 

Langtímaskuldir 2.573.407 1.180.633 

Skammtímaskuldir 3.913.159 2.716.696 

Eigið fé og skuldir samtals 9.004.158 5.661.290 

Fjórðungsyfirlit – Lykiltölur                                                                                                           Upphæðir í þús ISK 
                         
 F2 2008 F1 2008 F4 2007 F3 2007 F2 2007 

Seldar vörur og þjónusta 3.755.771 3.373.436 3.524.707 2.750.060 2.637.312 
Vörunotkun og kostnaður við 
selda þjónustu 

-1.775.323 -1.570.268 -1.975.244 -1.606.412 -1.428.510 

Vergur hagnaður 1.980.448 1.803.168 1,549.463 1.143.648 1.208.802 
Laun og launatengd gjöld -1.550.423 -1.368.632 -912.601  -770.371   -851.036 
Rekstrarkostnaður -448.803 -387.553 -485.899     -217.166     -230.002   
Rekstrarhagnaður (EBIT) 63.589 100.051 190.172 155.551 132.343 
Hrein fjármagnsgjöld -155.031 -513.849 -48.680 -57.492 -5.744 
Hagnaður fyrir tekjuskatt -91.442 -413.798 140.843 101.400 128.905 
Tekjuskattur 519 72.401 -22.509 -8.089 -24.849 
Hagnaður (tap)  -90.923 -341.397 117.631 93.311 104.056 
EBITDA 123.080 145.291 220.400 184.368 156.664 
EBITDA hlutfall 3,3% 4,3% 6,3% 6,7% 5,9% 
Heildarfjöldi stöðugilda 755 734 482 464 453 



Uppgjör Nýherja á fyrri árshelmingi 2008  
 

Yfirlit yfir rekstur 
Rekstur kjarnastarfsemi Nýherja gekk vel í ársfjórðungnum og voru tekjur og afkoma móðurfélags Nýherja í takt við 
áætlanir í öðrum ársfjórðungi. Ágætur uppgangur er í ráðgjöf, hýsingarþjónustu og samþættum lausnum sem stuðla 
að auknu hagræði og meiri framleiðni fyrir viðskiptavini. Þá hefur sala á tölvukerfum til fyrirtækja verið mikil.  
 
Rekstur og verkefnastaða Applicon A/S í Danmörku er  traust og afkoma mjög góð á árinu. Verkefnastaða Applicon 
AB í Svíþjóð er góð eftir kaup á félaginu Marquardt & Partners AB og annast  fyrirtækið nú fjölþætt verkefni fyrir 
fjármálafyrirtæki í Svíþjóð. Afkoma  Applicon ehf. á Íslandi er hins vegar undir áætlun á árinu. 
 
Nýherji hefur nú gengið frá kaupum á yfir 99% hlutafjár í TM Software hf., en samningur um kaup á meirihluta 
hlutafjár var undirritaður í janúarmánuði. Afkoma TM Software hefur verið undir áætlunum vegna mikils 
fjármagnskostnaðar og slakrar afkomu af rekstrarþjónustu, en hugbúnaðarþjónusta félagsins skilaði jákvæðri afkomu 
á sama tíma. 
 
ParX ehf. viðskiptaráðgjöf hefur gengið vel á öðrum ársfjórðungi, en félagið hefur komið að fjölmörgum  
stefnumótunar- og hagræðingarverkefnum hjá stærri félögum landsins á undanförnum misserum,  og náð fram 
miklum ávinningi fyrir sína viðskiptavini með vandaðri ráðgjöf. 
 
Dansupport A/S í Danmörku var rekið með meiri halla en áætlun gerði ráð fyrir. Nýr framkvæmdastjóri með mikla 
reynslu af stjórnun upplýsingatæknifyrirtækja hefur nú tekið til starfa hjá Dansupport og er unnið samkvæmt áætlun 
um að bæta reksturinn á seinni hluta ársins.  
 
Nýherji hefur vaxið og tekið miklum breytingum á rúmu ári og  mörg fyrirtæki hafa bæst í samstæðuna. Unnið hefur 
verið að því að samhæfa starfsemi einstakra félaga og deilda. Viðfangsefni á þriðja ársfjórðungi verður að auka 
samlegð í rekstri og ná fram vaxandi arðsemi af þeim fjárfestingum, sem gerðar hafa verið í nýjum fyrirtækjum á liðnu 
ári. 
 
Horfur 
Rekstrarhorfur fyrir starfsemi Nýherja erlendis eru ágætar á síðari árshelmingi, en þar starfa um 180 af 755 
starfsmönnum samstæðunnar. Kjarnastarfsemi félagsins hérlendis er traust og samlegðarmöguleikar miklir við nýja 
starfsemi. Hins vegar er vandasamt að segja fyrir um eftirspurn á markaði hérlendis á síðari árshelmingi í ljósi 
almennrar efnahagsóvissu innanlands. 
 
Samþykkt árshlutareiknings. 
 
Árshlutareikningur fyrir fyrri árshelming 2008 fyrir Nýherja hf. var samþykktur á stjórnarfundi 18. júlí.  
Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial Reporting 
Standards). 
 
Fjárhagsdagatal fyrir 2008 
Áætluð birting árshlutauppgjörs fyrir árið 2008. 
 
Þriðji ársfjórðungur   17. október 2008 
Fjórði ársfjórðungur   23. janúar 2009 
Aðalfundur Nýherja 2009  6. febrúar 2009    
 
Nánari upplýsingar 
Nánari upplýsingar veitir: 
Þórður Sverrisson, forstjóri Nýherja, í síma +354 893 3630. 
 
 
Nýherji hf.  
Hlutverk Nýherja hf. er að skapa viðskiptavinum sínum virðisauka með þekkingu starfsmanna á upplýsingatækni, 
rekstri fyrirtækja og þörfum viðskiptavina. Nýherji býður fyrsta flokks ráðgjöf og fagþjónustu á sviði upplýsingatækni 
og vandaðan tölvu-, skrifstofu- og hugbúnað ásamt traustri tækni- og rekstrarþjónustu. Félög Nýherja samstæðunnar 
eru 20 bæði hér heima og erlendis og voru stöðugildi í lok júní 755. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í Kauphöll Íslands. 
 
Stjórn Nýherja: Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur Jóh. Jónsson.  
Þórður Sverrisson er forstjóri Nýherja.  
 


