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Fréttatilkynning frá Nýherja 
Reykjavik, 29. apríl 2011 

 

 
Uppgjör Nýherja hf. fyrir fyrsta ársfjórðung 2011      

 

Helstu niðurstöður fyrir fyrsta ársfjórðung 2011 

 
• EBITDA var 160 mkr á fyrsta ársfjórðungi 2011, en var 35 mkr á sama tímabili árið á undan.  

• Heildarhagnaður nam 64 mkr en 130 mkr tap var á fyrsta ársfjórðungi 2010.  

• Ágæt afkoma var af rekstri erlendra dótturfélaga og batnaði EBITDA þeirra um 52 mkr milli ára. 

• Nýtt skipulag fyrir innlenda starfsemi Nýherjasamstæðunnar tók gildi 1. apríl 2011.   

• Mikil eftirspurn er eftir hugbúnaðarráðgjöf og góð verkefnastaða hugbúnaðarráðgjafa.  

 
Þórður Sverrisson, forstjóri: 
 
„Starfsemi Nýherja gekk vel í fyrsta ársfjórðungi og var rekstur og afkoma í meginatriðum samkvæmt áætlun og nam 
EBITDA 160 mkr á tímabilinu. Afkoma erlendrar starfsemi var ágæt og nam EBITDA 55 mkr samanborið við 3 mkr á 
síðasta ári.  
 
Með breytingum á skipulagi innlendrar starfsemi, sem tók gildi 1. apríl síðastliðinn, skapast tækifæri til að ná auknum 
slagkrafti í rekstri samstæðunnar með færri og sterkari einingum, þannig að mæta megi betur síbreytilegum þörfum  
viðskiptavina okkar.” 
        

Rekstrarniðurstaða á fyrsta ársfjórðungi 2011 

 

Ársfjórðungsyfirlit – Lykiltölur                                                                                                 
Fjárhæðir í þús. króna 
                          
 F1 2011 F4 2010 F3 2010 F2 2010 F1 2010 
Seldar vörur og þjónusta 3.692.686 3.988.414 3.234.284 3.529.521 3.508.965 
Vörunotkun og kostnaður 
við selda þjónustu 

(1.651.437) (1.956.206) (1.521.173) (1.575.069) (1.501.775) 

Vergur hagnaður 2.041.249 2.032.208 1.713.111 1.954.452 2.007.190 
Laun og launatengd gjöld (1.473.159) (1.427.003) (1.187.414) (1.462.348) (1.512.639) 
Rekstrarkostnaður (477.551) (491.382) (434.058) (449.871) (529.198) 
Rekstrarhagnaður (-tap)  
(EBIT)  

96.961 117.429 95.826 46.728 (31.112) 

Söluhagnaður 
rekstrarfjármuna 

0 77.628 0 0 0 

Áhrif gjaldþrots 
dótturfélags 

0 0 0 246.187 0 

Hrein fjármagnsgjöld (48.099) 38.651 (73.240) 318 (77.810) 
Hagnaður (tap) fyrir 
tekjuskatt 

48.862 233.708 22.586 293.233 (108.922) 

Tekjuskattur (11.946) (47.973) 4.183 (8.288) 6.819 
Hagnaður (tap) tímabilsins 36.916 185.735 26.769 284.945 (102.103) 
Rekstrarliðir færðir beint á 
eigið fé 

26.731 3.742 4.836 (54.173) (28.333) 

Heildarhagnaður (-tap)  63.647 189.477 31.605 230.772 (130.436) 
EBITDA 159.587 190.609 169.125 122.875 34.952 
EBITDA hlutfall 4,32% 4,8% 5,2% 3,48% 1,00% 
Meðalfjöldi stöðugilda 531 539 552 564 579 
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Sala á vöru og þjónustu nam 3.693 mkr á fyrsta ársfjórðungi, samanborið við 3.509 mkr á sama tímabili árið 2010. 
Tekjur hafa því aukist um 5% milli ára.  
 
Laun og launatengd gjöld námu 1.473 mkr en voru 1.513 mkr fyrir sama tímabil 2010. Heildarfjöldi stöðugilda í lok 
tímabilsins var 533 en var 567 á sama tíma í fyrra. 
  
Rekstrarkostnaður var 477 mkr á fyrsta ársfjórðungi en var 529 mkr á sama tíma á árinu 2010. EBITDA var 160 mkr á 
tímabilinu en var 35 mkr á sama tímabili fyrir árið 2010.  
 
Hrein fjármagnsgjöld voru 48 mkr í samanburði við 78 mkr á fyrsta ársfjórðungi 2010. Heildarhagnaður í fjórðungnum 
nam 64 mkr, en á fyrsta ársfjórðungi í fyrra nam heildartap 130 mkr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heildareignir í lok tímabilsins voru 7.800 mkr samanborið við 7.981 mkr í lok ársins 2010. Langtímaskuldir hafa 
lækkað frá árslokum úr 2.374 mkr í 2.342 mkr. Skammtímaskuldir hafa lækkað frá árslokum úr 3.187 mkr í 2.995 mkr. 
Vaxtaberandi skuldir námu 2.786 mkr en voru 2.996 mkr í ársbyrjun 2011. Eigið fé í lok mars 2011 var 2.464 mkr og 
er eiginfjárhlutfall nú 31,6% en var 30,3% um síðustu áramót. 
 
Yfirlit yfir rekstur á fyrsta ársfjórðungi 
 
Rekstur Nýherjasamstæðunnar á fyrsta ársfjórðungi 2011 var í takt við áætlanir. Erlend félög samstæðunnar hafa 
bætt afkomu sína þar sem eftirspurn eftir þjónustu og ráðgjöf hefur aukist. Afkoma af sviði hugbúnaðarþjónustu 
innanlands er góð.  
 
Ágæt eftirspurn var eftir Lenovo tölvum og IBM gagnageymslulausnum og einnig var sala á Canon prentlausnum yfir 
áætlunum. Í heild var vörusala innanlands samkvæmt áætlunum og umtalsvert betri en fyrir sama tímabil í fyrra.  
 
Góður gangur var í sölu og þjónustu á hljóð- og myndlausnum til fyrirtækja og horfur í öðrum ársfjórðungi góðar. Sala 
á neytendamarkaði, svo sem á sjónvörpum og myndavélum var í takt við væntingar. 
 
Starfsemi rekstrarlausna Nýherja var viðunandi og voru tekjur af sérfræðiráðgjöf yfir áætlun. Stöðug aukning er  í 
samningum vegna Rent A Prent prentþjónustu hjá stærri fyrirtækjum og opinberum aðilum. Í ársfjórðungnum var 
gerður þjónustusamningur við Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhús, um rekstrar- og hýsingarþjónustu tölvu- og netkerfa 
og kaup á búnaði.   
 
Rekstur innlendra eininga á sviði viðskiptahugbúnaðar, undir merkjum Applicon ehf. og Vigor ehf., gekk vel og var 
þjónustu- og hugbúnaðarsala í takti við áætlanir. Unnið hefur verið að því að efla vöru- og þjónustusölu jafnt á 
innlendum sem erlendum mörkuðum og eru horfur um árangur vænlegar. 
 
Sameinaður rekstur hugbúnaðafyrirtækjanna TM Software ehf. og EMR ehf. er jákvæður eftir fyrsta ársfjórðung og 
tekjur talsvert yfir tekjum síðasta árs. Verkefnastaða er góð og nýráðningum fer fjölgandi. Hugbúnaðarsala erlendis 
hefur aukist og er talsvert umfram áætlun. Horfur fyrir næsta ársfjórðung eru góðar. 
 
Rekstur Applicon A/S í Danmörku var yfir áætlunum á fyrsta ársfjórðungi eftir tap á  starfsemi félagsins á árinu 2010. 
Afkomubata félagsins má einkum rekja til þess að vinna við Region Hovedstaden verkefnið gengur nú eðlilega og 

Efnahagsreikningur 31.03. 2011 – Lykiltölur                                                                                                    
Fjárhæðir í þús. króna 
 31.03. 2011 31.12. 2010 

Fastafjármunir 4.396.808 4.292.246 

Veltufjármunir  3.403.437 3.688.274 

Eignir samtals 7.800.245 7.980.520 

   

Eigið fé  2.463.789 2.419.911 

Langtímaskuldir 2.341.745 2.373.525 

Skammtímaskuldir 2.994.711 3.187.084 

Eigið fé og skuldir samtals 7.800.245 7.980.520 
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stefnt að því að innleiðing á fyrsta hluta þess eigi sér stað í sumar. Félagið vinnur að fjölbreyttum verkefnum fyrir aðra 
viðskiptavini og eru horfur á að rekstur þess verði á áætlun.  
 
Eftirspurn eftir ráðgjöfum hjá Applicon í Svíþjóð var yfir áætlunum á tímabilinu og ágætur hagnaður af starfsemi 
félagsins. Unnið var að innleiðingu á PeTra hugbúnaðarlausninni, sem tryggir eftirlit með eigin verðbréfaviðskiptum 
starfsmanna fjármálafyrirtækja. PeTra hefur nú verið innleidd hjá tveimur af stærstu fjármálafyrirtækjum Norðurlanda. 
Verkefnastaða félagsins á heimamarkaði er góð. 
 
Hjá Dansupport A/S í Danmörku, sem sérhæfir sig í innviðum upplýsingakerfa og samþættum samskiptum, var 
afkoma á áætlun. Félagið hefur endurskipulagt sölustarfsemi sína og er gert ráð fyrir að þær breytingar verði komnar 
til framkvæmda á öðrum ársfjórðungi og muni skila sér í bættri afkomu.  
 
Nýtt skipulag fyrir innlenda starfsemi 
 
Nýtt skipulag fyrir Nýherja og dótturfélög á Íslandi var kynnt í mars, en það tók gildi 1. apríl. Megin breytingarnar fólust 
í sameiningu félaga í tengdri starfsemi og uppbyggingu stærri eininga, sem veita þjónustu á sviði upplýsingatækni og 
fólust breytingarnar meðal annars í eftirfarandi: 
 
Rekstrar- og hýsingarfélagið Skyggnir ehf. og fyrirtækið Sense ehf., sem sérhæfir sig í hljóð- og myndlausnum auk 
Viðju ehf. sameinuðust móðurfélaginu Nýherja hf.  
 
Applicon ehf. og Vigor ehf., sem sérhæfa sig í lausnum á sviði viðskiptahugbúnaðar sameinuðust undir nafni Applicon 
ehf. Lausnir Vigor verða hluti af lausnaframboði Applicon ehf.  
 
TM Software ehf., sem starfar að hugbúnaðarþróun og EMR ehf., sem á og þróar sjúkraskrárkerfi og lausnir á 
heilbrigðissviði, sameinuðust undir merkjum TM Software ehf. Sjúkraskrárkerfi EMR, svo sem Saga, Hekla og fleiri 
kerfi verða hluti af lausnaframboði TM Software ehf.  
 

Horfur 
 
Afkoma af rekstri Nýherja hefur stöðugt batnað á liðnum ársfjórðungum og hefur nú náðst jafnvægi í rekstrinum. 
Miðað við núverandi forsendur má áætla að EBITDA afkoma af rekstri samstæðunnar verði á bilinu 6-700 mkr á 
árinu. Þá er gert ráð fyrir að stöðugleiki haldist á vinnumarkaði.  
 
Fjárhagsdagatal fyrir 2011: 
Áætluð birting árshlutauppgjörs fyrir árið 2011. 
 
27. júlí 2011  Hálfsársuppgjör 
28. október 2011  Níu mánaða uppgjör 
27. janúar 2012  Ársuppgjör 
 
Samþykkt árshlutareiknings 
Árshlutauppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung 2011 var samþykkt á stjórnarfundi Nýherja hf. 29. apríl 2011. Árshlutauppgjör 
Nýherja hf. er gert í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial Reporting Standards). 
Þýðingarmunur erlendra dótturfélaga er tilgreindur í yfirliti um heildarafkomu árshlutareiknings í samræmi við ákvæði 
alþjóðlega staðalsins. Árshlutauppgjörið hefur hvorki verið endurskoðað né kannað af endurskoðendum félagsins.  
 
 
Nánari upplýsingar 
 
Nánari upplýsingar veitir: Þórður Sverrisson, forstjóri Nýherja, í síma +354 893 3630. 
 
Nýherji hf. 
Hlutverk Nýherja hf. er að skapa viðskiptavinum sínum virðisauka með þekkingu starfsmanna á upplýsingatækni, 
rekstri fyrirtækja og þörfum viðskiptavina. Nýherji býður fyrsta flokks ráðgjöf og fagþjónustu á sviði upplýsingatækni 
og vandaðan tölvu-, skrifstofu- og hugbúnað ásamt traustri tækni- og rekstrarþjónustu. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð 
í  Kauphöll Íslands hf. (NASDAQ OMX Iceland). 
 
Í stjórn Nýherja eru: Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður, Árni Vilhjálmsson, Guðmundur Jóh. Jónsson, Hildur 
Dungal og Jafet S. Ólafsson. Þórður Sverrisson er forstjóri Nýherja.  


