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• 321 m.kr. heildarhagnaður árið 2010, samanborið við 686 m.kr. heildartap árið á undan.
 
• EBITDA var 518 m.kr. á árinu, þar af 190 m.kr. á fjórða ársfjórðungi.
 
• Heildartekjur Nýherjasamstæðunnar voru 14.261 m.kr. og stóðu í stað milli ára.
 
• Eigið fé í árslok var 2.420 m.kr. og er eiginfjárhlutfall nú 30,3%, en var 13,2% um síðustu áramót.
 
• Sölu á nýju hlutafé lokið fyrir 840 m.kr.
 
• Gengið frá samningum við viðskiptabanka félagsins um endurfjármögnun, samhliða sölu 
 á fasteign félagsins.
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Ís lensk fyr ir tæki, eink um þau sem  starfa á inn lend um mark aði,  bjuggu við af ar sér stæð-
ar efna hags- og sam keppn is að stæð ur á ár inu 2010. Mik il  óvissa hef ur ver ið um efna-
hags þró un, að gerð ir  vegna upp gjörs eða end ur fjár mögn un ar á skuld sett um fyr ir tækj-
um  hafa dregist úr  hömlu og hef ur það haft mik il  áhrif á þau fyr ir tæki, sem  keppa 
á inn lend um mark aði. Þær breyt ing ar sem  urðu við hrun inn lendr ar banka starf semi á 
ár inu 2008  leiddu til al gers for sendu brests  vegna  þeirra  áforma sem  höfðu ver ið  uppi 
um rekst ur inn og að gerð ir síð an mið ast við að  laga starf sem ina að breytt um að stæð-
um. Að gerð ir bank anna  hafa m.a. fal ist í því að af skrifa  tugi millj arða af skuld um sam-
keppn is að ila Ný herja.  Ekki þarf að fjöl yrða um  áhrif  slíkra að gerða á sam keppni sum-
hverf ið.

Við þess ar að stæð ur hef ur meg in áhersla stjórn enda Ný herja fal ist í að end ur skipu leggja 
efna hag fé lags ins með aukn ingu á hluta fé,  sölu  eigna og breyt ing um á lang tíma fjár-
mögn un sam stæð unn ar. Sam hliða því hef ur mik il  vinna far ið í áfram hald andi hag ræð-
ingu og sókn á mark að inn til að ná fram eðli legri af komu af  rekstri  allra  deilda og dótt-
ur fé laga sam stæð unn ar 

Í lok  þriðja árs fjórð ungs var und ir rit að ur ramma samn ing ur við við skipta banka fé lags ins 
um end ur fjár mögn un lang tíma lána til 7–15 ára. Jafn framt var sam ið um  sölu á fast eign 
fé lags ins og um  leið gerð ur samn ing ur um að fé lag ið  leigði  hana í 15 ár. Þá  voru und-
ir rit að ir samn ing ar við fjár festa um  kaup á hluta fé að mark aðs virði 840 millj ón ir  króna 
og það var  greitt að  fullu síð ari  hluta des emb er mán að ar. Með þess um að gerð um hef ur 
fjár hags staða fé lags ins aft ur náð  þeim styrk, sem nauð syn leg ur er fyr ir nú ver andi starf-
semi og  bætta af komu.

Ávarp stjórnarformanns og forstjóra

Þórður Sverrisson forstjóri og Benedikt Jóhannesson stjórnarformaður.
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Ávarp stjórnarformanns og forstjóra

Bætt af koma með breyt ing um í  rekstri

Á grund velli að gerða, sem grip ið  hafði ver ið til á ár inu 2009 og  snemma árs 2010,  náði fé lag ið 
jafn vægi í  rekstri inn an lands. Fé lag ið  flutti starf semi  sína frá Urð ar hvarfi 6 og aft ur í Borg ar tún 
37, þar sem meg in hluti starf sem inn ar var áð ur. Mik il fækk un starfs manna  leiddi til þess að  ekki 
var leng ur þörf á jafn miklu hús næði og áð ur. Jafn framt  samdi fé lag ið um skil á hús næði að 
Skóg ar hlíð 12.  Þessi minnk un á hús næði náð ist með því að full nýta á ný hús næð ið í Borg ar túni 
37. Stöðu gildum hjá sam stæð unni inn an lands fækk aði úr 440 í árs byrj un í 390 í árs lok, eða um 
50 á ár inu. Starfsmönnum í fullu starfi innanlands hefur því fækkað um 170 frá árinu 2008. 

Þrátt fyr ir þess ar breyt ing ar jókst vöru sala fé lags ins inn an lands um 333 millj ón ir frá  fyrra ári eða 
tæp lega 6%. Mik il fækk un hug bún að ar ráð gjafa  leiddi hins veg ar til 550 millj óna tekju lækk un ar 
á því  sviði. Af koma hug bún að ar hlut ans  hef ur þó  stór batn að og er já kvæð í flest um ein ing um, 
þar sem nýt ing hug bún að ar ráð gjafa hef ur batn að mik ið. 

Inn lend  fyr ir tæki sam stæð unn ar  hafa lagt  áherslu á að  selja hug bún að ar þjón ustu er lend is í 
fram haldi af  falli krón unn ar í árs lok 2008. Þann ig  hafa fé lög in skap að sér veru leg ar tekj ur, þar 
sem ráð gjaf ar  hafa unn ið að hug bún að ar þró un í Bret landi, Þýska landi, Dan mörku, Sví þjóð, Nor-
egi og víð ar. 

Þá hef ur  sala á hug bún að ar pökk um, sem  þró að ir eru á Ís landi, geng ið vel og skil að  ágætri af-
komu. Með  sama  hætti hef ur  sala á ýms um hug bún aði, sem er lend dótt ur fé lög  hafa þró að, 
geng ið ágæt lega og skil að  góðri af komu, þó svo að fjár fest ing í  þró un  hafi minnk að mik ið á 
 liðnu ári.

Leik regl ur lána stofn ana við end ur fjár mögn un og í sam keppni

Ný herji hef ur þurft að  sæta  þeim að ferð um, sem lána stofn an ir fé lags ins  beittu við samn inga um 
skuld ir fé lags ins. Stjórn end ur fé lags ins  telja að unnt  hefði ver ið að  ljúka samn ing um um end-
ur skipu lagn ingu efna hags reikn ings fé lags ins upp úr ára mót um 2009, en  þeim  lauk  ekki fyrr en 
 tæpu ári síð ar. 

Án þess að það sé rak ið í smá at rið um er rétt að  geta þess að fé lag inu  komu á  óvart þau vinnu-
brögð  sem við höfð  voru í  þessu  ferli. Í upp hafi virt ist ætl un in  vera að  meta verð mæti fé lags ins á 
grund velli  af komu og  stöðu rekstr ar ins  eins og hann var strax eft ir hrun í stað þess að  líta til fram-
tíð ar. Til allr ar ham ingju tókst að  snúa af  þeirri  braut,  enda  hafa rekstr ar töl ur árs ins 2010 sýnt hve 
 fjarri  allri skyn semi slíkt  hefði ver ið. Fjár fest ar á mark að in um  mátu stöð una með öðr um  hætti og 
því náð ist að  safna hluta fé til þess að  koma fjár hags leg um styrk fé lags ins á ný í við un andi horf.
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Við þann  mikla sam drátt í eft ir spurn, sem varð við fall fjár mála kerf is ins sam hliða mik illi 
skuld setn ingu fyr ir tækja  voru fjöl mörg fé lög í  reynd kom in í þrot á ár inu 2009. Áfram-
hald andi rekst ur þess ara fyr ir tækja hef ur skekkt sam keppn is mark að inn hér lend is, með al 
ann ars á upp lýs inga tækni mark að in um. Fyr ir tæki end ur reist af bönk un um  hafa þann ig 
 ekki þurft að  ganga í gegn um þann sam drátt í starf semi  sinni, sem eðli leg ur  hefði ver ið 

 vegna  minni eft ir spurn ar eða að starf semi  þeirra  hefði 
far ið í þrot  eins og eðli legt  hefði ver ið í sum um til fell-
um. Þess ar óeðli legu að stæð ur  hafa  ekki að eins vald-
ið starfs mönn um Ný herja sam stæð unn ar at vinnu missi, 
held ur skil aði fé lag ið einn ig lak ari af komu en  ella  hefði 
orðið og verð mæti þess því  minna á hluta bréfa mark aði 
en væri, ef eðli legri leik regl ur  hefðu ver ið virt ar.

Þriðj ung ur rekstr ar er lend is

Ný herji á fjög ur rekstr ar fé lög er lend is, þrjú í Dan mörku 
og  eitt í Sví þjóð. Sam drátt ur var á mark aði fyr ir upp lýs-
inga tækni í þess um lönd um á ár inu 2009 en ár ið 2010 
virð ist jafn vægi  hafa náðst aft ur. Grip ið hef ur ver ið til 
marg hátt aðra ráð staf ana til að  treysta starf semi þess-
ara fé laga. 

Rekst ur Appli con A/B í Sví þjóð var góð ur á ár inu, ágæt ur hagn að ur af  rekstri og hef ur 
starfs mönn um fjölg að í um 50 í árs lok.

Rekst ur Appli con A/S í Dan mörku var erf ið ur á ár inu og í  fyrsta sinn  ekki hagn að ur 
af  þeirri starf semi. Á ár inu gekk Appli con A/S frá samn ing um um inn leið ingu á upp-
lýs inga kerfi fyr ir sjúkra hús á Norð ur-Sjá landi. Það er  stærsta verk efni sem Ný herja sam-
stæð an hef ur tek ið að sér.  Fyrsti  áfangi var unn inn um mitt ár ið, en hélt síð an  ekki 
 áfram fyrr en í des emb er byrj un og skil aði því  tapi á ár inu.  Þessi  óvænta og fyr ir vara-
lausa töf á verk efn inu  olli  slakri nýt ingu sér fræð inga í nokkr ar vik ur og tap rekstri á því 
tíma bili.Þar sem fyr ir sjá an legt er að unn ið  verði af full um  krafti að inn leið ing unni á 
 næstu miss er um og gert ráð fyr ir að af koma Appli con A/S  verði já kvæð á ár inu 2011

Af koma Appli con Soluti on A/S, sem sel ur eig in hug bún að, var mjög góð á ár inu, en 
þar eru 2 starfs menn við sölu störf á hug bún aði sem fé lag ið þró aði. Við snún ing ur var í 
 rekstri Dans up port A/S, sem skil aði við un andi af komu, eft ir tap lið inna  tveggja ára. 

Já kvæð ar horf ur í  rekstri

Af koma af  rekstri Ný herja,  bæði inn an lands og er lend is, hef ur batn að í hverj um árs-
fjórð ungi á ár inu 2010 og  gera áætl an ir fé lags ins ráð fyr ir  betri af komu á ár inu 2011 
en náð ist á ár inu 2010. Í til kynn ingu frá fé lag inu kom fram að fé lag ið bygg ist við því 
að EB ITDA-af koma  næstu fjórð unga  yrði um 160 millj ón ir  króna. Sú áætl un mið ast við 
að  ekki  verði veru leg ar svipt ing ar í efna hags- og at vinnu lífi hér lend is, þann ig að held-
ur  dragi úr  óvissu frá því sem ver ið hef ur. Við un andi af koma á  liðnu ári hef ur sýnt að 
fé lag ið hef ur sterk an tekju grunn og að öfl ug fyr ir tæki hér lend is  leita eft ir  hinni  miklu 
þekk ingu og  reynslu sem starfs menn fé lags ins  hafa byggt upp á löng um tíma. 

Fjár hags staða fé lags ins er mun traust ari en áð ur eft ir hluta fjár aukn ingu,  sölu  eigna og 
samn inga við við skipta banka til langs tíma. Fé lag ið hef ur því náð  stöðu til að  efla sókn 
á mark að in um og ná enn frek ari við snún ingi í  starf semi sinni en þeg ar er orð inn. 

Á tím um efna hags svipt inga,  eins og geng ið  hafa yf ir, reyn ir á stjórn end ur og starfs-
menn. Í þekk ing ar fyr ir tæki  eins og Ný herjasam stæð unni ligg ur drif kraft ur inn hjá starfs-
mönn um. Stjórn og for stjóri  færa  þeim öll um þakk ir fyr ir vel unn in störf og að  hafa náð 
 þeim við snún ingi sem orð ið hef ur í  rekstri fé lags ins. Einn ig eru við skipta vin um færð ar 
 bestu þakk ir fyr ir gott sam starf og  hlut höf um þakk að ur mik il væg ur stuðn ing ur á ár inu. 

Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður

Þórður Sverrisson, forstjóri
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nýherj i  hf.

Ný herji hf. er móð ur fé lag sam stæð unn ar en ann ast einn ig  sölu og tækni lega 
ráð gjöf á vél- og hug bún að ar lausn um frá traust um og þekktum fram leið end um. 
Lausna fram boð Ný herja inni held ur IBM-tölvu lausn ir, IBM-gagna geymslu lausn ir, 
tölvu bún að frá Leno vo, sam skipta lausn ir frá  Avaya og Polyc om, prent lausn ir frá 
Can on og mið læg an bún að frá APC. Þá ann ast Ný herji ráð gjöf og  sölu á hug-
bún að ar lausn um, eink um frá IBM og Micro soft. Hjá móð ur fé lagi Ný herja  voru 
42 stöðu gildi að meðaltali á ár inu 2010. 

Lausna fram boð Ný herja bygg ir á stór um  hluta á bún aði og þekk ingu frá IBM,  einu  stærsta 
og þekkt asta tækni fyr ir tæki  heims, en IBM var í  öðru  sæti yf ir 100 verð mæt ustu vöru merki 
 heims ár ið 2010. IBM- fram boð Ný herja bygg ir á lausn um sem eru mik il væg ur þátt ur í 
 rekstri upp lýs inga tækni kerfa ís lenskra fyr ir tækja. 

Góð mark aðs hlut deild IBM xSeri es

IBM xSeri es-net þjón ar  hafa sí vax andi mark aðs stöðu hér á  landi og jókst eft ir spurn eft ir slík-
um bún aði veru lega á ár inu 2010.  Helstu ástæð ur fyr ir vax andi eft ir spurn eft ir lausn inni 
má  rekja til djúpr ar þekk ing ar og  reynslu ráð gjafa og sölu teym is á vör unni og nýrra stórra 
viðskiptavina. Því til við bót ar hef ur Ný herji ára langa  reynslu í sam starfi við IBM um  sölu og 
ráð gjöf á lausn um og bún aði. Með al ann arra IBM- lausna má  nefna Po wer Syst ems, sem er 
 lína net þjóna frá IBM og sam ein ar Syst em i- og Syst em p-tölv ur og get ur  keyrt fjöl breytt 
svið stýri kerfa og hug bún að ar. Þá má  nefna IBM Syst em Stor age, sem er mark aðs heiti fyr ir 
hvers  kon ar gagna geymslu lausn ir frá IBM, og IBM Syst em z, eða stór tölv ur, sem  hafa stórt 
af kasta svið, há an uppi tíma og eru not að ar fyr ir bein línu- og runu vinnslu, svo sem fyr ir bak-
vinnslu og af greiðslu í banka um hverfi hér á  landi.

Ný herji er einn ig leið andi í inn leið ingu og  rekstri sam skipta- 
og fjar skipta lausna og býð ur fjöl marg ar leið ir, allt eft ir þörf-
um fyr ir tækja.  Áhersla er lögð á sam starf við  trausta sam-
starfs að ila sem eru í  fremstu röð á  sínu  sviði;  Avaya,  Aastra, 
IBM, Micro soft, Polyc om og Plantr on ics.

Hjá Ný herja starf ar enn frem ur hóp ur sér fræð inga sem veit-
ir ráð gjöf og þjón ustu við val, að lög un og inn leið ingu á 
stöðl uð um og sér sniðn um hug bún að ar lausn um frá IBM, 
Micro soft og  fleiri fram leið end um. IBM-lausn ir  byggja  
með al ann ars á Lot us-lausn um fyr ir raf ræn sam skipti af  öllu 
tagi, hóp vinnu og þekk ing ar stjórn un. Einn ig IBM Ti voli-
kerf is stjórn un ar lausn ir sem  snúa að ör yggi, geymslu stjórn-
un, há mörk un af kasta og að gengi leika.

Ný herji er um boðs að ili fyr ir Can on-prent lausn ir og er leið-
andi í  sölu  slíkra  lausna fyr ir fyr ir tæki, stofn an ir og heim ili. 
Mik il  sala var í prent lausn um mið að við ár ið á und an. Þá 
hef ur Ný herji ver ið sam starfs að ili fram leið anda APC-vara-
afl gjafa og net skápa þjóna fyr ir tölvu sali um ára bil.

60% aukn ing í  sölu á Leno vo-tölvu bún aði

Ný herji hef ur um ára bil selt og mark aðs sett borð- og far tölv ur og ann an skyld an bún að 
frá tölvu fram leið and an um Leno vo, sem hef ur sótt hratt í sig veðr ið á und an förn um ár-
um  hér á  landi sem ann ars stað ar. Leno vo er nú um stund ir  einn  fjórði  stærsti tölvu fram-
leið andi  heims og hef ur hlot ið  fjölda við ur kenn inga fyr ir fram leiðslu sína. Með al ann ars 
 fengu Leno vo-tölv ur  hæstu ein kunn fyr ir  gæði og áreið an leika í könn un Techno logy Busi-
ness Rese arch með al 800 með alstórra og  stórra fyr ir tækja í Norð ur-Am er íku á ár inu 2010.  
Þá  hlaut Leno vo um hverf is vott un frá nor ræna um hverf is merk inu Svan in um fyr ir fram-
leiðslu á orku spar andi tölv um en fram leið and inn hef ur lagt  áherslu á um hverf is væna fram-
leiðslu á bún aði sín um. 

Nýherji hf.
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Traustir samstarfsaðilar

Leno vo hef ur um ára bil haft  sterka  stöðu á fyr ir tækja mark aði á Ís landi, eink um með Leno vo 
ThinkP ad-far tölvum og Leno vo Think Centre-borð tölv um, en hef ur síð ustu tvö ár auk ið vöru fram-
boð sitt með til liti til  þarfa heim ila og ein stak linga. Nýj ar teg und ir far tölva frá Leno vo end ur spegla 
 breytt neyslu mynst ur ein stak linga þar sem  áhersla er lögð á  létta notk un for rita,  geymslu  mynda og 
net notk un. Þær  ásamt hefð bund ari Leno vo-tölvum  njóta orð ið veru legr ar  hylli hér á  landi. 

 Sala á Leno vo-tölvum tók mik ið stökk á ár inu 2010 og nam sölu aukn ing um 60% mið að við ár ið 
á und an. Þann ár ang ur má  þakka sölu- og mark aðs starfi á fyr ir tækja mark aði auk vax andi mark-
aðs setn ingu á ein stak lings mark aði, þar sem með al ann ars var  beitt óhefð bundnu kynn ing ar starfi 
fyr ir upp haf skóla árs ins 2010. Þá fékk Ný herji í lið með sér Parko ur-götu lista hóp sem fór um höf-
uð borg ar svæð ið und ir heit inu  Bláu ninj urn ar með slag orð ið Hugs aðu að  vopni. Hóp ur inn, sem 
fram kvæmdi ým iss kon ar loft fim leika sem eru  ekki á  færi  allra og  sendi frá sér  fjölda YouTu be-
mynd banda og færsl ur á Face book-síðu sína. Hóp ur inn  vakti  mikla at hygli og for vitni hvar sem 
hann kom,  ekki síst fjöl miðla, sem  voru áhuga sam ir um að  vita  hvaða hóp ur  væri þar á ferð. Und ir 
lok sum ars ins af hjúp aði hóp ur inn sig og kom í ljós að slag orð ið, sem hann hélt á  loft, var vís un í  
Leno vo ThinkP ad fart ölv ur. 

Ráð stefn ur sem  auka fræði leg an skiln ing

Ís lensk fyr ir tæki  bjuggu við af ar sér stæð ar efna hags- og sam keppn is að stæð ur á ár inu 2010. Mik il 
 óvissa var um efna hags þró un á ár inu og að gerð ir til  handa fyr ir tækj um  hafa dreg ist veru lega sem 
hef ur með al ann ars birst í því að fyr ir tæki  hafa dreg ið sam an segl in. Við slík ar að stæð ur hef ur Ný-
herji snið ið sér stakk eft ir  vexti,  beitt nýj um leið um við kynn ingu á lausn um og þjón ustu fé lags ins 
og um  leið auk ið nánd  sína við við skipta vini. Stór  hluti mark aðs starfs bygg ir á ráð stefn um og kynn-
ing um fyr ir við skipta vini þar sem  áhersla er lögð á nýj ung ar og fram þró un í  lausna- og þjón ustu-
fram boði. Jafn framt veit ir fé lag ið við skipta vin um sín um að gang að þekkt um sér fræð ing um með 
 mikla þekk ingu á við fangs efn um sem  auka fræði leg an skiln ing á lausn um og tækni bún aði. 

Meg in þungi í ráð stefnu haldi Ný herja bygg ir á sam starfi við IBM, sem er með fjölda sér fræð inga 
 víða um  heim og er leið andi í tækni lausn um í heim in um. Há punkt ur í sam eig in legu kynn ing ar starfi 
með IBM var IBM Com es to You, heils dagsráð stefna um nýj ung ar í vél- og hug bún að ar lausn um, á 
Hót el Örk í okt ób er. Þar  kynntu  helstu IBM-sér fræð ing ar á Norð ur lönd um það nýj asta í IBM Syst em 
x Int el-net þjón um, IBM-gagna geymslu lausn um, IBM Ti voli-af rit un ar-, -að gangs- og -ör ygg is hug-
bún aði og IBM Po wer-, Un ix- og AS/400-net þjón um. Á ráð stefn unni var hul unni með al ann ars svipt 
af nýj ung í IBM-diska lausn um.

Horf ur um  bætta af komu

Þrátt fyr ir  harða sam keppni og sam drátt  víða í fyr ir tækj um var vöru sala á tölv um og tækni bún aði 
hjá Ný herja yf ir áætl un um á ár inu og jókst  sala mik ið í flest um vöru flokk um mið að við ár ið á und an. 

 Gera má ráð fyr ir  betri af komu Ný herja á ár inu 2011 en náð ist á ár inu 2010. For send ur þess eru að hér 
hald ist stöð ug leiki á vinnu mark aði og já kvæðari þró un  verði í efna hags- og at vinnu lífi en ver ið hef ur.
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Viðja viðskiptaumsjón ehf.
  Viðja við skipta um sjón ehf. ann ast mið læga stoð þjón ustu og rekst ur fyr ir Ný-
herja hf. og ís lensk dótt ur fé lög sam stæð unn ar á Ís landi. Mark mið ið með 
starf semi  Viðju er að  auka hag kvæmni í  rekstri sam stæð unn ar. Með al tals-
stöðu gildi yf ir ár ið  voru 36. 

Starf semi  Viðju er skipt í þrjá  hluta; þjón ustu ferla, þjón ustu rekst ur og al menn an rekst-
ur. Þjón ustu ferl ar (BPO-Busi ness Proc ess Outso urc ing) er al mennt  heiti yf ir þjón ustu sem 
 Viðja veit ir á  sviði fjár mála, inn kaupa, starfs manna mála og launa bók halds. Þjón ust an er 
byggð á skil greind um, ár ang ur smæld um ferl um, verk lags regl um og SAP-kerf is lausn um 
sem eru sam ræmd ar inn an sam stæðu Ný herja. Lögð er rík  áhersla á að vinnu brögð séu 
fag leg, skil virk, við eig andi og tím an leg.

Fjármála- og bókhaldsþjónusta fyrir móðurfélagið

Fjár mála svið  Viðju ann ast fjár mála- og bók halds þjón ustu 
fyr ir móð ur fé lag ið og inn lend dótt ur fé lög auk upp gjörs fyr ir 
fimm er lend dótt ur fé lög. Með al verk efna sviðs ins er  greiðsla 
reikn inga, bók hald, inn heimta og upp gjör. 

Inn kaupa- og inn flutn ings þjón usta sér um inn kaup og flutn-
inga þjón ustu fyr ir Ný herja,  Sense og  Skyggni og sam skipti 
við  birgja. Vör ur félaganna eru hýst ar í dreif ing ar mið stöð 
 Viðju við Köll un ar kletts veg í Reykja vík.  

Hlutverk starfsmanna- og launaþjónustu

Hlut verk starfs manna- og launa þjón ustu bein ist fyrst og fremst að grunn þjón ustu 
starfs manna mála s.s. launa vinnslu, við haldi og um sjón með starfs manna skrám, með-
ferð frum skjala, ráðn ing um og starfs lok um. Að  auki kem ur hún að að starfs þró un 
og mann afla breyt ing um sem og ráð gjöf til starfs manna og stjórn enda  vegna ým issa  
starfs manna tengdra mál efna. Starfs manna þjón usta hef ur haft yf ir um sjón með vinnu-
staða grein ingu og hönn un starfs manna sam tala. 

Þjón ustu rekst ur nær yf ir rekst ur ein inga sem  veita skil greinda þjón ustu,  eins og síma-
vörslu og mót töku, mötu neyti og rekst ur vöru dreif ing ar mið stöðv ar. Þjón ustu rekst ur er 
sam kvæmt skil greind um þjón ustu við mið um og með hag kvæmni að leið ar ljósi.

Al menn ur rekst ur fel ur í sér rekst ur á hús næði, bíla flota, tækni bún aði, að keyptri 
þjón ustu og öðr um þátt um með það að mark miði að  draga úr fjár bind ing um og út-
gjöld um. 

 

Starf semi  Viðju er skipt í 

þrjá  hluta; þjón ustu ferla, 

þjón ustu rekst ur og al-

menn an rekst ur.
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Verslanirnar Sense Center og Sony Center í Kringlunni.

 Sense ehf. er leið andi fyr ir tæki í hljóð- og mynd lausn um og ann ast dreif ingu og 
smá sölu á há gæðavör um frá heims þekkt um fram leið end um.  Sense rek ur tvær 
versl an ir,  Sense Cent er og  Sony Cent er í Kringl unni, og tækja leigu. Starfs fólk 
þess býr yf ir ára tuga  reynslu í hönn un, ráð gjöf, upp setn ingu og  rekstri hljóð- 
og mynd lausna. Hjá fé lag inu  voru 30 stöðu gildi að meðaltali á ár inu 2010. 

Fram tíð ar sýn  Sense er að  vera 
leið andi í dreif ingu, ráð gjöf, 
hönn un og sam þætt ingu staf-
rænna  lausna og bún að ar. Skipu-
lag fé lags ins bygg ir á þrem ur 
ein ing um;  Sense Lausn ir,  Sense 
Dreif ing og  Sense Versl an ir. 

 Sense Lausn ir  veita fyr ir tækj um 
ráð gjöf og ann ast upp setn ingu og 
rekst ur á hljóð-, mynd- og stjórn-
bún aði fyr ir fyr ir tæki og stofn an-
ir. Einn ig eru í  boði fjöl breytt ar 
heild ar lausn ir í hljóð- og mynd-
bún aði fyr ir heim ili og ein stak-
linga; heima bíó kerfum, stýr ingu 
á mynd merkj um, lýs ingu, ör ygg-
is kerfum eða hita.  Sense býð ur 
einn ig tækni þjón ustu og  leigu 
á bún aði fyr ir veisl ur, sýn ing ar, 
ráð stefn ur,  fundi og tón leika af 
 hvaða stærð ar gráðu sem er. 

Farsælt samstarf við þekkta framleiðendur

 Sense Dreif ing sér um dreif ingu á vör um fyr ir tæk is ins til  helstu versl ana á land inu sem 
 bjóða staf ræn ar lausn ir og bún að. Fé lag ið er um boðs - og dreifingarað ili  margra virt ustu 
fram leið anda hljóð- mynd- og stjórn bún að ar svo sem Sony, Canon, Bose, Crestron, 
NEC og Artco ust ic.  

 Sense hef ur átt far sælt sam starf við  marga af þekkt ustu fram leið end um á 
 sviði hljóð- og mynd lausna um ára bil. Fé lag ið ann ast með al ann ars  sölu og 
dreif ingu á Can on-neyt enda vör um; EOS-mynda vél um, Ix us- og Po werS hot-
mynda vél um,  PIXMA-prent ur um, Can oScan-skönn um og LEGR IA-upp töku vél-
um, sem og auka bún aði fyr ir fyrr greind ar vör ur. Can on hef ur hlot ið fjöl mörg 
verð laun fyr ir hönn un og  gæði og var ár ið 2010 þar eng in und an tekn ing. 
Can on EOS 550D og Canon EOS 7D  voru með al ann ars vald ar  bestu DSLR-
mynda vél arn ar 2010–2011 að  mati EISA, sem eru leið andi sam tök gagn rýn-
enda hljóð- og mynd bún aðar. EOS 550D var val in „Eur ope an Cam era 2010–
2011“ og EOS 7D var val in „Eur ope an Ad vanc ed SLR 2010-2011“. 

Þá  hafa Can on EOS-mynda vél ar not ið auk inna vin sælda á með al kvik mynda gerð ar fólks 
þar sem stór hóp ur not ar nú mynda vél ar á borð við EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark II og 
EOS 7D til að  fanga sjón varps aug lýs ing ar, sjón varps þætti og kvik mynd ir í  fullri lengd í 
há skerpu gæð um. Á ár inu 2010  voru nokkr ar ís lensk ar kvik mynd ir í  fullri lengd tekn ar 
upp á Can on EOS-mynda vél ar, þar á með al kvik mynd in Borg ríki, sem verð ur frum sýnd 
ár ið 2011. Jafn framt var Ára mót as kaup Sjón varps ins 2010 tek ið upp á Can on EOS-ljós-
mynda vél ar.

Sense ehf.

Can on hef ur hlot ið fjöl mörg 
verð laun fyr ir hönn un og 

 gæði og var ár ið 2010 þar 
eng in und an tekn ing.
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Söluaukning á Sony-sjónvörpum

 Sony er í far ar broddi í þró un og fram leiðslu á tækni bún aði fyr ir hljóð og mynd vinnslu 
og frum kvöð ull á því  sviði í yf ir 50 ár.  Sense flyt ur inn og dreif ir öll um  helstu vör um 
 Sony fyr ir fyr ir tæki og heim ili; allt frá bún aði til fram leiðslu og út send inga sjón varps efn-
is til há gæðatækni bún að ar. 

Tals verð aukn ing varð í  sölu á  Sony-sjón varps tækj um á ár inu 2010, þar sem verð á sjón-
vörp um er al mennt  lægra  vegna hag stæð ari inn kaupa. Þá  hafa stöð ug ar tækni fram far ir 
skil að sér í aukn um  áhuga neyt enda. Má þar  nefna þrí vídd arsjón varp, sem kom ið er á 
mark að, sem hægt er að  njóta með sér stök um gler aug um, og net veit ur sem  gera not-
end um mögu legt að  sækja sér mik ið magn víd eó efn is af Youtu be og öðr um af þrey ing-
ar-,  íþrótta- og frétta miðl um. Nær öll  tæki frá  Sony  sýna orð ið  fulla há skerpu (Full HD) 
og einn ig hafa ný stár leg hönn un, þunn LED- tæki og 200  riða mynd vinnsla vak ið verð-
skuld aða at hygli og auk ið eft ir spurn.

Meðal  traustra sam starfs að ila má  nefna  Bose sem er frum kvöð ull í fram leiðslu hljóð-
bún að ar og hef ur skap að sér sér stöðu hvað varð ar hönn un, hljóm gæði og við mót.  
Vi vanco er þýskt gæða merki og er  helsti fram leið andi fylgi hluta í Evr ópu á  sviði mynd- 
og hljóð lausna og  tölvu- og síma bún að ar.

Þekk ing og fram úr skar andi þjón usta

 Sense rek ur tvær versl an ir,  Sense Cent er og  Sony Cent er, á  sama stað í Kringl unni. 
 Sense Cent er legg ur  áherslu á Can on-mynd- og upp töku vél ar,  Bose-hljóm flutn ings kerfi 
og Leno vo-tölvu bún að. Í versl un inni er  áhersla lögð á skemmti legt sam hengi tækj anna 
og starfs fólk sem hef ur  mikla þekk ingu og veit ir fram úr skar andi þjón ustu. Í  Sony Cent er 
er mesta úr val lands ins  af  Sony-ra ftækj um.  Sony Cent er-versl an ir er að  finna um all an 
 heim og  hafa þær all ar að mark miði að  skapa fag versl an ir með  áherslu á vöru merk ið 
þar sem starfs fólk ið veit ir fram úr skar andi ráð gjöf við val á  réttu tæki.  Sense sel ur einn ig 
bún að sinn í versl un Ný herja í Borg ar túni. 

Ágæt verkefnastaða

Verk efna staða á  sviði hljóð- og mynd lausna fyr ir fyr ir tæki og stofn an ir var  ágæt á ár-
inu 2010 og er gert ráð fyr ir svip aðri verk efna stöðu á ár inu 2011. Þá var eft ir spurn 
eft ir neyt enda vör um, til dæm is frá Can on og Sony, samkvæmt áætlun og má bú ast við 
 vexti á árinu 2011. 

www.sense.is

DóttUrfélög

Traustir samstarfsaðilar
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Skyggn ir ehf. er  tækni- og rekstr ar þjón ustu fyr ir tæki Ný herja sam stæð unn ar. 
Fé lag ið sér hæf ir sig í hönn un, upp setn ingu, við haldi og  rekstri upp lýs inga-
tækni lausna. Skyggn ir er fjöl menn asta fé lag ið inn an sam stæðu Ný herja með 
165 stöðu gildi að meðaltali á ár inu 2010. 

Skyggn ir sér hæf ir sig í lausn um sem  auka áreið an leika,  lækka heild ar kostn að og  bæta 
eig in leika upp lýs inga kerfa. Jafn framt legg ur fé lag ið  áherslu á net- og sam skipta lausn ir 
sem  auka fram leiðni starfs manna og  bæta þjón ust ust ig fyr ir tækja.

Rekstr ar þjón usta TM Soft ware ehf. og tækni deild Ný herja 
 tóku til  starfa und ir merkj um Skyggn is í byrj un árs 2009 
en þá varð að veru leika  eitt  stærsta  tækni- og rekstr ar-
þjón ustu fé lag lands ins. Sér staða fé lags ins felst í  breidd 
þjón ustu fram boðs ins,  djúpri þekk ingu sér fræð inga og 
vott uð um þjón ustu ferl um. Þá er það  óháð rekstr ar formi 
 lausna. Skyggn ir hef ur hlot ið ISO 27001-vott un um upp-
lýs inga ör yggi og ár lega vott un Brit ish Stand ards Ins-
tituti on (BSI) um upp lýs inga-, ör ygg is- og stjórn kerfi. 
Í því mark miði að  auka  gæði þjón ustu enn frek ar hef ur 
fyr ir tæk ið lagt  áherslu á IT IL-verk lags regl ur (In for mati on 
Techno logy In frastruct ure Libr ary) fyr ir af burða þjón ustu 
í upp lýs inga tækni og er fé lag ið í dag með  flesta vott aða 
sér fræð inga í land inu. 

Tekju streymi Skyggn is er þrí skipt. Tæp lega 70%  tekna 
 byggja á þjón ustu samn ing um, um 20%  byggja á 
útseldum verkefnum og aðr ar tekj ur eru  vegna  sölu á vél-
bún að ar lausn um. Sala á vélbúnaði og verk efni eru nokk-
uð í takt við rekst rar um hverfi fyr ir tækja á hverj um  tíma en 
 hafa síð ur  áhrif á samn ings bundn ar tekj ur. 

Skyggn ir sinn ir tölvu kerf um fyr ir 10% af vinnu afli lands ins 

Mörg af  stærstu fyr ir tækj um lands ins og stofn un um  treysta  Skyggni fyr ir hönn un, við-
haldi og  rekstri upp lýs inga tækni kerfa  sinna. Fé lag ið ann ast al rekst ur á öll um upp lýs inga-
kerf um Ice landa ir Gro up og al rekstur á net kerf um og upp lýs inga tækni kerf um Eim skips 
um  heim all an. Þá eru fjöl mörg sveit ar fé lög í við skipt um hjá  Skyggni, svo sem Sel tjarn-
ar nes bær, Mos fells bær, Fljóts dals hér að og Fjarða byggð. Skyggn ir sinn ir jafn framt ýms-
um sér tæk um kerf um fyr ir fyr ir tæki og stofn an ir. Skyggn ir rek ur enn frem ur sím kerfi fyr ir 
Land spít ala-Há skóla sjúkra hús, sem er  stærsta sím kerfi lands ins, en það þjón ar um 4.000 
starfs mönn um og  þeim sem  nýta þjón ustu spít al ans. Um 10% af vinnu afli lands ins starf-
ar hjá fyr ir tækj um og stofn un um sem  treysta  Skyggni al far ið fyr ir tölvu rekstri sín um. 

Nýtt skipurit á árinu

Mark aðs að stæð ur í um hverfi upp lýs inga tækni fé laga á Ís landi  hafa ver ið krefj andi síð-
ustu tvö ár sem hefur birst í und ir boð um,  veiku  gengi og  harðri sam keppni. Þó varð 
nokk ur aukn ing í inn flutn ingi á upp lýs inga tækni bún aði til upp setn ing ar fyr ir við skipta-
vini Skyggn is á ár inu 2010. Um  leið fjölg aði verk efn um í tengsl um við hönn un og upp-
setn ingu eft ir því sem  leið á ár ið. Sú aukn ing skil aði sér í  bættri af komu.

Á  fyrsta árs fjórð ungi 2010  kynnti fé lag ið nýtt skipu rit en mark mið ið með því var að ein-
falda skipu lag með þarf ir við skipta vina í  huga og  auka hag kvæmni í  rekstri Skyggn is. 
Skipu lag fé lags ins bygg ir nú á tveim ur meg insvið um; ann ars veg ar sölu- og lausna sviði 

Skyggnir ehf.
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og hins veg ar tækni sviði. Auk in  áhersla var lögð á lausna-
ráð gjöf, vöru þró un og stöðl un þjón ustu af urða. Jafn framt 
hef ur ver ið bú ið til nýtt hlut verk lausna ráð gjafa sem  verða 
ábyrg ir fyr ir þró un þjón ustu flokka, sér fræði  að stoð og eft-
ir liti með gæð um af urða. Í kjöl far nýs skipu lags fækk aði 
starfs fólki um 10% á ár inu. 

Ice landa ir Gro up end ur samdi á öðr um árs fjórð ungi 2010 við 
 Skyggni um rekst ur á upp lýs inga tæknium hverfi fé lags ins til 
 næstu þriggja ára. Samn ing ur inn gild ir fyr ir Ice landa ir Gro-
up og öll dótt ur fé lög þess, svo sem Ice landa ir, Flug fé lag Ís-
lands, Ice landa ir  Cargo, IGS, Ice landa ir Hot els og Fjár vak ur. 
Hjá Ice landa ir Gro up  starfa um 2.500 manns. 

Þá  gerðu Rík is kaup og Skyggn ir með sér ramma samn ing um 
UT-hýs ingu og rekstr ar þjón ustu. Skyggn ir varð fyr ir val inu í 
 flokki A en í  þeim  flokki eru fyr ir tæki sem  geta  veitt heild ar-
þjón ustu í  rekstri upp lýs inga tækni kerfa. 

Skyggn ir  samdi við Inn kaupa stofn un rík is ins á  þriðja árs-
fjórð ungi um upp setn ingu og inn leið ingu á raf rænu kosn-
inga kerfi fyr ir stjórn laga þing, sem fór fram í nóv emb er. 
Skyggn ir ann að ist  alla tækni lega fram kvæmd í kosn ing un-
um, þar með tal ið skönn un at kvæða seðla og taln ingu og 
út reikn inga á úr slit um. Mark mið með skönn un at kvæða-
seðla var að  flýta fyr ir at kvæða taln ingu eftir kosn ing arn ar 
og  greina kosn inga úr slit með ná kvæm um og áreið an leg um 
 hætti. Um var að  ræða  fyrstu kosn ing ar á lands vísu þar sem taln ing at kvæða var með 
raf ræn um  hætti. Taln ing at kvæða með þess um  hætti tókst af ar vel og var nið ur stöð um 
skil að á til sett um tíma. Verk efn ið  sýndi yf ir burði í tækni þekk ingu Skyggn is og  hversu vel 
fé lag ið get ur  leyst flók in verk efni á ein fald an og skjót an hátt. 

Auk in tæki færi fram  und an

Auk in tæki færi  voru í sýnd ar væð ing ar verk efn um á ár inu. Skyggn ir hef ur þró að  fjölda 
 lausna í sýnd ar væð ingu net þjóna. Með  þeim er við skipta vin um gert  kleift að  reka UT- 
kerfi á hag kvæm ari og auð veld ari hátt með litl um til kostn aði. Fé lag ið hef ur um ára bil 
verið í  nánu sam starfi við VMware sem er  fremsta fyr ir tæki  heims á  sviði sýnd ar væð-
ing ar. 

Þá sér fé lag ið fram á  aukna mögu leika í Rent a Prent-prent þjón ustu, sem er mjög um-
hverf is væn  lausn sem fel ur í sér lækk un á ár leg um prent kostn aði fyr ir tækja. Auk inn 
að gang ur að fjár mögn un á prent bún aði í gegn um fjár mála fyr ir tæki  gerði fé lag inu auð-
veld ara en áð ur að  semja við  nýja við skipta vini um Rent a Prent-þjón ustu. 

Mark aðs að stæð ur  voru  Skyggni  áfram erf ið ar á ár inu 2010. Skipu lags breyt ing ar og 
hag ræð ing ar að gerð ir í janú ar skil uðu góð um ár angri. Af koma fé lags ins batn aði  fjóra 
árs fjórð unga í röð og var það rek ið með hagn aði á síð ari helm ingi árs ins. Á ár inu 2010 
var tals verð eft ir spurn eft ir sýnd ar væð ing ar verk efn um og Rent a Prent-prent lausn um. 

Horf ur hjá fé lag inu eru við un andi fyr ir ár ið 2011, eink um á síð ari  hluta þess.  Helsti 
óvissu þátt ur í  rekstri fé lags ins er vax andi launa kostn að ur í  ljósi þess að kjara samn ing ar 
eru laus ir á ár inu 2011. 

www.skyggnir.is

DóttUrfélög
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Dans up port A/S í Dan mörku sér hæf ir sig í inn við um upp lýs inga kerfa og sam-
þætt um sam skipt um (Unifi ed Comm un ic ati ons) fyr ir lít il og með al stór fyr ir-
tæki. Fé lag ið var stofn að ár ið 1987 og varð  hluti af Ný herja sam stæð unni ár ið 
2007. Hjá Dans up port var 31 stöðu gildi að meðaltali á ár inu 2010.

Dans up port legg ur  áherslu á virð is auk andi lausn ir fyr ir inn viði upp lýs inga kerfa; net-
þjóna, net kerfi, út stöðv ar og tengd ar lausn ir. Þá býð ur Dans up port rekstr ar- og hýs-
ing ar þjón ustu til við skipta vina, svo sem í hýs ing ar mið stöð fé lags ins. Fé lag ið hef ur 
enn frem ur yf ir að  ráða IP-lausn um sem  byggja á sam þætt um sam skipt um (Unifi ed 
Comm un ic ati ons) fyr ir mis mun andi þarf ir við skipta vina. 

Dans up port, sem hef ur ára langa  reynslu í þró un eig in  lausna, hefur lagt  áherslu á að 
við halda sveigj an leika og sam keppn is hæfi sem  styðja við sér stöðu fé lags ins og eig in-
leika til þess að  bjóða  ávallt há gæðalausn ir og -þjón ustu.

Meg inskrif stofa Dans up port er í Od ense, en sölu skrif stof ur eru í Kold ing og Kaup-
manna höfn. Fé lag ið er rót gró ið á dönsk um mark aði, ein kum á  Fjóni og í suð ur hluta 
Jót lands. Veru leg  áhersla var lögð á að  styrkja  stöðu þess á Kaup manna hafn ar svæð inu 
á ár inu 2010, svo sem með stór um inn leið ing ar verk efn um og við halds verk efn um fyr ir 
orku fyr ir tæki. 

Dans up port býr yf ir sterk um við skipta manna grunni, með rúm lega 400  virka við skipta-
vini. Meg insam starfs að il ar eru IBM,  Avaya,  Cisco, Sie mens og Micro soft. 

Um skipti  urðu í  rekstri Dans up port á ár inu 2010 eft ir tap ár ið á und an. Fé lag ið hef ur 
lagt  áherslu á hag ræð ing ar að gerð ir og nýj ar leið ir í sölu- og mark aðs starfi, eink um í 
þjón ustu við orku fyr ir tæki og lít il og með al stór fyr ir tæki. 

www.dansupport.dk

Dansupport A/S



1 3

Appli con-fé lög in 
Appli con er nor rænt ráð gjaf ar- og þjón ustu fyr ir tæki á  sviði við skipta hug bún að ar, 
með  áherslu á SAP-,  Calypso-, Ad vent- og Micro soft-lausn ir. Appli con -fé lög in eru 
fjög ur tals ins, tvö eru starf rækt í Dan mörku,  eitt í Sví þjóð og  eitt á Ís landi. Þá er 
rek in sölu skrif stofa í Bret landi. Stöðu gildi  voru 162 að meðaltali á ár inu 2010.

Appli con A/S í Dan mörku er  fyrsta Appli con-fé lag ið, stofn að ár ið 1998, en Ný herji  keypti fé-
lag ið ár ið 2005. Mark mið ið með kaup un um var að ná sam legð með fé lagi sem bjó yf ir mik illi 
 reynslu og búa til nor rænt fé lag fyr ir SAP-við skipta bún að. Appli con ehf. á Ís landi var stofn að 
 sama ár. Ár ið 2006 var Appli con í Sví þjóð stofn að en það legg ur  áherslu á þjón ustu og  sölu 
á hug bún aði, eink um til fjár mála fyr ir tækja.  Sama ár var Appli con Soluti ons A/S í Dan mörku 
stofn að en það vinn ur að þró un og  sölu á  smærri og stöðl uð um SAP-lausn um. Í upp hafi árs  
2008  keypti Appli con í Sví þjóð Marqu ardt & Partn ers A/B í Stokk hólmi. Kaup in  voru í sam-
ræmi við þá  stefnu að út víkka þjón ustu Appli con á  sviði hug bún að ar lausna fyr ir fjár mála fyr ir-
tæki í Norð ur-Evr ópu.

Nú  reka Appli con-fé lög in skrif stof ur í Kaup manna höfn og Skand er borg í Dan mörku, Stokk-
hólmi og Gauta borg í Sví þjóð og Reykja vík, auk þess sem sölu skrif stofa er í Lond on. Um 
75% af  veltu fé lag anna kem ur frá Appli con í Dan mörku og Appli con í Sví þjóð. Fé lög in  reka 
starf semi  sína á eig in við skipta for send um sem  taka mið af heima mark aði hvers fé lags. Þau 
 hafa einn ig ná ið sam starf um að fram fylgja al þjóð legri  stefnu og  nýta sam legð ar áhrif í rekstr-
in um.

Appli con starf ræk ir sölu skrif stofu í Bret landi sem hef ur það meg in hlut verk að  efla 
sam starf fé lag anna í al þjóð leg um verk efn um,  bæði inn an heima mark aða og ut an 
 þeirra. Má þar  nefna inn leið ingu á SAP-inn lána kerfi hjá Nati on wi de í Eng landi í sam-
starfi við SAP ár ið 2010, en í því  tóku þátt ráð gjaf ar frá öll um Appli con-fé lög um.  
Í tengsl um við Nati on wi de-verk efn ið  gerði Appli con samn ing við SAP í Þýska landi um þátt-
töku í þró un á nýj ustu kyn slóð SAP-við skipta banka lausna.

www.applicon.com 

Applicon Solutions A/S
Applicon Solutions A/S í Danmörku leggur áherslu á að selja tilbúnar lausnir sem 
byggja á stöðluðum lausnum eins og SAP. 

Applicon Solutions, sem var stofnað árið 2006 og er með aðsetur á Frederiksberg, hefur 
í vaxandi mæli beint sjónum að sölu á lausnum sínum á mörkuðum utan Danmerkur, svo 
sem Bandaríkjamarkaði, með góðum árangri. Félagið hefur meðal annars selt APM-
aðgangsstýringarkerfi (Applicon Authorization Process Manager) fyrir SAP-viðskipta-
hugbúnað til Mercedes-Benz International, General Electric Intelligent Solutions og Warner 
Music Group í Bandaríkjunum. Einnig má nefna samning við bandaríska félagið Celanese, 
en félagið er leiðandi í efnaiðnaði á heimsvísu. Hjá Celanese starfa um 7.400 manns. 
Samningurinn við Celanese nam á annan tug milljóna króna, auk þjónustutekna.

Þá völdu Xerox í Bretlandi, TeliaSonera, Danfoss og Louis Poulsen Lighting í Danmörku einnig 
APM-lausn Applicon sem er notuð til þess að efla og samræma aðgangsstýringar í SAP. 

Applicon Solutions sýndi á árinu 2010 að félagið væri orðinn öflugur samstarfsaðili á SAP-
hugbúnaðarmarkaði en félagið lauk meðal annars samningum við 20 nýja viðskiptavini á 
árinu og færði sig í auknum mæli í sölu lausna frá meðalstórum SAP-notendum til stærri 
SAP-notenda. Í heild er félagið með viðskiptavini í 12 löndum.

Eitt af markmiðum félagsins á árinu 2011 er að viðhalda og efla enn frekar vitund um 
Applicon Solutions og APM-lausn þess og byggja enn frekar upp net umboðsaðila sem selja 
hugbúnað fyrirtækisins á þeim svæðum sem þeir starfa á.

www.appliconsolutions.com

Traustir samstarfsaðilar

DóttUrfélög
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Appli con A/S í Dan mörku legg ur  áherslu á SAP-ráð gjöf fyr ir mis mun andi at vinnu-
grein ar en fé lag ið hef ur  mikla  reynslu af þró un og inn leið ingu á SAP-lausn um og 
tengd um af urð um. Fé lag ið var stofn að ár ið 1998. Stöðu gildi hjá Appli con A/S 
 voru 72 að meðaltali ár ið 2010.

Appli con A/S varð  hluti af Ný herja sam stæð unni ár ið 2005. Mark mið ið með kaup un um var 
að  skapa sam legð með við skipta ráð gjöf sam stæð unn ar,  afla auk inn ar þekk ing ar á því  sviði 
og  skapa nor rænt fé lag með  áherslu á SAP-við skipta lausn ir. 

Fé lag ið legg ur  áherslu á SAP-ráð gjöf og -þjón ustu fyr ir ýms ar at vinnu grein ar en býr einn ig 
yf ir um tals verðri  reynslu í þró un og inn leið ingu á SAP-lausn um og tengd um lausn um í Dan-
mörku. Appli con legg ur  áherslu á þjón ustu og ráð gjöf fyr ir ýms ar at vinnu grein ar og samst arf 
til  lengri  tíma sem er sér stak lega mik il vægt á mark aði þar sem öfl ug sam keppni rík ir. Þar að 
 auki tek ur Appli con þátt í út boð um lang tíma verk efna til að  afla  nýrra við skipta vina með al 
 stærri fyr ir tækja, með það fyr ir aug um að  styrkja sölu leið ir og  efla vit und um fyr ir tæk ið. 

Stærsti samningur Applicon-fyrirtækja til þessa

Appli con A/S und ir rit aði á ár inu samn ing um inn leið ingu á SAP-við skipta kerf um fyr ir sjúkra-
hús og aðr ar heil brigð is stofn an ir Regi on Ho vedsta den-stjórn sýslu um dæm is ins í Kaup-
manna höfn og á Norð ur-Sjá landi. Appli con er und ir verk taki Sie mens IT Soluti ons og er 
heild ar samn ing ur inn að fjár hæð um 4 millj arð ar  króna, þar af er hlut ur Appli con A/S um 
1,8 millj arð ar  króna. Vinn an við upp setn ingu kerf is ins tek ur um þrjú ár og er gert ráð fyr-
ir að  henni  ljúki 2012. Um er að  ræða  stærsta samn ing sem Appli con-fyr ir tæk in  hafa gert 
fram til  þessa. 

Regi on Ho vedsta den ann ast með al ann ars rekst ur heil-
brigð is þjón ustu og eru starfs menn þar um 36 þús und. 
Samn ing ur Sie mens IT Soluti ons og Appli con nær til 15 
sjúkra húsa og ann arra stofn ana heil brigð is starf sem inn ar. 
Þjón usta Regi on Ho vedsta den nær til 1,6 millj óna Dana. 
Verk efni  þetta var boð ið út á Evr ópska efna hags svæð inu 
og var til boð Sie mens IT Soluti ons og Appli con val ið úr 
 hópi ell efu bjóð enda eft ir vand að út boðs ferli. 

Dönsku ríkisjárnbrautirnar velja Applicon 

Appli con A/S  gerði einn ig á ár inu samn ing við rík is járn-
braut irn ar í Dan mörku (DSB) um um fangs mikla SAP-ráð-
gjaf ar þjón ustu er tengd ist áform um fyr ir tæk is ins um sam-
ræm ingu og hag ræð ingu í  rekstri. Samn ing ur inn tók til 
upp setn ing ar á ein stök um ein ing um SAP-fjár hags kerf is ins 
fyr ir lag er hald, inn kaup, við halds þjón ustu, fram leiðslu,  sölu 
og reikn inga gerð. 

Góðar afkomuhorfur fyrir 2011

Rekst ur Appli con A/S í Dan mörku var verulega und ir áætl un um, eink um  vegna þess að 
Regi on Ho vedsta den-verk efn ið fór hæg ar af stað en ráð var fyr ir gert. Hins veg ar eru af-
komu horf ur fyr ir ár ið 2011 góð ar, með al ann ars í  ljósi verk efna stöðu fyr ir Regi on Ho-
vedsta den til  næstu miss era.

www.applicon.dk

Applicon A/S í Danmörku

Meðal viðskiptavina
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Appli con í Sví þjóð var stofn að ár ið 2006 og legg ur fé lag ið meg in áherslu á 
 sölu við skipta lausna og -þjón ustu fyr ir  banka og fjár mála fyr ir tæki á Norð ur-
lönd um. Fé lag ið  var með 48 stöðu gildi að meðaltali ár ið 2010. 

Við skipta vin ir Appli con eru mörg af leið andi fjár mála fyr ir tækj um í Sví þjóð og víð ar. Má 
þar  nefna Hand els bank en og De  Lage Land en, sem er í  eigu Ra bo Bank. Á ár inu 2010 
 unnu ráð gjaf ar Appli con að inn leið ingu fyrir Nordea og Swedbank á lausn um tengd um 
verð bréfa miðl un frá  Calypso og tengd um lau snum.  

Lausn seld til tveggja af stærstu bönkum Svíþjóðar

Með al ann arra verk efna má  nefna áfram hald andi inn leið ingu á fast eign aum sjón ar kerfi 
í SAP fyr ir Vol vo Re al Est ate, sem er  hluti af Vol vo-sam stæð unni. Unn ið var að verk efn-
um fyr ir SEB-bankann við við hald á lausn um og kerf um sem Appli con  hafði þró að. Því 
til við bót ar var unn ið fyr ir Ålands banken, Svensk Ex portkr ed it, Folk sam og Brumm er & 
Partn ers.

Appli con í Sví þjóð hef ur lagt rækt við þró un eig in 
 lausna og má þar  nefna hug bún að ar lausn sem nefn ist 
 PeTra, sem trygg ir ör uggt verk lag og eft ir lit með eigin 
verð bréfa við skipt um banka starfs manna og starfs-
manna op in berra stofn ana. Lausnin var seld tveimur 
stærstu bönkum Svíþjóðar á árinu. 

Yf ir 10 þús und not end ur eru nú þeg ar að PeTra og 
er lausnin m.a. í notk un í Sví þjóð og Dan mörku hjá 
nokkr um  stærstu bönk um Norð ur landa, Nor dea, SEB-
bank an um, Öh man og Car negie. Lausn in er  núna boð in víð ar, svo sem á Ís landi.

Fjölgun stöðugilda vegna aukinna umsvifa

 Rekstur Applicon í Svíþjóð var á áætlun á árinu 2010 og betri en á árinu 2009. 
Aukin eftirspurn var eftir ráðgjöfum á fjármálasviði. Nýrra viðskiptavina var aflað og 
verkefnum fjölgaði hjá núverandi viðskiptavinum. 

Vegna aukinna umsvifa fjölgaði um sjö stöðugildi hjá Applicon í Svíþjóð og í lok ársins 
2010 voru 52 stöðugildi hjá fyrirtækinu.

www.applicon.se

Applicon í Svíþjóð
Meðal viðskiptavina
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 Appli con ehf. sér hæf ir sig í ráð gjöf, þjón ustu og þró un á lausn um sem 
byggja á við skipta hug bún aði frá SAP og Micro soft. Hjá Appli con  voru 39 
stöðu gildi að meðaltali ár ið 2010.

Hlut verk Appli con er að  efla við skipta vini  sína 
til að ná markmiðum sínum með stöðl uð um en 
sveigj an leg um við skipta hug bún aði, fag legri ráð-
gjöf og þjón ustu. 

Appli con, sem var stofn að ár ið 2005, er með 
breitt lausnaframboð á viðskiptahugbúnaði og 
hugbúnaði fyrir viðskiptagreind. Kröfuharðir 
viðskiptavinir fá þannig ávinning af notkun 
á heildstæðum viðskiptalausnum. Applicon 
er með öflugan lausnapakka fyrir einstakar 
atvinnugreinar, svo sem fyrir sveitarfélög, 
sjávarútveg, fjármálastofnanir og á sviði lausna- 
og mannauðsmála.

Ráð gjaf ar Appli con búa enn frem ur yf ir mik illi 
 reynslu og þekk ingu af Micro soft-um hverfi sem 
ger ir sér fræð ing um fyr ir tækis ins  kleift að  leysa 
flók in úr lausn ar efni við skipta vina  sinna. Þá er 
 Calypso al þjóð leg ur hug bún að ur fyr ir  banka og 
fjár mála stofn an ir. Í  Calypso-svít unni er að  finna 
skal an leg ar og áreið an leg ar lausn ir fyr ir áhættu-
stýr ingu, af leið ur og mark aðs við skipti. 

Appli con  byggði um ára bil þjón ustu tekj ur sín ar 
á verk efn um fyr ir ís lensk  banka- og fjár mála-
fyr ir tæki en að stæð ur fé lags ins  tóku veru leg-
um breyt ing um við fall ís lenska fjár mála kerf is ins 

haust ið 2008. Fé lag ið  hafði við hald ið stöð ug um  vexti um ára bil en stóð nú  frammi fyr ir 
minnk andi eft ir spurn í gegn um ein stök verk efni og  fasta þjón ustu samn inga. Í kjöl far 
breyt inga á mark aði var skerpt á hlut verki, fram tíð ar sýn og  stefnu fé lags ins auk end ur-
skipu lagn ing ar og lækk un rekstr ar kostn að ar og aukin sókn var sett í öflun verk efna hjá 
við skipta vin um er lend is. 

 Ágæt af koma í kjöl far end ur skipu lagn ing ar

Á ár inu 2010 var meg ináhersla lögð á að  tryggja stöð ug leika í  rekstri með því að  breikka 
við skipta hóp fé lags ins inn an lands, verk efni sem  tryggðu fast ar þjón ustu tekj ur  og sam-
starfs verk efni fyr ir er lenda  banka og fjár mála fyr ir tæki, að al lega í Bret landi, Hol landi, 
Þýska landi og á Norð ur lönd um, í sam starf við önn ur Appli con-fé lög.  Reynt var eft ir 
 fremsta  megni að  dreifa  álagi á ráð gjafa  vegna  ferða er lend is auk þess sem unn ið var að 
verk efn um heim an frá. Ein stök verk efni  voru hjá SAP í Þýska landi og Nati on wi de-bank-
ann í Bret landi. Þann  ágæta ár ang ur sem náðst hef ur í verk efn um er lend is má  þakka 
sér hæfðri þekk ingu ís lenskra ráð gjafa,  lágu  gengi og ná læg við mark að inn í Evr ópu. 

Rekst ur Appli con gekk vel á ár inu 2010 og var af koma yf ir áætl un. Nýt ing á ráð gjöf um 
var góð og  sala á eig in hug bún að ar verk efn um var um fram vænt ing ar. Ým is verk efni er-
lend is  hafa skap að fé lag inu  mikla þekk ingu og  reynslu til fram tíð ar. 

Áfram hald andi horf ur í  rekstri fé lags ins eru góð ar í  ljósi verk efna stöðu inn an lands og 
tæki færa er lend is. 

www.applicon.is

Applicon ehf. á Íslandi

Meðal viðskiptavina

KÓPAVOGSBÆR

Nýt ing á ráð gjöf um var 
góð og  sala á eig in hug-

bún að ar verk efn um var 
um fram vænt ing ar.
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Klak – Ný sköp un ar mið stöð at vinnu lífs ins er sprota fyr ir tæki sem Ný herji á með Há skól-
an um í Reykja vík. Fé lag ið legg ur  áherslu á að að stoða frum kvöðla við stofn un fyr ir tækja 
og ger ir sprota fyr ir tækj um mögu legt að  vaxa og  dafna. Klak rek ur Við skipta smiðj una 
– Hrað braut þar sem fyr ir tæki og ein stak ling ar  eiga þess kost að  ljúka dip lóma gráðu í 
frum kvöðla fræð um.

Klak hef ur frá 2008 rek ið Við skipta smiðj una – Hrað braut  nýrra fyr ir tækja og  hafa um 
60 frum kvöðl ar nýtt sér þenn an far veg til þess  byggja upp sprota fyr ir tæki til  skemmri 
og  lengri tíma. Frum kvöðl ar og stjórn end ur sprota fyr ir tækja á ólík um stig um  hafa sótt 
þekk ingu, ráð gjöf og tengsla net í Við skipta smiðj una á þess um tíma. 

Hlut verk Klaks felst í því að  skapa jarð veg fyr ir góð ar við skipta hug mynd ir og sprota fyr ir tæki sem  vilja 
kom ast á vaxt ar stig og hef ur fé lag ið kom ið til móts við frum kvöðla með ýms um  hætti. Með al ann-
ars voru áhuga söm um boð in ókeyp is nám skeiðs gjöld í Við skipta smiðj unni síð ast lið ið  haust gegn því 
að  leiða stofn un og upp bygg ingu  nýrra sprota fyr ir tækja. Jafn framt nið ur greiddu fyr ir tæk in N1, CCP, 
Ný herji og Ís lands póst ur þátt töku gjöld í Við skipta smiðj una fyr ir val in fyr ir tæki. Með stuðn ingn um  vildu 
fyr ir tæk in  efla ný sköp un og  styðja sprota fyr ir tæki á Ís landi.

Klak sér jafn framt um rekst ur Sprota þings Ís lands en að al verk efni þess hef ur fal ist í því að ýta und ir fjár-
fest ing ar í sprota fyr ir tækj um. Und an far in ár hef ur Sprota þing hald ið ráð stefn ur und ir heit inu Se ed For-
um Ice land í sam starfi við al þjóð leg sam tök sem nefn ast Se ed For um Int ern ati onal.  Tólfta fjár festa þing 
Se ed For um Ice land var hald ið á haust mán uð um. Þar  komu sam an full trú ar ís lenskra sprota fyr ir tækja og 
 kynntu hug mynd ir sín ar og starf semi.

Klak var stofn að ár ið 2000. Sem einka rek ið fyr ir tæki nýt ur það  ekki op in bers fjár stuðn ings og er ein af 
ör fá um einka rekn um ný sköp un ar mið stöðv um í Evr ópu. Fyr ir tæk ið rek ur jafn framt öfl uga rann sókn ar- 
og ráð gjaf ar starf semi og er lyk il að ili í tengsla neti frum kvöðla og sprota fyr ir tækja á Ís landi.

www.klak.is

Klak

Vigor ehf. er þjónustu- og hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæfir sig í gerð 
alhliða viðskiptalausna og kerfisveituþjónustu. Vigor var stofnað árið 2001. 
Meðalstöðugildi voru 15 á árinu 2010. 

Helstu verkefni Vigor eru hugbúnaðarþjónusta við 
fjárhags-, viðskipta-, launa-, eigna-,  verkbókhalds- 
og reikningakerfi og sérsmíði á lausnum fyrir ýmis 
fyrirtæki, s.s. á sviði innheimtu og greiðslumiðlunar, 
tryggingastarfsemi og orkudreifingar. Vigor Orka er t.d. 
eitt útbreiddasta orkureikningakerfi landsins; notað af 
fyrirtækjum sem senda út allt að 140.000 reikninga á 
mánuði.

Vigor veitir einnig þjónustu á sviði kerfisveitu og 
vistunar í samvinnu við Skyggni ehf., sem er einnig hluti 
af Nýherjasamstæðunni. Um 25 fyrirtæki um land allt 
nota kerfisveitu Vigor. Starfsmenn Vigor vinna einnig 
að ýmsum sértækum hugbúnaðarverkefnum, bæði 
þjónustu við eldri lausnir og gerð nýrra. Meginverkefni 
Vigor á árinu voru í þróun á nýju greiðslu- og inn-
heimtukerfi fyrir Tryggingamiðstöðina (TM), auk 
verkefna fyrir Orkuveitu Reykjavíkur, Orkubú Vestfjarða 
og Borgun.

Viðskiptavinir félagsins eru um 50 talsins og þar á meðal eru nokkur af stærstu og 
öflugustu fyrirtækjum landsins á sínum sviðum. Rekstur félagsins var þungur á fyrri 
hluta ársins en ráðist var í aðgerðir til að ná aftur jafnvægi í rekstri þess. Rekstrarafkoma 
á árinu 2010 var viðunandi. 

www.vigor.is

Vigor ehf.
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Hug bún að ar fyr ir tæk ið TM Soft ware sér hæf ir sig í þró un eig in hug bún að ar-
lausna og ráð gjöf og þjón ustu á sér hæfð um hug bún að ar lausn um  eins og vef-
lausn um, vef gátt um, sam þætt ing ar lausn um, við skipta greind og stjórn un við-
skipta tengsla (CRM). Hjá fé lag inu  voru 49 stöðu gildi að meðaltali ár ið 2010.

TM Soft ware legg ur  áherslu á tvö meg insvið þ.e. þró un eig in hug bún aðar sem seld ur 
er á al þjóð leg um mark aði og hug búnað ar ráð gjöf og þjón ustu fyr ir inn lend og er lend 
fyr ir tæki. Hjá fé lag inu starf ar  fjöldi vel mennt aðra sér fræð inga með ára langa  reynslu í 
hug bún að ar gerð og -þró un.

Breyt ing ar á ís lensk um mark aði  hafa orð ið til þess að fé lag ið hef ur leit að að nýj-
um mörk uð um fyr ir lausn ir og þjón ustu, eink um í sam vinnu við önn ur er lend fé lög.  
Með al ann ars hef ur fé lag ið boð ið hvers kon ar vef- og sam þætt ing ar lausn ir og selt eig-
in hug bún að ar lausn ir. Með al sam starfs að ila má  nefna  danska hug bún að ar fé lag ið IN OPI 
og  breska hug bún að ar fé lag ið  VYRE í Bret landi.

Tíma skrán ing ar kerfi selt til 40  landa

 Sala á  Tempo-tíma skrán ing ar- og verk bók halds kerfi  víða um  heim er  dæmi um mark-
aðs setn ingu á eig in lausn um á nýj um mörk uð um. TM Soft ware hef ur nú selt þá  lausn 
til um 200 við skipta vina í um 40 lönd um, þar á með al til fjöl margra stór fyr ir tækja og 
stofn ana, svo sem Kaup hallarinnar í Lond on og Deut sche Bank. Tíma skrán ing ar kerf ið 
er við bót við verk beiðna- og þjón ustu kerf ið  JIRA frá ástr alska hug bún að ar fyr ir tæk inu  
At lassi an og ger ir not end um  kleift að  tengja við tíma skrán ing ar og  koma í veg fyr ir 
tvískr án ing ar  beiðna og reikn inga. Kerf ið var upp haf lega þró að til inn an hús snota en 
ákveð ið var að  prófa  sölu í gegn um net ið til  reynslu. Ár ang ur inn lét  ekki á sér  standa og 
hef ur lausn in feng ið af ar  góða  dóma hjá not end um. 

Hugbúnaðarlausn hlýtur alþjóðleg verðlaun 

Eitt af áhuga verð um verk efnum TM Soft ware á 
innanlands mark aði á ár inu var upp setn ing vefj ar fyr-
ir In spir ed By Ice land kynn ing ar- og mark aðs her ferð-
ina sum ar ið 2010, sem  hafði það að mark miði að 
 vekja at hygli á Ís landi sem áfanga stað er lendra ferða-
manna. Verk efn ið tókst af ar vel og bar með al ann ars 
sig ur úr být um í úr slit um mark aðs verð launa ICCA-
sam tak anna, al þjóð legra sam taka að ila á ráð stefnu- 
og hvata ferða mark að in um.

Tug ir millj óna söfn uð ust í gegn um áheita kerfi

Góð ur ár ang ur náð ist einn ig í þró un WebM ast er-
áheita kerfa á net inu sem TM Soft ware vann ann ars 
veg ar fyr ir Krabba meins fé lag ið  vegna vakn ing ar átaks 
um  karla og krabba mein og hins veg ar áheita kerfi 
fyr ir Reykja vík ur mara þon þar sem hægt var að  heita 
á kepp end ur sem  tóku þátt fyr ir hönd ým issa mann-
úð ar- og góð gerð ar fé laga. Tug ir millj óna  króna söfn-
uð ust í  hvorri söfn un fyr ir sig þar sem tug þús und ir 
 manna  tóku þátt og  vakti áheita kerf ið  mikla at hygli 
í kjöl far ið.

Við snún ing ur varð í  rekstri TM Soft ware á ár inu 2010. Fé lag ið  lagði  áherslu á lækk un 
kostn að ar á ár inu og rekst ur inn skil aði hagn aði á síðari hluta ársins 2010. Horf ur fyr ir 
ár ið 2011 eru ágæt ar en  gera má ráð fyr ir hæg um  vexti verk efna tengd um hug bún að-
ar lausn um.

www.tmsoftware.is  

TM Software ehf.

Traustir samstarfsaðilar
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EMR heil brigð is lausn ir ehf.
EMR Heil brigð is lausn ir er leið andi fyr ir tæki í hug bún að ar lausn um fyrir aðila 
á heilbrigðissviði á Ís landi. Lausn ir fyr ir tæk is ins eru not að ar dag lega af  fjölda 
heil brigð is starfs manna á öll um  helstu heil brigð is stofn un um lands ins auk sér-
fræði lækna, starfs fólki apó teka og fjöl mörg um öðr um að il um. Hjá EMR  var 
21 stöðu gildi að meðaltali á ár inu 2010. 

 Áfram var unn ið að verk efn um sem tengj ast raf ræn um send ing um yf ir  Heklu heil-
brigðis net. Einn ig var lok ið við þró un á raf ræn um  lækna- og hjúkr un ar bréf um sem 
er  eitt af  stærstu verk efn um á  sviði raf rænna send inga sem EMR hefur unnið. Raf ræn 
 lækna- og hjúkr un ar bréf  verða inn leidd hjá öll um not end um  Sögu á  fyrri  hluta 2011. 
Heil brigð is ráðu neyt ið  keypti For síðu sjúk lings sem er ný ein ing í  Sögu og EMR hef ur 
þró að í sam starfi við Land spít al ann. Lausn in veit ir heil brigð is starfs mönn um yf ir lit yf ir öll 
gögn sjúk lings á ein um stað og gef ur mögu leika á að  sýna gögn frá öðr um heil brigð is-
stofn un um. For síða sjúk lings verð ur inn leidd á  fyrri  hluta 2011. 

Þá var lok ið við inn leið ingu á  nýrri út gáfu af  Sögu sem inni held ur nýj ar að gangs-
stýr ing ar, nýj ar ein ing ar fyr ir með ferð ar skrán ingu og  fleira sem er  stærsta breyt-
ing á  Sögu frá upp hafi. Þrjú ný apó tek  tóku til  starfa á ár inu og öll  völdu þau  
Med ic ore-af greiðslu kerfi frá EMR.

Verk efna stað an hjá EMR var  ágæt á ár inu og var rekst ur fé lags ins  nærri áætl un um á ár-
inu 2010. Horf ur fyr ir  næsta ár eru ágætar en niðurskurður og samdráttur í umhverfinu 
skapar óvissu. 

Vör ur EMR:

•  Saga sjúkra skrár kerfi.

•  Askja; töl fræði og skýrsl ur.

•  Hekla heil brigð is net.

• Raf ræn lyf seðla gátt.

• Med ic ore-lyfja af greiðslu kerfi fyr ir apó tek.

• Phar macy-apó teka kerfi fyr ir spít ala.

www.emr.is
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Mannauður
Mannauðsþjónusta, fyrir öll fyrirtæki innan Nýherjasamstæðunnar hérlendis, er veitt af deild  
starfsmannaþjónustu. Á árinu 2010 var meðalfjöldi stöðugilda á Íslandi 406 og á Norður-
löndum 153.

Í upp hafi árs var  fjöldi stöðu gilda á Ís landi 440 og í árs lok  voru stöðu gild in 390. Stöðu gild um fækk aði því um 
50 á ár inu. Í er lend um dótt ur fé lög um  voru stöðu gildi í upp hafi árs 162 og í árs lok 156 og fækk aði því um 6 á 
ár inu. 

Í lok árs 2010 var  fjöldi fast ráð inna starfs manna hjá Ný herja sam stæð unni á Ís landi 389. Af  þeim  voru 315 
karl menn (77%) og 74 kon ur (23%). Kynja hlut fall er mis jafnt eft ir fyr ir tækj um  enda  ólík starf semi í  hverju fyr-
ir tæki fyr ir sig. 

Flest ir starfs menn eru á aldr in um 25–39 ára eða um helm ing ur. Þriðj ung ur starfs manna er á aldr in um 40 til 54 
ára og þriðj ung ur ann aðhvort  yngri en 25 ára eða  eldri en 55 ára. Það er  nærri  lagi að helm ing ur starfs manna 
sé  yngri en 40 ára og helm ing ur  eldri. Með all ífald ur starfs fólks hjá Ný herja sam stæð unni á Ís landi var í árs lok 
var 40,5 ár.

Hár starfs ald ur inn an fyr ir tækis þyk ir jafn an end ur spegla  ánægju í  starfi og vel líð an á vinnu stað. Alls  hafa 49 
af nú ver andi starfs mönn um Ný herja sam stæð unn ar starf að í 15 ár eða leng ur eða 12% starfs manna. Sá starfs-
mað ur sem lengst hef ur unn ið hjá sam stæð unni  hafði nú um ára mót in 2010–2011 unn ið í 44 ár. Með al starfs-
ald ur starfs fólks hjá Ný herja sam stæð unni í árs lok var 8,2 ár.

Flutn ing ur í Borg ar tún 37

Ár ið 2010 ein kennd ist af frek ari hag ræð ingu í  rekstri  fyr ir tækja Ný-
herja sam stæð unn ar sem kallaði á fjöl þætt verk efni starfs manna þjón-
ust unn ar. Á  fyrsta árs fjórð ungi  þurfti að  segja upp starfs fólki  vegna 
sam drátt ar á mark aði. Haft var að leið ar ljósi að að stoða fólk á all an 
þann hátt sem mögu legt var, m.a. að  leita upp lýs inga um rétt indi 
 vegna at vinnu leys is bóta, hönn un fer il skrár, kom ast að í við töl hjá ráðn-
ing ar skrif stof um o.fl.

Þá var tek in sú ákvörð un að  flytja höf uð stöðv ar sam stæð unn ar frá Urð-
ar hvarfi 6 í Kópa vogi í Borg ar tún 37 og sam eina inn lenda starfsem i 
und ir  einu þaki. Gerð ar  voru mikl ar end ur bæt ur á hús næð inu í Borg-
ar túni til að vinnu um hverfi starfs fólks  yrði með sem best um  hætti.  
Al menn  ánægja var með  þessa ráð stöf un með al starfs manna, m.a. 
 vegna  betri stað setn ing ar og ná lægð ar við við skipta vini, stofn an ir og 
önn ur fyr ir tæki. 

Á haust mán uð um var far ið í end ur skoð un og end ur skil grein ingu á 
verk ferl um á  sviði starfs manna- og launa ferla. Unn ið var að því að skil-
greina heild ar ferli og und ir ferli, skrán ingu  þeirra og inn leið ingu. Mun 
 þessi  vinna  halda  áfram á kom andi ári.

Gróskumikil starfsmannafélög

 Eitt sam eig in legt starfs manna fé lag, STAFN, starf ar fyr ir  alla starfs menn Ný herja, en auk þess  starfa öfl ug-
ir starfs manna klúbb ar inn an  allra dótt ur fé laga sam stæð unn ar. STAFN stend ur fyr ir  stærri sam eig in leg um 
skemmt un um, svo sem árs há tíð sem hald in var í Lista safni Reykja vík ur í upp hafi árs ins 2010. Ár leg ur fjöl-
skyldu dag ur í Hús dýra garð in um var ágæt lega sótt ur á haust dög um, auk þess sem all ir starfs menn Ný herja 
 mæta á Stefnu mót, sem mark ar ár legt upp haf haust sókn ar  allra fé laga inn an sam stæð unn ar. 

Starfs manna klúbb ar, sem  starfa hjá  hverju fé lagi inn an sam stæð unn ar,  hafa efnt til fjöl breyttra skemmt ana 
og við burða á ár inu til að  styrkja and ann og  treysta fé lagss kap inn. Auk  þessa eru sér stök áhuga manna fé lög á 
ákveðn um svið um starf rækt inn an sam stæð unn ar, svo sem Golf klúbb ur Ný herja, sem held ur fjöl mörg golf mót 
fyr ir fé lags menn. Þá er starf rækt öfl ugt áhuga manna fé lag um ljós mynd un. 
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Nýherjasamstæðan í samfélaginu 
Ný herja sam stæð an legg ur  áherslu á stuðn ing við ný sköp un og fram far ir í fyr-
ir tækj um með þátt töku í eign ar haldi á Klaki – Ný sköp un ar mið stöð at vinnu-
lífs ins, sem kem ur að mót un,  mati og út færslu við skipta hug mynda sem bygg-
ir á ný sköp un og upp lýs inga tækni. Jafn framt  legg ur sam stæð an  áherslu á að 
 brúa bil upp lýs inga tækni frá at vinnu líf inu yf ir til nem enda og  skóla.

Klak hef ur frá 2008 rek ið Við skipta smiðj una – Hrað braut  nýrra fyr ir tækja og  hafa um 
60 frum kvöðl ar nýtt sér þenn an far veg til þess  byggja upp sprota fyr ir tæki til  skemmri 
og  lengri tíma. Frum kvöðl ar og stjórn end ur sprota fyr ir tækja á ólík um stig um  hafa sótt 
þekk ingu, ráð gjöf og tengsla net í Viðsk ipta smiðj una á þess um tíma. Fyr ir tæki  eins og 
Track well,  Stjörnu-Oddi, Gav ia og AGR eru  dæmi um fyr ir tæki sem eru kom in á vaxt ar-
stig og fyr ir tæki  eins og Re Make Electr ic, Gogoy oko, Clara og Belg ing ur eru í stöð ug um 
 rekstri. 

Vakn ing ar átak um ör ugga net notk un

 Hluti af sam fé lags legri þátt töku Ný herja-
sam stæð unn ar felst í því að  miðla upp lýs-
ing um og  efla  fræðslu um þann bún að og 
þær lausn ir sem fé lög þess  bjóða. Jafn-
hliða auk inni  áherslu á  sölu tölvu bún að ar 
til ein stak linga og heim ila hef ur Ný herja-
sam stæð an unn ið með SAFT (Sam fé lag, 
fjöl skylda og  tækni), sem er vakn ing ar-
átak um ör ugga tækni notk un  barna og 
ung linga á ýms um svið um.

Ný herji  studdi með al ann ars sam keppni 
á veg um SAFT fyr ir grunn- og fram halds-
skóla um gerð jafn in gjaf ræðslu efn is, sem 
 stuðla á að já kvæðri og ör yggri net notk-
un í upp hafi árs ins 2010.  Fyrstu verð-
laun  hlaut Haga skóli fyr ir þema viku um 
já kvæða og ör ugga net notk un og fékk 
Leno vo Ide aP ad-far tölvu að laun um. Önn-
ur verð laun  fengu nem end ur í 9. og 10. 
bekk Greni vík ur skóla fyr ir frétta blað ið Dúnd ur og  hlutu Can on FS200-upp töku vél í verð-
laun.  Þriðju verð laun  fengu stúlk ur úr 10. bekk EKH í Haga skóla fyr ir stutt mynd ina Net-
fíkn og  fengu þær 320 GB-flakk ara í verð laun. 

Teng ing at vinnu lífs og mennt un ar

Ný herji hef ur átt sam starf við tölv un ar fræði deild Há skól ans í Reykja vík sem felst í því 
að  færa þekk ingu og  reynslu í upp lýs inga tækni frá at vinnu líf inu yf ir til nem enda og  að 
auka  áhuga og vit und um upp lýs inga tækni grein ar.  Eitt birt ing arf om þess sam starfs er 
ár leg For rit un ar keppni fram halds skól anna en mark mið keppn inn ar er að  efla og  örva 
for rit un ar áhuga ís lenskra ung menna. Um níu tíu áhuga sam ir fram halds skóla nem ar  tóku 
þátt í keppn inni í mars ár ið 2010 þar sem  áhersla var lögð á að  laða fram for rit un-
ar hæfi leika  þeirra og sköp un ar gáfu. Ný herji  veitti veg leg verð laun fyr ir  efstu sæt in; 
mynda vél ar, minn is lykl a og heyrn ar tól. 

Jafn hliða hef ur Ný herji boð ið nem end um við tölv un ar fræði- og verk fræði deild ir HR á 
fyr ir lestra um sér hæfð umfj öll un ar efni í upp lýs inga tækni í sam starfi við IBM. Góð ur 
róm ur hef ur ver ið gerð ur að þessum fyr ir lestr um og er stefnt að því að  halda  áfram á 
 sömu  braut;  að bjóða nem end um  djúpa þekk ingu á ein stök um sér svið um upp lýs inga-
tækni, með að stoð er lendra sam starfs að ila.   

Frá útskrift Viðskiptasmiðjunnar – Hraðbraut hjá Klaki – Nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins í 
lok ársins 2010. 

nýherj i  Í  samfélaginU
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Bleikt Ný herja hús

Ný herji hef ur í gegn um tíð ina stutt við ým iss kon ar vakn ing ar átak í sam fé lag inu og lét 
 ekki sitt eft ir  liggja á  Bleika deginum, ár legu  átaki gegn krabba meini hjá kon um, helg-
ina 8.–10. okt ób er. Þá var Ný herjahús ið við Borg ar tún bað að bleik um ljós um til að  sýna 
sam stöðu í bar átt unni. Einn ig  tóku fjöl marg ir starfs menn Ný herja og dótt ur fé laga sig 
til og klædd ust bleik um flík um í til efni  Bleika dags ins. Voru karl ar þar síst eft ir bát ar 
 kvenna.

Þró un far tölva fram til dags ins í dag

Um  leið og Ný herji hef ur lagt  áherslu á tækni þró un og ým-
iss kon ar nýj ung ar í sam starfi við mennta stofn an ir hef ur fé-
lag ið  ekki  gleymt sög unni og  þeirri þró un sem orð ið hef ur í 
tækni nýj ung um síð ustu ára tugi.  Sögu IBM- og Leno vo-far-
tölv unn ar  voru gerð ræki leg skil á Vís inda vöku Rann ís í lok 
sum ars, en  hana  sóttu rúm lega fjög ur þús und gest ir í Lista-
safni Reykja vík ur. 

Á Vís inda vöku  kynntu vís inda menn og fræða fólk úr ýms um fræði grein um rann sókn-
ir og við fangs efni. Þar  kynnti Ný herji einn ig þró un far tölva í gegn um tíð ina. Vél arn ar 
 vöktu  mikla at hygli,  ekki síst IBM Porta ble sem er for veri far tölva frá 1984. IBM Porta ble 
var oft nefnd sauma vél in þar sem hún  þótti  minna frek ar á vél til notk un ar fyr ir sauma-
skap held ur en  tölvu. 

Stuðningur við Landsbjörg

Dótt ur fé lög Ný herja  hafa mörg hver  ekki lát ið sitt eft ir  liggja í upp byggi legu sam-
starfi við  íþrótta- og fé laga sam tök hvers kon ar.  Sense hef ur und an far in tvö ár stutt 
Mynd banda keppni grunn skól anna og 66°NORÐ UR í  nafni  Sony en mark mið ið með 
sam keppn inni er að  gefa börn um og ung ling um, sem  hafa  áhuga á kvik mynda gerð, 
tæki færi til þess að  spreyta sig á  þeim vett vangi. Þá var  Sense  einn af styrkt ar að il um 
Golf sam bands Ís lands ár ið 2010.  

Skyggn ir ehf.,  eitt dótt ur fé lag Ný herja, er með al að al styrkt ar að ila Lands bjarg ar. Skyggn-
ir ann ast rekst ur á upp lýs inga tækni um hverfi Lands bjarg ar; ann ast rekst ur lyk il kerfa og  
vökt un á bún aði og  neti SL og af rit un á tölvu gögn um úr tölvu kerf um þess. Mark mið ið 
með sam starf inu er að  efla ör yggi og  auka hag ræð ingu í rekstr ar um hverfi SL, svo sem 
með sýnd ar væð ingu í upp lýs inga tækni um hverfi sem fel ur í sér lækk un á rekstr ar kostn-
aði tölvu kerfa og dreg ur úr fjár bind ingu í vél bún aði. 

www.nyherji.is

IBM- og Lenovo-vélar vöktu 
mikla athygli á Vísindavöku, 

 ekki síst IBM Porta ble sem  
er for veri far tölva frá  

1984 og minnir meira á 
saumavél en fartölvu. 
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Hluthafar 

Ný herji hf. hef ur ver ið skráð hluta fé lag á Verð bréfa þingi á Ís landi, nú í OMX 
Kaup höll Ís lands, frá ár inu 1995 und ir merk inu NYHR. Virk ir hlut ir í upp hafi 
árs ins 2010  voru 275 m.kr. en  voru 396 m.kr í lok árs ins. Í upp hafi árs ins var 
 gengi hluta bréf Ný herja 10,0 en í árs lok 7,0. 

Að al fund ur 2010

Á að al fundi, sem hald inn var 19. febrú ar 2010, var sam þykkt heim ild stjórn ar, sbr. 41. 
 grein hluta fjár laga, til að  auka hluta fé fé lags ins um allt að kr. 120 millj. með  sölu  nýrra 
 hluta. Nú ver andi hlut haf ar  féllu frá for kaups rétti sín um til  kaupa á hlut um þess um. 
Stjórn fé lags ins ákveð ur út boðs gengi bréf anna og sölu regl ur  hverju  sinni. Skal  áskrift 
 fara fram sam kvæmt ákvæð um sam þykkta fé lags ins og V.  kafla hluta fé laga laga. Eng ar 
höml ur  skulu  vera á við skipt um með  hina  nýju  hluti. Hin ir  nýju hlut ir  skulu  veita rétt indi 
í fé lag inu frá skrán ing ar degi hluta fjár hækk un ar inn ar. Heim ild  þessa get ur stjórn Ný herja 
nýtt inn an þriggja ára frá sam þykkt henn ar 

Arð ur

Stjórn Ný herja hef ur fylgt  þeirri  stefnu að  greiða um þriðj ung hagn að ar sem arð til hlut-
hafa fé lags ins. Á að al fund in um var sam þykkt til laga stjórn ar um að  greiða  ekki arð 
 vegna rekstr ar árs ins 2009. 

Einn ig var sam þykkt heim ild til  handa stjórn fé lags ins til að  kaupa allt að 10% af 
nafn virði hluta fjár fé lags ins, sbr. VIII.  kafla  laga nr. 2/1995 um hluta fé lög. Kaup gengi 
 hluta má  ekki  vera  meira en 20%  hærra eða  lægra en síð asta  skráða  gengi á Kaup höll  
Ís lands. Gild is tími heim ild ar inn ar er allt að átj án mán uð ir. 

Á síðasta aðalfundi var samþykkt að eft ir tald ir  skipuðu stjórn félagsins fyr ir  næsta 
starfs ár: Bene dikt Jó hann es son,  Árni Vil hjálms son og Guð mund ur Jóh. Jóns son. Sam-
þykkt var að  vara mað ur  yrði Ja fet S. Ól afs son. Bene dikt Jó hann es son gegn ir  stöðu 
stjórn ar for manns og  Árni Vil hjálms son stöðu vara for manns.

Nafn hluthafa Fjöldi hluta    Hlutfallseign

Vænting hf 79.857.172     20,0%

Stafir lífeyrissjóður 38.904.762     9,7%

Lífeyrissjóður verslunarmanna 37.571.429     9,4%

Áning-fjárfestingar ehf 29.723.031     7,4%

Vátryggingafélag Íslands hf 26.250.000     6,6%

Gildruklettar ehf 20.581.725     5,1%

ALMC hf 15.902.553     4,0%

Fiskveiðahlutafélagið Venus hf 14.032.816     3,5%

Benedikt Jóhannesson 12.384.363     3,1%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 11.000.000     2,8%

10 stærstu hluthafar í Nýherja 31.12. 2010
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Stjórn Ný herja hf.  lagði á ár inu 2010  áfram  áherslu á að að laga starf semi Ný herja sam stæð-
unn ar að breytt um að stæð um í rekstr ar um hverfi og á mark aði. Starf semi sam stæð unn ar 
fer að meg in hluta fram í ein stök um dótt ur fé lög um sam stæð unn ar og er hvert dótt ur fé lag 
 ábyrgt fyr ir  rekstri á  ákveðnu  sviði. Yf ir  hverju dótt ur fé lagi Ný herja hf. er þriggja  manna 
stjórn og er for stjóri Ný herja hf. al mennt stjórn ar for mað ur dótt ur fé lag anna og ger ir stjórn 
Ný herja hf.  grein fyr ir starf semi  þeirra.

Stjórnunarhættir

Stjórn Nýherja hf. leitast við að viðhalda góðum stjórnunarháttum og að fylgja „Leiðbeiningum um 
stjórnarhætti fyrirtækja“ sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins 
gáfu út í júní 2009. Stjórnin hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem valdsvið hennar er skilgreint 
og verksvið gagnvart forstjóra. Í þessum reglum er meðal annars að finna reglur um fundarsköp, 
ítarlegar reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála, reglur um þagnarskyldu, 
upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn og fleira. Starfsreglur stjórnar eru aðgengilegar á heimasíðu 
félagsins. Stjórn félagsins ákveður starfskjör forstjóra og hittir endurskoðendur reglulega. Stjórn hefur 
skipað endurskoðunarnefnd og eru reglur nefndarinnar aðgengilegar á heimasíðu félagsins. Allir þrír 
stjórnarmenn félagsins eru óháðir félaginu og einn stjórnarmaður, Árni Vilhjálmsson,  er háður stórum 
hluthöfum samkvæmt skilgreiningu í grein 2.5. í „Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.“ Stjórn 
hefur ekki talið þörf á að skipa starfskjara- og tilnefningarnefnd  þar sem stærð og umfang starfsemi 
félagins gefur ekki tilefni til þess. 

Á árinu 2010 hafa verið haldnir 16 stjórnarfundir og 4 fundir í endurskoðunarnefnd. Meirihluti stjórnar 
og meirihluti endurskoðunarnefndar hafa mætt á alla fundi. 

Stjórn Ný herja hf.

Stjórn Ný herja hf. hef ur  æðsta vald í mál um fé lags ins  milli hlut hafa funda. Stjórn in ákveð ur  stefnu Ný-
herja sam stæð unn ar og hef ur eft ir lit með öll um  rekstri henn ar; ákveð ur  stefnu og skipu lag og fylg ir því 
eft ir að starf sem in sé jafn an í  réttu og  góðu  horfi. Sér stak lega skal hún  tryggja að nægi legt eft ir lit sé 

Stjórn og stjórnarhættir Nýherja hf.

Stjórn Nýherja: F.v. Guðmundur Jóh. Jónsson, stjórnarmaður, Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður, og  
Árni Vilhjálmsson, varaformaður.

hlUthafar
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haft með bók haldi og með ferð fjár muna fé lags ins. Stjórn in er skip uð þrem ur mönn um og ein um til 
vara, kjörn um á að al fundi til  eins árs í senn.  Þeir sem hyggj ast  gefa kost á sér til  setu í stjórn fé lags-
ins  skulu til kynna það skrif lega til stjórn ar a.m.k. fimm sól ar hring um fyr ir upp haf að al fund ar.  Þeir ein ir 
eru kjör geng ir á að al fundi, sem þann ig  hafa gef ið kost á sér. For mað ur kveð ur stjórn til  funda og stýr ir 
stjórn ar fund um.  Fundi skal  halda hve nær sem for mað ur tel ur þess þörf en að  auki er hon um skylt að 
 boða stjórn ar fund að  kröfu  eins stjórn ar manns eða for stjóra.

Stjórn ar fund ir Ný herja eru því að eins 
lög mæt ir að mætt ir séu þrír stjórn ar-
menn eða  tveir stjórn ar menn  ásamt 
vara manni. Stjórn ir dótt ur fé laga eru 
al mennt skip að ar þrem ur mönn-
um og skipt ir stjórn in sjálf með sér 
verk um. Þær eru ábyrg ar fyr ir  rekstri 
dótt ur fé laga inn an þess starfs ramma 
og um boðs sem stjórn Ný herja hf. 
veit ir.

Hlut verk for stjóra

For stjóri Ný herja hf., sem stjórn ræð-
ur, er ábyrg ur fyr ir dag leg um  rekstri 
fé lags ins í sam ræmi við  stefnu og 
ákvarð an ir stjórn ar. Þá er það hlut-
verk for stjóra að  tryggja að starf-
semi fyr ir tæk is ins sé í sam ræmi við 
sam þykkt ir fé lags ins og gild andi lög-
gjöf  hverju  sinni og  fylgja því eft ir að 
starf semi dótt ur fé laga sé með  sama 
 hætti.

Hlut hafa fund ir

 Æðsta vald í mál efn um fé lags ins er í hönd um lög mætra hlut hafa funda. Að al fund ur skal hald inn fyr ir 
lok júní mán að ar ár hvert og hlut hafa fundi skal  halda eft ir ákvörð un stjórn ar eða að  kröfu kjör ins end-
ur skoð anda eða hlut hafa sem  ráða a.m.k. ein um tí unda hluta fjár í fé lag inu.  Krafa um hlut hafa fund skal 
gerð skrif lega, fund ar efni til greint og fund ur þá boð að ur inn an lög bund ins frests. Til hlut hafa fund ar 
skal  boða með birt ingu aug lýs ing ar í dag blaði eða með öðr um sam bæri leg um  hætti. Að al fundi skal 
 boða með þriggja  vikna fyr ir vara sam kvæmt breyt ing um á hluta fé laga lög um frá 17. desember 2009, 
og skal í fund ar boði gerð  grein fyr ir fund ar efni og  þeim skjöl um, sem lögð  verða fram á fund in um. Á 
hlut hafa fund um fylg ir  eitt at kvæði hverj um hlut í fé lag inu. 

Breyt ing ar á sam þykkt um fé lags ins

Sam þykkt um fé lags ins má ein ung is  breyta á lög leg um hlut hafa fundi þess,  enda sé þess ræki lega get ið í 
fund ar boði að slík breyt ing sé fyr ir hug uð og í  hverju hún felst í meg in at rið um. Ákvörð un verð ur því að-
eins gild að hún  hljóti minnst 2/3  hluta  greiddra at kvæða svo og sam þykki hlut hafa sem  ráða 2/3 hlut-
um þess hluta fjár sem far ið er með at kvæði fyr ir á hlut hafa fund in um.

End ur skoð end ur

End ur skoð end ur fé lags ins eru kjörn ir á að al fundi til  eins árs í senn. Á að al fundi 2010 var KPMG ehf. 
kjör inn end ur skoð andi fé lags ins fyr ir ár ið 2010 og er KPMG ehf. einn ig end ur skoð andi  allra dótt ur fé-
laga fé lags ins á Ís landi.

Áhættu stýr ing

Upp lýs ing ar um áhættu stýr ingu má  finna á bls. 42 í árs reikn ingi.
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Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Hlutverk Nýherja hf. er að veita viðskiptavinum sínum heildarlausnir á sviði upplýsingatækni með þróun 
hugbúnaðar, sölu á tölvu- og skrifstofubúnaði, ráðgjöf og tengdri þjónustu. Ársreikningurinn hefur að geyma 
samstæðureikning Nýherja hf. og dótturfélaga, en í samstæðunni eru 19 félög.

Rekstur ársins 2010

Samkvæmt rekstrarreikningi og yfirliti um heildarafkomu nam hagnaður af rekstri samstæðunnar 395 millj. kr., 
en þegar tekið er tillit til þýðingarmunar vegna starfsemi erlendra dótturfélaga er heildarhagnaður samstæðunnar 
321 millj. kr.  Tekjur samstæðunnar af seldum vörum og þjónustu námu 14.261 millj. kr. á árinu.  Eigið fé 
samstæðunnar í árslok var 2.420 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Nýherja hf. nýtti í september 2010 heimild aðalfundar til að auka hlutafé félagsins um 120 millj. kr. að 
nafnverði. Hlutaféð var selt á genginu 7,0 og nam söluverð því 840 millj. kr. sem annars vegar var innborgað í lok 
september að fjárhæð 196 millj. kr. og hins vegar í desember að fjárhæð 644 millj. kr. Eftir aukninguna er hlutafé 
samkvæmt samþykktum félagsins 400 millj. kr. að nafnverði.

Nýherji hf. gerði í október samninga við Arion banka hf. annars vegar og Íslandsbanka hf. hins vegar um 
endurskipulagningu á langtímaskuldum félagsins, þar sem endurgreiðslutími þeirra var lengdur, hluta lánanna 
breytt úr erlendum gjaldmiðlum í íslenskar krónur og höfuðstóll lækkaður. Til að lækka skuldir félagsins enn frekar 
seldi Nýherji hf.  fasteign félagsins að Borgartúni 37. Söluverð fasteignarinnar nam 1.650 millj. kr., söluhagnaður 
að fjárhæð 78 millj. kr. er tekjufærður í rekstrarreikningi.

Hlutafé í árslok skiptist á 280 hluthafa, en þeir voru 270 í ársbyrjun og fjölgaði  því um 10 á árinu. Í árslok 2010 
átti einn hluthafi yfir 10% af hlutafé í félaginu, Vænting hf. eða 20,0% hlut í félaginu.

Stjórn félagsins leggur til að ekki greiddur verði arður til hluthafa á árinu 2011. Vísað er til ársreikningsins um 
ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Hlutafé og samþykktir

Skráð hlutafé félagsins nam í árslok 400 millj. kr., en félagið á eigin hluti að nafnverði 4 millj. kr. Hlutaféð er í 
einum flokki, sem skráður er í Kauphöll Íslands. Allir hlutir njóta sömu réttinda. Kaupréttarsamningar við nokkra 
stjórnendur samstæðunnar runnu út á árinu 2010 og eru engir útistandandi kaupréttir í árslok 2010. Stjórn 
félagsins hefur heimild til að kaupa allt að 10% af nafnverði hlutafjár félagsins, enda sé kaupverð ekki meira en 
20% hærra eða lægra en síðasta skráð gengi í Kauphöll Íslands.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér í stjórn félagsins þurfa að tilkynna það skriflega til stjórnarinnar að minnsta 
kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Samþykktum félagsins má einungis breyta með samþykki 2/3 
hluta greiddra atkvæða á löglegum hluthafafundi, enda sé þess rækilega getið í fundarboði að slík breyting sé 
fyrirhuguð og í hverju hún felst.

Stjórnunarhættir

Stjórn Nýherja hf. leitast við að viðhalda góðum stjórnunarháttum og að fylgja „Leiðbeiningum um stjórnarhætti 
fyrirtækja“ sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út í júní 2009. Stjórnin 
hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem valdsvið hennar er skilgreint og verksvið gagnvart forstjóra. Í þessum 
reglum er meðal annars að finna reglur um fundarsköp, ítarlegar reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í 
afgreiðslu mála, reglur um þagnarskyldu, upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn og fleira. Starfsreglur stjórnar 
eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins. Stjórn félagsins ákveður starfskjör forstjóra og hittir endurskoðendur 
reglulega. Stjórn hefur skipað endurskoðunarnefnd og eru reglur nefndarinnar aðgengilegar á heimasíðu 
félagsins. Allir þrír stjórnarmenn félagsins eru óháðir félaginu og einn stjórnarmaður, Árni Vilhjálmsson,  er háður 
stórum hluthöfum samkvæmt skilgreiningu í grein 2.5. í „Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja“. Stjórn 
hefur ekki talið þörf á að skipa starfskjara- og tilnefningarnefnd  þar sem stærð og umfang starfsemi félagins 
gefur ekki tilefni til þess. 

Á árinu 2010 hafa verið haldnir 16 stjórnarfundir og 4 fundir í endurskoðunarnefnd. Meirihluti stjórnar og 
meirihluti endurskoðunarnefndar hafa mætt á alla fundi. 
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Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið 
staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur um upplýsingagjöf í samstæðureikningum félaga sem hafa 
verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu 
samstæðunnar á árinu 2010, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2010 og breytingu á 
handbæru fé á árinu 2010. 

Jafnframt er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn og skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um 
þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan 
býr við.

Stjórn og forstjóri Nýherja hf. hafa í dag rætt um samstæðuársreikning félagsins fyrir árið 2010 og staðfesta hann 
með undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikninginn.

Reykjavík, 28. janúar  2011.

Í stjórn félagsins:

Benedikt Jóhannesson, formaður

Árni Vilhjálmsson                          Guðmundur J. Jónsson

Forstjóri:

Þórður Sverrisson
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Til stjórnar og hluthafa Nýherja hf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Nýherja hf. og dótturfélaga („samstæðan“) fyrir 
árið 2010. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning og yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, 
eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reiknings-
skilastaðla, eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra 
eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, 
hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað 
var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og 
skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um hvort ársreikningurinn sé án verulegra 
annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val 
endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir 
annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til 
þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi 
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér 
mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi 
sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja  álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2010, fjárhagsstöðu þess 31. 
desember 2010 og breytingu á handbæru fé á árinu 2010, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og 
þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. 

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Í samræmi við ákvæði 5. tl. 1. mgr. 106 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar 
bestu vitund að  í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í 
samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 28. janúar  2011.

KPMG ehf.

Jón S. Helgason

Áritun óháðs endurskoðanda
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Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu ársins 2010

  Skýr. 2010 2009
Seldar vörur og þjónusta  .....................................................  7 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 

Aðrar tekjur  ........................................................................   15.823  14.182 
Laun og launatengd gjöld  ....................................................  8 (5.589.404) (6.080.445)
Annar rekstrarkostnaður  ......................................................    (1.615.819) (1.972.928)
Afskriftir   ............................................................................  13 (288.690) (272.513)
Virðisrýrnun viðskiptavildar  ..................................................  13 0  (322.281)

Rekstrarhagnaður (-tap) ....................................................    228.871   (657.001)

Söluhagnaður rekstrarfjármuna  ...........................................  13 77.628  0 
Áhrif gjaldþrots dótturfélags  ................................................  27 246.187  0

Hagnaður (-tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld    552.686   (657.001) 

Fjármunatekjur  ....................................................................  10 325.016  56.571 
Fjármagnsgjöld  ....................................................................  10 ( 437.097) (723.873)
Hrein fjármagnsgjöld  ...........................................................   (112.081) (667.302)

Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt  ........................................   440.605  (1.324.303)

Tekjuskattur  ........................................................................  11 (45.259) (36.949)

Hagnaður (tap) ársins  .......................................................   395.346  ( 1.361.252)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:
Þýðingarmunur vegna starfsemi erlendra dótturfélaga  ..........   ( 73.928) 8.100 
Endurmat fasteigna  .............................................................   0  813.726 
Tekjuskattur af endurmati fasteigna  .....................................   0  (146.471)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé samtals ....................   ( 73.928) 675.355 

Heildarhagnaður (-tap) ársins ...........................................   321.418  ( 685.897)

Skipting hagnaðar (taps):
Hluthafar móðurfélags  ........................................................   391.831  (1.356.506)
Hlutdeild minnihluta  ............................................................   3.515  (4.746)
Hagnaður (tap) ársins  ..........................................................   395.346  ( 1.361.252)

Skipting heildarhagnaður (-taps):
Hluthafar móðurfélags  ........................................................   319.048  (681.151)
Hlutdeild minnihluta  ............................................................   2.370  (4.746)
Heildarhagnaður (-tap) ársins  ...............................................   321.418  ( 685.897)

Hagnaður (tap) á hlut:
Grunnhagnaður (-tap) á hlut ................................................  18 1,28  (4,93)
Þynntur hagnaður (tap) á hlut  ..............................................  18 1,28  (4,92)

Skýringar á blaðsíðum 35 – 57 eru óaðskiljanlegur hluti af samstæðuársreikningnum.
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

  Skýr. 2010 2009
Eignir:

Rekstrarfjármunir  ................................................................  12 495.880  2.102.780 
Óefnislegar eignir   ...............................................................  13 3.703.965  3.958.241 
Tekjuskattseign   ...................................................................  20 75.310  94.172 
Verðbréfaeign  .....................................................................   17.091  18.361 
 Fastafjármunir  4.292.246  6.173.554 

Birgðir  .................................................................................  14 703.152  630.646 
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur   .........................  15 2.615.545  2.405.527 
Handbært fé  .......................................................................  16 369.577  385.195 
 Veltufjármunir  3.688.274  3.421.368 

 Eignir samtals  7.980.520  9.594.922 

Eigið fé:

Hlutafé   ..............................................................................   396.201  274.956 
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár   .............................    1.796.912  1.083.645 
Annað bundið eigið fé   ........................................................  17 385.595  1.139.073 
Ójafnað eigið fé   .................................................................   (172.487) (1.245.013)
 Eigið fé hluthafa móðurfélagsins  2.406.221  1.252.661 
Hlutdeild minnihluta   ...........................................................   13.690  11.320 
 Eigið fé samtals 17 2.419.911  1.263.981 

Skuldir:

Vaxtaberandi skuldir   ...........................................................  19 2.364.495  1.523.003 
Tekjuskattsskuldbinding   ......................................................  20 9.030  3.218 
 Langtímaskuldir  2.373.525  1.526.221 

Vaxtaberandi skuldir   ...........................................................  19 631.460  4.014.101 
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir   ........................  22 2.555.624  2.790.619 
 Skammtímaskuldir  3.187.084  6.804.720 

 Skuldir samtals  5.560.609  8.330.941 

 Eigið fé og skuldir samtals  7.980.520  9.594.922 

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

Skýringar á blaðsíðum 35 – 57 eru óaðskiljanlegur hluti af samstæðuársreikningnum.
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Eiginfjáryfirlit árið 2010

Árið 2009

Eigið fé 1.1.2009  ....................  275.706 1.097.145 464.330  104.820 1.942.001  21.965  1.963.966 

Heildartap ársins  .....................    675.355  (1.356.506) (681.151) (4.746) (685.897)
Upplausn á endurmati 
   fasteigna  ..............................    (6.673) 6.673  0   0 
Keypt eigin hlutabréf  ...............  (750) (13.500)   (14.250)  (14.250)
Bakfærður kostnaður vegna 
   kaupréttarsamninga  .............    (3.729)  (3.729)  (3.729)
Keyptur minnihluti í 
   dótturfélagi  ..........................       (5.899) (5.899)
Bakfært vegna ónýtts
   söluréttar  .............................    9.790   9.790   9.790 
Eigið fé 31.12.2009  .................  274.956  1.083.645  1.139.073 (1.245.013) 1.252.661  11.320  1.263.981 

Árið 2010

Eigið fé 1.1.2010  ....................  274.956  1.083.645   1.139.073 (1.245.013)  1.252.661  11.320  1.263.981 

Heildarhagnaður ársins  ............    (72.783) 391.831 319.048  2.370  321.418 
Upplausn á endurmati
  fasteigna  ...............................    (652.351) 652.351  0   0 
Selt nýtt hlutafé  ......................  120.000  705.872   825.872   825.872 
Viðskipti með eigin bréf  ...........  1.245  7.395    8.640   8.640 
Áhrif kaupréttarsamninga  ........    (28.344) 28.344  0   0 
Eigið fé 31.12.2010  .................  396.201  1.796.912  385.595  ( 172.487) 2.406.221  13.690  2.419.911 

Skýringar á blaðsíðum 35 – 57 eru óaðskiljanlegur hluti af samstæðuársreikningnum.
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

   Skýr. 2010 2009
Rekstrarhreyfingar:
Hagnaður (tap) ársins  .................................................................................  395.346  (1.361.252)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir  .................................................................................................  13 288.690  272.513 
Virðisrýrnun viðskiptavildar  ..................................................................... 13 0  322.281 
Áhrif gjaldþrots dótturfélags  ................................................................... 27 (246.187) 0 
(Söluhagnaður) -tap rekstrarfjármuna  ...................................................... 12 (77.628) 347
Hrein fjármagnsgjöld  ...............................................................................  112.081  667.302
Tekjuskattur   ........................................................................................... 11 45.259  36.949

    517.561  ( 61.860)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, (hækkun) lækkun  ........................................................................   (77.676) 9.830  
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun  .................  (319.546) 482.125 
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .................  77.209  ( 249.095)

  Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum  (320.013) 242.860 

Innheimtar vaxtatekjur  ................................................................................  33.662  56.571 
Greidd vaxtagjöld  .......................................................................................  (152.689) (280.096)
Greiddur tekjuskattur  .................................................................................  ( 2.386) ( 16.222)
  Handbært fé frá (til) rekstrar  76.135  ( 58.747) 
Fjárfestingarhreyfingar:
Fjárfesting í rekstrarfjármunum  ................................................................... 12 (204.637) (126.513)
Söluverð rekstrarfjármuna  ...........................................................................  0  3.018 
Handbært fé gjaldþrota dótturfélags fært út  ...............................................  (5.088) 0 
Eignfærðar óefnislegar eignir  ...................................................................... 13 (37.275) (45.469)
Verðbréfaeign, breyting  ..............................................................................  1.270  19.667 
  Fjárfestingarhreyfingar  ( 245.730) ( 149.297)

Fjármögnunarhreyfingar:
Selt nýtt hlutafé  .........................................................................................  825.872  0 
Keypt eigin hlutabréf  ..................................................................................  0  (14.250)
Seld eigin hlutabréf  ....................................................................................  8.640  0 
Afborganir langtímalána  .............................................................................  (644.000) (72.717)
Vaxtaberandi skammtímaskuldir, breyting  ...................................................  ( 10.571) 191.220 
  Fjármögnunarhreyfingar  179.941  104.253 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ...........................................................  10.346  (103.791)

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé......................................................  ( 25.964) 21.296 

Handbært fé í ársbyrjun  ..........................................................................  385.195  467.690 

Handbært fé í árslok  ............................................................................... 16 369.577  385.195 

Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
Söluverð rekstrarfjármuna  ...........................................................................  1.650.000 0 
Afborganir langtímalána  .............................................................................  (1.650.000) 0 
Aðrar eignir en handbært fé gjaldþrota dótturfélags  ...................................  (6.119) 0 
Skuldir gjaldþrota dótturfélags  ....................................................................  257.394 0

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2010

Skýringar á blaðsíðum 35 – 57 eru óaðskiljanlegur hluti af samstæðuársreikningnum.
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S K Ý R I N G A R

Skýringar

1. Fé lag ið

Ný herji hf. („Fé lag ið“) er ís lenskt hluta fé lag. Höf uð stöðv ar fé lags ins eru í Borg ar túni 37, Reykja vík. Sam stæðu árs reikn ing ur 

fé lags ins fyr ir ár ið 2010 hef ur að  geyma árs reikn ing fé lags ins og dótt ur fé laga þess, sem vís að er til í  heild sem „sam stæð-

unn ar“ og til ein stakra fé laga sem „sam stæðu fé laga“.

Hlut verk fé lags ins er að  veita við skipta vin um sín um heild ar lausn ir á  sviði upp lýs inga tækni með þró un hug bún að ar,  sölu á 

 tölvu- og skrif stofu bún aði, ráð gjöf og  tengdri þjón ustu. 

2. Grund völl ur reikn ings skil anna

a. Yf ir lýs ing um að al þjóð leg um reikn ings skila stöðl um sé fylgt

Árs reikn ing ur sam stæð unn ar er gerð ur í sam ræmi við al þjóð lega reikn ings skila staðla (IFRS)  eins og  þeir  hafa ver ið stað fest ir 

af Evr ópu sam band inu.

Stjórn fé lags ins stað festi árs reikn ing inn 28. janú ar 2011.

b. Grund völl ur mats að ferða

Sam stæðu árs reikn ing ur inn er gerð ur á grund velli kostn að ar verðs, að því und an skildu að fast eign ir eru færð ar á end ur metnu 

kostn að ar verði og eign ar hlut ir á gang virði í gegn um rekstr ar reikn ing og af leiðu samn ing ar eru færð ir á gang virði. Fjall að er 

um að ferð ir við mat á gang virði í skýr ingu 4.

c. Starf rækslu gjald mið ill og fram setn ing ar gjald mið ill

Árs reikn ing ur inn er birt ur í ís lensk um krón um, sem er starf rækslu gjald mið ill fé lags ins.  All ar fjár hæð ir eru birt ar í þús und um.

d. Mat og ákvarð an ir

Gerð sam stæðu árs reikn ings ins í sam ræmi við al þjóð lega reikn ings skila staðla krefst þess að stjórn end ur  taki ákvarð an ir,  meti 

og  gefi sér for send ur sem  hafa  áhrif á beit ingu reikn ings skila að ferða og birt ar fjár hæð ir  eigna,  skulda,  tekna og  gjalda. End-

an leg ar nið ur stöð ur  kunna að  verða frá brugðn ar  þessu mati.

Mat og for send ur þess eru í stöð ugri end ur skoð un. Breyt ing ar á reikn ings halds legu  mati eru færð ar á því tíma bili sem breyt-

ing in á sér stað og  þeim fram tíð ar tíma bil um sem breyt ing arn ar  hafa  áhrif á.

Upp lýs ing ar um mik il væg ar ákvarð an ir þar sem reikn ings skila að ferð ir  hafa mest  áhrif á skráð ar fjár hæð ir í árs reikn ingn um er 

að  finna í skýr ingu 13 um mat á end ur heimt an leg um fjár hæð um fjár skap andi ein inga sem inni halda við skipta vild.

Við ákvörð un gang virð is er byggt á for send um sem háð ar eru  mati stjórn enda á þró un ým issa  þátta í fram tíð inni. Raun veru-

legt gang virði kann að  vera frá brugð ið  þessu mati. Við nú ver andi að stæð ur í ís lensku efna hags lífi er mik il  óvissa um raun-

veru legt verð mæti  eigna sam stæð unn ar.

3. Mik il væg ar reikn ings skila að ferð ir

Reikn ings skila að ferð um sem er lýst hér á eft ir hef ur ver ið  beitt með sam ræmd um  hætti fyr ir öll tíma bil sem  koma fram í árs-

reikn ingn um af öll um fé lög um í sam stæð unni.

a. Grund völl ur sam stæðu

(i) Dótt ur fé lög

Dótt ur fé lög eru þau fé lög þar sem sam stæð an fer með yf ir ráð. Yf ir ráð eru til stað ar þeg ar sam stæð an hef ur vald til að 

 stjórna fjár hags- og rekstr ar stefnu fé lags í  þeim til gangi að hagn ast á starf semi þess. Við mat á yf ir ráð um er tek ið til lit til 

mögu legs at kvæð is rétt ar sem þeg ar er nýt an leg ur. Reikn ings skil dótt ur fé laga eru inni fal in í sam stæðu reikn ingn um frá því að 

yf ir ráð nást og þar til  þeim lýk ur. Reikn ings skila að ferð um dótt ur fé laga hef ur ver ið  breytt þeg ar nauð syn legt hef ur ver ið til að 

 laga þær að að ferð um sam stæð unn ar.
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Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

a.   Grundvöllur samstæðu, frh.:

(ii)   Viðskipti felld út við gerð samstæðureiknings

Viðskipti milli samstæðufélaga, stöður milli þeirra og óinnleystar tekjur og gjöld sem myndast hafa í viðskiptum milli 

félaganna eru felld út við gerð samstæðureikningsins. Óinnleyst tap er fært út með sama hætti og óinnleystur hagnaður, en 

aðeins að því marki að ekkert bendi til virðisrýrnunar.

b.   Erlendir gjaldmiðlar

(i)   Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðla einstakra samstæðufélaga á gengi viðskiptadags.  

Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi uppgjörsdags. Aðrar eignir og skuldir sem 

færðar eru á gangvirði í erlendri mynt eru færðar á gengi þess dags er gangvirði var ákveðið. Gengismunur vegna viðskipta í 

erlendum gjaldmiðlum er færður í rekstrarreikning.

(ii)   Erlend dótturfélög

Eignir og skuldir erlendrar starfsemi, ásamt viðskiptavild, eru umreiknaðar í íslenskar krónur miðað við gengi uppgjörsdags.  

Tekjur og gjöld erlendrar starfsemi eru umreiknuð í íslenskar krónur á meðalgengi ársins. Gengismunur sem myndast 

við yfirfærslu í íslenskar krónur er færður á sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu, að frádreginni hlutdeild minnihluta í 

gengismuninum. Þegar erlend starfsemi er seld, að hluta til eða öllu leyti, er tengdur gengismunur fluttur í rekstrarreikning.

c.   Fjármálagerningar

(i)   Fjármálagerningar aðrir en afleiður

Til fjármálagerninga sem ekki eru afleiðusamningar teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur og 

aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir.

Fjármálagerningar sem ekki eru afleiðusamningar  eru færðir á gangvirði við upphaflega skráningu í bókhald. Þegar 

fjármálagerningar eru ekki metnir á gangvirði gegnum rekstrarreikning,  er allur beinn viðskiptakostnaður færður til 

hækkunar á virði þeirra við upphaflega skráningu í bókhald. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar sem ekki eru 

afleiðusamningar færðir með þeim hætti sem greinir hér á eftir.

Fjáreignir á gangvirði gegnum rekstrarreikning

Fjármálagerningur er flokkaður sem fjáreign á gangvirði gegnum rekstrarreikning sé hann veltufjáreign eða ef hann 

er tilgreindur sem fjármálagerningur á gangvirði gegnum rekstrarreikning við upphaflega skráningu hans í bókhald. 

Fjármálagerningar eru tilgreindir á gangvirði gegnum rekstrarreikning ef ákvarðanir um kaup og sölu byggjast á gangvirði 

þeirra. Fjáreignir á gangvirði gegnum rekstrarreikning eru færðar á gangvirði í efnahagsreikningi og gangvirðisbreytingar eru 

færðar í rekstrarreikning. Beinn viðskiptakostnaður er færður í rekstrarreikning þegar hann fellur til.

Lán og kröfur

Lán og kröfur eru fjáreignir með föstum eða ákvarðanlegum greiðslum sem ekki eru skráðar á virkum markaði. Slíkar eignir 

eru í upphafi færðar á gangvirði að viðbættum öllum tengdum viðskiptakostnaði. Eftir upphaflega skráningu eru lán og 

kröfur færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti, að frádreginni virðisrýrnun þegar við á. Lán og kröfur 

samanstanda af handbæru fé, verðbréfaeign, samningum, viðskiptakröfum og öðrum kröfum. 

Handbært fé

Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður.

Aðrir fjármálagerningar

Aðrir fjármálagerningar sem ekki eru afleiðusamningar, eru færðir á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti, að 

frádreginni virðisrýrnun þegar við á.

Í skýringu 3(m) er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum vegna fjármunatekna og fjármagnsgjalda.
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c.   Fjármálagerningar, frh.:

(ii)   Afleiðusamningar

Samstæðan gerir afleiðusamninga til að takmarka gengisáhættu vegna rekstrarstarfsemi. Afleiðusamningar eru upphaflega 

færðir á gangvirði. Eftir upphafsfærslu eru afleiðusamningar færðir á gangvirði gegnum rekstrarreikning meðal fjármagnsliða.

Hagrænar varnir 

Áhættuvarnarreikningsskilum er ekki beitt vegna afleiðusamninga sem ætlað er að verja peningalegar eignir og skuldir í 

erlendum gjaldmiðlum.  Gangvirðisbreytingar slíkra afleiðusamninga eru færðar sem gengismunur í rekstrarreikningi.

(iii)   Hlutafé

Hlutafé er flokkað sem eigið fé. Beinn kostnaður vegna útgáfu hlutafjár og hlutabréfavalrétta er færður til lækkunar á eigin 

fé, að frádregnum skattáhrifum.

Kaup á eigin hlutum

Þegar samstæðan kaupir eigin hluti er kaupverðið, að meðtöldum beinum kostnaði, fært til lækkunar á eigin fé. Þegar eigin 

hlutir eru seldir er eigið fé hækkað.

Sala á eigin hlutum með sölurétti

Þegar félagið selur eigin hluti til starfsmanna sinna og veitir þeim á sama tíma sölurétt, það er rétt til að selja hlutina aftur 

á tilteknum tíma á sama verði og þeir keyptu bréfin, er eigið fé félagsins ekki hækkað. Eigið fé verður hækkað sem nemur 

söluverðinu ef sölurétturinn verður ekki nýttur. Í ársreikningnum er nafnverð hlutafjár hækkað sem nemur sölunni, sem og 

yfirverð hlutanna, en annað eigið fé lækkað samsvarandi. Jafnframt er færð meðal skulda skuldbinding vegna söluréttarins, 

sem er jafnhá söluverðinu. Í árslok 2010 voru engir útistandandi söluréttir til starfsmanna.

d.   Rekstrarfjármunir

(i)   Færsla og mat

Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði eða endurmetnu kostnaðarverði, að frádregnum uppsöfnuðum 

afskriftum og virðisrýrnun. Kostnaðarverðið innifelur beinan kostnað sem fellur til við kaupin.

Þegar rekstrarfjármunir eru samsettir úr einingum með mislangan nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og afskrifaðar 

miðað við nýtingartímann.

Hagnaður af sölu  rekstrarfjármuna, sem er mismunur á söluandvirði þeirra og bókfærðu verði, er færður í rekstrarreikning 

meðal annarra tekna, en tap af sölu meðal annars rekstrarkostnaðar. Þegar endurmetnar eignir eru seldar er endurmatið flutt 

á óráðstafað eigið fé.

(ii)   Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður við að endurnýja einstaka hluta  rekstrarfjármuna er eignfærður  þegar líklegt er talið að  ávinningur sem felst í 

eigninni muni renna til samstæðunnar og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Bókfært verð hlutarins sem er 

endurnýjaður er gjaldfært. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.

(iii)   Afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar af afskrifanlegri fjárhæð, sem er kostnaðarverð eða endurmetið kostnaðarverð að frádregnu 

niðurlagsverði. Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Áætlaður 

nýtingartími greinist þannig:

Fasteignir  ............................................................................................................ 50 - 75 ár

Áhöld, tæki og innréttingar  ................................................................................. 4- 7 ár

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi og breytt ef við á.
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e.   Óefnislegar eignir

(i)   Viðskiptavild

Viðskiptavild myndast til við kaup á dótturfélögum.

Viðskiptavild er mismunurinn á kostnaði við yfirtökuna og gangvirði yfirtekinna eigna, skulda og óvissra skulda. Þegar 

neikvæð viðskiptavild myndast er hún tekjufærð strax í rekstrarreikningi.

(ii)   Síðara mat

Viðskiptavild er færð á kostnaðarverði að frádreginni uppsafnaðri virðisrýrnun.

(iii)   Aðrar óefnislegar eignir

Aðrar óefnislegar eignir með takmarkaðan nýtingartíma, skiptast í hugbúnað og viðskiptasambönd og eru færðar á 

kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum línulegum afskriftum og virðisrýrnun. Aðrar óefnislegar eignir eru afskrifaðar á 

2 til 10 árum.

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi og breytt ef við á. 

f.   Leigusamningar

Leigusamningar, sem eru efnislega þannig að nánast öll áhætta og ávinningur sem fylgja eignarhaldi á leigueignum færist til 

samstæðunnar, eru flokkaðir sem fjármögnunarleigusamningar. Við upphaflega skráningu eru leigueignirnar færðar á hvoru 

sem lægra reynist afgangvirði eða núvirði lámarksleigugreiðslna. Á síðari uppgjörsdögum eru eignirnar færðar samkvæmt 

þeirri reikningsskilaaðferð sem gildir um viðkomandi eignir.

Aðrir leigusamningar eru rekstrarleigusamningar og eru hinar leigðu eignir ekki færðar til eignar.  

g.   Birgðir

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða byggir á fyrst inn – 

fyrst út reglunni og innifelur kostnað sem fellur til við að afla birgðanna og koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær 

eru í á uppgjörsdegi. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að 

selja vöru. 

h.   Virðisrýrnun

Fjáreignir

Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé hlutlæg vísbending  um virðisrýrnun  fjáreigna, sem ekki eru færðar á 

gangvirði. Fjáreign hefur rýrnað í virði ef hlutlægar vísbendingar eru um að einn eða fleiri atburðir sem hafa orðið benda til 

þess að vænt framtíðarsjóðstreymi eignarinnar sé lægra en áður var talið.

Virðisrýrnun fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er mismunurinn á bókfærðu verði þeirra annars vegar og 

núvirtu væntu framtíðarsjóðstreymi, miðað við upphaflega virka vexti, hins vegar. Virðisrýrnun fjáreigna til sölu er ákvarðað 

með hliðsjón af gangvirði þeirra á hverjum tíma. Einstakar mikilvægar fjáreignir eru prófaðar sérstaklega með tilliti til 

virðisrýrnunar. Aðrar fjáreignir eru flokkaðar saman eftir lánsáhættueinkennum og hver flokkur metinn sérstaklega með tilliti 

til virðisrýrnunar.

Virðisrýrnun er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

Virðisrýrnun er bakfærð ef hægt er að tengja bakfærsluna á hlutlægan hátt atburði sem átti sér stað eftir að virðisrýrnunin 

var færð. Virðisrýrnun fjárfestinga til gjalddaga er bakfærð í rekstrarreikningi. 

Aðrar eignir

Bókfært verð annarra eigna samstæðunnar, að undanskildum birgðum og tekjuskattseign, er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi 

til að meta hvort vísbendingar séu um virðisrýrnun þeirra. Sé einhver slík vísbending til staðar er endurheimtanleg fjárhæð 

eignarinnar metin. Virðisrýrnunarpróf eru gerð að minnsta kosti árlega á viðskiptavild.
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h.   Virð is rýrn un, frh.:

End ur heimt an leg fjár hæð eign ar eða fjár skap andi ein ing ar er  hreint gang virði  þeirra eða nýt ing ar virði, hvort sem  hærra reyn-

ist. Nýt ing ar virði er áætl að fram tíð ar sjóð streymi, sem er nú virt með vöxt um fyr ir  skatta, þar sem vext irn ir end ur spegla mat 

mark að ar ins á tíma virði pen inga  hverju  sinni og þá  áhættu sem fylg ir eign inni.

Virð is rýrn un er gjald færð þeg ar bók fært verð eign ar eða fjár skap andi ein ing ar er  hærra en end ur heimt an leg fjár hæð henn ar. 

Fjár skap andi ein ing er  minnsti að grein an legi hóp ur  eigna sem mynd ar sjóð streymi sem er að  mestu  leyti  óháð öðr um eign um 

eða hóp um  eigna. Virð is rýrn un fjár skap andi ein inga er fyrst færð til lækk un ar á til heyr andi við skipta vild, en síð an til hlut falls-

legr ar lækk un ar á bók færðu  verði ann arra  eigna sem til heyra ein ing unni. Virð is rýrn un er gjald færð í rekstr ar reikn ingi.

Virð is rýrn un við skipta vild ar er  ekki bak færð. Virð is rýrn un  fyrri tíma bila  vegna ann arra  eigna er met in á hverj um upp gjörs degi 

til að  kanna hvort vís bend ing ar séu um að rýrn un in  hafi minnk að eða horf ið. Virð is rýrn un er bak færð ef breyt ing hef ur orð ið 

á  mati sem not að var við út reikn ing á end ur heimt an legri fjár hæð. Virð is rýrn un er ein ung is bak færð að því  marki að bók fært 

verð eign ar sé  ekki um fram það sem ver ið  hefði ef eng in virð is rýrn un  hefði ver ið færð.

i.   Hlunn indi starfs manna

(i)   Fram lög í ið gjalda tengda líf eyr is sjóði

Sam stæð an greið ir föst ið gjöld  vegna starfs manna  sinna til sjálf stæðra ið gjalda tengdra líf eyr is sjóða. Sam stæð an ber  enga 

 ábyrgð á skuld bind ing um sjóð anna. Ið gjöld in eru gjald færð í rekstr ar reikn ing með al  launa og launa tendra  gjalda eft ir því sem 

þau  falla til.

(ii)   Hluta bréfa tengd ar greiðsl ur

Gang virði kaup rétta samn inga við starfs menn er met ið þann dag sem  þeir eru veitt ir. Gang virð ið er gjald fært sem launa kostn-

að ur, með sam svar andi hækk un eig in fjár, á það tíma bil sem starfs menn irn ir  ávinna sér kaup rétti. Gjald færð fjár hæð er leið-

rétt með til liti til  fjölda áunn inna kaup rétta.

j.   Skuld bind ing ar

Skuld bind ing er færð þeg ar sam stæð unni ber laga leg eða ætl uð  skylda  vegna lið inna at burða og lík legt er að kostn að ur, sem 

hægt er að  meta með áreið an leg um  hætti,  lendi á  henni við að  gera upp skuld bind ing una. Skuld bind ing ar eru metn ar með 

því að nú virða áætl að fram tíð ar sjóð streymi með vöxt um fyr ir  skatta sem  sýna nú ver andi mark aðs mat tíma virð is pen inga og 

áhætt una sem teng ist skuld bind ing unni.

(i)   Ábyrgð ir

Skuld bind ing  vegna  ábyrgða er færð þeg ar  vara eða þjón usta er seld. Mat á skuld bind ing unni er byggð á  fyrri  reynslu  vegna 

 ábyrgða með því að  vega sam an mögu leg ar út kom ur og lík ur  þeim tengd ar.

k.   Tekj ur

(i)   Seld ar vör ur og  þjón usta

Tekj ur af  sölu á vör um í venju legri starf semi eru metn ar á gang virði greiðsl unn ar sem er mót tek in eða er inn heimt an leg, að 

frá dregn um af slátt um og end ur greiðsl um. Tekj ur eru færð ar í rekstr ar reikn ing þeg ar veru leg ur  hluti  áhættu og ávinn ings 

af eign ar haldi flyst til kaup anda, lík legt er að end ur gjald ið  verði inn heimt og unnt er að  meta kostn að  vegna söl unn ar og 

mögu leg skil á vör um á áreið an leg an hátt. 

Tekj ur af  veittri þjón ustu eru færð ar í rekstr ar reikn ing í hlut falli við  stöðu verks á upp gjörs degi.  Staða verks er met in með hlið-

sjón af  vinnu sem lok ið er.

(ii)   Rekstr ar leigu tekj ur

Leigu tekj ur eru færð ar línu lega í rekstr ar reikn ing á leigu tím an um und ir liðn um aðr ar tekj ur.

l.   Leigu greiðsl ur

(i)   Rekstr ar leigu gjöld

Greiðsl ur  vegna rekstr ar leigu samn inga eru gjald færð ar línu lega í rekstr ar reikn ing á leigu tíma bil inu.
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l.    Leigugreiðslur, frh.:

(ii)   Fjármögnunarleigugjöld

Lágmarksleigugreiðslum vegna fjármögnunarleigusamninga er skipt í fjármagnskostnað og lækkun leiguskuldar. 

Vaxtagjöldum er dreift á leigutímann miðað við virka vexti.

m.  Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum, þ.m.t. af fjáreignum til gjalddaga, arðstekjum, breytingum á 

gangvirði fjáreigna, þar sem verðbreyting er færð í rekstrarreikning og gengishagnaði af erlendum gjaldmiðlum. Vaxtatekjur 

eru færðar í rekstrarreikning eftir því sem þær falla til miðað við virka vexti. Arðstekjur eru færðar í rekstrarreikning á þeim 

degi sem arðsúthlutun er samþykkt. 

Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af lántökum, bakfærslu núvirðingar, breytingum á gangvirði fjáreigna þar 

sem gangvirðisbreyting er færð í rekstrarreikning og gengistapi af erlendum gjaldmiðlum.   Lántökukostnaður er færður í 

rekstrarreikning miðað við virka vexti.

Hagnaður og tap vegna gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla er jafnað saman.

n.   Tekjuskattur

Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í 

rekstrarreikning nema hann varði liði sem eru færðir beint á eigið fé eða í yfirlit um heildarafkomu, en þá er tekjuskatturinn 

færður á þessa liði.

Tekjuskattur til greiðslu er  tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins, 

miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi, auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður tekjuskattur er færður með notkun efnahagsreikningsaðferðarinnar vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu 

verði eigna og skulda í ársreikninginum annars vegar og  skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður 

vegna  fjárfestinga í dótturfélögum. Tekjuskattsskuldbinding er ekki færð vegna viðskiptavildar sem ekki er frádráttarbær 

skattalega. Fjárhæð frestaðs tekjuskatts er byggð á áætlaðri innlausn eða uppgjöri bókfærðs verðs eigna og skulda með því 

að beita gildandi skatthlutfalli á uppgjörsdegi. 

Tekjuskattseignum og tekjuskattsskuldbindingum er jafnað saman þegar lagalegur réttur er til þess, þau varða tekjuskatt sem 

lagður er á af sömu yfirvöldum á sama fyrirtæki eða mismunandi fyrirtæki sem eru samsköttuð og gert er ráð fyrir að muni 

greiða skatta sameiginlega.

Tekjuskattseign er einungis færð að því marki sem líklegt er að hægt sé að nýta framtíðarhagnað á móti eigninni. 

Tekjuskattseign er metin á hverjum uppgjörsdegi og lækkuð að því marki sem talið er að hún nýtist ekki.

o.   Hagnaður á hlut

Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut fyrir almenna hluti í félaginu. Grunnhagnaður 

á hlut er reiknaður sem hlutfall hagnaðar, sem ráðstafað er til hluthafa í móðurfélaginu, og vegins meðalfjölda virkra hluta á 

árinu.  Þynntur hagnaður á hlut er reiknaður með því að leiðrétta meðalfjölda virka hluta vegna mögulegrar þynningar vegna 

hluta sem gæti þurft að gefa út í samræmi við kaupréttarsamninga starfsmanna.
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p.   Starfs þátta yf ir lit

Rekstr ar starfs þátt ur er  hluti sam stæð unn ar sem fæst við við skipti og er fær um að  afla  tekna og  stofna til  gjalda, að með-

töld um tekj um og gjöld um  vegna við skipta við  aðra  hluta sam stæð unn ar. Af koma  allra starfs þátta sam stæð unn ar er reglu-

lega yf ir far in af for stjóra til að  ákvarða hvern ig eign um henn ar er skipt á starfs þætti og til að  meta frammi stöðu  þeirra. 

Rekstr ar af koma starfs þátta, eign ir og skuld ir  þeirra sam an standa af lið um sem  tengja má  beint við hvern starfs þátt og þá  liði 

sem hægt er að  skipta  milli starfs þátta á rök ræn an hátt.

Fjár fest ing ar starfs þátta er heild ar kostn að ur við  kaup rekstr ar fjár muna og óefn is legra  eigna ann arra en við skipta vild ar.

Verð lag  sölu á  vöru og þjón ustu  milli starfs þátta er ákveð ið  eins og um  óskylda að ila sé að ræða.

q.   Ný ir reikn ings skila staðl ar og túlk an ir á  þeim sem  hafa  ekki ver ið inn leidd ir

Sam stæð an hef ur tek ið upp  alla al þjóð lega reikn ings skila staðla, breyt ing ar á  þeim og túlk an ir sem Evr ópu sam band ið hef ur 

stað fest í árs lok 2010 og  eiga við um starf semi henn ar. Sam stæð an hef ur  ekki tek ið upp  staðla, breyt ing ar á stöðl um eða 

túlk an ir sem  taka  gildi eft ir árs lok 2010, en heim ilt er að  taka upp fyrr.  Áhrif þess á reikn ings skil sam stæð unn ar  hafa  ekki ver-

ið met in. 

4. Ákvörð un gang virð is

Nokkr ar reikn ings skila að ferð ir sam stæð unn ar og skýr ing ar krefj ast ákvörð un ar á gang virði,  bæði fyr ir fjár eign ir, fjár skuld ir og 

aðr ar eign ir og skuld ir.  Gang virði hef ur ver ið ákvarð að  vegna mats og/eða skýr inga sam kvæmt eft ir far andi að ferð um. Þar 

sem við á eru frek ari upp lýs ing ar um for send ur við ákvörð un á gang virði  eigna eða  skulda í skýr ing um um við kom andi eign ir 

og skuld ir.

(i)   Rekstr ar fjár mun ir

Gang virði  rekstr ar fjár muna sem yf ir tekn ir eru við sam runa eða eru end ur metn ir mið ast við gang virði  þeirra.  Gang virði fast-

eigna er sú fjár hæð sem unnt er að fá við  sölu í arms lengd ar við skipt um  milli vilj ugra og upp lýstra að ila.  Gang virði  tækja og 

inn rétt inga bygg ist á mark aðs verði sam bæri legra  eigna.

(ii)   Óefn is leg ar eign ir

Gang virði óefn is legra  eigna er byggt á nú virtu  væntu fram tíð ar sjóð streymi  tengdu notk un  þeirra.

(iii)   Verð bréfa eign

Gang virði fjár eigna á gang virði gegn um rekstr ar reikn ing er met ið sem nú virði af  væntu sjóð streymi, nú virt mið að við mark-

aðs vexti á upp gjörs degi.

(iv)   Birgð ir

Gang virði  birgða sem yf ir tekn ar eru við sam runa er ákvarð að út frá  væntu sölu virði í venju leg um við skipt um að frá töld um 

sölu kostn aði og eðli legri álagn ingu við að  selja birgð irn ar.

(v)   Við skipta kröf ur og aðr ar kröf ur

Gang virði við skipta krafna og ann arra  krafna, sem ein ung is er ákvarð að  vegna skýr inga, er vænt fram tíð ar sjóð streymi, nú virt 

mið að við mark aðs vexti á upp gjörs degi.

(vi)   Fjár skuld ir sem  ekki eru af leiðu samn ing ar

Gang virði fjár skulda, sem ein ung is er ákvarð að  vegna skýr inga, er reikn að með því að nú virða fram tíð ar greiðsl ur höf uð stóls 

og  vaxta með mark aðs vöxt um á upp gjörs degi.

(vii)  Kaup rétt ar samn ing ar

Gang virði kaup rétt ar samn inga er met ið með Black-Scho les að ferð inni.  Við mat ið er not að  gengi hluta bréfa á mats degi, 

kaup rétt ar gengi, vænt flökt, gild is tími samn ing anna, vænt ar arð greiðsl ur og áhættu laus ir vext ir, sem byggj ast á rík is bréf um.
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5. Stýring fjárhagslegrar áhættu

Yfirlit

Eftirfarandi áhættur fylgja fjármálagerningum samstæðunnar:

•  lánsáhætta

•  lausafjáráhætta

•  markaðsáhætta

•  rekstraráhætta

Hér eru veitt ar upp lýs ing ar um fram an greind ar áhætt ur, mark mið,  stefnu og að ferð ir sam stæð unn ar við að  meta og  stýra 

áhætt unni, auk upp lýs inga um eig in fjár stýr ingu henn ar. Að  auki eru veitt ar tölu leg ar upp lýs ing ar  víða í árs reikn ingn um. 

Mark mið sam stæð unn ar með áhættu stýr ingu er að upp götva og  greina  áhættu sem hún býr við,  setja við mið um áhættu-

töku og  hafa eft ir lit með  henni. Áhættu stýr ing og að ferð ir eru yf ir farn ar reglu lega til að end ur spegla breyt ing ar á mark aðs-

að stæð um og starf semi sam stæð unn ar. Með þjálf un starfs manna og starfs regl um stefn ir sam stæð an að ög uðu eft ir liti þar 

sem all ir starfs menn eru með vit að ir um hlut verk sitt og skyld ur. 

Láns áhætta

Láns áhætta er hætt an á fjár hags legu  tapi sam stæð unn ar ef við skipta mað ur eða mót að ili í fjár má lag ern ingi get ur  ekki stað ið 

við um samd ar skuld bind ing ar sín ar. Láns áhætta sam stæð unn ar er eink um  vegna við skipta krafna. 

Við skipta kröf ur og aðr ar kröf ur

Láns áhætta sam stæð unn ar ræðst eink um af  fjár hags stöðu og starf semi ein stakra við skipta manna. At vinnu grein ar og stað-

setn ing við skipta manna  hafa  minni  áhrif á láns áhættu. Um 15% (2009: 22%) af tekj um sam stæð unn ar eru  vegna  sölu á 

vör um og þjón ustu til fimm  stærstu við skipta manna henn ar.

Sam stæð an hef ur sett út lána regl ur þar sem all ir ný ir við skipta menn eru metn ir áð ur en  þeim er veitt ur gjald frest ur. Greiðslu-

saga  nýrra við skipta manna er könn uð og  þeim sett ar há marks út tekt ir.

Flest ir við skipta menn sam stæð unn ar  hafa átt í ára löng um við skipt um við  hana og tap að ar við skipta kröf ur  hafa ver ið óveru-

leg ar í hlut falli af  veltu. Við stýr ingu láns áhættu  vegna við skipta manna er eink um horft til ald urs  krafna og fjár hags stöðu 

ein stakra við skipta manna. Við skipta kröf ur og aðr ar kröf ur sam stæð unn ar eru eink um á fyr ir tæki og end ur selj end ur. Við-

skipta menn sem flokk að ir eru sem áhættu sam ir eða  hafa nýtt út lána há mörk  geta  ekki átt frek ari við skipti við sam stæð una 

 nema  greiða nið ur skuld ir sín ar eða fjár hags svið sam stæð unn ar sam þykki frek ari út tekt ir. 

Vör ur eru í sum um til vik um seld ar með eign ar rétt ar fyr ir vara, þann ig að ef kröf ur sem stofn ast við  sölu inn heimt ast  ekki  get-

ur sam stæð an end ur heimt vör una. Sam stæð an krefst að jafn aði  ekki  veða  vegna við skipta krafna og ann arra  krafna.

Sam stæð an mynd ar nið ur færslu  vegna áætl aðr ar virð is rýrn un ar við skipta krafna, ann arra  krafna og fjár fest inga. Nið ur færsl-

an er í meg in at rið um sér stök nið ur færsla  vegna ein stakra við skipta manna og al menn nið ur færsla með til liti til ald urs  krafna, 

sem  ekki hef ur ver ið tengd ein stök um við skipta mönn um. Al menn nið ur færsl an er ákveð in með til liti til inn heimtu sögu sam-

bæri legra  krafna. 

Ábyrgð ir

Það er  stefna sam stæð unn ar að  veita að eins dótt ur fé lög um ábyrgð ir. Þann 31. des emb er 2010  námu ábyrgð ir 288 millj. kr. 

(2009: 470 millj. kr.), auk þess er fé lag ið í  ábyrgð fyr ir lán um að fjár hæð 65 millj. kr.  vegna  tveggja af stjórn end um sam-

stæð unn ar.

Lausa fjár áhætta

Lausa fjár áhætta er hætt an á því að sam stæð an  geti  ekki stað ið við fjár hags skuld bind ing ar sín ar eft ir því sem þær gjald falla. 

Mark mið sam stæð unn ar er að  stýra lausa fé þann ig að tryggt sé að hún  hafi allt af nægt  laust fé til að  mæta skuld bind ing um 

sín um eft ir því sem þær gjald falla og forð ast þann ig að  skaða orð spor sam stæð unn ar. 

Sam stæð an hef ur sam ið um yf ir drátt ar heim ild ir og hef ur að gang að lána lín um hjá tveim ur ís lensk um við skipta bönk um. 

Ónýtt ar láns heim ild irn ar eru allt að 397 millj. kr. í árs lok 2010 (2009: 175 millj. kr.).



4 3
Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

S K Ý R I N G A R

Mark aðs áhætta

Mark aðs áhætta er hætt an á því að breyt ing ar í mark aðs verði er lendra gjald miðla,  vaxta og  gengi hluta bréfa  hafi  áhrif á af-

komu sam stæð unn ar eða  virði fjár fest inga henn ar í fjár má lag ern ing um. Mark mið með stýr ingu mark aðs áhættu er að  stýra 

og tak marka  áhættu við skil greind mörk, jafn framt því sem  ábati er há mark að ur. 

Gjald miðla geng is áhætta

Sam stæð an býr við geng is áhættu  vegna inn kaupa og lán töku í öðr um gjald miðl um en starf rækslu gjald miðl um ein stakra 

sam stæðu fé laga.  Helstu starf rækslu gjald miðl ar ein stakra sam stæðu fé laga eru ís lensk ar (ISK), dansk ar (DKK) og sænsk ar 

krón ur (SEK).  Þeir gjald miðl ar sem eink um  skapa geng is áhættu eru evr ur (EUR), dansk ar og sænsk ar krón ur.

Sam stæð an ver sig að jafn aði  ekki fyr ir gjald miðla geng is áhættu, en ver þó ein staka stór við skipti með fram virk um gjald-

miðla samn ing um til skamms tíma.

Lán taka sam stæð unn ar í er lend um gjald miðl um, eink um evr um, dönsk um og  sænsk um krón um,  mynd ar geng is áhættu 

sem  ekki er var in.

Lán taka í dönsk um krón um er öll í dótt ur fé lög um Ný herja hf. í Dan mörku og  mestu til kom in  vegna fjár fest ing ar í dótt ur fé-

lag inu Appli con A/S.

Vaxta áhætta

Lán tök ur sam stæð unn ar eru all ar með breyti leg um vöxt um. 

Önn ur mark aðs verðs áhætta

Önn ur mark aðs verðs áhætta er tak mörk uð, þar sem fjár fest ing ar í skulda bréf um og eign ar hlut um er óveru leg ur  hluti af 

starf semi sam stæð unn ar. 

Rekstr ar áhætta

Rekstr ar áhætta er hætt an á  beinu eða  óbeinu  tapi sem get ur orð ið  vegna  fjölda  þátta í starf semi sam stæð unn ar,  vinnu 

starfs manna henn ar,  tækni og skipu lagi, og  ytri þátt um öðr um en láns-, mark aðs- og lausa fjár áhættu, svo sem  vegna breyt-

inga á lög um og al mennra við horfa til stjórn un ar hátta fyr ir tækja. Rekstr ar áhætta mynd ast við  alla starf semi sam stæð unn ar. 

Það er  stefna sam stæð unn ar að  stýra rekstr ar áhættu með hag kvæm um  hætti til að forð ast fjár hags legt tap og til að  vernda 

orð stír henn ar, jafn framt því að starfs regl ur tak marki  ekki frum kvæði og sköp un ar gáfu starfs manna. 

Til að  draga úr rekstr ar áhættu er með al ann ars kom ið á við eig andi að skiln aði  starfa, haft eft ir lit með við skipt um og  fylgni við 

lög, unn ið reglu legt mat á  áhættu, starfs menn þjálf að ir, verk ferl ar skipu lagð ir og skráð ir og keypt ar trygg ing ar þeg ar við á. 

Eiginfjárstýring

Það er stefna stjórnar félagsins að eiginfjárstaða samstæðunnar sé sterk til að styðja við stöðugleika í framtíðarþróun 

starfseminnar. Stjórn félagsins hefur á undanförnum árum lagt til við aðalfund að um þriðjungur hagnaðar hvers árs sé að 

jafnaði greiddur sem arður til hluthafa. Ekki var greiddur arður á árunum 2009 og 2010.

Stöku sinnum kaupir samstæðan eigin bréf á markaði. Hlutirnir hafa meðal annars verið ætlaðir til að efna 

kaupréttarsamninga, til endursölu á markaði eða verið nýttir til kaupa á öðrum félögum. 

Engar breytingar urðu á stefnu um eiginfjárstýringu samstæðunnar á árinu.

Félaginu og dótturfélögum þess ber ekki að fylgja ytri reglum um lágmarks eiginfjárstöðu.

6. Starfsþáttayfirlit

Rekstrarstarfsþættir

Samstæðan skiptist tvo starfsþætti, sem selja vörur og þjónustu á mismunandi mörkuðum. Starfsþættirnir eru:

•  Vörur og tengd þjónusta – vörusala til fyrirtækja og almennings og tengd þjónusta.

•  Hugbúnaður, tengd þjónusta og ráðgjöf – gerð hugbúnaðar og ýmis tengd þjónusta.
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Rekstrarstarfsþættir 

   Hugbúnaður,

  Vörur og tengd tengd þjónusta Jöfnunar-

2010   þjónusta  og ráðgjöf færslur Samtals

Tekjur frá þriðja aðila  ...................................... 9.465.892  4.811.115 0 14.277.007

Tekjur innan samstæðunnar  ............................ 484.934 215.139 (700.073) 0

Tekjur samtals  ................................................. 9.950.826 5.026.254 (700.073) 14.277.007

Rekstrargjöld starfsþátta  ................................. (9.589.988) (4.869.531) 700.073 (13.759.446)

Afkoma starfsþátta (EBITDA)  ........................... 360.838 156.723  517.561

Afskriftir  ......................................................... (243.383) (45.307)  (288.690)

Söluhagnaður rekstrarfjármuna  .......................    77.628

Áhrif gjaldþrots dótturfélags  ...........................    246.187

Fjármunatekjur  ...............................................    325.016

Fjármagnsgjöld  ...............................................    (437.097)

Tekjuskattur  ....................................................    (45.259)

Hagnaður ársins  ..............................................    395.346

Þýðingarmunur erlendra dótturfélaga  ..............    (73.928)

Heildarhagnaður ársins  ...................................    321.418

Eignir starfsþátta  ............................................. 4.455.359 3.525.161 0 7.980.520

Heildareignir  ................................................... 4.455.359 3.525.161 0 7.980.520

Skuldir starfsþátta  ........................................... 2.245.856 3.314.753 0 5.560.609

Heildarskuldir .................................................. 2.245.856 3.314.753 0 5.560.609

Fjárfestingar  ................................................... 241.912 0 0 241.912

2009

Tekjur frá þriðja aðila  ...................................... 9.311.261 5.035.282 0 14.346.543 

Tekjur innan samstæðunnar  ............................ 507.557 406.639 (914.196) 0 

Tekjur samtals  ................................................. 9.818.818 5.441.921 (914.196) 14.346.543 

Rekstrargjöld starfsþátta  ................................. (9.613.182) (5.709.764) 914.196  (14.408.750)

Afkoma starfsþátta (EBITDA)  ........................... 205.636 (267.843)  (62.207)

Afskriftir  ......................................................... (187.321) (85.192)  (272.513)

Virðisrýrnun viðskiptavildar  ............................. (288.152) (34.129)  (322.281)

Fjármunatekjur  ...............................................    56.571 

Fjármagnsgjöld  ...............................................    (723.873)

Tekjuskattur  ....................................................    (36.949)

Tap ársins  .......................................................    (1.361.252)

Þýðingarmunur erlendra dótturfélaga  ..............    8.100 

Endurmat fasteigna .........................................    813.726 

Tekjuskattur af endurmati fasteigna  .................    (146.471)

Heildartap ársins  .............................................    (685.897)

Eignir starfsþátta  ............................................. 5.589.535 4.005.387 0 9.594.922 

Heildareignir  ................................................... 5.589.535 4.005.387 0 9.594.922 

Skuldir starfsþátta  ........................................... 4.339.767 3.991.174 0 8.330.941 

Heildarskuldir .................................................. 4.339.767 3.991.174 0 8.330.941 

Fjárfestingar  ................................................... 138.278 55.757 0 194.035
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Landsvæðisskipting

2010   Ísland Önnur lönd Samtals

Tekjur frá þriðja aðila  ..................................................................... 10.036.519 4.240.488 14.277.007

Eignir starfsþátta  ........................................................................... 4.923.429 3.057.091 7.980.520

Fjárfestingar  .................................................................................. 202.950 1.687 204.637

2009

Tekjur frá þriðja aðila  ..................................................................... 9.861.503 4.485.040 14.346.543

Eignir starfsþátta  ........................................................................... 6.210.65 33.384.269 9.594.922

Fjárfestingar  .................................................................................. 149.808 44.227 194.035

7.  Seldar vörur og þjónusta

Seldar vörur og þjónusta greinast þannig:   2010 2009

Seldar vörur  .....................................................................................................   6.175.621 5.840.693 

Seld þjónusta  ..................................................................................................   8.085.563  8.491.668 

Seldar vörur og þjónusta samtals  .....................................................................   14.261.184 14.332.361 

8.  Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Laun  ...............................................................................................................   4.821.486 5.225.713 

Lífeyrisiðgjöld  ..................................................................................................   431.954 470.314 

Önnur launatengd gjöld ...................................................................................   335.964 388.147 

Áhrif kaupréttarsamninga  ................................................................................   0  (3.729)

Laun og launatengd gjöld samtals  ....................................................................   5.589.404 6.080.445 

Stöðugildi að meðaltali  ....................................................................................   587 641 

Stöðugildi í árslok  ............................................................................................   546 607 

9.  Þóknanir til endurskoðenda

Þóknanir til endurskoðenda greinast þannig:

Endurskoðun ársreiknings  ................................................................................   16.153 15.083 

Könnun árshlutareiknings og staðfestingar vinna vegna skráningarlýsingu  ........   3.482 0 

Önnur þjónusta  ...............................................................................................   11.095 15.411 

   30.730 30.494 

Þar af er þóknun til annarra en KPMG á Íslandi  ................................................   9.226 8.303 

10.  Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:

Vaxtatekjur af bankainnstæðum .......................................................................   23.958 41.487 

Vaxtatekjur af kröfum og verðbréfaeign  ...........................................................   9.498  14.241 

Arðstekjur  .......................................................................................................   206 843 

Höfuðstólsleiðrétting  .......................................................................................   134.941 0 

Gengishagnaður gjaldmiðla  .............................................................................   156.413 0 

Fjármunatekjur samtals .....................................................................................   325.016 56.571 

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtagjöld  .......................................................................................................   (437.097) (499.763)

Gengistap gjaldmiðla  .......................................................................................   0  (224.110)

Fjármagnsgjöld samtals  ....................................................................................   ( 437.097) ( 723.873)

Hrein fjármagnsgjöld samtals  ...........................................................................   ( 112.081) ( 667.302)
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11. Tekjuskattur

Virkt tekjuskattshlutfall samstæðunnar á árinu var 10,3% ( 2009: neikvætt um 2,8%). 

Í desember 2010 samþykkti Alþingi hækkun á tekjuskattshlutfalli úr 18% í 20% frá og með 1. janúar 2011 og kemur 

breytingin til framkvæmda við álagningu ársins 2012. Vegna þessa hefur tekjuskattseign hækkað um 2 millj. kr. miðað við 

31. desember 2010. Áhrifin eru tekjufærð í rekstrarreikningi félagsins.

Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig:   2010 2009

Skattar til greiðslu

Skattar ársins  ....................................................................................................   17.483  0

Frestaðir skattar

Tímabundnir mismunir  ......................................................................................   29.707 ( 123.926)

Niðurfærsla skatteignar  .....................................................................................   0 168.648 

Áhrif breytingar á tekjuskattshlutfalli  .................................................................   ( 1.931) ( 7.773)

   27.776 36.949

Gjaldfærður tekjuskattur í rekstrarreikningi  ........................................................   45.259 36.949  

Virkur tekjuskattur greinist þannig:   2010  2009

Hagnaður (tap) ársins  ..........................................  395.346  ( 1.361.252)

Tekjuskattur  ........................................................  45.259  36.949 

Hagnaður (tap) án tekjuskatts ..............................  440.605  ( 1.324.303)

Tekjuskattur fyrirtækja skv. gildandi skatthlutfalli ..  18,0%  79.309  15,0%  ( 198.645)

Áhrif breytingar á tekjuskattshlutfalli á Íslandi  ...... (0,4%) ( 1.931) 0,6% ( 7.773)

Áhrif skatthlutfalla á erlendum skattsvæðum  ....... 1,1% 4.849 1,0% ( 12.853)

Áhrif gjaldþrots dótturfélags  ............................... (10,1%) ( 44.314) 0,0% 0

Virðisrýrnun viðskiptavildar  ................................. 0,0% 0 (3,7%) 48.342 

Ófærð tekjuskattseign dótturfélaga  ..................... 1,2% 5.111 (14,7%) 195.223 

Annað  ................................................................ 0,5% 2.235 (1,0%) 12.655 

Virkur tekjuskattur  .............................................. 10,3% 45.259 (2,8%) 36.949 

12. Rekstrarfjármunir

Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:   Áhöld,

   tæki og

  Fasteignir innréttingar Samtals

Stofnverð og endurmetið stofnverð

Heildarverð 1.1.2009 ....................................................................... 1.013.197 1.453.602 2.466.799 

Jöfnun afskrifta  ............................................................................... ( 168.552) 0 ( 168.552)

Endurmat ........................................................................................ 813.726 0 813.726 

Viðbót á árinu ................................................................................. 0 148.566 148.566 

Selt og niðurlagt  ............................................................................. 0 ( 5.148) ( 5.148)

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla   ....................................... 0 3.428 3.428

Heildarverð 31.12.2009  .................................................................. 1.658.371  1.600.448  3.258.819 

Viðbót á árinu  ................................................................................ 0  204.637  204.637 

Selt og niðurlagt  ............................................................................. ( 1.573.191) ( 12.679) ( 1.585.870)

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla  ........................................ 0 ( 20.971) ( 20.971)

Heildarverð 31.12.2010  .................................................................. 85.180 1.771.435 1.856.615
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Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:   Áhöld,

   tæki og

  Fasteignir innréttingar Samtals

Afskriftir og virðisrýrnun

Staða 1.1.2009  ............................................................................... 168.552 912.279 1.080.831 

Jöfnun afskrifta  ............................................................................... ( 168.552) 0 ( 168.552)

Afskriftir ársins  ............................................................................... 29.694 212.685 242.379 

Selt og niðurlagt  ............................................................................. 0 ( 2.477) ( 2.477)

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla  ........................................ 0 3.858 3.858 

Afskrifað alls 31.12.2009 ................................................................. 29.694 1.126.345 1.156.039 

Afskriftir ársins  ............................................................................... 22.612 225.750 248.362 

Selt og niðurlagt  ............................................................................. ( 36.277) ( 1.513) ( 37.790)

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla  ........................................ 0 ( 5.876) ( 5.876)

Afskrifað alls 31.12.2010  ................................................................ 16.029  1.344.706 1.360.735 

Bókfært verð

1.1.2009  ........................................................................................ 844.645 541.323 1.385.968 

31.12.2009 ..................................................................................... 1.628.677  474.103 2.102.780 

31.12.2010  .................................................................................... 69.151 426.729  495.880 

Afskriftahlutföll ............................................................................... 1,3 – 2% 15 – 25%

Endurmat

Í byrjun annars ársfjórðungs 2009 var framkvæmt endurmat á fasteignum félagsins. Fasteignir voru færðar til gangvirðis og 

bókfært verð þeirra hækkað um 814 millj. kr. Endurmat að fjárhæða 803 millj. kr. var vegna fasteignar við Borgartún 37 sem 

var seld í árslok 2010. Söluhagnaður að fjárhæð 78 millj. kr. er tekjufærður í rekstrarreikningi vegna sölunnar.

Leigðar eignir

Félagið hefur gert fjármögnunarleigusamninga um áhöld og tæki. Sumir þessara samninga veita félaginu rétt til að kaupa 

áhöldin og tækin á hagstæðu verði í lok samningstímans. Skuldbindingar vegna þessara leigueigna eru tryggðar með veði  

í eignunum sjálfum (sjá skýringu 21). Bókfært verð þessara eigna 31. desember 2010 er 19 millj. kr., en var 0 millj. kr. þann 

31. desember 2009.

Vátryggingar og mat eigna

Vátryggingaverð, fasteignamat og bókfært verð fasteigna og lóða í lok árs 2010 nam eftirfarandi fjárhæðum:

Vátryggingarverð fasteigna  ........................................................................................................................  74.072 

Fasteignamat fasteigna og lóða  ..................................................................................................................  37.722 

Bókfært verð fasteigna og lóða  ..................................................................................................................  69.151 

Veðskuldir

Á rekstrarfjármunum samstæðunnar hvíla engin þinglýst veð til tryggingar skuldum (2009: 1.267 millj. kr.)
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13. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir, afskriftir og virðisrýrnun greinist þannig:

   Aðrar

    óefnis- Óefnislegar

  Viðskiptavild legar eignir eignir alls

Kostnaðarverð

Heildarverð 1.1.2009  ...................................................................... 4.002.858 264.456 4.267.314 

Viðbót á árinu ................................................................................. 0  45.469 45.469 

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla  ........................................ 108.888 5.644 114.532 

Heildarverð 31.12.2009  .................................................................. 4.111.746 315.569 4.427.315 

Viðbót á árinu ................................................................................. 0 37.275 37.275 

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla  ........................................ ( 242.370) ( 10.179) ( 252.549)

Heildarverð 31.12.2010  .................................................................. 3.869.376 342.665 4.212.041 

Afskriftir og virðisrýrnun

Afskrifað alls 1.1.2009  .................................................................... 111.390 5.269 116.659 

Afskriftir  ......................................................................................... 0  30.134  30.134 

Virðisrýrnun  .................................................................................... 322.281  0  322.281 

Afskrifað alls 31.12.2009  ................................................................ 433.671  35.403  469.074 

Afskriftir  ......................................................................................... 0  40.328  40.328 

Áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla  ........................................ 0 ( 1.326) ( 1.326)

Afskrifað alls 31.12.2010  ................................................................ 433.671  74.405  508.076 

Bókfært verð

1.1.2009  ........................................................................................ 3.891.468  259.187  4.150.655 

31.12.2009  .................................................................................... 3.678.075  280.166  3.958.241 

31.12.2010  .................................................................................... 3.435.705  268.260  3.703.965 

Afskriftahlutföll ...............................................................................  10 - 50%

Afskriftir samkvæmt rekstrarreikningi greinast þannig:   2010 2009

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna, skýring 12  ...................................................  248.362  242.379 

Afskriftir óefnislega eigna  .....................................................................................  40.328  30.134 

Fært í rekstrarreikning sem afskriftir  ......................................................................  288.690  272.513 

Virðisrýrnunarpróf

Í lok reikningsársins var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild félagsins. Viðskiptavild sem myndast hefur við kaup 

hefur verið útdeilt niður á viðeigandi dótturfélög sem skilgreind eru sem minnstu aðgreinanlegu fjárskapandi einingar af 

stjórnendum samstæðunnar.

Bókfært verð viðskiptavildar greinist þannig niður á starfsþætti:   2010 2009

Vörur og tengd þjónusta  .......................................................................................  1.127.528  1.138.189 

Hugbúnaður, tengd þjónusta og ráðgjöf  ................................................................  2.308.177  2.539.886 

Viðskiptavild samtals  .............................................................................................  3.435.705  3.678.075 

Endurheimtanlegar fjárhæðir fyrir fjárskapandi einingar eru byggðar á nýtingarvirði. Við mat á nýtingarvirði er stuðst við 

vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis. Fjárstreymi var áætlað í samræmi við raun tölur og rekstraráætlanir næstu 

fimm ára, eftir spátímabilið er gert ráð fyrir föstum framtíðarraunvexti við útreikning á hrakvirði. Rekstraráætlanir eru 

yfirfarnar og samþykktar af stjórn félagsins. Samkvæmt niðurstöðum prófsins í árslok 2010 hefur viðskiptavildin ekki orðið 

fyrir virðisrýrnun.
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Við mat á nýtingarvirði byggja stjórnendur á áætlunum á framtíðarþróun á sviði upplýsingatækni, byggt er á bæði ytri og 

innri upplýsingum. Eftirfarandi eru lykilforsendur við mat á nýtingarvirði:

    Hugbúnaður,

   Vörur og tengd þjónusta

   tengd þjónusta og ráðgjöf

Framtíðarraunvöxtur  .............................................................................................  2,5% 1,8 - 2,5%

Raunvöxtur tekna:

  Vegið meðaltal 2011  ...........................................................................................  ( 1,1%) 0,7%

  2012 – 2015  .......................................................................................................  2,4 - 3,4% 2,1 - 8,8%

Ávöxtunarkrafa, WACC  .........................................................................................  7,9 - 10,7% 6,5 - 12,6%

Skuldsetningarhlutfall  ...........................................................................................  14,5% 11,0%

Vextir  ....................................................................................................................  4,9 - 7,3% 4,9 - 7,3%

Breytingar á forsendum hefðu eftirfarandi áhrif á bókfært verð viðskiptavildar:

Hækkun á ávöxtunarkröfu um eitt prósentustig  .....................................................  ( 27.194) ( 23.291)

Lækkun hagnaðar fyrir vexti, afskriftir og tekjuskatt (EBITDA) um 10%  ..................  ( 80.111) ( 22.577)

14. Birgðir

Birgðir í árslok greinast þannig:   2010 2009

Birgðir á vörulager og í verslunum  .........................................................................  628.922  573.656 

Verk í vinnslu  ........................................................................................................  23.324  6.284 

   652.246 579.940 

Varahlutabirgðir  ....................................................................................................  50.906 50.706 

Birgðir samtals .......................................................................................................  703.152 630.646 

Verk í vinnslu samanstanda af kostnaði vegna þjónustuverka sem áfallinn er um áramót.

15. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig:

Nafnverð viðskiptakrafna  ......................................................................................  2.572.798  2.360.040

Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast  .....................................................  ( 171.413) ( 166.396)

Næsta árs afborganir skuldabréfaeignar  ................................................................  5.252  7.559  

Ýmsar skammtímakröfur  .......................................................................................  208.908  204.324  

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals  .................................................................  2.615.545  2.405.527 

Fjallað er um lánsáhættu, gengisáhættu og virðisrýrnun (niðurfærslu) viðskiptakrafna og annarra krafna samstæðunnar í 

skýringu 23. 

Viðskiptakröfur og birgðir að fjárhæð 1.088 millj. kr. eru veðsettar til tryggingar á lánum til félagsins.

16. Handbært fé

Handbært fé greinist þannig:

Óbundnar bankainnstæður  ...................................................................................  366.575  381.286 

Sjóðir  ....................................................................................................................  3.002  3.909 

Handbært fé  .........................................................................................................  369.577  385.195 

Innstæður á nokkrum bankareikningum félagsins eru veðsettar til tryggingar á lánum félagsins eins og þær standa á 

hverjum tíma. Í árslok námu veðsettar innstæður 32 millj. kr.
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17. Eigið fé

(i)    Hlutafé

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 400 millj. kr. Hver hlutur er ein króna að nafnverði. Eitt atkvæði 

fylgir hverjum hlut í félaginu. Félagið á eigin hlutabréf að nafnverði 4 millj. kr. sem færð eru til lækkunar á eigin fé. Hlutafé 

félagsins var aukið um 120 millj. kr. á árinu. Nýja hlutaféð var selt á genginu 7,0 eða fyrir 840 millj. kr. Kostnaður við útgáfu 

og sölu hlutafjárins sem færður er til lækkunar á eigin fé nam 14 millj. kr. að frádregnum tekjuskattsáhrifum.

(ii)   Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár

Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár sýnir það sem hluthafar félagsins hafa greitt umfram nafnverð hlutafjár sem félagið 

hefur selt. Samkvæmt lögum um hlutafélög skal félagið binda 25% af nafnverði hlutafjár í varasjóði, sem ekki má nota til að 

greiða hluthöfum arð. Yfirverði umfram 25% af nafnverði hlutafjár getur félagið ráðstafað.

(iii)   Annað bundið eigið fé

Áfallinn kostnaður vegna kaupréttar innifelur uppsafnaðan hluta gangvirðis kaupréttarsamninga sem gjaldfærður hefur 

verið í rekstrarreikningi eftir því sem starfsmenn hafa áunnið sér kauprétt. Engir kaupréttir voru útistandandi í árslok 2010 

og er fjárhæðin færð af reikningnum á móti ójöfnuðu tapi.

Þýðingarmunur samanstendur af öllum gengismun sem myndast við yfirfærslu ársreikninga erlendra dótturfélaga í íslenskar 

krónur.

Endurmatsreikningur tengist endurmati fasteigna félagsins og sýnir óafskrifaðan hluta endurmatsins að frádregnum 

tekjuskatti. Endurmatið er leyst upp og fært á óráðstafað eigið fé á við sölu fasteigna og á sama tíma og það er gjaldfært í 

formi afskrifta í rekstrarreikningi.

Annað bundið eigið fé greinist þannig:

   Skuld- Áfallinn  Þýðingar-

   binding kostnaður munur í

   vegna  vegna  dóttur- Endurmats-

   söluréttar kauprétta félögum reikningur Samtals

Staða 1.1.2009  ................................  (9.790) 32.073  442.047  0  464.330 

Breyting á árinu  ...............................  9.790  (3.729) 8.100  660.582  674.743 

Staða 31.12.2009  ............................  0  28.344  450.147  660.582  1.139.073 

Breyting á árinu  ...............................  0  (28.344) (72.783) (652.351) (753.478)

Staða 31.12.2010  ............................  0  0  377.364  8.231  385.595 

Arður

Ekki var greiddur arður til hluthafa í móðurfélaginu árin 2009 og 2010.
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18. Hagnaður á hlut

Hagnaður á hlut miðar við hagnað sem ráðstafað er til hluthafa í móðurfélaginu og vegins meðalfjölda virkra hluta á árinu 

og sýnir hvert hagnaðurinn er á hverja krónu hlutafjár. Þynntur hagnaður (tap) á hlut miðar við hagnað sem ráðstafað er til 

hluthafa í móðurfélaginu og vegins meðalfjölda virkra hluta að teknu tilliti til þynningaráhrifa væntra  útgefinna hluta vegna 

kauprétta starfsmanna. Félagið hefur ekki tekið lán sem eru breytanleg í hlutafé.

   2010 2009

Hagnaður (tap) ársins til hluthafa í móðurfélaginu  .................................................  391.831  (1.356.506)

Hlutafé í ársbyrjun  ................................................................................................  274.956  275.706 

Áhrif keyptra og seldra eigin bréfa  ........................................................................  30.000  ( 500)

Vegið meðaltal útistandandi hluta síðustu 12 mánuði  ............................................  304.956  275.206 

Hagnaður (tap) á hlut ............................................................................................  1,28  ( 4,93)

Hagnaður (tap) ársins til hluthafa í móðurfélaginu  .................................................  391.831  (1.356.506)

Vegið meðaltal útistandandi hluta síðustu 12 mánuði  ............................................  304.956  275.206 

Áhrif kaupréttarsamninga  .....................................................................................  0  404 

Vegið meðaltal útistandandi hluta síðustu 12 mánuði, þynnt  .................................  304.956  275.610 

Þynntur hagnaður (tap) á hlut  ...............................................................................  1,28  ( 4,92)

Við útreikning þynningaráhrifa kaupréttarsamninga er notað meðalmarkaðsverð hlutabréfa í félaginu á árinu.

19. Vaxtaberandi skuldir

Í þessari skýringu eru upplýsingar um samningsbundin ákvæði vaxtaberandi skulda samstæðunnar, sem færðar eru á 

afskrifuðu kostnaðarverði. Upplýsingar um vaxtaáhættu, gengisáhættu og lausafjáráhættu er að finna í skýringu 23.

Vaxtaberandi langtímaskuldir greinast þannig:

Vaxtaberandi langtímaskuldir við lánastofnanir  ......................................................  2.552.029  3.942.130 

Fjármögnunarleiga  ................................................................................................  19.024  0 

   2.571.053  3.942.130

Næsta árs afborganir  ............................................................................................  ( 206.558) ( 2.164.944)

Gjaldfallnar afborganir  ..........................................................................................  0  ( 254.183)

Vaxtaberandi langtímaskuldir samtals  ....................................................................  2.364.495  1.523.003

Vaxtaberandi skammtímaskuldir greinast þannig:

Næsta árs afborganir  ............................................................................................  206.558  2.164.944 

Yfirdráttarlán  ........................................................................................................  424.902  1.594.974 

Gjaldfallnar afborganir  ..........................................................................................  0  254.183 

Vaxtaberandi skammtímaskuldir samtals  ................................................................  631.460  4.014.101 

Vaxtaberandi skuldir alls samkvæmt efnahagsreikningi  ..........................................  2.995.955  5.537.104 
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Vaxtaberandi skuldir í lok ársins greinast þannig eftir gjaldmiðlum:

   2010 2009

  Meðalvextir Eftirstöðvar Meðalvextir Eftirstöðvar

Skuldir í ISK, óverðtryggð  ................................ 8,2% 1.646.803  7,9% 1.974.698 

Skuldir í DKK  .................................................. 4,9% 814.544  5,5% 1.464.305 

Skuldir í EUR  ................................................... 4,9% 301.229  2,6% 1.004.070 

Skuldir í SEK  ................................................... 4,6% 233.379  3,7% 378.767 

Skuldir í USD ...................................................  0  1,8% 184.159 

Skuldir í CHF  ...................................................  0  1,7% 183.652 

Skuldir í öðrum myntum  .................................  0  2,4% 347.453 

   2.995.955   5.537.104 

Afborganir af langtímalánum greinast þannig á næstu ár:

Gjaldfallnar afborganir  ....................................  0  254.183 

Afborganir 2010  .............................................  -  2.164.944 

Afborganir 2011  .............................................  206.558   461.022 

Afborganir 2012  .............................................  206.864   226.258 

Afborganir 2013  .............................................  205.448   114.048 

Afborganir 2014  .............................................  1.894.424   114.048 

Afborganir 2015  .............................................  14.737   - 

Afborganir síðar  ..............................................  43.022   607.627 

   2.571.053   3.942.130 

Skuldir félagsins við lánastofnanir eru tryggðar með veðum í bankainnstæðum, viðskiptakröfum, birgðum og eignarhlutum í 

tilteknum dótturfélögum sbr. skýringar 15 og 16.

Nýherji hf. gerði í október samninga við Arion banka hf. annars vegar og Íslandsbanka hf. hins vegar um endurskipulagningu 

á langtímaskuldum félagsins, þar sem endurgreiðslutími þeirra var lengdur, hluta lánanna breytt úr erlendum gjaldmiðlum 

í íslenskar krónur og höfuðstóll lækkaður. Til að lækka skuldir félagsins enn frekar seldi félagið fasteign að Borgartúni 37, 

Reykjavík. Söluverð fasteignarinnar nam 1.650 millj. kr., söluhagnaður að fjárhæð 78 millj. kr. er tekjufærður í rekstrar-

reikningi.

20. Tekjuskatteign (-skuldbinding)

Tekjuskattseign (-skuldbinding) greinist þannig:   2010 2009

Tekjuskattseign 1. janúar  .......................................................................................  90.954  242.323 

Reiknaður tekjuskattur ársins  ................................................................................  (45.259) (36.949)

Tekjuskattur til greiðslu  .........................................................................................  17.483  0 

Tekjuskattur færður á eigið fé  ...............................................................................  3.532  (146.471)

Gengismunur og aðrar breytingar  .........................................................................  (430) 32.051 

Tekjuskattseign (-skuldbinding) 31. desember, nettó  ..............................................  66.280  90.954 

Tekjuskattseign 31. desember  ...............................................................................  75.310  94.172 

Tekjuskattsskuldbinding 31. desember  ...................................................................  (9.030) (3.218)

   66.280  90.954 
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Tekjuskatteign (-skuldbinding) greinist þannig í árslok:

2010  Eignir Skuldir Nettó

Rekstrarfjármunir og frestaður söluhagnaður  ................................... 9.249  (60.035) (50.786)

Óefnislegar eignir  ........................................................................... 1.874  (23.188) (21.314)

Vörubirgðir  ..................................................................................... 0  (6.069) (6.069)

Frestaður skattalegur gengismunur  ................................................. 5.131  (13.347) (8.216)

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur  ....................................................... 23.772  (2.048) 21.724 

Yfirfæranlegt tap  ............................................................................ 130.941  0  130.941 

Tekjuskatteign (-skuldbinding)  ......................................................... 170.967  ( 104.687) 66.280 

Jöfnun  ............................................................................................ (95.657) 95.657  0 

Tekjuskattseign (-skuldbinding)  ........................................................ 75.310  ( 9.030) 66.280 

2009

Rekstrarfjármunir  ............................................................................ 6.019  (129.806) (123.787)

Óefnislegar eignir  ........................................................................... 0  (21.407) (21.407)

Frestaður skattalegur gengismunur  ................................................. 13.548  0  13.548 

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur  ....................................................... 51.032  (3.885) 47.147 

Yfirfæranlegt tap  ............................................................................ 175.453  0  175.453 

Tekjuskatteign (-skuldbinding)  ......................................................... 246.052  (155.098) 90.954 

Jöfnun  ............................................................................................ ( 151.880) 151.880  0 

Tekjuskattseign (-skuldbinding)  ........................................................ 94.172  ( 3.218) 90.954 

Skatteign að fjárhæð 18 millj. kr. vegna yfirfæranlegs skattalegs taps dótturfélaga er ekki færð til eignar vegna óvissu um 

nýtingu hennar.

21. Kaupréttir

Félagið gerði kaupréttarsamninga við nokkra stjórnendur. Samningarnir heimiluðu þeim að kaupa hluti í félaginu á árunum 

2007 til 2010 að nafnverði 7 millj. kr. á genginu 14. Kostnaður vegna samninganna, sem reiknaður er samkvæmt aðferð 

Black-Scholes, var færður á samningstímabilinu meðal launa og launatengdra gjalda og til mótvægis á sérstakan lið meðal 

eigin fjár. Samningarnir runnu út á árinu 2010 og eru engir útistandandi kaupréttir í lok árs 2010.

Fjöldi hluta og vegið meðalkaupréttargengi er sem hér segir:

  Vegið meðal-  Vegið meðal- 

  kaupréttar- Fjöldi kaupréttar- Fjöldi

  gengi hluta gengi hluta

  2010 2010 2009 2009

Kaupréttir 1. janúar  ........................................ 14,00  2.100  14,00 2.100 

Útrunnir ónýttir kaupréttir á árinu  ................... 14,00  (2.100)  0 

Kaupréttir 31. desember  .................................  0  14,00 2.100 

Gjaldfærður kostnaður vegna kaupréttarsamninga á árinu var enginn. (2009:  bakfærður gjaldfærður kostnaður að fjárhæð 

4 millj. kr.).
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22. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:   2010 2009

Viðskiptaskuldir  ....................................................................................................  1.223.314 1.309.095 

Aðrar skammtímaskuldir  .......................................................................................  1.332.310  1.481.524 

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals  ..............................................  2.555.624  2.790.619 

23. Fjármálagerningar

Lánsáhætta

Mögulegt tap vegna lánsáhættu

Mesta mögulega tap samstæðunnar vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra, sem var eftirfarandi í árslok:

   Bókfært verð

  Skýring 2010 2009

Verðbréfaeign  .................................................................................  17.091  18.361 

Viðskipta- og aðrar skammtímakröfur  ............................................. 15 2.615.545  2.405.527 

Handbært fé  ................................................................................... 16 369.577  385.195 

   3.002.213  2.809.083 

Mesta mögulega tap samstæðunnar á viðskiptakröfum skiptist með eftirfarandi hætti eftir landsvæðum:

Ísland  ...................................................................................................................  1.620.187  1.534.572 

Önnur landsvæði  ..................................................................................................  781.198  659.072 

   2.401.385  2.193.644 

Í árslok námu viðskiptakröfur á fimm stærstu viðskiptamenn samstæðunnar 384 millj. kr. (2009: 282 millj. kr.).

Virðisrýrnun viðskiptakrafna

Aldur viðskiptakrafna var eftirfarandi í árslok:   Nafnverð kröfu Niðurfærsla

  2010 2009 2010 2009

Ógjaldfallið  ..................................................... 2.050.630  1.794.271  5.232  0 

Gjaldfallið innan 30 daga  ................................ 196.984  155.917  9.849  7.929 

Gjaldfallið fyrir 31 - 120 dögum  ...................... 145.446  185.226  21.528  23.779 

Gjaldfallið fyrir meira en 120 dögum  ............... 179.738  224.626  134.804  134.688 

  2.572.798  2.360.040  171.413  166.396 

Breytingar á niðurfærslu viðskiptakrafna á árinu greinast þannig:

Staða 1. janúar  ........................................................................................................  166.396  111.242 

Gjaldfært á árinu  .....................................................................................................  5.017  55.154 

Staða 31. desember  .................................................................................................  171.413  166.396 
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Lausafjáráhætta

Samningsbundnar afborganir af fjárskuldum, að meðtöldum áætluðum vaxtagreiðslum, greinast þannig:

2010

   Bókfært Umsamið Innan 1 - 2  2 - 5 Meira en

   verð sjóðstreymi 1 árs ár ár 5 ár

Fjárskuldir sem ekki eru afleiður:

Vaxtaberandi skuldir  .........................   2.571.053  3.094.499  374.765  358.100  2.307.890  53.744 

Yfirdráttarlán  ....................................   424.902  424.902  424.902  

Viðskiptaskuldir og aðrar 

skammtímaskuldir  .........................   2.555.624  2.555.624  2.555.624  

   5.551.579  6.075.025  3.355.291  358.100  2.307.890  53.744 

Stærsti hluti langtímalána félagsins kemur til greiðslu á árinu 2014 og gerir stjórn félagsins ráð fyrir að samið verði að nýju 

um nýja greiðsluskilmála fyrir þann tíma.

2009

Fjárskuldir sem ekki eru afleiður:

Vaxtaberandi skuldir  .........................   3.942.130  4.394.098  2.575.066  501.364  595.923  721.745 

Yfirdráttarlán  ....................................   1.594.974  1.594.974  1.594.974 

Viðskiptaskuldir og aðrar 

skammtímaskuldir  .............................   2.790.619  2.790.619  2.790.619   

   8.327.723  8.779.691  6.960.659  501.364  595.923  721.745 

Gjaldmiðlagengisáhætta

Áhætta samstæðunnar vegna erlendra gjaldmiðla var sem hér segir í nafnverðfjárhæðum:

2010   EUR DKK SEK USD JPY GBP

Viðskiptakröfur  .................................   86.477  31.617  0  617  0  256 

Vaxtaberandi skuldir  .........................   ( 301.229) 0  ( 233.379) 0  0  0 

Viðskiptaskuldir  ................................   ( 179.612) ( 198.244) ( 99) ( 16.641) 0  ( 163)

Áhætta í efnahagsreikningi  ...............   ( 394.364) ( 166.627) ( 233.478) ( 16.024) 0  93 

2009

Viðskiptakröfur  .................................   128.396  76.478  9.901  23.389  0  743 

Vaxtaberandi skuldir  .........................   ( 1.004.070) ( 556.395) ( 378.767) ( 184.159) ( 100.656) ( 82.759)

Viðskiptaskuldir  ................................   ( 308.263) ( 185.994) ( 851) ( 45.928) 0  ( 4.555)

Áhætta í efnahagsreikningi  ...............   ( 1.183.937) ( 665.911) ( 369.717) ( 206.698) ( 100.656) ( 86.571)

Gengi helstu gjaldmiðla á árinu var sem hér segir:

   Meðalgengi Árslokagengi

  2010 2009 2010 2009

EUR  ................................................................ 161,890 173,150 153,800 180,380

DKK  ............................................................... 21,887 23,162 20,708 24,252

SEK  ................................................................ 17,105 16,352 17,199 17,566

USD  ................................................................ 122,042 123,888 115,050 125,200

JPY ..................................................................  1,392 1,328 1,414 1,356

GBP  ................................................................ 190,000 193,284 179,050 202,940
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Næmnigreining

10% styrking íslenskrar krónu gagnvart eftirtöldum gjaldmiðlum 31. desember mundi hafa hækkað (lækkað) afkomu 

samstæðunnar fyrir tekjuskatt um eftirfarandi fjárhæðir. Greiningin byggir á að allar aðrar breytur, sérstaklega vextir, haldist 

óbreyttar. Greiningin var unnin með sama hætti og árið 2009. 

   2010 2009

EUR   .....................................................................................................................  39.436  118.394 

DKK  .....................................................................................................................  16.663  66.591 

SEK  ......................................................................................................................  23.348  36.972 

USD  ......................................................................................................................  1.602  20.670 

JPY  .......................................................................................................................  0  10.066 

GBP  ......................................................................................................................  ( 9) 8.657 

10% veiking íslenskrar krónu gagnvart framangreindum gjaldmiðlum hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt, að því gefnu 

að allar aðrar breytur hefðu haldist óbreyttar.

Vaxtaáhætta

Vaxtaberandi fjármálagerningar samstæðunnar í árslok greinast þannig:

   Bókfært verð

   2010 2009

Fjárskuldir með breytilega vexti ..............................................................................  2.995.955  5.537.104 

Breyting á vöxtum á uppgjörsdegi um 100 punkta hefði hækkað (lækkað) afkomu um 30 millj. kr. (2009: 55 millj. kr.) 

fyrir tekjuskatt. Þessi greining byggir á því að allar aðrar breytur, sérstaklega gengi erlendra gjaldmiðla, haldist óbreyttar. 

Greiningin er unnin með sama hætti og árið 2009. Samstæðan er hvorki með fjáreignir né fjárskuldir á föstum vöxtum.

Gangvirði

Samanburður á gangvirði og bókfærðu verði

Gangvirði og bókfært verð fjáreigna og fjárskulda í efnahagsreikningi greinast þannig: 

   2010 2009

  Bókfært  Bókfært

  verð Gangvirði verð Gangvirði

Verðbréfaeign  ................................................. 17.091  17.091  18.361  18.361 

Viðskipta- og aðrar skammtímakröfur  ............. 2.615.545  2.615.545  2.405.527  2.405.527 

Handbært fé  ................................................... 369.577  369.577  385.195  385.195 

Vaxtaberandi skuldir  ....................................... ( 2.552.029) (2.568.451) ( 3.942.130) (3.871.618)

Fjármögnunarleigusamningar  .......................... ( 19.024) (18.637) 0  0 

Yfirdráttarlán  .................................................. ( 424.902) (424.902) ( 1.594.974) (1.594.974)

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir  .... ( 2.555.624) (2.555.624) ( 2.790.619) (2.790.619)

  (2.549.366) (2.565.401) (5.518.640) (5.448.128)

Engar fjáreignir og fjárskuldir voru bókfærðar á gangvirði í árslok 2010 og 2009.

Fjallað er um forsendur við ákvörðun gangvirðis í skýringu 4.

Vextir við mat á gangvirði

Þar sem við á við núvirðingu vænts sjóðstreymis eru notaðir millibankavextir í árslok að viðbættu 4,0% (2009: 4,0%) 

vaxtaálagi.
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24. Rekstrarleiga

Leigugreiðslur sem leigutaki

Rekstrarleigugreiðslur greinast þannig:   2010 2009

Innan árs  ..............................................................................................................  213.074  367.603 

Eftir 1 – 5 ár  .........................................................................................................  663.181  884.654 

Eftir 5 ár  ...............................................................................................................  1.636.250  2.682.540 

Samtals  ................................................................................................................  2.512.505  3.934.797 

Félagið hefur gert rekstrarleigusamninga um fasteignir og áhöld og tæki. Í lok árs 2010 seldi félagið fasteign sína að 

Borgartúni 37 og gerði á sama tíma rekstrarleigusamning til fimmtán ár. Skuldbindingar vegna þessara samninga, sem ekki 

eru færðar í efnahagsreikning, nema allt að 2.513 millj. kr. á fimmtán árum.

Gjaldfærðar leigugreiðslur á árinu 2010 nema 94 millj. kr. (2009: 233 millj. kr.).

25. Tengdir aðilar

Laun og hlunnindi  til stjórnenda félagsins vegna starfa fyrir félög í samstæðunni og eignarhlutir í félaginu greinast þannig:

   Laun og

Laun og hlunnindi til stjórnenda greinast þannig:   bónusar Eignarhlutur

Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður  ...............................................................  2.550  18.566 

Árni Vilhjálmsson, varaformaður  ...........................................................................  850  3.400 

Guðmundur J. Jónsson, stjórnarmaður  ..................................................................  850  534 

Jafet S. Ólafsson, varamaður  .................................................................................  819  5.475 

Þórður Sverrisson, forstjóri  ....................................................................................  21.928  9.159 

Kristinn Þór Geirsson, aðstoðarforstjóri  ..................................................................  15.763  0 

Friðrik Þór Snorraon, framkvæmdastjóri Skyggnis ehf.  ............................................  12.000  0 

Henrik R. Möller, framkvæmdastjóri Applicon A/S  ..................................................  28.253  0 

Aðrir stjórnendur, framkvæmdastjórar helstu sviða og dótturfélaga, samtals 6 stjórnendur fengu greiddar 84 millj. kr. í laun 

og aðrar launatengdar greiðslur. Eignarhlutur þessara stjórnenda nam 237  þús. hlutum í árslok. Þeir stjórnendur sem í hlut 

eiga eru framkvæmdastjórar í Nýherja hf, Sense ehf, Applicon ehf., Skyggni ehf, TM Software Origo ehf og Viðju ehf.

Með eignarhlutum að ofan eru taldir eignarhlutir maka og ófjárráða barna ásamt eignarhlutum í eigu félaga sem 

stjórnendurnir ráða.

Önnur viðskipti við tengda aðila eru mjög óverulegur þáttur í starfsemi samstæðunnar. Verðlagning í slíkum viðskiptum er 

sambærileg og í öðrum viðskiptum hennar.
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26. Dótturfélög

Dótturfélög Nýherja hf. voru 18 í árslok og eru eftirtalin:    Eignarhluti

  Land 2010 2009

Applicon Holding ehf.  ..................................................................... Ísland 98% 98%

  Applicon Consulting Sweden Holding AB  ...................................... Svíþjóð 90% 90%

    Applicon Consulting Sweden AB  ................................................. Svíþjóð 100% 100%

  Applicon ehf.  ................................................................................ Ísland 100% 100%

  Applicon Solutions Ltd.  ................................................................. Bretland 100% 100%

  Nýherji A/S  ................................................................................... Danmörk 100% 100%

    Applicon A/S  ............................................................................... Danmörk 100% 100%

  Applicon Solutions A/S  .................................................................. Danmörk 100% 100%

BITS UAB  ........................................................................................ Litháen 100% 100%

Dansupport A/S  .............................................................................. Danmörk 100% 100%

eMR ehf.  ........................................................................................ Ísland 100% 100%

Klak ehf.  ......................................................................................... Ísland 79% 79%

Sense ehf.  ...................................................................................... Ísland 100% 100%

Simdex ehf.  .................................................................................... Ísland 100% 100%

Skyggnir ehf.  .................................................................................. Ísland 100% 100%

TM Software Origo ehf.  .................................................................. Ísland 100% 100%

Viðja viðskiptaumsjón ehf.  .............................................................. Ísland 100% 100%

Vigor ehf.  ....................................................................................... Ísland 100% 100%

27. Gjaldþrot dótturfélags

Í mars 2010 var dótturfélag Nýherja hf., Roka ehf., úrskurðað gjaldþrota í Héraðsdómi. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar, 

sem staðfesti úrskurðinn í maí sl. 

Rekstrarreikningur Roku ehf. fyrir fyrsta fjórðung ársins 2010 er hluti af rekstrarreikningi samstæðunnar. Nýherji hf. hefur 

frá því félagið eignaðist Roku ehf., á árinu 2008, fært í samstæðureikninginn hlutdeild í afkomu þess og eigin fé, sem var 

neikvætt þegar félagið var tekið til gjaldþrotaskipta. Þar sem samstæðan fer ekki lengur með forræði í Roku ehf. eru allar 

eignir og skuldir félagsins færðar úr samstæðuefnahagsreikningi Nýherja hf. miðað við 31. mars 2010. Það leiðir til 246 millj. 

kr. tekjufærslu í rekstrarreikningi samstæðunnar, sem færð er sem sérstakur liður. Nýherji hefur gert kröfur í þrotabú Roku 

ehf., en hvorki þær kröfur né mögulegar kröfur á samstæðuna eru færðar í árshlutareikninginn. 

28. Atburðir eftir reikningsskiladag

Um miðjan janúar 2011 höfðaði þrotabú Roku ehf. mál hendur Nýherja hf. til riftunar á ráðstöfun eigna samkvæmt 

kaupsamningum þegar Nýherji hf. tók yfir rekstur, Skyggnis hf., TM Software Origo ehf., EMR ehf., Vigor ehf., Viðju 

viðskiptaumsjón ehf., TM Software ITP ehf. og Theriak Medication Management ehf., úr höndum Roku ehf. (áður TM 

Software ehf.). Jafnframt keypti Nýherji fasteignir og lausafé dótturfélagsins.  Auk þessa gerir þrotabúið kröfu til greiðslu 

tjónsbóta.

Nýherji hf. hafnar kröfum þrotabúsins og telur sig hafa gætt jafnræðis og greitt rétt verð fyrir eignirnar. Nýherji hf. mun 

því grípa til varna gegn kröfum þrotabúsins.  Nýherji hf. á umtalsverðar kröfur á hendur Roku ehf. sem félagið lýsti við 

gjaldþrotaskiptin sbr. skýringu 27. Óvissa ríkir um samþykki krafna í þrotabúið en fari svo að dómstólar samþykki bótakröfur 

þrotabúsins mun hugsanleg bótagreiðsla væntanlega renna að verulegu leyti aftur til Nýherja hf. og draga þannig úr 

fjárhagslegri áhættu félagsins af málshöfðun þrotabúsins.  Ekkert er fært í ársreikning félagsins vegna þessa.
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29. Kennitölur

Helstu kennitölur samstæðunnar:

Rekstur:   2010 2009

Veltuhraði vörubirgða í lok tímabils – vörunotkun/vörubirgðir í lok tímabils  ..............   7,4 7,7

Söludagar í viðskiptakröfum – viðskiptakröfur í lok tímabils/seldar vörur og þjónusta  ...   46 53

Laun og launatengd gjöld/seldar vörur og þjónusta ..................................................   39,2% 42,4%

Annar rekstrarkostnaður/seldar vörur og þjónusta ....................................................   11,3% 13,8%

Hagnaður (tap) eftir skatta/seldar vörur og þjónusta  ................................................   2,8%  (9,5%)

Efnahagur:   31.12.2010 31.12.2009

Veltufjárhlutfall – veltufjármunir/skammtímaskuldir  ..................................................   1,16 0,50

Eiginfjárhlutfall – eigið fé/heildarfjármagn . ..............................................................   30,3% 13,2% 

Markaðsvirði virks hlutafjár  .....................................................................................   2.773.407 2.749.560

Breyting á gengi hlutafjár frá ársbyrjun  ....................................................................   (30,0%) (50,0%)

Gengi hlutafjár  .......................................................................................................   7,00 10,00
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Ársfjórðungayfirlit - óendurskoðað

Ársfjórðungayfirlit 

Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga:

   1. árs- 2. árs- 3. árs- 4. árs-

   fjórðungur fjórðungur fjórðungur fjórðungur Samtals

Árið 2010

Seldar vörur og þjónusta  ................................   3.508.965  3.529.521  3.234.284  3.988.414  14.261.184 

Vörunotkun og kostnaður við selda þjónustu  ..   ( 1.501.775) ( 1.575.069) ( 1.521.173) ( 1.956.206) (6.554.223)

Vergur hagnaður  .........................................   2.007.190  1.954.452  1.713.111  2.032.208  7.706.961 

Aðrar tekjur  ...................................................   3.535  4.495  4.187  3.606  15.823 

Laun og launatengd gjöld  ..............................   (1.512.639) (1.462.348) (1.187.414) (1.427.003) (5.589.404)

Annar rekstrarkostnaður  ................................   (463.134) (373.724) (360.759) (418.202) (1.615.819)

Afskriftir  ........................................................   ( 66.064) ( 76.147) ( 73.299) ( 73.180) ( 288.690)

Rekstrarhagnaður  .......................................   (31.112) 46.728  95.826  117.429  228.871 

Söluhagnaður rekstrarfjármuna  ......................   0  0  0  77.628  77.628 

Áhrif gjaldþrots dótturfélags  ..........................   0  246.187  0  0  246.187 

Hagnaður fyrir fjármunatekjur 

og fjármagnsgjöld  ...................................  ( 31.112) 292.915  95.826  195.057  552.686 

Fjármunatekjur  ..............................................   42.300  125.256  18.045  139.415  325.016 

Fjármagnsgjöld  ..............................................   ( 120.110) ( 124.938) ( 91.285) ( 100.764) (437.097)

Hrein fjármagnsgjöld  ..................................   (77.810) 318  (73.240) 38.651  (112.081)

Hagnaður fyrir tekjuskatt  ...........................   (108.922) 293.233  22.586  233.708  440.605 

Tekjuskattur  ...................................................   6.819  ( 8.288) 4.183  ( 47.973) (45.259)

Hagnaður tímabilsins  ..................................   ( 102.103) 284.945  26.769  185.735  395.346 

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:

Þýðingarmunur erlendra dótturfélaga  ..........   ( 28.333) ( 54.173) 4.836  3.742  ( 73.928)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé alls  .....   ( 28.333) ( 54.173) 4.836  3.742  ( 73.928)

Heildarhagnaður tímabilsins  ......................   (130.436) 230.772  31.605  189.477  321.418 

EBITDA  ..........................................................   34.952  122.875  169.125  190.609  517.561 



6 1
Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

   1. árs- 2. árs- 3. árs- 4. árs-

   fjórðungur fjórðungur fjórðungur fjórðungur Samtals

Árið 2009

Seldar vörur og þjónusta . ...............................   3.558.212  3.479.234  3.301.404  3.993.511  14.332.361 

Vörunotkun og kostnaður við selda þjónustu  ..   ( 1.516.692) ( 1.457.235) ( 1.369.377) ( 2.012.073) (6.355.377)

Vergur hagnaður  .........................................   2.041.520  2.021.999  1.932.027  1.981.438  7.976.984 

Aðrar tekjur  ...................................................   1.712  6.216  3.241  3.013  14.182 

Laun og launatengd gjöld  ..............................   (1.562.913) (1.601.522) (1.356.518) (1.559.492) (6.080.445)

Annar rekstrarkostnaður  ................................   (488.146) (535.596) (471.376) (477.810) (1.972.928)

Afskriftir .........................................................   (42.868) (53.371) (55.294) (120.980) (272.513)

Virðisrýrnun viðskiptavildar  ............................   0  ( 179.827) 0  ( 142.454) ( 322.281)

(Rekstrartap) -hagnaður  .............................   ( 50.695) ( 342.101) 52.080  ( 316.285) ( 657.001)

Fjármunatekjur  ..............................................   30.592  (11.390) 5.004  32.365  56.571 

Fjármagnsgjöld  ..............................................   (106.411) (245.349) (176.365) (195.748) (723.873)

Hrein fjármagnsgjöld  ..................................   ( 75.819) ( 256.739) ( 171.361) ( 163.383) (667.302)

Tap fyrir tekjuskatt  ......................................   (126.514) (598.840) (119.281) (479.668) (1.324.303)

Tekjuskattur  ...................................................   16.416  ( 84.431) ( 1.700) 32.766  ( 36.949)

Tap tímabilsins  .............................................   ( 110.098) ( 683.271) ( 120.981) ( 446.902) ( 1.361.252)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:

Þýðingarmunur erlendra dótturfélaga  .........   (48.788) 79.467  14.068  (36.647) 8.100 

Endurmat fasteigna  ....................................   0  813.726  0  0  813.726 

Tekjuskattur af endurmati fasteigna  ............   0  ( 122.059) 0  ( 24.412) (146.471)

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé alls  .....   ( 48.788) 771.134  14.068  ( 61.059) 675.355 

(Heildartap) hagnaður tímabilsins  ..............   ( 158.886) 87.863  ( 106.913) ( 507.961) ( 685.897)

EBITDA  ..........................................................   (7.827) (108.903) 107.374  (52.851) (62.207)

Ársfjórðungayfirlit - óendurskoðað



6 2

Á R S R E I K N I N G U R  N Ý H E R J A  2 0 1 0

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fimm ára yfirlit

    2010 2009 2008 2007 2006

Seldar vörur og þjónusta  ...................................   14.261.184 14.332.361 14.912.611 11.301.427 8.646.123

Vörunotkun og kostnaður við selda þjónustu  .......   ( 6.554.223) ( 6.355.377) ( 6.820.197) ( 6.317.906) ( 4.859.093)

Vergur hagnaður  ............................................   7.706.961  7.976.984  8.092.414  4.983.521 3.787.030

Aðrar tekjur  ......................................................   15.823 14.182 23.256 53.761 38.703

Laun og launatengd gjöld ...................................    ( 5.589.404) ( 6.080.445) ( 5.952.442) ( 3.294.902) ( 2.407.707)

Annar rekstrarkostnaður  ....................................   ( 1.615.819) ( 1.972.928) ( 1.854.161) ( 1.036.391) ( 735.553)

Afskriftir  ...........................................................   ( 288.690) ( 272.513) ( 250.337) ( 105.801) ( 98.831)

Virðisrýrnun viðskiptavildar  ................................   0  ( 322.281) 0 0 0

Rekstrarhagnaður (-tap)  .................................   228.871  ( 657.001) 58.730 600.188 583.642

Söluhagnaður rekstrarfjármuna  .........................   77.628  0  0 0 0

Áhrif gjaldþrots dótturfélaga  .............................   246.187   0 0 0 0

Hagnaður (-tap) fyrir fjármunatekjur 

og fjármagnsgjöld  ......................................   552.686  ( 657.001) 58.730  600.188  583.642 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ......................    ( 112.081) ( 667.302) ( 1.480.169) ( 91.783) ( 178.532)

Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt  ......................   440.605  ( 1.324.303) ( 1.421.439) 508.405  405.110 

Tekjuskattur  ......................................................   ( 45.259) ( 36.949) 220.427  ( 88.475) ( 99.484)

Hagnaður (tap) ársins  .....................................   395.346  ( 1.361.252) ( 1.201.012) 419.930  305.626 

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé: 

Þýðingarmunur færðir beint á eigið fé ................   ( 73.928) 8.100  429.527  ( 3.989) 34.606

Endurmat fasteigna  ...........................................   0  813.726  0  0  0

Tekjuskattur af endurmati fasteigna  ...................   0 ( 146.471) 0  0  0

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé  ...............   ( 73.928) 675.355  429.527  ( 3.989) 34.606

Heildarhagnaður (-tap) ársins  ........................   321.418  ( 685.897) ( 771.485) 415.941  340.232

EBITDA ..............................................................   517.561  ( 62.207) 309.067 705.989 682.473

Efnahagur ........................................................   31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Eignir:

Fastafjármunir  ...................................................   4.292.246 6.173.554 5.816.974 2.363.717 2.052.045

Veltufjármunir  ...................................................   3.688.274 3.421.368 4.313.033 3.297.573 2.496.215

Eignir samtals  ..................................................   7.980.520 9.594.922 10.130.007 5.661.290 4.548.260

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé  .............................................................   2.419.911 1.263.981 1.963.966 1.763.961 1.397.039

Tekjuskattskuldbinding  ......................................   9.030 3.218 0 70.104 61.923

Langtímaskuldir  .................................................   2.364.495 1.523.003 2.669.106 1.110.529 1.278.952

Skammtímaskuldir  .............................................   3.187.084 6.804.720 5.496.935 2.716.696 1.810.346

Eigið fé og skuldir samtals  .............................   7.980.520 9.594.922 10.130.007 5.661.290 4.548.260

Sjóðstreymi:

Handbært fé frá (til) rekstrar  ..............................   76.135  ( 58.747) 79.380 156.370 185.882

Helstu kennitölur:

Veltufjárhlutfall  .................................................   1,16 0,50 0,78 1,21 1,38

Eiginfjárhlutfall  ..................................................   30,3% 13,2% 19,4% 31,2% 30,7%
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