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266 mkr heildarhagnaður fyrstu níu mánuði ársins 

 

Fjárfesting í lausnaþróun skilar ávinningi  
 
REYKJAVÍK - 25. október 2017 - Nýherji kynnti í dag uppgjör þriðja ársfjórðungs og fyrstu níu mánuði ársins 
2017 

 
 

Helstu upplýsingar: 

• Sala á vöru og þjónustu nam 3.515 mkr á þriðja ársfjórðungi (2,5% tekjuaukning frá F3 2016) og 11.120 
mkr á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 (5,4% tekjuaukning frá fyrstu níu mánuðum ársins 2016) [F3 
2016: 3.429 mkr, 9M 2016: 10.555 mkr] 

• Framlegð nam 859 mkr (24,4%) á þriðja ársfjórðungi og 2.739 mkr (24,6%) á fyrstu níu mánuðum 
ársins 2017 [F3 2016: 860 mkr (25,1%), 9M 2016: 2.676 mkr (25,4%)] 

• EBITDA nam 229 mkr (6,5%) á þriðja ársfjórðungi og 682 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 (6,1%)  
[F3 2016: 247 mkr (7,2%), 9M 2016: 686 mkr (6,5%)] 

• Heildarhagnaður á þriðja ársfjórðungi var 29 mkr og 266 mkr á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 [F3 
2016: 93 mkr, 9M 2016: 204 mkr] 

• Eiginfjárhlutfall var 45,2% í lok þriðja ársfjórðungs en var 43,8% í lok síðasta ársfjórðungs 

• Nýherji hf. kaupir Timian Software ehf. 
• TM Software ehf. kaupir hugbúnaðarlausn Dacoda fyrir bílaleigur 

• Verulegur eignarhlutur í Tempo ehf. settur í formlegt söluferli 

  

Finnur Oddsson, forstjóri: 
„Hagnaður var á þriðja ársfjórðungi og er heildarhagnaður á fyrstu níu mánuðum ársins 266 mkr 
samanborið við 204 mkr í fyrra. Tekjur jukust lítillega á milli fjórðunga og nemur tekjuaukning ríflega 5% 
það sem af er ári.  Á sama tíma hefur launakostnaður aukist umfram vöxt tekna, sem nauðsynlegt er að 
bregðast við með frekari hagræðingu í rekstri.  Að því hefur verið unnið undanfarna mánuði, m.a. með 
nokkurri fækkun starfsfólks. Annar þáttur í frekari eflingu rekstrar felst í sameiningu Nýherja og 
dótturfélaganna TM Software og Applicon, sem munu starfa undir sama flaggi frá byrjun næsta árs.  Með 
sameiningu félaganna verður skipulag og lausnaframboð samstæðu einfaldað, sem mun gera okkur kleift 
að bæta enn frekar þjónustu við viðskiptavini okkar og sækja betur samstíga fram á markaði. Að sama 
skapi þá mun sameining félaganna gera okkur kleift að hagræða í innviðum, samræma ferla og nýta 
mannauðinn betur.  
 
Sala á vörum og þjónustu var góð á tímabilinu en eigin hugbúnaðarlausnir stuðla áfram að tekjuvexti.  
Kjarna, launa- og mannauðskerfi, hefur verið mjög vel tekið af viðskiptavinum og mikill áhugi er á CCQ (e. 
Cloud Compliance & Quality) sem fyrirtæki nýta til að styðja við innleiðingu gæðakerfa. Áfram er mikil 
eftirspurn eftir öryggislausnum, t.d. nota flestir af helstu bönkum landsins QRadar frá IBM til að vakta 
eigin kerfi. Sala á PC búnaði gengur sem fyrr vel og mjög mikill vöxtur er í sölu á hljóð- og myndlausnum 
frá NEC, Bose og Sony. Það er einnig gaman að sjá aukinn áhuga fyrirtækja á úthýsingu á rekstri 
upplýsingatækniinnviða, en tekjur af rekstrarþjónustu og ráðgjöf jukust um ríflega 20% á fjórðungnum.   
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Kröftugur tekjuvöxtur var áfram hjá Tempo, 34% í USD það sem af er ári. Síðastliðið ár hefur verið unnið 
að undirbúningi á söluferli á félaginu í samstarfi við fjárfestingabankann AGC Partners, en því var formlega 
ýtt úr vör í síðustu viku. Markmiðið er að selja verulegan eignarhlut í Tempo og fá að félaginu 
samstarfsaðila með reynslu og þekkingu í uppbyggingu á alþjóðlegri hugbúnaðarstarfsemi. Þannig teljum 
við okkur geta stutt betur við vöxt og viðgang Tempo og skapað um leið aukið virði fyrir eigendur og 
viðskiptavini.  
 
Nýherjasamstæðan hefur styrkt stöðu sína verulega á undanförnum árum eins og eiginfjárhlutfall ber með 
sér. Við erum því nú í betri stöðu en oftast áður til að byggja upp til framtíðar og höfum þess vegna horft 
til möguleika á að styrkja lausnaframboð samstæðunnar, annars vegar með eigin lausnaþróun og hins 
vegar með kaupum á nýjum lausnum. Kjarni, CCQ, Saga sjúkraskrárkerfi og eigin viðbætur við bankalausnir 
frá SAP eru dæmi um eigin þróun sem hefur gengið vel. Við höfum fest kaup á lausnum sem falla vel að 
öðru lausnaframboði og eftirspurn frá viðskiptavinum, t.d. bílaleigukerfi frá Dacoda, sem við tengjum við 
flotastýringar- og leiðsögukerfi fyrir bílaleigur hjá TM Software og Timian, rafrænni innkaupalausn, sem 
með öðrum lausnum frá Applicon gerir viðskiptavinum kleift að auka verulega gagnsæi og hagkvæmni í 
innkaupum. Áfram verður horft til slíkra tækifæra í að efla lausnaframboð okkar og þjónustu við 
viðskiptavini.   
 
Við erum almennt sátt við stöðu samstæðunnar nú og framundan. Það eru vissulega ögranir í 
rekstrarumhverfinu, sem við munum halda áfram að takast á við, en tækifærin eru til staðar og félagið í 
sterkri stöðu til að nýta sér þau og vaxa áfram.“ 
 
Rekstrarniðurstaða á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 
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• Sala á vöru og þjónustu nam 11.120 mkr fyrstu níu mánuði ársins 2017, samanborið við 10.555 mkr á 
sama tímabili árið 2016, sem er aukning um 5,4% á milli ára 

• Framlegð nam 2.739 mkr (24,6%) fyrstu níu mánuði ársins 2017, samanborið við 2.676 mkr (25,4%) á 
sama tímabili árið 2016 

• Rekstrarkostnaður var 2.479 mkr fyrstu níu mánuði ársins 2017 (22,3% af tekjum), samanborið við 
2.364 mkr (22,4% af tekjum) á sama tímabili árið 2016 

• Laun og launatengd gjöld sem hlutfall af tekjum var 39,8% fyrstu níu mánuði ársins 2017, samanborið 
við 36,9% á sama tímabili árið 2016 

• Hrein fjármagnsgjöld eru jákvæð um 22 mkr samanborið við gjöld upp á 98 mkr árið 2016. Á fyrsta 
ársfjórðungi gerði félagið framvirkan samning um sölu á erlendum gjaldmiðlum til að verja að hluta til 
rekstrareiningar þar sem tekjur eru í erlendum gjaldmiðlum en kostnaður að stærstum hluta í 
íslenskum krónum. Gengishagnaður af samningum er bókaður undir fjármunatekjum 

• EBITDA nam 682 mkr (6,1%) fyrstu níu mánuði ársins, samanborið við 686 mkr (6,5%) á sama tímabili 
árið 2016 

• Heildarhagnaður fyrstu níu mánuði ársins 2017 nam 266 mkr samanborið við 204 mkr heildarhagnað 
á sama tímabili árið 2016 

 
Efnahagsreikningur 30.09.2017 

 
• Veltufjármunir lækka um 849 mkr frá árslokum 2016, úr 3.624 mkr í 2.775 mkr. Handbært fé 

lækkar um 646 mkr á tímabilinu, einkum vegna uppgreiðslu á vaxtaberandi lánum. Viðskiptakröfur 
og aðrar skammtímakröfur lækka um 293 mkr á tímabilinu  

• Vaxtaberandi langtímaskuldir lækka um 512 mkr á tímabilinu, úr 2.028 mkr í lok árs 2016 í 1.516 
mkr eftir fyrstu níu mánuði ársins 2017 

• Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir lækka um 704 mkr frá árslokum 2016, úr 2.431 mkr í 
lok árs 2016 í 1.727 mkr í lok þriðja ársfjórðungs 2017 

• Eiginfjárhlutfall hækkar og er 45,2% í lok þriðja ársfjórðungs 2017 en var 33,7% í lok árs 2016 

• Veltufjárhluthfall er 1,52 í lok þriðja ársfjórðungs 2017 en var 1,42 í lok árs 2016 
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Sjóðstreymi 30.09.2017 

 
 

• Handbært fé frá rekstri er 196 mkr í lok þriðja ársfjórðungs 2017, samanborið við 765 mkr í lok 
þriðja ársfjórðungs 2016. Mismun má að mestu leyti rekja til breytinga í rekstrartengdum eignum 
og skuldum 

• Fjárfestingahreyfingar eru 521 mkr fyrstu níu mánuði ársins 2017 samanborið við 696 mkr á sama 
tímabili árið 2016. Mismun má að mestu leyti rekja til minni fjárfestinga í rekstrarfjármunum það 
sem af er ári 2017 miðað við sama tímabil árið 2016  

• Fjármögnunarhreyfingar eru 321 mkr á tímabilinu samanborið við 364 mkr árið 2016 

• Handbært fé í lok tímabilsins nam 226 mkr samanborið við 500 mkr í lok sama tímabils árið 2016 
 

Rekstrarniðurstaða á þriðja ársfjórðungi 2017 
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• Sala á vöru og þjónustu nam 3.515 mkr á þriðja ársfjórðungi 2017, samanborið við 3.429 mkr á sama 
tímabili árið 2016, sem er tekjuaukning um 2,5% 

• Framlegð nam 859 mkr (24,4%) á þriðja ársfjórðungi, samanborið við 860 mkr (25,1%) á þriðja 
ársfjórðungi 2016 

• Rekstrarkostnaður var 774 mkr á þriðja ársfjórðungi (22,0% af tekjum), samanborið við 746 mkr 
(21,8% af tekjum) á þriðja ársfjórðungi 2016 

• Hrein fjármagnsgjöld eru 83 mkr í fjórðungnum samanborið við 16 mkr í sama fjórðungi árið 2016. Á 
fyrsta ársfjórðungi gerði félagið framvirkan samning um sölu á erlendum gjaldmiðlum til að verja að 
hluta til rekstrareiningar þar sem tekjur eru í erlendum gjaldmiðlum en kostnaður að stærstum hluta 
í íslenskum krónum. Gengishagnaður af samningum er bókaður undir fjármunatekjum 

• EBITDA nam 229 mkr (6,5%) á þriðja ársfjórðungi, samanborið við 247 mkr (7,2%) á sama tímabili í 
fyrra 

• Heildarhagnaður á þriðja ársfjórðungi var 29 mkr 
 
 
Nýherji, TM Software og Applicon sameinuð á nýju ári 
Tekjur Nýherja, sem er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og um leið móðurfélag samstæðunnar, jukust 
um ríflega 10% á fjórðungnum. Afkoma var í takti við væntingar og heldur betri en á fyrri hluta árs og 
hlutfallslega svipuð því sem var á sama tímabili í fyrra.   
 
Vel gekk að selja PC búnað frá Lenovo til fyrirtækja og ríflega 50% vöxtur var í sölu hljóð- og myndlausna 
frá NEC, Bose og Sony til fyrirtækja og í gegnum endursöluaðila Nýherja. Tekjur af rekstrarþjónustu og 
ráðgjöf jukust um 22% á milli ára á þriðja ársfjórðungi og er verkefnastaða góð. Vörusala á miðlægum 
tölvubúnaði, netþjónum og gagnageymslum, er áfram umtalsverð, en stendur í stað á milli ára.   
   
Myndarleg tekjuaukning varð hjá hugbúnaðarlausnum Nýherja, eða tæplega 30% miðað við sama tímabil 
í fyrra. Áhugi er á öryggislausnum á borð við QRadar frá IBM, en Nýherji hefur eflt sérfræðiþekkingu á 
slíkum lausnum á síðustu árum. Helstu fjármálafyrirtæki landsins hafa innleitt QRadar til vöktunar á 
kerfum sínum, en slík vöktun verður enn mikilvægari þegar ný persónuverndarlöggjöf (GDPR) ESB tekur 
gildi. Mikill áhugi er á öðrum lausnum Nýherja til stuðnings innleiðingar á GDPR og gæðakerfa, s.s. CCQ (e. 
Cloud Compliance & Quality) sem er ný skýjalausn fyrir gæðaferli.  
 
Í byrjun næsta árs verða Nýherji og dótturfélögin TM Software og Applicon sameinuð. Sú breyting mun 
einfalda skipulag og lausnaframboðið, efla þjónustu við viðskiptavini okkar og sækja fram á markaði. 
Sameining félaganna mun stuðla að hagræðingu í innviðum, samræmingu á ferlum og betri nýtingu á 
mannauði. 
 
Þrátt fyrir ágæta stöðu eru ýmsar áskoranir framundan. Hlutdeild og samkeppni erlendra fyrirtækja, sem 
bjóða tækniþjónustu og -lausnir, hefur vaxið hér á landi á liðnum árum og er í takt við alþjóðlega þróun. 
Sá vöxtur er stöðug áskorun fyrir íslensk upplýsingatæknifyrirtæki. Að sama skapi hafa sveiflur á gengi 
íslensku krónunnar almennt neikvæð áhrif á rekstur samstæðunnar. Launahækkanir eru einnig stórt 
viðfangsefni, en unnið hefur verið að lækkun launakostnaðar sem gera má ráð fyrir að komi að fullu til 
áhrifa á fyrsta fjórðungi 2018.   
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Horfur í rekstri eru góðar. Áfram er gert ráð fyrir töluverðri eftirspurn eftir upplýsingatæknilausnum og 
frekari útvistun fyrirtækja og stofnana á upplýsingatæknirekstri.   
 
TM Software eflir lausnaframboð fyrir ferðaþjónustu 
Tekjur TM Software voru 280 mkr á þriðja ársfjórðungi og jukust um 2% frá sama tímabili í fyrra. Afkoma 
er í takt við væntingar. Tekjur það sem af er ári eru 897 mkr, sem nemur 5,5% vexti frá fyrra ári.  
 
TM Software hefur fest kaup á hugbúnaðarlausn Dacoda fyrir bílaleigur, en félagið hefur þróað eigin 
bílaleigulausn, Driver Guide sem er flotastýringar- og leiðsögukerfi fyrir bílaleigur og viðskiptavini þess. TM 
Software sér veruleg tækifæri og samlegð með nýju lausninni og Driver Guide. Bílaleigulausnir TM 
Software verða markaðssettar undir nafninu Caren.  
 
Verkefnastaðan er ágæt á flestum sviðum og horfur í rekstri góðar. 
 
Áfram góður vöxtur hjá Tempo 
Tekjur Tempo, sem þróar samnefnda tímaskráningalausn, voru 12,6 mUSD fyrstu níu mánuðum ársins og 
jukust um 34% (í USD) á milli ára. Á þriðja ársfjórðungi námu tekjur 4,2 mUSD og jukust um 33% (í USD),  
samanborið við árið á undan. Þessi mikli tekjuvöxtur hefur einkennt starfsemi Tempo frá stofnun, en 
viðskiptavinir telja nú yfir 11 þúsund fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum og gerðum, í öllum 
atvinnugreinum, í yfir 110 löndum. Fyrirtækið vinnur náið með yfir 120 samstarfsaðilum að sölu og 
þjónustu á hugbúnaðinum, en samstarfsaðilar standa nú á bak við umtalsverðan hluta af sölu til nýrra 
viðskiptavina.  Hjá Tempo vinna um 100 starfsmenn, þar af 32 í Norður Ameríku. 
 
Velgengni Tempo er fyrst og fremst til komin vegna þess að viðskiptavinir ná fram aukinni framleiðni og 
skilvirkni við notkun Tempo Timesheets, Planner og Budget, sem eru helstu lausnir félagsins.  Tempo hefur 
frá upphafi unnið náið með Atlassian, framleiðanda JIRA verkbeiðna- og þjónustukerfisins, sem Tempo 
lausnin styður við. Tempo kynnti Tempo Cloud for JIRA, sem og samtengingar við skýjaþjónustu á borð við 
Slack og Google, á Atlassian-Summit í San Jose í september. Nýja lausnin byggir á eigin skýjaumhverfi 
Tempo á AWS (Amazon Web Services) og felur í sér ný tækifæri til vöruþróunar og aukinn vöxt með beinni 
sölu til viðskiptavina óháð því hvort þeir nota JIRA frá Atlassian eða aðrar skýjalausnir. Gert  er ráð fyrir að 
Tempo Cloud for JIRA muni stuðla áfram að kröftugum tekjuvexti Tempo, bæði með vörum frá Atlassian 
og á nýjum mörkuðum. 
 
Síðastliðið ár hefur fjárfestingabankinn AGC Partners verið Nýherja og Tempo til ráðgjafar um undirbúning 
á söluferli á félaginu. Hluti af slíkum undirbúningi er kynning á Tempo á fjárfestaráðstefnum í San Francisco 
og London. AGC mun nú fylgja eftir þessum undirbúningi með formlegu söluferli á verulegum eignarhlut í 
Tempo. Markmiðið með sölunni er að fá liðsinni samstarfsaðila með þekkingu á uppbyggingu alþjóðlegrar 
hugbúnaðarstarfsemi. Þannig verður hægt að styðja enn betur við vöxt og viðgang Tempo og skapa um 
leið aukið virði fyrir eigendur og viðskiptavini.  
 
Góð afkoma hjá Applicon á Íslandi 
Afkoma Applicon á Íslandi, sem þróar og selur viðskiptalausnir, var góð og í takt við væntingar. 
Heildartekjur Applicon námu 267 mkr á þriðja ársfjórðungi og drógust nokkuð saman frá sama tímabili í 
fyrra, en tekjur á þriðja ársfjórðungi 2016 voru óvenju háar vegna mjög stórra samninga um sölu á 
hugbúnaði frá SAP og eigin hugbúnaði. Heildartekjur fyrstu níu mánuði ársins námu 887 mkr og hafa aukist 
um 4% frá fyrra ári. Afkoma ársfjórðungsins var svipuð og 2016 en afkomuhlutfall var hærra. Gott jafnvægi 
er í rekstrinum, m.a. með stöðugum vexti í áskriftartekjum á mannauðs- og launalausnum, góðrar nýtingar 

http://www.nyherji.is/nyherji/fyrirtaekid/fjarfestar/


 FRÉTTATILKYNNING 
NASDAQ OMX: NYHR.IC 

 
TIL BIRTINGAR MIÐVIKUDAGINN  25. OKTÓBER 2017 

http://www.nyherji.is/nyherji/fyrirtaekid/fjarfestar/ 
 

7 
 

á tíma ráðgjafa og nýsköpunar. Verkefnastaða er góð og af fjölbreyttum toga. Söluhorfur á lausnum 
félagsins eru góðar.  
 
Í byrjun október var gengið frá kaupum á öllu hlutafé í Timian Software ehf., sem þróar og innleiðir 
samnefnda viðskiptalausn, rafrænt beiðna- og innkaupakerfi, sem tengir saman kaupendur og birgja og 
eykur skilvirkni, gagnsæi og hagkvæmni við innkaup. Timian fellur vel að starfsemi Applicon og liggja 
vaxtartækifæri í tengingum við aðrar lausnir félagsins og kynningu fyrir viðskiptamannahópi Applicon og 
Nýherja.  
 
Góð afkoma hjá Applicon í Svíþjóð 
Applicon í Svíþjóð, sem sérhæfir sig í ráðgjöf og innleiðingu viðskiptakerfa fyrir banka og fjármálafyrirtæki, 
vinnur nú meðal annars að stórum verkefnum fyrir SBAB Bank og Landshypotek Bank. Tekjur félagsins 
námu 66 mSEK fyrstu níu mánuði ársins og var rekstrarafkoma góð. Á þriðja ársfjórðungi námu tekjurnar 
18 mSEK og drógust verulega saman á milli tímabila. Sá samdráttur er til kominn vegna mjög stórrar 
hugbúnaðarsölu sem féll til á þriðja ársfjórðung í fyrra. Þjónustutekjur aukast hins vegar á milli ára, um 
10% í fjórðungnum. Eftirspurn eftir þjónustu er áfram mikil, sér í lagi vegna aukinnar verkefnavinnu fyrir 
núverandi viðskiptavina. Horfur eru góðar, búist er við áframhaldandi vexti og fjölgun starfsfólks.   
 
Horfur 
Horfur í rekstri Nýherjasamstæðunnar eru góðar. Gert er ráð fyrir áframhaldandi hóflegum vexti tekna og 
sambærilegri afkomu af rekstri og hefur verið síðustu misseri. 
 
Hluthafar 
Markaðsvirði fyrirtækisins í lok þriðja ársfjórðungs 2017 var kr. 12.978 mkr. Lokaverð hlutabréfa í 
ársfjórðungnum  var kr. 28,3 á hlut. Fjöldi útgefinna hluta þann 30. september 2017 voru 459 milljónir og 
voru hluthafar 592 talsins. 
 
Kynningarfundur þann 26. október 2017 
 
Kynningarfundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila verður haldinn fimmtudaginn 26. október 2017 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 

• 31.01.2018    Fjórði ársfjórðungur og ársuppgjör 2018. 

• 02.03.2018    Aðalfundur ársins 2017. 
 
 
Samþykkt árshlutareiknings 
Árshlutareikningur var samþykktur á stjórnarfundi Nýherja hf. þann 25. október 2017. Uppgjör Nýherja hf. 
er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial Reporting Standards). 
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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, sér- 
fræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í NASDAQ OMX Iceland hf. 
(Kauphöll Íslands) undir auðkenninu NYHR.  
 
Í stjórn Nýherja eru Ívar Kristjánsson, stjórnarformaður, Hildur Dungal, Emilía Þórðardóttir, Loftur Bjarni 
Gíslason og Guðmundur Jóhann Jónsson. Hjalti Þórarinsson 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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