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Fréttatilkynning frá Nýherja 
Reykjavík, 28. janúar 2011 

 

 

Heildarhagnaður Nýherja hf. nam 321 mkr á árinu 2010 

 

Helstu niðurstöður fyrir árið 2010 

 
• 321 mkr heildarhagnaður árið 2010 samanborið við 686 mkr heildartap árið á undan. 

• EBITDA var 518 mkr á árinu, þar af 190 mkr í fjórða ársfjórðungi. 

• Heildartekjur Nýherjasamstæðunnar voru 14.261 mkr og stóðu í stað milli ára. 

• Eigið fé í árslok var 2.420 mkr og er eiginfjárhlutfall nú 30,3%, en var 13,2% um síðustu áramót. 

• Sölu á nýju hlutafé lokið fyrir 840 mkr. 

• Gengið frá samningum við viðskiptabanka félagsins um endurfjármögnun, samhliða sölu á fasteign 

félagsins. 

 

 

Þórður Sverrisson, forstjóri: 
 
„Mikilvægir áfangar náðust í starfsemi Nýherja hf. á árinu. Félagið skilaði 518 mkr í EBITDA hagnaði og  321 mkr 
heildarhagnaði, sem er góður viðsnúningur frá árinu á undan. Þá lauk samningum við viðskiptabanka félagsins um 
skipan langtímaskulda. Auk þess seldi félagið nýtt hlutafé fyrir um 840 milljónir króna og fasteign félagsins fyrir 1.650 
milljónir króna. Með þessu náðist að lækka vaxtaberandi skuldir um 2,5 milljarða frá ársbyrjun. Afkoma af rekstri 
félagsins batnaði stöðugt er leið á árið, var mjög góð í fjórða ársfjórðungi. Nýherji er í mjög góðri stöðu til að vinna 
áfram að vandasömum verkefnum fyrir sína viðskiptavini.“ 
 
 

Rekstrarniðurstaða ársins 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sala á vöru og þjónustu nam 14.261 mkr fyrir árið 2010, samanborið við 14.332 mkr  árið 2009. Laun og launatengd 
gjöld námu 5.589 mkr, en voru 6.080 mkr árið á undan. Meðalfjöldi stöðugilda árið 2010 var 587 en var 641 árið 

Árið 2010 – Lykiltölur                                                                                                        
Fjárhæðir í þús. króna 
                         
 2010 2009 
Seldar vörur og þjónusta 14.261.184 14.332.361 
Vörunotkun og kostnaður við 
selda þjónustu 

6.554.223 (6.355.377) 

Vergur hagnaður 7.706.961 7.976.984 
Laun og launatengd gjöld 5.589.404 (6.080.445) 
Rekstrarkostnaður (1.904.509) (2.567.722) 
Rekstrarhagnaður (-tap)  (EBIT) 228.871 (657.001) 
Hrein fjármagnsgjöld (112.081) (667.302) 
Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt  440.605 (1.324.303) 
Tekjuskattur (45.259) (36.949) 
Hagnaður (tap) tímabilsins  395.346 (1.361.252) 
Rekstrarliðir færðir beint á 
eigið fé 

(73.928) 675.355 

Heildarhagnaður (-tap) 321.418 (685.897) 
EBITDA 517.561 (62.207) 
EBITDA hlutfall 3,6% (0,4%) 
Meðalfjöldi stöðugilda 587 641 
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2009. Annar rekstrarkostnaður var 1.616 mkr, en var 1.973 mkr árið 2009. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 
skatta  (EBITDA) var 518 mkr á tímabilinu en EBITDA var neikvæð um 62 mkr. árið 2009. 
  
Hrein fjármagnsgjöld voru 112 mkr í samanburði við 667 mkr árið 2009. Heildarhagnaður ársins 2010 var 321 mkr en 
heildartap ársins 2009 nam 686 mkr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heildareignir í lok tímabilsins voru 7.981 mkr samanborið við 9.595 mkr í lok ársins 2009. Langtímaskuldir hafa 
hækkað frá árslokum úr 1.526 mkr í 2.374 mkr en samhliða því hafa skammtímaskuldir lækkað frá árslokum úr 6.805 
mkr í 3.187 mkr og má rekja þessa breytingu til fjárhagslegrar endurskipulagningar og árangurs í rekstri. 
Vaxtaberandi skuldir námu 2.996 mkr, en voru 5.537 mkr í ársbyrjun 2010. Eigið fé í lok desember 2010 var 2.420 
mkr og er eiginfjárhlutfall nú 30,3% en var 13,2% um síðustu áramót. 
 
Rekstrarniðurstaða á fjórða ársfjórðungi 2010 

 
 

Efnahagsreikningur 31.12. 2010 – Lykiltölur                                                                                                    
Fjárhæðir í þús. króna 
 
 31.12. 2010 31.12. 2009 

Fastafjármunir 4.292.246 6.173.554 

Veltufjármunir  3.688.274 3.421.368 

Eignir samtals 7.980.520 9.594.922 

   

Eigið fé  2.419.911 1.263.981 

Langtímaskuldir 2.373.525 1.526.221 

Skammtímaskuldir 3.187.084 6.804.720 

Eigið fé og skuldir samtals 7.980.520 9.594.922 

Ársfjórðungsyfirlit – Lykiltölur                                                                                                 
Fjárhæðir í þús.  króna 
                          
 F4 2010 F3 2010 F2 2010 F1 2010 F4 2009 
Seldar vörur og þjónusta 3.988.414 3.234.284 3.529.521 3.508.965 3.993.511 
Vörunotkun og kostnaður 
við selda þjónustu 

(1.956.206) (1.521.173) (1.575.069) (1.501.775) (2.012.073) 

Vergur hagnaður 2.032.208 1.713.111 1.954.452 2.007.190 1.981.438 
Laun og launatengd gjöld (1.427.003) (1.187.414) (1.462.384) (1.512.639) (1.559.492) 
Rekstrarkostnaður (491.382) (434.058) (449.871) (529.198) (741.244) 
Rekstrarhagnaður (-tap)  
(EBIT)  

117.429 95.826 46.728 (31.112) (316.285) 

Söluhagnaður 
rekstrarfjármuna 

77.628 0 0 0 0 

Áhrif gjaldþrots 
dótturfélags 

0 0 246.187 0 0 

Hrein fjármagnsgjöld 38.651 (73.240) 318 (77.810) (163.383) 
Hagnaður (tap) fyrir 
tekjuskatt 

233.708 22.586 293.233 (108.922) (479.668) 

Tekjuskattur (47.973) 4.183 (8.288) 6.819 32.766 
Hagnaður (tap) tímabilsins 185.735 26.769 284.945 (102.103) (446.902) 
Rekstrarliðir færðir beint á 
eigið fé 

3.742 4.836 (54.173) (28.333) (61.059) 

Heildarhagnaður (-tap)  189.477 31.605 230.772 (130.436) (507.961) 
EBITDA 190.609 169.125 122.875 34.952 (52.851) 
EBITDA hlutfall 4,8% 5,2% 3,48% 1,00% (1,32%) 
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Sala á vöru og þjónustu nam 3.988 mkr á fjórða ársfjórðungi, samanborið við 3.993 mkr árið 2009 og eru tekjur því 
svipaðar milli ára.  
 
Laun og launatengd gjöld námu 1.427 mkr en voru 1.559 mkr fyrir sama tímabil 2009. Meðalfjöldi stöðugilda á fjórða 
ársfjórðungi var 540 en var 607 á sama tíma í fyrra. Launakostnaður innanlands hefur lækkað um 132 mkr frá því á 
fjórða ársfjórðungi 2009.  
 
Rekstrarkostnaður var 491 mkr í fjórða ársfjórðungi en var 741 mkr á sama tíma á árinu 2009. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir, fjármagnsliði og skatta - EBITDA – var 191 mkr á tímabilinu en EBITDA var neikvæð um 53 mkr á sama 
tímabili fyrir árið 2009.  
 
Hreinar fjármunatekjur voru 39 mkr í fjórða ársfjórðungi í samanburði við fjármagnsgjöld að fjárhæð 163 mkr í fjórða 
ársfjórðungi 2009.  Heildarhagnaður í fjórðungnum nam 189 mkr, en heildartap í fjórða ársfjórðungi í fyrra nam 508 
mkr. 
 
 
Yfirlit yfir rekstur  
  
Íslensk fyrirtæki, bjuggu við afar sérstæðar efnahags- og samkeppnisaðstæður á árinu 2010. Mikil óvissa var um 
efnahagsþróun á árinu og aðgerðir til handa fyrirtækjum hafa dregist verulega. Við þessar aðstæður fólst 
megináhersla Nýherja hf. í að bæta rekstrarafkomu samstæðunnar, ásamt endurskipulagningu á efnahag með 
aukningu á hlutafé, sölu eigna og breytingum á langtímafjármögnun. Mikil vinna hefur því verið lögð í áframhaldandi 
hagræðingaraðgerðir, samhliða sókn á markaðinn með það að markmiði að ná fram eðlilegri afkomu af rekstri allra 
deilda og dótturfélaga samstæðunnar.  
 
Vörusala á tölvum og tæknibúnaði var yfir áætlunum á árinu og jókst sala mikið í flestum vöruflokkum miðað við árið á 
undan. Eftirspurn eftir Lenovo tölvubúnaði var mikil og jókst sala um 60% í íslenskum krónum miðað við árið á undan. 
Þá var umtalsverð aukning í sölu á IBM netþjónum, IBM gagnageymslulausnum og fjölnota prentbúnaði frá Canon á 
árinu. Sala á neytendabúnaði, svo sem myndavélum frá Canon og sjónvörpum frá Sony, var yfir áætlunum, en 
verðlækkun og stöðugar tækniframfarir á slíkum búnaði hafa aukið áhuga og eftirspurn neytenda. Einnig jókst 
eftirspurn eftir verkefnum á sviði hljóð- og myndlausna, auk sérverkefna, m.a. fyrir Norðurlandaráðsþing í nóvember 
og Þjóðfund 2010.  
 
Markaðsaðstæður hjá rekstrar- og hýsingarþjónustu samstæðunnar voru erfiðar á árinu 2010. Skipulagsbreytingar og 
hagræðingaraðgerðir í janúar skiluðu góðum árangri, þannig að afkoma af þessari starfsemi batnaði í hverjum 
ársfjórðungi ársins. Aukin eftirspurn var eftir og Rent a Prent prentlausnum. Þá annaðist félagið rafræna talningu 
atkvæða í kosningum til stjórnlagaþings í nóvember.  
 
Rekstur innlendra eininga, sem selja viðskiptahugbúnað, gekk vel á árinu 2010 og var afkoma yfir áætlun. Nýting á 
ráðgjöfum var góð og sala á eigin hugbúnaðarverkefnum var umfram væntingar. Hugbúnaðarþjónusta byggir á sölu 
og ráðgjöf á lausnum sem ná til stórs og fjölbreytilegs hóps fyrirtækja, en það stuðlar að stöðugleika í rekstrinum. 
Ýmis verkefni hafa verið unnin erlendis fyrir SAP AG við þróun á bankalausnum. Fyrirtækinu hefur tekist að afla þeirra 
vegna mikillar þekkingar og reynslu íslenskra ráðgjafa á því sviði. Sala á stærri viðskiptalausnakerfum og á 
kerfisveituþjónustu var lítil á árinu, en horfur eru um betri tíma á þeim markaði.  
 
Viðsnúningur varð í þróun hugbúnaðarlausna og hugbúnaðarráðgjöf innanlands á árinu. Áhersla var lögð á lækkun 
kostnaðar og á sölu eigin hugbúnaðarframleiðslu erlendis. Í lok ársins höfðu hugbúnaðarlausnir frá fyrirtækjum 
Nýherja verið seldar til fleiri en 40 landa. Afkoma rekstrar hugbúnaðarlausna á heilbrigðissviði var nærri áætlun. 
Meðal annars var lokið við þróun á rafrænum lækna- og hjúkrunarbréfum, sem er eitt af stærstu verkefnum sem ráðist 
hefur verið í á sviði rafrænna sendinga á heilbrigðissviði.  
 
Nýherji á fjögur rekstrarfélög erlendis, þrjú í Danmörku og eitt í Svíþjóð. Svo virðist sem því samdráttarskeiði sem 
verið hefur á norrænum upplýsingatæknimarkaði sé að ljúka, en fullt jafnvægi hefur þó ekki náðst enn. Gripið hefur 
verið til fjölmargra ráðstafana til að treysta starfsemi þessara félaga Nýherja erlendis. Rekstur Applicon A/S í 
Danmörku var erfiður á árinu og í fyrsta sinn var ekki hagnaður af þeirri starfsemi. Má það einkum rekja til þess að 
stórt verkefni fyrir Region Hovedstaden stjórnsýsluumdæmið fór mun hægar af stað en ráð var fyrir gert. Fyrsti áfangi 
var unninn fyrir mitt ár 2010, en síðan tafðist framhald verkefnisins fram í desemberbyrjun. Þessi óvænta töf varð til 
þess að nýting á tíma ráðgjafa varð slök á síðari árshelmingi. Afkomuhorfur fyrir árið 2011 eru þó góðar, þar sem 
fyrirsjáanlegt er að unnið verði af fullum krafti að innleiðingu fyrir Region Hovedstaden næstu misserin.  
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Rekstur Applicon í Svíþjóð var á áætlun á árinu 2010 og betri en árinu 2009. Aukin eftirspurn var eftir ráðgjöfum á 
fjármálasviði. Nýrra viðskiptavina var aflað og verkefnum fjölgaði hjá núverandi viðskiptavinum, svo sem 
Handelsbanken, De Lage Landen, Nordea og Swedbank. Unnið var að nýjum verkefnum hjá Brummer and Pertners, 
TeliaSonera og Volvo Financials Services. Hugbúnaðarlausnin Petra, sem tryggir öruggt verklag og eftirlit með 
verðbréfaviðskiptum bankastarfsmanna, var seld til tveggja af stærstu banka Svíþjóðar á árinu. Vegna aukinna 
umsvifa fjölgaði um sjö stöðugildi hjá Applicon í Svíþjóð og í lok ársins 2010 voru 52 stöðugildi hjá fyrirtækinu.  
 
Umskipti urðu í rekstri Dansupport A/S á árinu 2010 eftir tap árið á undan. Félagið lagði áherslu á 
hagræðingaraðgerðir og nýjar leiðir í sölu- og markaðsstarfi, einkum í þjónustu við orkufyrirtæki og lítil og meðalstór 
fyrirtæki. Rekstur félagsins var lítillega undir áætlunum, en taka verður tillit til þess að danski markaðurinn hefur enn 
ekki náð fullum bata eftir niðursveiflu í efnahagslífinu á liðnum árum.  
 
 
Það er stefna Nýherja að greiða þriðjung hagnaðar í arð. Í ljósi hinna miklu erfiðleika sem verið hafa í rekstrinum og 
viðamikilla samninga við banka sem er nýlokið leggur stjórn félagsins ekki til arðgreiðslu að þessu sinni. Það þýðir þó 
ekki að horfið hafi verið frá þessari stefnu. Stjórn væntir þess að afkoman árið 2011 verði nægilega góð til þess að 
aftur verði greiddur arður í samræmi við stefnu félagsins. 
 
 

Horfur 
 
Gera má ráð fyrir betri afkomu Nýherjasamstæðunnar á árinu 2011 en náðist á árinu 2010. Áætlanir féalgsins  miða 
við að  EBITDA- afkoma af rekstri samstæðunnar verði að meðaltali yfir 150 mkr í  ársfjórðungi á árinu. Forsendur 
þess eru að hérlendis haldist stöðugleiki á vinnumarkaði og jákvæð þróun verði í efnahags- og atvinnulífi en verið 
hefur.  
 
Fjárhagsdagatal fyrir 2011: 
 
Áætluð birting árshlutauppgjörs fyrir árið 2011 

 
29. apríl  Ársfjórðungsuppgjör   
27. júlí   Hálfsársuppgjör  
28. október  Níu mánaða uppgjör 
27. janúar 2012 Ársuppgjör  

 
 
Samþykkt ársreiknings 
 
Ársreikningur fyrir árið 2010 var samþykkt á stjórnarfundi Nýherja hf. 28. janúar 2011. Ársreikningur Nýherja hf. er 
gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial Reporting Standards). 
Ársreikningurinn er endurskoðaður af KPMG endurskoðendum félagsins. Aðalfundur Nýherja hf. verður haldinn 
föstudaginn 18. febrúar kl. 16:00 að Borgartúni 37. 
 
 

Nánari upplýsingar 
 
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. Dótturfélög  Nýherja hf. eru 18 
bæði hér heima og erlendis og eru stöðugildi 546. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í NASDAQ OMX Iceland hf. 
(Kauphöll Íslands).  
 
Stjórn Nýherja: Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur Jóh. Jónsson. Þórður 
Sverrisson er forstjóri Nýherja.  


