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EBITDA Nýherja 180 mkr á fyrsta ársfjórðungi 2016 
 
Hlutfall launa af tekjum eykst frá fyrra ári. 

 
REYKJAVÍK - 27. apríl 2016 - Nýherji kynnti í dag uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2016 

 
 

Helstu upplýsingar: 

 Vöru- og þjónustusala í F1 nam 3.332 mkr (2,1% tekjuvöxtur frá F1 2015) [F1 2015: 3.263 mkr]  

 Framlegð nam 885 mkr (26,6%) í F1 [F1 2015: 808 mkr (24,7%)] 

 Heildarhagnaður í F1 nam 38 mkr [F1 2015: 41 mkr] 

 EBITDA nam 180 mkr (5,4%) í F1 [F1 2015: 225 mkr (6,9%)] 

 Eiginfjárhlutfall 29,5% í lok ársfjórðungs 2016, en var 28,0% í lok árs 2015  

 Veltufjárhlutfall 1,46 í lok fyrsta ársfjórðungs 2016 en var 1,52 í lok árs 2015 

 Ríflega 70% starfsfólks gerði kaupréttarsamning í samræmi við samþykkt aðalfundar félagsins 
 

Finnur Oddsson, forstjóri: 
“Heildarhagnaður Nýherjasamstæðunnar var 38 mkr á fyrsta ársfjórðungi, sem er undir þeim kröfum sem 
við gerum til rekstrarins. Kostnaðarhækkanir koma niður á  afkomunni, einkum vegna óvæntrar niðurstöðu 
kjarasamninga um hækkun launa í upphafi árs. Auk tímabundinnar vöruvöntunar á PC búnaði, sem kom 
niður á sölu, þá höfðu kjarasamningar veruleg neikvæð áhrif á rekstur Nýherja og drógu niður 
heildarafkomu móðurfélagsins. Afkoma dótturfélaga var í heild lítillega undir áætlun, en ágæt eftirspurn 
er þó eftir þjónustu, t.d sérlausnum fyrir ferðaþjónustu hjá TM Software.  Tekjur aukast svo áfram hjá 
Tempo með enn frekari fjölgun viðskiptavina. 
 
Ljóst er að kostnaðarhækkanir vegna launa verða okkar stærsta viðfangsefni framundan og hagrætt 
verður eins og þörf krefur. Að sama skapi verður áfram horft til tækifæra til styrkingar á eiginfjárstöðu 
félagsins, sem til lengri tíma þarf að bæta. Þó að afkoma samstæðunnar á fjórðungnum sé undir 
væntingum eru horfur ágætar, enda verkefnastaða almennt góð, bæði hjá Nýherja og dótturfélögum. Það 
er svo til marks um trú okkar sem vinnum hjá Nýherja á fyrirtækið og framtíðarstefnu þess að ríflega 70% 
starfsfólks gerðu kaupréttasamning í samræmi við samþykkt aðalfundar.” 
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Rekstrarniðurstaða á fyrsta ársfjórðungi 2016 

 
 

 Sala á vöru og þjónustu nam 3.332 mkr á fyrsta ársfjórðungi 2016, samanborið við 3.263 mkr á sama 
tímabili árið 2015, sem er aukning um 2,1% á milli ára 

 Framlegð nam 885 mkr (26,6%) á fyrsta ársfjórðungi 2016, samanborið við 808 mkr (24,7%) á sama 
tímabili árið 2015 

 Rekstrarkostnaður var 818 mkr á fyrsta ársfjórðungi 2016 (24,5% af tekjum), samanborið við 661 mkr 
(20,3% af tekjum) á fyrsta ársfjórðungi 2015 

 Laun og launatengd gjöld sem hlutfall af tekjum var 40,7% á ársfjórðungnum, samanborið við 35,5% á 
fyrsta ársfjórðungi 2015 

 EBITDA nam 180 mkr (5,4%) á fyrsta ársfjórðungi, samanborið við 225 mkr (6,9%) á sama tíma árið 
2015  

 Heildarhagnaður á fyrsta ársfjórðungi 2016 nam 38 mkr, samanborið við 41 mkr á fyrsta ársfjórðungi 
2015 
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Efnahagsreikningur 31.03.2016 

 
 Veltufjármunir lækka um 381 mkr frá árslokum 2015, úr 3.719 mkr í 3.338 mkr. Viðskiptakröfur og 

aðrar skammtímakröfur lækka um 242 mkr á tímabilinu. Að auki lækkar handbært fé sem nemur 
216 mkr á tímabilinu 

 Eiginfjárhlutfall hækkar og er 29,5% í lok fyrsta ársfjórðungs 2016, en var 28,0% í lok árs 2015 

 Veltufjárhlutfall er 1,46 í lok fyrsta ársfjórðungs 2016, en var 1,52 í lok árs 2015 

 Vaxtaberandi skuldir eru 2.710 mkr og hafa lækkað um 104 mkr frá árslokum 2015 
 

Sjóðstreymi 31.03.2016 

 
 Handbært fé frá rekstri er 135 mkr í lok fyrsta ársfjórðungs 2016, samanborið við 91 mkr í lok 

fyrsta ársfjórðungs 2015 

 Fjárfestingarhreyfingar eru 283 mkr á fyrsta ársfjórðungi 2016, samanborið við 119 mkr á sama 
tímabili í fyrra. Mismun má að mestu leyti rekja til umtalsvert meiri fjárfestinga í rekstarfjármunum 
á fyrsta ársfjórðungi 2016, sem voru 193 mkr samanborið við 45 mkr á sama tímabili í fyrra 

 Fjármögnunarhreyfingar eru neikvæðar um 62 mkr á tímabilinu samanborið við jákvæðar 
hreyfingu upp á 159 mkr í fyrra. Munurinn liggur í hækkun á vaxtaberandi skammtímaskuldum í 
fyrra upp á 217 mkr, en engin breyting átti sér stað á fyrsta ársfjórðungi 2016  

 Handbært fé í lok tímabilsins nam 593 mkr samanborið við 211 mkr í lok fyrsta ársfjórðungs 2015 
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Kjarasamningar hafa áhrif á afkomu 
Tekjur Nýherja móðurfélags á fyrsta fjórðungi ársins voru svipaðar og árið á undan en afkoma nokkuð 
undir áætlun. Framlegð fyrir launa- og rekstrarkostnað var töluvert hærri en á sama tímabili í fyrra. 
Launakostnaður jókst hins vegar mikið vegna kjarasamningsbundinna hækkana, sem tóku gildi afturvirkt 
frá og með janúar. Aukinn launakostnaður hafði því neikvæð áhrif á rekstrarniðurstöðu tímabilsins og 
verður það helsta viðfangsefni stjórnenda að leita leiða til hagræðingar eftir þörfum.  
 
Ágæt eftirspurn var eftir lausnum fyrir kerfissali, hljóð- og myndlausnir og í hugbúnaðarlausnum. 
Þjónustutekjur hækkuðu miðað við sama tímabil í fyrra, sem má rekja til aukinnar eftirspurnar í þjónustu 
og ráðgjöf annars vegar og aukningu í samningsbundnum þjónustutekjum hins vegar. 
 
Á ársfjórðungnum keypti Reiknistofnun Háskóla Íslands Lenovo ofurtölvu (e. Lenovo High Performance 
Computing) fyrir helstu rannsóknarverkefni skólans. Sala á Lenovo fartölvum og PC tölvum var minni en 
gert var ráð fyrir, sem einkum má rekja til seinkunar í afhendingu á búnaði frá framleiðanda. Gert er ráð 
fyrir að sala á tölvubúnaði nái áætlun í næsta ársfjórðungi.  
 
Góð eftirspurn er eftir lausnum Nýherja, í samræmi við umsvif í hagkerfinu, og verkefnastaða því ágæt. 
 
Ágæt þátttaka í kaupréttaráætlun 
Gengið var frá kaupréttaráætlun starfsmanna Nýherja og dótturfélaga á tímabilinu í samræmi við 
samþykkt aðalfundar. Alls gerðu ríflega 70% starfsmanna samstæðunnar kaupréttarsamninga um 
38.327.016 hluti á genginu 17,095. Hver starfsmaður getur að hámarki keypt hluti fyrir kr. 600.000 á ári 
og að lágmarki kr. 10.000 á ári á tímabilinu 2017 – 2019. 
 
Tekjur og afkoma yfir áætlun hjá TM Software 
Tekjur TM Software, sem sérhæfir sig í eigin hugbúnaðarvörum og sérhæfðum hugbúnaðarlausnum, námu 
288 mkr og hækkuðu um 21% frá sama tímabili 2015. Afkoma á fjórðungnum var góð og yfir áætlunum.  
TM Software kynnti nýtt skipulag í byrjun árs sem meðal annars á að auka samlegð á milli sviða og styðja 
betur við vöruþróun og nýsköpun á meginsviðum félagsins, sem eru heilbrigðislausnir, ferðalausnir og 
þjónustusíður.  
 
Horfur í rekstri TM Software eru góðar. 
 
Áfram vöxtur í tekjum hjá Tempo 
Tempo þróar tímaskráningar- og verkefnastjórnunarlausnir fyrir JIRA kerfið frá Atlassian sem notaðar eru 
af viðskiptavinum í fleiri en 100 löndum.  Heildartekjur Tempo á ársfjórðungnum námu 393 mkr (um 3 m 
USD), sem er 40% aukning í USD  frá fyrra ári. Mars var tekjuhæsti mánuður í sögu fyrirtækisins en 
tekjurnar námu ríflega 1 mUSD. Mars var einnig metmánuður í fjölda reynsluáskrifta (e. trials) en 560 ný 
leyfi voru seld til viðskiptavina á fyrsta fjórðungi.  Viðskiptavinir telja nú um 8.600 á heimsvísu og meðal 
nýrra viðskiptavina má nefna Toshiba, Starbucks, NBC Universal, BAE Systems og British 
Telecommunications.  
 
Á fyrsta fjórðungi tóku 10 nýir starfsmenn til starfa hjá félaginu, bæði í Reykjavík og Montreal en hjá Tempo 
starfa nú um 80 manns.  
 
Gert er ráð fyrir áframhaldandi hröðum vexti tekna og  fjölgun nýrra viðskiptavina Tempo á öðrum 
ársfjórðungi.  
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Afkoma undir áætlun hjá Applicon á Íslandi 
Afkoma Applicon á Íslandi, sem sérhæfir sig í ráðgjöf, þjónustu og þróun viðskiptahugbúnaðar, var undir 
áætlun. Heildartekjur Applicon námu 259 mkr, sem er nokkuð lægri en ráð var fyrir gert, einkum vegna 
stórra innleiðingarverkefna og fjárfestingar í þróun á tímabilinu. Sala á Kjarna, mannauðs- og launakerfi, 
hefur gengið vel frá því að lausnin kom á markað og er unnið er að innleiðingu hjá nokkrum nýjum 
viðskiptavinum. Þá var unnið að innleiðingar- og söluverkefnum á sviði bankalausna með Applicon í 
Svíþjóð.  
 
Gert er ráð fyrir auknum þjónustutekjum á næsta ársfjórðungi og að afkoma verði samkvæmt áætlunum.  

 
Tekjuaukning hjá Applicon í Svíþjóð  
Tekjur jukust 16% í  SEK á milli ára hjá Applicon í Svíþjóð og stóðu í um 360 mkr (um 19 mSEK).  Góð 
eftirspurn var eftir ráðgjafaþjónustu vegna nýrra verkefna fyrir núverandi viðskiptavini, t.a.m. 
Landshypotek. Þó er ljóst að ekki verður af frekari vinnu fyrir Aman bank eins og gert var ráð fyrir á 
haustmánuðum 2015.  Áfram var unnið að stærri söluverkefnum á sviði bankalausna, í samstarfi við CGI 
og SAP.  Verkefnastaða á öllum sviðum er góð og horfur ágætar. 
 
Horfur 
Horfur í rekstri Nýherjasamstæðunnar eru góðar. Gert er ráð fyrir hóflegum vexti tekna og afkomu Nýherja 
og dótturfélaga. 
 
Hluthafar 
Markaðsvirði fyrirtækisins í lok fyrsta ársfjórðungs 2016 var kr. 7.718 mkr. Lokaverð hlutabréfa á 
ársfjórðungnum  var kr. 17,15 á hlut. Fjöldi útgefinna hluta þann 31. mars 2016 voru 450 milljónir og voru 
hluthafar 373 talsins. 
 
Kynningarfundur þann 28. apríl 2016 
Kynningarfundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila verður haldinn fimmtudaginn 28. apríl 2016 í 
höfuðstöðvum félagsins að Borgartúni 37 í Reykjavík kl. 08:30. Finnur Oddsson, forstjóri mun kynna 
afkomu félagsins. Hægt er að nálgast streymi af fundinum á heimasíðu félagsins. Kynningarefni af 
fundinum verður hægt að nálgast á heimasíðu félagsins, www.nyherji.is, að honum loknum. 
 
 
Fjárhagsdagatal 

 24.08.2016  Annar ársfjórðungur 2016  

 26.10.2016  Þriðji ársfjórðungur 2016 

 31.01.2017  Fjórði ársfjórðungur og ársuppgjör 2016 

 03.03.2017  Aðalfundur ársins 2016 
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Samþykkt árshlutareiknings 
Árshlutareikningur var samþykktur á stjórnarfundi Nýherja hf. þann 27. apríl 2016. Uppgjör Nýherja hf. er 
í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial Reporting Standards). 
 
Nýherji hf. 
Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Nýherji er þjónustufyrirtæki og hlutverk fyrirtækisins 
felst í að aðstoða viðskiptavini að ná enn betri árangri í sínum rekstri með aðstoð upplýsingatækni, 
sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í NASDAQ OMX Iceland 
hf. (Kauphöll Íslands) undir auðkenninu NYHR.  
 
Í stjórn Nýherja eru Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður, Hildur Dungal, Emilía Þórðardóttir, Ívar 
Kristjánsson og Loftur Bjarni Gíslason. Guðmundur Jóh. Jónsson er varamaður í stjórn. Finnur Oddsson er 
forstjóri Nýherja.  
 
Nánari upplýsingar 

Finnur Oddsson forstjóri í síma 862-0310 eða fo@nyherji.is og Gunnar Petersen framkvæmdastjóri 

fjármálasviðs í síma 825-9001 eða gp@nyherji.is. 
 

Til athugunar fyrir fjárfesta  

Nýherji vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda 

félagsins, en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna af birtingu tilkynningarinnar. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér 

óvissu. Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en 

forsendur gera ráð fyrir í tilkynningunni. Þessi tilkynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. Staðhæfingar sem finna má í 

þessari fréttatilkynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar fréttatilkynningin er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara 

þessum. 
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