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Formáli 
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Ég vil þakka Bjarna kærlega fyrir skemmtilegar samræður og góðar ábendingar við 

þetta lokaverkefni. Fjölskyldu minni vil ég þakka stuðninginn meðan á náminu stóð og 

einnig vil ég þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt við gerð þessa 

verkefnis. 

 

 

 



 

5 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um lestur og greiningu ársreikninga. Ársreikningar Origo hf. 

síðustu 10 ára verða teknir fyrir og greindir. Ákvarðanir stjórnar og stjórnenda 

fyrirtækisins ásamt öðrum atburðum verða skoðaðar til hliðsjóðar við greininguna.  

Markmið verkefnisins er að athuga hvort þær ákvarðanir sem teknar hafa verið til að 

bæta stöðu fyrirtækisins eða til að bregðast við einstökum atvikum innan þess 

endurspeglist í ársreikningnum. Þær aðferðir sem notaðar verða við greiningu 

ársreikninganna eru lárétt og lóðrétt greining ásamt kennitölugreiningu en þessar þrjár 

aðferðir eru langmest notaðar þegar rýnt er í innihald ársreikninga. 

Helstu tölur úr rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymi Origo hf. verða 

skoðaðar og greindar nánar ár frá ári. Því næst verður farið dýpra í greiningu einstakra 

talna og niðurstöður í ársreikningnum og atburðir innan fyrirtækisins tengdir við. 

Við greininguna verða endurfjármagnanir fyrirtækisins við lánastofnanir skoðaðar 

sérstaklega, hlutafjáraukning þess og fjárfestingar svo dæmi séu tekin og borin saman við 

ársreikninga og breytingar þeirra milli ára.  
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1  Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um lestur og greiningu ársreikninga. Ársreikningar Origo hf. 

síðustu 10 ára eru teknir fyrir og þeir greindir. Ákvarðanir stjórnar og stjórnenda 

fyrirtækisins ásamt öðrum atburðum verða skoðaðar til hliðsjónar við greininguna.  

Markmið verkefnisins var að skoða hvort þær ákvarðanir sem voru teknar hefðu orðið 

til þess að bæta stöðu fyrirtækisins eða lagafæra einstök atriði í rekstrinum þess og hvort 

þær endurspegluðust í ársreikningnum. Þær aðferðir sem voru notaðar við greiningu 

ársreikninganna voru lárétt og lóðrétt greining ásamt kennitölugreiningu en þessar þrjár 

aðferðir eru langmest notaðar við greiningu ársreikninga. 

Í fyrstu voru helstu niðurstöðutölur úr rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og 

sjóðstreymi teknar fyrir og greindar. Síðan var farið nánar í sögu Origo hf. og einstök atriði 

greind nánar. 

 Við greiningu á rekstrarreikningnum sést mikið fall á rekstrarhagnaði og afkomu 

félagsins frá árinu árið 2013 og ástæðu þess má rekja til virðisrýrnunar sem færð var 

vegna starfsemi fyrirtækisins í Danmörku. Öll starfsemi þess í Danmörku var seld ári 

seinna. Eiginfjárhlutfall fyrirtækisins féll einnig við þetta og fór úr 28,3% árið 2012 í 11% 

árið 2013. Þetta sést einnig við skoðun á hagnaðarhlutfallinu, veltufjárhlutfallinu og við 

útreikning á gæðum hagnaðar.  

Árin 2010, 2014 og 2015 voru gerðir nýir lánasamningar við lánastofnanir. 

Veltufjárhlutfall fyrirtækisins var komið niður í 0,5 árið 2009 en fór upp í 1,16 árið 2010 

eftir skuldbreytingu. Árið 2013 var veltufjárhlutfallið komið í 0,91 en fór upp í 1,27 árið 

2014 og síðan í 1,52 árið 2015 þegar síðasti lánasamningur var gerður. Sala fyrirtækisins 

á fasteign þess að Borgartúni 37 árið 2010 varð einnig til þess að bæta lausafjárstöðuna. 

Við söluna lækkuðu reyndar fastafjármunir fyrirtækisins um 30,5% frá árslokum 2009 til 

ársloka 2010. 

Fyrirtækið fór einnig í nokkur hlutafjárútboð á þessum árum, en þau sem voru stærst 

og höfðu mest áhrif áttu sér stað árin 2010 og 2015. Eiginfjárhlutfall félagsins fór úr 13,2% 

í árslok árið 2009 upp í 30,3% í lok árs 2010 og í árslok 2014 var hlutfallið 16,7% en fór svo 

upp í 28% ári síðar. 
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Kennitala sem mælir gæði hagnaðar var skoðuð og þær miklu breytingar sem höfðu 

átt sér stað á umræddum árum endurspegluðust vel í gegnum þá kennitölu. Þar kemur 

hlutafjárútboðið fram og endurfjármögnun lánanna árið 2010, virðisrýrnunin árið 2013, 

endurfjármögnunin árin 2014 og 2015, svo dæmi séu tekin. 

Ljóst er að stjórnendur fyrirtækis þurfa að vera vakandi yfir öllum þáttum í rekstri þess 

til að ná sem bestum árangri. Sérhver breyting, sama hversu lítil hún er, getur haft mikið 

áhrif þegar litið er yfir lengra tímabil. 
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2 Ársreikningar 

Öllum fyrirtækjum og stofnunum, hvort heldur eru með takmarkaða eða ótakmarkaða 

ábyrgð ber skylda til að skila inn ársreikningum samkvæmt lögum nr. 3/2006 um 

ársreikninga. Í lögunum kemur fram hvernig fyrirtæki skuli setja upp ársreikninga sína. 

Lögin eru byggð á Evrópulöggjöf um ársreikninga og innihalda þau svipaðar upplýsingar 

og annars staðar í Evrópu. Stjórn og framkvæmdastjórar bera ábyrgð á gerð ársreikninga, 

skilum þeirra og birtingu. Samkvæmt ársreikningalögunum á reikningsár félaga að vera 

tólf mánuðir og miða skal uppgjör við mánaðamót. Algengast er að fyrirtæki miði 

ársuppgjör sín við áramót. Í 5. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga segir að ársreikningur 

skuli gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé. Að gefa glögga 

mynd felst í því að framsetning og áhrif viðskipta sé áreiðanleg og að farið sé að settum 

lögum, reglugerðum og reikningsskilareglum (Lög nr. 3/2006). 

Markmið ársreikninga er að veita lesendum þeirra upplýsingar um fjárhagsstöðu, 

rekstrarárangur og breytingar á fjárhagslegri skipan (Horngren, Harrison Jr. og Oliver, 

2012). Stjórn og stjórnendur fyrirtækja sem leggja fram ársreikninga skulu miðla þeim 

fjárhagsupplýsingum sem geta haft áhrif á upplýsta lesendur þeirra (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2014). Lesendur ársreikninga eru aðallega hluthafar, stjórnendur, starfsfólk, 

lánardrottnar, viðskiptavinir, lánveitendur og opinberir aðilar eins og til dæmis 

skattayfirvöld (Kimmel, Weygandt og Kieso, 2009).  

Félögum er samkvæmt 11. lið 2. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga skipt upp eftir 

stærð og fer það eftir stærð félagsins hvaða gögnum þeim ber skylda til að skila inn til 

Ársreikningaskrár. Í 3. gr. sömu laga segir að örfélögum sé heimilt að semja rekstraryfirlit 

og efnahagsyfirlit byggt á skattframtali þess. Lítil og meðalstór félög þurfa að skila inn 

skýrslu stjórnar, rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og skýringum. Stór félög þurfa hins 

vegar að skila inn skýrslu stjórnar, rekstrarreikningi, efnahagsreikningi, sjóðstreymisyfirliti 

og skýringum (Lög um ársreikninga nr. 3/2006.). Hjá stærri félögum er algengt að sjá 

eiginfjáryfirlit. Í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum segir að fyrirtæki skuli sýna 

eiginfjáryfirlit og því eru stærri fyrirtæki sem gera upp eftir þeim staðli farin að hafa 

eiginfjáryfirlit sem hluta af ársreikningnum sínum í stað þess að hafa einungis 
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sundurliðaðar hreyfingar í skýringum (Kieso o.fl., 2014). Þau félög sem eru endurskoðuð 

skila einnig inn áritun endurskoðenda og saman á þetta að mynda eina heild í 

ársreikningnum (Reglugerð nr. 696/1996). 

International Financial Reporting Standards sem í daglegu tali er kallað IFRS eru 

alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem hafa það markmið að samræma reikningsskil allra 

þjóða. Með samræmingu ætti að vera hægt að koma í veg fyrir ósamræmi í 

reikningsskilum fyrirtækja óháð því frá hvaða landi þau eru og að fjárhagsupplýsingarnar 

séu læsilegar öllum. Raunin er því miður önnur þar sem hvert land fyrir sig hefur sínar 

reikningsskilareglur og Bandaríkin hafa sína eigin reikningsskilastaðla, US GAAP (Kieso 

o.fl., 2014). Í 8. kafla laga nr. 3/2006 kemur fram að fyrirtæki sem eru með hlutabréf sín 

skráð í kauphöll skuli fylgja alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (Lög um ársreikninga nr. 

3/2006.). 

2.1 Kaflar ársreiknings 
Hjá stórum fyrirtækjum eru kaflar ársreiknings oftast sjö talsins: skýrsla stjórnar, áritun 

endurskoðanda, rekstrarreikningur, efnahagsreikningur, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit 

og skýringar (Reglugerð nr. 696/1996). 

2.1.1 Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra 

Í skýrslu stjórnar er farið yfir starfsemi fyrirtækisins og uppsetningu þess. Litið er yfir 

rekstur ársins og athygli vakin á markverðustu atburðum í starfseminni það ár (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2017). Undir markverða atburði er hægt að flokka sem dæmi 

endurfjármögnun fyrirtækis á lánum frá lánastofnunum, kaupum á öðrum fyrirtækjum 

eða starfsemi yfir árið, sölu á einhverjum hluta fyrirtækisins, svo fátt eitt sé nefnt. Einnig 

er algengt er að taka fram hagnað og sölutölur ársins. Farið er yfir hlutafé og samþykktir 

vegna hlutafjárkaupa í félaginu eða útboðs ef við á. Einnig er algengt að greint sé frá 

hvernig stjórnarháttum er háttað innan fyrirtækisins. Að lokum staðfesting stjórnar og 

forstjóra á ársreikningnum og yfirlýsing um að hann sé á ábyrgð þeirra (Nýherji hf., 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

2.1.2 Áritun endurskoðenda 

Í áritun endurskoðenda kemur fram hvað var skoðað og hvernig að því var staðið (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2017). Algengt er að hér komi fram ábendingar frá endurskoðendum 
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ef þeir telja ákveðin atriði í uppgjöri fyrirtækisins geta haft mikil áhrif á uppgjörið, eins og 

til dæmis endurmat fastafjármuna eða virðisrýrnun viðskiptavildar. Einnig er algengt að 

endurskoðendur taki fram ef einhver hluti af starfseminni stendur ekki vel að vígi og 

einnig lánshæfismat þess (Nýherji hf., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017). Áritun endurskoðenda getur verið án fyrirvara, án fyrirvara með ábendingum, 

áritum með fyrirvara, áritun með áliti og að lokum könnunaráritun (Lög nr. 3/2006.). 

2.1.3 Rekstrarreikningurinn 

Rekstrarreikningurinn sýnir afkomu fyrirtækisins og hvort um hagnað eða tap sé að ræða. 

Oft er talað um að rekstrarreikningurinn sé eins og kvikmynd sem sýnir hvað gerðist á 

uppgjörstímabilinu. Hann mælir rekstrarárangur og hægt er að nota hann til að greina 

hvernig afkoman kom til. Rekstrarreikningur er saminn á rekstrargrunni sem þýðir að 

hann sýnir tekjur og gjöld (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). Árið á undan er jafnframt sýnt 

til samanburðar og algengt er að ef miklar breytingar hafa verið á rekstrinum að fyrra ár 

þurfi að aðlaga svo samanburðurinn verði sem marktækastur (Kimmel o.fl., 2009). 

2.1.4 Efnahagsreikningurinn 

Efnahagsreikningurinn sýnir stöðu eigna, skulda og eigin fjár í lok uppgjörstímabils. Ólíkt 

rekstrarreikningnum þá er oft talað um að efnahagsreikningurinn sé eins og ljósmynd en 

hann sýnir stöðuna eins og hún var á ákveðnum tímapunkti. Efnahagsreikningurinn sýnir 

hvernig fjármagns- og fjármunauppbygging fyrirtækisins er, fjárhagsstaða og greiðsluhæfi 

þess er (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

2.1.5 Eiginfjáryfirlit 

Eiginfjáryfirlit sýnir hreyfingar innan eigin fjár. Þar kemur fram sem dæmi hlutafé 

fyrirtækis, yfirverðsreikningur, lögbundinn varasjóður, endurmatsreikningur og 

óráðstafað eigið fé (Kieso o.fl., 2014, bls. 727). 

2.1.6 Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi er orðinn mikilvægur hluti af ársreikningum fyrirtækja en það sýnir ráðstöfun 

handbærs fjár á uppgjörstímabilinu. Það er eins og kvikmynd sem sýnir hreyfingarnar á 

bankareikningnum, uppruna handbærs fjár og hvernig því var ráðstafað (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2017). Sjóðstreymi er flokað í rekstrarhreyfingar, fjárfestingahreyfingar og 

fjármögnunarhreyfingar (Kieso o.fl., 2014, bls. 200). 
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2.1.7 Skýringar 

Skýringar í ársreikningi eru farnar að hafa meira vægi en áður. Það er vegna þess að bæði 

rekstrarreikningurinn og efnahagsreikningurinn eru farnir að vera mun samandregnari en 

áður. Í skýringum er gerð grein fyrir mörgum atriðum tengdum rekstrinum og ástæður 

ákvarðana rökstuddar. Tölur úr rekstrar- og efnahagsreikningnum eru til dæmis brotnar 

meira niður. Farið er yfir þær reikningsskilaaðferðir sem fyrirtækið beitir og upplýsa þarf 

um ef félag ákveður að breyta um reikningsskilaaðferð. Einnig er farið yfir birgðamat, 

áhættustýringu, lánaáhættu og markaðsáhættu fyrirtækisins. Upplýst er um aðferðir við 

mat fastafjármuna, viðskiptaskuldir sundurliðaðar, svo fátt eitt sé nefnt (Kieso o.fl., 2014). 
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3 Almennt um greiningu ársreiknings 

Upplýsingar í ársreikningi eru jafnan settar fram á stöðluðu formi, svo sem hér hefur verið 

frá greint. Vissulega koma þær mörgum að gagni eins og þær birtast þar. Þær gefa einnig 

kost á alls kyns úttektum og greiningum sem felast m.a. í því að lesa á milli línanna í 

ársreikningnum sjálfum. Af þeim sökum hefur þróast ákveðið verklag sem kallast greining 

ársreiknings (e. financial statement analysis) og er mikið beitt af stjórnendum, fjárfestum 

og lánardrottnum félaga. Greiningu ársreiknings er hægt að haga á mismunandi vegu. 

Þrjár aðferðir eru langmest notaðar; lárétt greining, lóðrétt greining og kennitölugreining. 

Oft er þessum aðferðum beitt saman. Hér verður þessum aðferðum lýst í stórum dráttum. 

3.1 Lárétt greining 
Lárétt greining (e. horizontal-, trend analysis) er það kallað þegar stærðir í ársreikningi 

eru bornar saman við stærðir í ársreikningi eða árin á undan (Horngren o.fl., 2012, bls. 

747). Þessa greiningu er algengt að nota þegar verið er að bera saman liði innan 

fyrirtækisins. Breyting milli ára er reiknuð á þann veg að tölur nýs árs er deilt með tölum 

fyrra árs og einn síðan dregin frá. Með þessu fæst prósentutala sem sýnir hvort um er að 

ræða hækkun eða lækkun milli áranna (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

3.2 Lóðrétt greining 
Lóðrétt greining (e. vertical analysis) er það kallað þegar liðir í einum ársreikningi eru 

sýndir sem hlutfall af tiltekinni grunnstærð í sama reikningi (Horngren o.fl., 2012, bls. 

751). Þetta auðveldar samanburð á milli misstórra fyrirtækja. Með lóðréttri greiningu er 

til dæmis reiknað út hvert hlutfall fastafjármuna er af heildareign fyrirtækisins. Þá eru 

fastafjármunir teknir og deilt í þá með eignum samtals og þannig fæst hversu hátt hlutfall 

fastafjármuna var það ár. Lóðrétt greining rekstrarreikningsins er á þá leið að hlutfall 

einstakra liða þar er reiknað miðað við veltu (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

3.3 Kennitölur 
Kennitölugreining (e. ratio analysis) nefnist það þegar stærðir úr ársreikningi eru settar 

fram sem hlutfall af öðrum stærðum innan sama ársreiknings (Horngren o.fl., 2012, bls. 
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756). Kennitölur geta verið mjög gagnlegar ef þær eru notaðar rétt. Nauðsynlegt er að 

átta sig á og þekkja takmarkanir þeirra því annars er hætta á að þær verði ekki túlkaðar 

rétt. Kennitölum er oft skipt upp í fimm flokka eftir því hvað þeim er ætlað að sýna. Við 

greininguna á Origo verður farið í kennitölur sem sýna fjárnýtingu fjármagns (e. activity 

ratios), arðsemi (e. profitability ratios), greiðsluhæfi (e. liquidity ratios) og skuldsetningu 

(e. coverage ratios) (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

3.3.1 Nýting fjármagns 

Kennitölur um nýtingu fjármagns eru mikilvæg hjálpartæki stjórnenda fyrirtækja við 

stjórnun og rekstur þeirra og aðstoðar þá við að finna vísbendingar um hvernig einstakir 

þættir í starfsemi þess eru. Þær kennitölur sem verða skoðaðar undir þessum flokki eru 

veltuhraði birgða (e. intentory turnover ratio) og veltuhraði viðskiptakrafna (e. accounts 

receivable turnover ratio) (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

Veltuhraði birgða er mælikvarði á hagkvæmni birgðastýringar. Veltuhraði birgða er 

reiknaður með því að taka kostnaðarverð seldra vara og deila með meðalstöðu birgða. 

Því hærra sem þetta hlutfall er þeim mun oftar veltir fyrirtækið birgðunum (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2017). 

Innheimtutími viðskiptakrafna er mælikvarði sem sýnir hversu langan tíma það tekur 

að jafnaði að innheimta viðskiptakröfur fyrirtækis. Því lægra sem þetta hlutfall er þeim 

mun skilvirkari er innheimta þess. Stuttur innheimtutími er merki um hagkvæmni í rekstri 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

3.3.2 Arðsemi 

Kennitölur um arðsemi mæla árangur af starfsemi fyrirtækisins á tilteknu tímabili. Undir 

þeim flokki skoðum við hagnaðarhlutfallið (e. profit margin). Það sýnir hve stórt hlutfall 

sölutekna skilar sér í hreinum hagnaði. Hagnaðarhlutfallið er reiknað með því að taka 

hagnað fyrirtækisins og deila með sölunni. Þar sem ekki er tekið tillit til fjármögnunar þá 

hentar samanburður á þessari kennitölu síður á milli fyrirtækja (Bjarni Frímann Karlsson, 

2017). 

3.3.3 Greiðsluhæfi 

Kennitölur um greiðsluhæfi gefa vísbendingar um getu fyrirtækis til að greiða 

skammtímaskuldir sínar og getu þess til að mæta óvæntri þörf fyrir lausafé. Þær 
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kennitölur sem verða skoðaðar og tilheyra þessum flokki eru veltufjárhlutfall (e. current 

ratio) og gæði hagnaðar (e. quality of earnings) (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

Velutfjárhlutfall sýnir hæfi fyrirtækja til að greiða þær skuldir sem þarf næstu tólf 

mánuði. Hlutfallið reiknast með því að deila veltufjármunum með skammtímaskuldum. 

Veltufjárhlutfallið þarf helst að vera hærra en einn og því hærra sem það er því betra. 

Hátt hlutfall getur þó verið ef birgðastaða er of há eða ef innheimta viðskiptakafna er ekki 

góð og því ber að skoða þessa kennitölu með gagnrýnum augum (Bjarni Frímann Karlsson, 

2017). 

Gæði hagnaðar er kennitala sem Origo hefur ekki notað en hún gæti verið áhugaverð 

við greiningu á ársreikningunum með tilliti til sögu fyrirtækisins. Gæði hagnaðar er 

reiknuð með því að taka handbært fé frá rekstri og deila með rekstrarhagnaðinum. Ef við 

fáum lægri tölu en einn yfir þriggja ára tímabil eða lengra þá getur það gefið vísbendingu 

um að rekstrarforsendur félagsins séu ekki á réttri leið. Einnig ber að hafa í huga að þau 

fyrirtæki sem veita langan gjaldfrest til viðskiptavina og halda stóran lager fá lægri tölu en 

þau fyrirtæki sem selja gegn staðgreiðslu (Bjarni Frímann Karlsson, 2017). 

3.3.4 Skuldsetning 

Kennitölur um skuldsetningu gefa vísbendingar um fjárhagslegan styrk fyrirtækja og 

möguleika þeirra til að þess að vaxa. Sú kennitala sem verður tekin fyrir og tilheyrir 

þessum flokki er eiginfjárhlutfallið (e. equity ratio). Sú kennitala sýnir hversu hátt eigið 

féð er í hlutfalli við heildareignir fyrirtækisins . Hún sýnir fjárhagslegan styrk fyrirtækja og 

segir til um hve stór hluta heildarfjármagns þess er eigið fé (Bjarni Frímann Karlsson, 

2017).  
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4 Greining ársreikninga Origo 

Til greiningar á ársreikningum var fyrirtækið Origo hf., sem áður hét Nýherji hf., tekið fyrir 

og voru ársreikningar síðustu tíu ára skoðaðir eða allt frá árinu 2008 til ársins 2017. Helstu 

niðurstöðutölur ársreikningsins voru teknar og bornar saman milli ára. Í fyrstu verða 

rekstrarreikningurinn, efnahagsreikningurinn og sjóðstreymið greind og helstu tölur 

bornar saman milli ára. Í kjölfarið verða árin greind nánar og ákveðnir hlutar 

ársreikningsins teknir fyrir. Til nánari greiningar var ákveðið að skipta árunum tíu sem til 

skoðunar eru í þrjá hluta. Ástæða þess er að eftir árin 2008 til 2010 urðu ákveðin kaflaskil 

hjá fyrirtækinu þar sem ýmsar leiðréttingar og sölur höfðu átt sér stað til að bæta stöðu 

fyirtækisins eftir hrun, en þar er átt við sölu fasteignar félagsins við Borgartún 37 og 

endurfjármögnun lána fyrirtækisins hjá lánastofnunum. Árið 2013 urðu aftur kaflaskil hjá 

fyrirtækinu þegar virðisrýrnunarpróf var gert á starfsemina í Danmörku og dótturfélög 

fyrirtækisins þar í landi síðan seld. Það ár tók einnig við nýr forstjóri og ný stefna var 

mótuð fyrir fyrirtækið. Af þessum ástæðum var ákveðið að skipta tíu ára skeiðinu í þrjú 

tímabil sem greind verða hér hvert fyrir sig: Tímabilið 2008-2010 sem einkenndist af 

endurreisninni eftir bankahrunið. Árin 2011 og 2012 verða greind saman og að lokum 

verður tímabilið 2013-2017 skoðað í einu lagi og greint nánar. Samanburðartölum vegna 

2013 er breytt vegna sölunnar á rekstrinum í Danmörku svo samanburður við árin á eftir 

sé samanburðarhæfari. 

Við greiningu ársreikninga Origo verður notast við lárétta og lóðrétta greiningu. Valdar 

kennitölur verða einnig teknar fyrir og notaðar við greininguna. Með þessum greiningum 

er ætlunin að sjá hvort lesa megi þær breytingar og ákvarðanir sem fyrirtækið hefur gert 

frá árinu 2008 út úr ársreikningunum. Einnig er ætlunin að sjá hvort þær breytingar sem 

fyrirtækið gerði þessi ár til að bæta eða breyta stöðu sinni hafi náð fram að ganga og hafi 

verið til hagsbóta fyrir fyrirtækið. 
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4.1 Rekstrarreikningurinn 
Við skoðun á rekstrarreikningnum voru teknar saman tölur yfir seldar vörur og þjónustu, 

rekstrarhagnað (EBIT), fjármagnsliði og afkomu fyrirtækisins. Þegar veltan var skoðuð sést 

að árið 2008 var salan samtals 14.912 milljónir króna og fer hæst upp í 15.479 milljónir 

árið 2011 (Nýherji hf., 2009, 2012). Árið 2014 fer salan niður í 10.940 milljónir króna 

(Nýherji hf., 2015). Við nánari greiningu kom í ljós að í janúar 2014 var öll starfsemi Origo 

í Danmörku seld en það skýrir ástæðu þess að salan féll eins og sjá má á mynd 1 (Nýherji 

hf., 2015). 

 

        Mynd 1. Velta Origo árin 2008 til 2017. 
        Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Frá árinu 2014 hefur velta fyrirtækisins aukist jafnt og þétt en heildarsala árið 2017 var 

15.064 milljónir króna (Origo hf., 2018a). 

Áhrif hrunsins sjást vel við greiningu rekstrarreikningsins. Fjármagnsliðir fyrirtækins 

ruku upp árið 2008 og námu -1.480 milljónum króna en -667 milljónum árið 2009 (Nýherji 

hf., 2009, 2010). Einnig sést hvað rekstrarhagnaður féll nokkuð niður árið 2009 og síðan 

aftur og enn meira árið 2013 (Nýherji hf., 2010, 2014). Mikill munur er á rekstrarhagnaði 

og afkomu árið 2012 og 2013 og er ástæðan virðisrýrnun sem færð var fyrri hluta árs 2013 

vegna starfsemi fyrirtækisins í Danmörku eins og sjá má á mynd 2 (Nýherji hf., 2013, 

2014). 
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        Mynd 2. Tölur úr rekstrarreikningi Origo árin 2008 til 2017. 
        Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Á grundvelli virðisrýrnunarprófs var þá verið að leiðrétta ofmat fyrirtækisins á verðmæti 

dótturfélaganna sem voru síðan seld árið 2014 (Nýherji hf., 2014, 2015). 

4.2 Efnahagsreikningurinn 
Við skoðun á efnahagsreikningnum voru teknar saman helstu niðurstöðutölur. Teknar 

voru saman eignir fyrirtækisins, bæði fastafjármunir og veltufjármunir. Fastafjármunir 

fyrirtækisins hækkuðu ögn árið 2009 en þá fór fram endurmat á fasteign fyrirtækisins við 

Borgartún 37 (Nýherji hf., 2010). Árið 2010 sést að fastafjármunir lækkuðu um 30% en 

það ár var fasteign fyrirtækisins seld. 

Eigið fé fyrirtækisins var einnig skoðað og þar sést hvernig eigið fé hækkaði árið 2010 

en ástæða þess er hlutafjárútboð fyrirtækisins að nafnvirði 120 milljónir króna (Nýherji 

hf., 2010, 2011). Lækkunin sem varð árið 2013 má rekja til þess atburðar sem nefndur var 

í kaflanum hér á undan en þá var færð virðisrýrnun á viðskiptavild dótturfélaga 

fyrirtækisins í Danmörku sem voru svo seld í janúar árið eftir. 

Skuldir fyrirtækisins voru einnig greindar. Áhugavert er að sjá hversu 

skammtímaskuldir fyrirtækisins hafa breyst mikið á þessum árum. Í ársreikningi 

fyrirtækisins árið 2009 er sérstaklega tekið fram bæði í skýringum og svo af 

endurskoðendum að viðræður við lánastofnanir standi yfir og að verið sé að vinna í 

fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins (Nýherji hf., 2010). Hlutfall skammtímaskulda 
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miðað við heildarskuldir var orðið mjög hátt eða 70,9%. Árið 2010 náðust samningar við 

lánastofnanir og sést hvernig skammtímaskuldir lækka töluvert það ár, eða fara úr 6.804 

milljónum í 3.187 milljónir króna og langtímaskuldir hækka að sama skapi úr 1.526 

milljónum í 2.373 milljónir króna (Nýherji hf., 2010, 2011). Sjá nánar á mynd 3. 

 

        Mynd 3. Tölur úr efnahagsreikningi Origo árin 2008 til 2017. 
        Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Miklar sviptingar verða á liðum efnahagsreikningsins fyrstu 5 árin þar sem sölur á stórum 

eignum áttu sér stað, eins og á fasteign fyrirtækisins og dótturfélögum þess í Danmörku, 

og samningar við lánastofnanir voru gerðir. Frá árunum 2013 og 2014 sést hvernig 

fyrirtækið virðist vera búið að leysa úr þeim málum sem þurfti í kjölfar hrunsins og hefur 

síðan þá bætt hvern lið fyrir sig jafnt og þétt. Nú virðist sem staða Origo sé nokkuð stöðug. 

Jafnvægi virðist einnig hafa náðst milli liða, en fasta- og veltufjármunir fyrirtækisins eru 

hærri en langtíma- og skammtímaskuldir og eigið fé fyrirtækisins hefur hækkað. 

4.3 Sjóðstreymið 
Við skoðun á sjóðstreymi voru sérstaklega athugaðir liðirnir handbært fé frá rekstri, 

fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar. Handbært fé frá rekstri hefur aukist til 

muna frá árinu 2009. Árið 2008 nam það 79 milljónum króna en fór í mínus 58 milljónir 

árið eftir eins og sjá má á mynd 4 (Nýherji hf., 2009, 2010).  
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        Mynd 4. Handbært fé frá rekstri árin 2008 til 2017. 
        Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Árið 2013 tók það að hækka og var komið í 560 milljónir króna, árið 2016, 1.266 milljónir 

og nú árið 2017 í 688 milljónir króna (Nýherji hf., 2014, 2017).  

Fjárfestingarhreyfingar námu -1.450 milljónum króna árið 2008 en það ár keypti Origo 

fyrirtækið TM Software (Nýherji hf., 2009). Árið þar á eftir voru fjárfestingarhreyfingarnar 

allt frá -149 milljónum árið 2009 í -304 milljónir árið 2012 eins og sjá má á mynd 5 (Nýherji 

hf., 2010, 2013).  

 

           Mynd 5. Fjárfestingarhreyfingar árin 2008 til 2017. 
           Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 
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Árið 2015 fóru fjárfestingarhreyfingar í -615 milljónir, árið 2016 -771 milljónir og nú árið 

2017 fóru þær í -918 milljónir króna (Nýherji hf., 2016, 2017; Origo hf., 2018a). 

Fjármögnunarhreyfingar fyrirtækisins hafa breyst mjög mikið frá árinu 2008 til dagsins 

í dag. Árið 2008 voru fjármögnunarhreyfingar Origo samtals 1.637 milljónir króna og fóru 

í mínus 42 milljónir árið 2012 eins og sjá má á mynd 6 (Nýherji hf., 2009, 2013).  

 

           Mynd 6. Fjármögnunarhreyfingar árin 2008 til 2017. 
           Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Síðustu ár hafa þær numið allt frá 385 milljónum árið 2015 til mínus 343 milljóna króna 

árið 2017 (Nýherji hf., 2016; Origo hf., 2018a). 

Þegar handbært fé frá rekstri, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar eru 

skoðuð saman er áhugavert að sjá hvernig samspilið á milli þeirra er. Fjárfestingar ársins 

2008 voru samkvæmt ársreikningnum alfarið fjármagnaðar með lántöku eins og sjá má á 

mynd 7. Það ár keypti Origo fyrirtækið TM Software (Nýherji hf., 2009). Síðan þá dró 

verulega úr fjárfestingum fyrirtækisins en þær hafa hinsvegar aukist síðustu þrjú ár. 

Reksturinn fór ekki að skila inn handbæru fé fyrr en eftir árið 2010. Árið 2015 hækkaði 

handbært fé frá rekstri nokkuð og á sama tíma jókst fjármögnun fyrirtækisins eins og sést 

á mynd 7. Þessa hækkun má rekja til hlutafjárútboðs upp á 640 milljónir króna á söluverði.  
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       Mynd 7. Tölur úr sjóðstreymi Origo árin 2008 til 2017. 
       Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Á mynd 7 sést að fyrirtækið hefur síðustu fimm ár náð að greiða talsvert af lánum sínum 

auk þess sem fjárfestingar þess hafa aukist. Af því fjármagni sem fékkst með 

hlutafjárútboðinu árið 2015 fór hluti í uppgreiðslu lána og fyrirtækið fjárfesti einnig meira 

það ár. Hér sést einnig að reksturinn fór ekki að skila inn handbæru fé að ráði fyrr en eftir 

árið 2010 og nú kemur handbæra féð nær alfarið frá rekstrinum sem er til bóta fyrir 

fyrirtækið. 
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5  Origo frá upphafi til dagsins í dag 

Árið 1946 voru Skrifstofuvélar hf. stofnaðar af Ottó A. Michelsen. Þremur árum seinna 

fengu Skrifstofuvélar einkaumboð fyrir IBM á Íslandi. Það var síðan árið 1967 sem IBM 

ákveður að opna sérstakt útibú hér á landi undir nafninu IBM á Íslandi og var það alfarið í 

eigu IBM. Við það misstu Skrifstofuvélar einkaumboð sitt en fyrirtækið lagði til um 

helming starfsfólks síns til IBM og var Ottó forstjóri þess til ársins 1982 þegar Gunnar M. 

Hansson tók við. Árið 1992 verða síðan þær breytingar að IBM á Íslandi og Skrifstofuvélar 

hf. sameinast í eitt fyrirtæki sem fékk nafnið Nýherji hf. og átti IBM um þriðjungshlut í 

hinu nýstofnaða fyrirtæki. Forstjórar Nýherja hafa verið fjórir í gegnum árin en Gunnar M. 

Hansson var forstjóri við stofnun félagsins, Frosti Sigurjónsson tók við árið 1996 og var til 

ársins 2001. Þórður Sverrisson var forstjóri til ársins 2013 og við af honum tók Finnur 

Oddsson sem er starfandi forstjóri félagsins í dag (Origo hf., 2011).  

Viðskipti með hlutabréf Nýherja hófust á Opna tilboðsmarkaðnum 30. nóvember 1995 

og þann 30. október 1997 fóru hlutabréf Nýherja á Verðbréfaþing Íslands, sem í dag heitir 

OMX Nordic Exchange Iceland. Nýherji hf. hefur á heildina litið lítið breyst frá stofnun 

félagsins. Til ársins 2008 stækkaði fyrirtækið jafnt og þétt en þurfti að draga segl sín saman 

að einhverju leyti fyrstu árin eftir hrun en hefur aftur jafnt og þétt verið að stækka síðan 

þá (Origo hf., 2011).  

Nýherji hefur keypt nokkur fyrirtæki, bæði stór og smá sem hafa orðið hluti af starfsemi 

hans og má þar helst nefna SAP ráðgjafarfyrirtækið Applicon sem er í dag starfrækt bæði 

á Íslandi og í Svíþjóð. Einnig var allt hlutafé í danska félaginu DanSupport keypt árið 2005 

en selt aftur í janúar 2014. Árið 2007 keypti Nýherji fyrirtækið TM Software og öll 

dótturfélög þess en það eru stærstu kaup sem Nýherji hefur gert. Starfsemi TM Software 

var á þessum tíma jafn stór og hún var hjá Nýherja (Origo hf., 2011). Innra skipulagi og 

viðskiptamódeli var breytt árið 2008 þar sem starfsemi Nýherja og TM Software var 

sameinuð. Nýherji hafði áður verið móðurfélag með sex dótturfélög á Íslandi og TM 

Software var móðurfélag með fjögur dótturfélög. Eftir sameiningu voru dótturfélögin 

orðin ellefu. Þessar breytingar voru kynntar 3. október 2008 eða fimm dögum fyrir hrun 

íslensku bankanna (Origo hf., 2008). Þetta hafði eins og gefur að skilja mikil áhrif á þær 
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ætlanir sem átti að setja í framkvæmd. Næstu árin var nokkuð um hagræðingu innan 

deilda fyrirtækisins. Það var síðan í mars árið 2011 sem tilkynnt var um nýtt skipulag innan 

Nýherja. Megin breytingarnar fólust í því að félög með tengda starfsemi voru sameinuð í 

eitt félag. Eftir breytingarnar voru dótturfélögin orðin tvö talsins, Applicon og TM 

Software (Origo hf., 2011). 

Það var svo í janúar 2018 að Nýherji og dótturfélög hans, Applicon og TM Software, 

semeinuðust undir einu nafni, Origo hf.(Origo hf., 2018b) 

5.1 Árin 2008 til 2010 
Eftir taprekstur árin 2008 og 2009 skilaði Origo hagnaði árið 2010 (Nýherji hf., 2009, 2010, 

2011). Árið 2008 var 1.200 milljóna króna tap af rekstri félagsins (Nýherji hf., 2009). Eftir 

að þýðingarmunur vegna starfsemi erlendra dótturfélaga var færður nam heildartap það 

ár 771 milljón króna (Nýherji hf., 2009). Árið 2009 var tap upp á rúmlega 1.300 milljónir 

(Nýherji hf., 2010). Hagnaðarhlutfall fyrirtækisins var í -8,1% árið 2008, var -9,5% árið 

2009 en var komið í 2,8% árið 2010. Í ársskýrslu félagsins 2009 kemur fram að fasteign 

fyrirtækisins að Borgartúni 37 hafi verið endurmetin til gangvirðis og að matið hafi verið 

byggt á vinnu óháðra sérfræðinga (Nýherji hf., 2010). Bókfært virði fasteignarinnar 

hækkaði um 814 milljónir króna og var hækkunin að frádregnum tekjuskatti færð til 

hækkunar á eigin fé félagsins (Nýherji hf., 2010). Árlegt virðisrýrnunarpróf var gert á 

viðskiptavild samstæðunnar og samkvæmt því nam virðisrýrnun hennar 322 milljónum 

króna og var hún færð til gjalda á rekstrarreikning (Nýherji hf., 2010). Við þetta varð 

heildartap félagsins 685 milljónir (Nýherji hf., 2010). Árið 2010 var hagnaður upp á 395 

milljónir en 321 milljónir eftir færslu þýðingarmunar vegna erlendrar starfsemi (Nýherji 

hf., 2011). 

Þegar efnahagsreikningur í árslok 2008 er skoðaður sést við lóðrétta greiningu að 

veltufjármunir félagsins námu 42,6% af heildareignum en skammtímaskuldir 54,3% sem 

gefur vísbendingar um að huga þurfi að lausafjárstöðu fyrirtækisins til að mæta 

nauðsynlegum greiðslum næstu tólf mánuði. Við nánari skoðun á ársreikningi 2009 voru 

veltufjármunir fyrirtækisins orðnir 35,7% en skammtímaskuldir félagsins komnar upp í 

70,9%. Hlutfall næstaársafborgana innan skammtímaskulda voru 40%. Í áritun 

endurskoðenda í ársreikningi frá árinu 2009 kemur fram ábending þar sem segir að án 

þess að þeir vilji gera fyrirvara við álit sitt þá veki þeir athygli á að vegna mikillar óvissu 
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sem hafi skapast í íslensku efnahagslífi þá geti það haft áhrif á endanlegt gangvirðismat 

eignarinna sem hafði verið endurmetin til gangvirðis það ár. Þeir vekja jafnframt athygli á 

að félagið uppfylli ekki ákvæði lánasamning við lánastofnanir lengur en þar er kveðið á 

um að fari eiginfjár- og rekstrarhagnaðarhlutfall niður fyrir ákveðin viðmið þá sé þeim 

heimilt að gjaldfella lánið. Tekið er fram að stjórnendur félagsins séu þegar í viðræðum 

við lánastofnanir og að verið sé að vinna að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins 

(Nýherji hf., 2010). 

Í ársskýrslu Origo árið 2010 kemur fram að stjórn félagsins hafi nýtt sér heimild sem 

veitt hafði verið á aðalfundi að auka hlutafé fyrirtækisins um 120 milljónir króna að 

nafnvirði. Hlutaféð var selt á genginu 7 og var söluverð þess því samtals 840 milljónir 

króna. Origo hafði náð samkomulagi við fjármálastofnanir, en samningur var gerður við 

Arion banka og Íslandsbanka um endurskipulagningu á langtímaskuldum félagsins. 

Endurgreiðslutími þeirra var lengdur og var hluta lánanna breytt úr erlendum gjaldmiðlum 

í íslenskar krónur og var höfuðstóll þeirra einnig lækkaður. Til að geta lækkað skuldir 

félagsins enn frekar seldi Origo fasteign félagsins að Borgartúni 37 fyrir samtals 1.650 

milljónir króna og nam söluhagnaður af þessum viðskiptum 78 milljónum króna. Sá 

hagnaður var tekjufærður í rekstrarreikning félagsins (Nýherji hf., 2011).  

Þær aðgerðir sem fyrirtækið fór í til að laga stöðu félagsins endurspeglast í ársreikningi 

þess. Við það að endurmeta fasteign félagsins til gangvirðis árið 2009 og eins og sést á 

mynd 8 þá hækkar hlutfall fastafjármuna það ár úr 57,4% í 64,3% og lækkar svo árið 2010 

í 53,8% þegar fasteignin var seld.  
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                 Mynd 8. Hlutfallsleg skipting eigna Origo samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2008 til 2010. 
                 Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Skuldastaða Origo var orðin erfið en veltufjárhlutfall félagsins í árslok 2008 var 0,78 en 

var komið niður í 0,5 í árslok 2009.  

Samningar náðust við lánastofnanir um endurfjármögnun fyrirtækisins og við það 

hækkaði veltufjárhlutfall fyrirtækisins 1,16. Á mynd 9 sést hvernig breyting varð á hlutfalli 

skammtímaskulda og langtímaskulda. Skammtímaskuldir fóru úr 70,9% af heildarskuldum 

fyrirtækisins í árslok 2009 í 39,9% ári síðar. Hlutafjárútboð fyrirtækisins árið 2010 var til 

þess fallið að bæta eiginfjárstöðu fyrirtækisins en eins og sést á mynd 9 var 

eiginfjárhlutfall þess orðið 13,2% í árslok 2009 en eftir bæði breytta skuldastöðu og aukið 

hlutafé var það komið upp í 30,3% ári síðar 2010. 
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                 Mynd 9. Hlutfallsleg skipting fjármagns Origo samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2008 til 
                 2010. 
                 Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Af þessum tölum að dæma þá voru breytingarnar og ákvarðanirnar sem teknar voru af 

stjórn og stjórnendum Origo til þess fallnar að bæta stöðu félagsins. 

Af rekstrarreikningi félagsins árin 2008, 2009 og 2010 má sjá við lóðrétta greiningu að 

hlutfall kostnaðarverðs seldra vara og þjónustu lækkaði á árinu 2009 um 6,8% en hækkaði 

árið 2010 um 3,1%. Laun og launatengd gjöld fóru úr 39,9% árið 2008 í 42,4% árið 2009 

og lækkuðu síðan árið 2010 í 39,2% af veltu fyrirtækisins. Velta félagsins breyttist og 

lækkaði aðeins milli ára, mest á árinu 2009, eða um 3,9% og síðan um 0,5% árið 2010. Til 

að bregðast við þessum breytingum tóku stjórnendur Origo þá ákvörðun árið 2009 að 

lækka laun allra starfsmanna sem höfðu grunnlaun 300 þúsund krónur á mánuði eða 

hærri. Var þetta gert til að koma í veg fyrir að segja þyrfti upp miklum fjölda starfsfólks. 

Stjórnendur töldu sig þurfa vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu að skoða kostnað 

félagsins til að laga stöðu félagsins. Þar sem launakostnaður var kominn yfir 40% af 

heildarkostnaði félagsins þá var þessi leið valin. Stjórnendur tóku á sig 10% lækkun sem 

tók gildi strax á meðan almennur starfsmaður tók á sig sömu lækkun, en hún tók gildi 

tveim mánuðum seinna. Þessi ákvörðun var eins og gefur að skilja ekki vinsæl en þegar 

tölur ársreikninga þessara ára eru skoðaðar þá virðist sem þessi aðgerð hafi skilað 

tilætluðum árangri en launakostnaður lækkaði um 8,1% milli áranna 2009 og 2010. 
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Þegar sjóðstreymið árin 2008, 2009 og 2010 er skoðað sést að handbært fé frá rekstri 

fór úr um 80 milljónum króna árið 2008 í mínus 59 milljónir árið 2009 en upp í plús 76 

milljónir króna árið 2010 (Nýherji hf., 2009, 2010, 2011). Einnig er áhugavert að skoða 

fjármögnunarhreyfingarnar, en árið 2010 var selt nýtt hlutafé fyrir um 825 milljónir króna 

og afborganir langtímalána námu þá 644 milljónum og því ljóst að mikill meirihluti þess 

sem kom inn með hinu nýja hlutafé fór í að greiða upp langtímaskuldir (Nýherji hf., 2011). 

Í lok árs 2010 nam handbært fé um 370 milljónum króna sem var mjög svipað og árið 

áður, en þá var handbært fé í lok árs um 385 milljónir króna (Nýherji hf., 2011). 

5.2 Árin 2011 og 2012 
Tap var á rekstri Origo árið 2011 upp á 72 milljónir króna eftir að þýðingarmunur 

dótturfélaga erlendis hafði verið færður og var hagnaðarhlutfallið -0,60% (Nýherji hf., 

2012). Hagnaður var árið 2012 upp á rúmlega 110 milljónir króna eftir þýðingarmun og 

var hagnaðarhlutfall því 0,8% það ár (Nýherji hf., 2013). Helstu breytingar sem gerðar voru 

á þessum tíma voru að árið 2011 voru gerðar breytingar á skipulagi samstæðunnar, en þá 

var rekstrarfélögum á Íslandi fækkað úr tólf í þrjú (Nýherji hf., 2012).  

Samkvæmt efnahagsreikningi breyttist hlutfall fastafjármuna og veltufjármuna nokkuð 

en fastafjármunir voru 50,8% í árslok 2011 og fóru í 56% ári síðar sem þýðir að 

veltufjármunir lækkuðu að sama skapi líka um sama hlutfall eins og sjá má á mynd 10. 
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                 Mynd 10. Hlutfallsleg skipting eigna Origo samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2011 og 2012. 
                   Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Veltufjárhlutfall Origo var 1,03 í árslok 2011 og fór í 1,17 ári síðar. 

Einhver breyting varð á hlutföllum milli langtímaskulda, skammtímaskulda og eigin fjár 

milli áranna 2011 og 2012. Skammtímaskuldir höfðu verið 39,9% í hlutfalli við 

heildarskuldir í árslok 2010 en fór í 47,6% árið 2011 og lækkuðu í 37,5% árið 2012 eins og 

sjá má að mynd 11.  
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                 Mynd 11. Hlutfallsleg skipting fjármagns Origo samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2011 og 
                   2012. 
                   Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Við nánari skoðun sjóðstreymis félagsins sést að breytingar höfðu verið gerðar á 

langtímalánum fyrirtækisins árið 2012 með því að greiða upp fyrra lán og taka nýtt lán 

sem var um 500 milljónum hærra (Nýherji hf., 2013). Afborganir vaxtaberandi skulda voru 

530 milljónir (Nýherji hf., 2013). Þessar breytingar skýra breytinguna á skuldastöðu 

fyrirtækisins. Engin breyting varð á hlutafé fyrirtækisins þessi ár, en vegna breytinganna 

milli skammtíma- og langtímaskulda fór eiginfjárhlutfall fyrirtækisins úr 26% í árslok 2011 

í 28,3% ári síðar 2012 eins og sést á mynd 11. 

Þegar bornir eru saman rekstrarreikningar áranna 2008 til 2010 og síðan áranna 2011 

og 2012 sést að framsetning þeirra hefur breyst mikið. Í stað þess að sýna vergan hagnað 

eða brúttó ágóða þá er launakostnaði bætt inn í „Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu“ 

og heitir nú „Vörunotkun og kostnaðarverð seldrar þjónustu“ og þegar stærðin hefur 

verið dregin frá veltunni kemur nú út framlegð. Því er mikilvægt þegar rekstrarreikningar 

áranna 2008-2010 og síðan 2011 og 2012 eru bornir saman að átta sig á og taka tillit til 

þessara breytinga. Velta félagsins milli áranna lækkaði um 8,4% og að sama skapi lækkaði 

vörunotkun og kostnaðarverð seldar vara um 8,9%. 
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5.3 Árin 2013 til 2017 
Tap var af rekstri félagsins árið 2013 upp á rétt rúmlega 1.600 milljónir króna en síðan 

hefur verið hagnaður hjá fyrirtækinu og hefur hann aukist jafnt og þétt (Nýherji hf., 2014, 

2015, 2016, 2017; Origo hf., 2018a). Árið 2014 var hagnaður upp á 259 milljónir, 328 

milljónir árið 2015, 383 milljónir árið 2016 og 433 milljóna króna hagnaður árið 2017 

(Nýherji hf., 2015, 2016, 2017; Origo hf., 2018a). Þetta er heildarhagnaður eftir að 

þýðingarmunur vegna erlendra dótturfélaga hefur verið færður. Meðal þess sem gerðist 

á þessum fimm árum hjá Origo var breyting á starfsemi dótturfyrirtækja þess í Danmörku, 

hlutafé fyrirtækisins aukið og breytingar á skuldastöðu þess gagnvart lánastofnunum 

(Nýherji hf., 2014, 2015, 2016). 

Árið 2013 fóru stjórnendur Origo í gegnum starfsemi dótturfélaganna í Danmörku en 

viðvarandi tap hafði verið á rekstri DanSupport og Applicon í Danmörku. Óháðir aðilar 

voru fengnir til að gera virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild starfsemi Origo í Danmörku í 

júní 2013. Virðisrýrnunin hljóðaði upp á 1.202 milljónir króna og þar af nam virðisrýrnun 

Applicon 1.099 milljónum króna (Nýherji hf., 2014). Samkvæmt upplýsingum frá 

stjórnendum Origo hafði starfsemin í Danmörku verið búin að hafa neikvæð áhrif á 

rekstur félagsins síðustu ár og því var ákveðið að setja bæði DanSupport og Applicon í 

Danmörku í söluferli (Nýherji hf., 2014). Að sögn Finns Oddssonar forstjóra Origo þá hafði 

verið lítil sem engin samleið milli rekstursins í Danmörku og á Íslandi. Þessar aðgerðir 

sagði hann að væru í takti við nýja stefnu samstæðunnar og aðgerðaáætlanir. Í þeim var 

megináhersla lögð á að einfalda starfsemi, bæta afkomu og styrkja stöðu félagsins (Origo 

hf., 2013). Á fundi með starfsmönnum fyrri hluta árs 2014 sagði Finnur einnig að 

virðisrýrnunarprófið hefði verið mikilvægt svo að ársreikningurinn væri að sýna glögga 

mynd af samstæðunni. Félagið hafði einnig byrjað viðræður um endurfjármögnun á 

skammtímahluta vaxtaberandi skulda og áætlaði að niðurstaða í því næðist árið 2014 

(Nýherji hf., 2014). 

Árið 2014 seldi fyrirtækið alla starfsemi sína í Danmörku, DanSupport og bæði Applicon 

A/S og Applicon Solutions A/S (Nýherji hf., 2015). Félagið endurfjármagnaði vaxtaberandi 

skuldir sínar á árinu og átti það að vera liður í að lækka fjármagnskostnað og bæta 

veltufjárhlutfall félagsins. Hlutafé félagsins var einnig aukið að nafnvirði 10 milljónir króna 

og var hver hlutur seldur á genginu 3,9 og var því heildarsöluverð 39 milljónir króna 

(Nýherji hf., 2015). 
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Árið 2015 urðu nokkrar smávægilegar breytingar á rekstri félagsins. Fyrri hluta árs var 

rekstur Tempo aðskilinn frá TM Software, dótturfyrirtæki Origo, og reksturinn færður í 

sér félag, Tempo ehf. Markmið þess var að styrkja uppbyggingu Tempo sem vörumerkis 

og var þetta einnig undirbúningur fyrir söluferli á hluta fyrirtækisins, en það gekk ekki eftir 

og var sú ákvörðun sett í bið. Hópvinnukerfi sem hafði verið að hluta til í eigu Origo eða 

42% var keypt upp að fullu og sameinað starfsemi Origo. Ástæða kaupanna var að efla 

framboð í hugbúnaðarlausnum. Þetta ár var aftur gengið frá endurfjármögnun félagsins 

á öllum vaxtaberandi skuldum og áttu afborganir nú að verða jafnari með auknum 

sveigjanleika og bættum kjörum. Hlutafé félagsins var aftur aukið þetta ár að nafnvirði 40 

milljónir og var útboðsgengi 16 (Nýherji hf., 2016). Heildarsöluandvirði þess var því 640 

milljónir króna (Nýherji hf., 2016).  

Árið 2016 var tíðindalítið en Origo samdi vð Arion banka um útvistun á rekstri 

upplýsingakerfa bankans. Origo tók því við rekstri allra miðlægra innviða og kerfa. Fyrri 

hluta árs var gengið frá kaupréttaráætlun sem náði til allra fastráðna starfsmanna 

félagsins. Kaupréttarsamnigurinn hljóðaði upp á 38.327.016 hluti á genginu 17,095 og 

skrifuðu 364 starfsmenn undir hann (Nýherji hf., 2017). Þessi samningur hljóðar upp á að 

hver starfmaður gæti næstu þrjú árin keypt hlutabréf í félaginu að hámarki 600.000 

krónur á kaupverði (Nýherji hf., 2017). 

Árið 2017 hélt fyrirtækið áfram að efla framboð sitt í hugbúnaðarlausnum. Það keypti 

allan eignarhlut í Timian Software , fjárfesti í hluta af starfsemi AGR Dynamics sem snýr 

að Microsoft Dynamics NAV, auk þess að kaupa hugbúnaðarlausnina Dacoda fyrir 

bílaleigur. Tempo var sett í formlegt söluferli á verulegum eignarhlut í því og er staðan 

óbreytt í dag. Starfsmenn fyrirtækisins nýttu sér kaupréttarsamning sinn og jókst hlutafé 

fyrirtækisins að nafnvirði 8.740 þúsund og að söluverði 149 milljónir króna (Origo hf., 

2018a). 

Í ársbyrjun 2018 sameinuðust Nýherji og dótturfélögin Applicon og TM Software undir 

sameiginlegu nafni, Origo hf. Að sögn Finns Oddssonar forstjóra Origo þá var markmiðið 

með sameiningunni að nýta styrkleika fyrirtækjanna til að skapa heildstætt framboð 

lausna í upplýsingatækni. Dótturfélög Origo eru nú í dag tvö, Tempo og Applicon AB, sem 

staðsett er í Svíþjóð (Origo hf., 2018b). 

Þegar skipurit Origo er skoðað aftur til ársins 2008 til dagsins í dag, þá sést að 

fyrirtækið, þ.e. samstæðan, fór úr því að vera eitt móðurfélag og fimmtán dótturfélög 
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bæði á Íslandi og erlendis árið 2008 í eitt móðurfélag og tvö dótturfélög árið 2018. 

Markmið Origo árið 2008 var að skipta rekstri fyrirtækisins niður í sjálfstæð félög til að 

gefa þeim tækifæri til að stækka og vaxa, en ljóst er að bankahrunið árið 2008 breytti 

þeim áformum. Þrátt fyrir þessar breytingar er á heildina litið sami rekstur og áður innan 

samstæðunnar. 

Við nánari skoðun á þeim breytingum sem gerðar voru á síðustu fimm árum og þær 

bornar saman við greiningar úr ársreikningunum sést að þær endurspeglast í þeim tölum. 

Fastafjármunir fyrirtækisins breytast milli áranna 2012 og 2013 eða frá 56% í 50,6% sem 

rekja má til virðisrýrnunarinnar á starfsemi félagsins í Danmörku. Einnig sést breyting á 

hlutfalli milli fastafjármuna og veltufjármuna á móti heildareign félagsins milli áranna 

2016 og 2017 sem má rekja til kaupa fyrirtækisins árið 2017 en þá fór hlutfall 

fastafjármuna úr 47,6% í 54,3% eins og sjá má á mynd 12. 

 

                 Mynd 12. Hlutfallsleg skipting eigna Origo samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2013 til 2017. 
                    Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Hlutfall veltufjármuna var nokkuð gott hjá fyrirtækinu og sést það best við að skoða 

veltufjárhlutfallið. Veltufjárhlutfall Origo var 0,91 í árslok 2013, fór í 1,27 í lok árs 2014 og 

var orðið 1,52 ári síðar. Næstu tvö ár lækkaði það og var orðið 1,42 í árslok 2016 og fór í 

1,3 í lok árs 2017. 

Við nánari greiningu á efnahagsreikningi Origo árin 2013-2017 sést að þær breytingar 

sem gerðar voru á lánafyrirkomulagi félagsins og hlutafjárútboðin árin 2014, 2015 og 

2017 skiluðu sér í breyttu hlutfalli langtímaskulda, skammtímaskulda og eigin fjár miðað 



 

37 

við heildarskuldir félagsins. Eiginfjárhlutfall félagsins var orðið 11% í árslok 2013 en var 

komið í 41,6% í lok árs 2017 eins og sjá má á mynd 13.  

 

                 Mynd 13. Hlutfallsleg skipting fjármagns í Origo samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2013 til 
                   2017. 
                   Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Langtíma- og skammtímaskuldir lækkuðu hlutfallslega miðað við heildarskuldir og eigið fé 

fyrirtækisins hækkaði að sama skapi á móti.  

5.4 Kennitölur Origo 
Við greiningu ársreikninga Origo var fróðlegt að sjá hvort þær kennitölur sem fyrirtækið 

notast jafnan við væru almennt að sýna stöðu þess hverju sinni.  

5.4.1 Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall fyrirtækisins fór úr 1,17 í lok árs 2012 í 0,91 í árslok 2013. Við breytingu 

lánanna árið 2014 og aftur árið 2015 tókst félaginu að bæta veltufjárhlutfallið sitt nokkuð 

eða í 1,52 árið 2015. Síðan þá hafa ekki verið gerðar breytingar á langtímaskuldum 

félagsins og hefur veltufjárhlutfall þess staðið nokkuð vel síðustu tvö ár eins og sjá mér á 

mynd 14. 
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                 Mynd 14. Veltufjárhlutfall hjá Origo í árslok 2008 til 2017. 
                   Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Árin fyrir breytingar lánasamninga fyrirtækisins árin 2010 og 2014 sést að 

veltufjárhlutfallið var komið niður fyrir einn en það gefur til kynna að skoða þurfi 

lausafjárstöðu fyrirtækisins og getu þess til að greiða nauðsynlegar greiðslur næstu tólf 

mánuðina. Miðað við tölur úr ársreikningunum þá skiluðu nýju lánasamningarnir 

tilætluðum árangri. Miðað við þær tölur sem ársreikningurinn gefur okkur er ekki ástæða 

til að endurfjármagna eins og staðan er í dag. 

5.4.2 Eiginfjárhlutfall 

Eiginfjárhlutfall Origo hefur tekið nokkrum breytingum frá árinu 2008. Árið 2010 fór 

eiginfjárhlutfall fyrirtækisins úr 13,2% í ársbyrjun í 30,3% í lok árs en á þessu ári var 

hlutafjárútboð. Við lárétta greiningu sést að eigið fé hækkaði um 91,5% á árinu 2010 eða 

fór úr 1.264 milljónum króna í upphafi ársins í 2.420 milljónir króna í lok árs. Árið 2013 fór 

eiginfjárhlutfallið niður í 11% sem rekja má til virðisrýrnunar félagins á starfsemi þess í 

Danmörku. Sjá nánar á mynd 15. 
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                 Mynd 15. Eiginfjárhlutfall hjá Origo í árslok 2008 til 2017. 
                   Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Síðan þá hefur eiginfjárhlutfall fyrirtækisins aukist jafnt og þétt sem rekja má meðal 

annars til hlutafjárútboðs árið 2015 og afborgana af lánum. 

5.4.3 Hagnaðarhlutfall 

Hagnaðarhlutfall fyrirtækisins árið 2013 var mínus 12,30% en var komið í plús 2,9% árið 

2017. Sjá má á mynd 16 hvernig hagnaðarhlutfall fyrirtækisins hefur breyst frá árinu 2008 

til ársins 2017. 
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              Mynd 16. Hagnaðarhlutfall hjá Origo í árslok 2008 til 2017. 
                 Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Það sést vel á myndinni hvernig hagnaðarhlutfallið féll niður árið 2013 þegar virðisrýrnun 

vegna dönsku starfseminnar var færð og hvernig fyrirtækið hefur jafnt og þétt bætt stöðu 

sína síðan þá. 

5.4.4 Veltuhraði birgða 

Veltuhraði birgða hefur breyst nokkuð á árunum 2008 til ársins 2017 eins og sjá má á 

mynd 17. Sagt er að stuttur biðtími birgða geti verið merki um greiðsluerfiðleika og þegar 

meðfylgjandi mynd er skoðuð með það í huga er áhugavert að sjá að frá árinu 2013 hefur 

þessi kennitala farið hækkandi sem þýðir að biðtími birgða hafði lengst en hún féll úr 6,8 

árið 2016 í 5,7 árið 2017. 
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              Mynd 17. Veltuhraði birgða hjá Origo í árslok 2008 til 2017. 
                Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Þessa lækkun á veltuhraða brigða þarf að skoða í víðara samhengi áður en hægt væri að 

segja að um greiðsluerfiðleika væri að ræða hjá fyrirtækinu. 

5.4.5 Innheimtutími viðskiptakrafna 

Innheimtutími viðskiptakrafna frá árinu 2008 hefur lækkað töluvert eða frá 57 dögum í 29 

daga. Stuttur innheimtutími krafna er oft talið vera merki um skilvirkni í reksti. Síðustu 

fjögur ár hefur þó þróun viðskiptakrafnanna verið önnur en árið þar á undan eins og sjá 

má á mynd 18. Árið 2014 var innheimtutíminn 30 dagar og fór í 34 daga árið 2015. Árið 

2016 fór innheimtutíminn niður í 26 daga en upp í 29 daga árið 2017. 
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              Mynd 18. Innheimtutími viðskiptakrafna hjá Origo í árslok 2008 til 2017. 
                Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Eins og með aðrar kennitölur skiptir máli að skoða þessar upplýsingar með gagnrýnum 

augum áður en ályktanir eru dregnar fram um hver ástæða breytinganna gæti verið. 

5.4.6 Gæði hagnaðar 

Í ljósi sögu fyrirtækisins var áhugavert að skoða kennitöluna gæði hagnaðar, sem er 

handbært fé frá rekstri á móti hagnaði samkvæmt rekstrarreikningi, og sjá hvort hún næði 

að lýsa stöðu fyrirtækisins á hverjum tíma fyrir sig. Þessi kennitala er ekki ein þeirra sem 

Origo birtir í ársreikningum sínum. Almennt er talað um að ef þessi kennitala sýni lægri 

tölu en einn í þrjú ár eða lengur þá sé rétt af fyrirtækinu að huga að rekstrarforsendum 

þess. Jafnframt er mikilvægt hafa í huga að þau fyrirtæki sem veita langan gjaldfrest og 

hafa stóran lager fá lægri tölu en þau sem hafa mikinn veltuhraða á birgðum og selja gegn 

staðgreiðslu.  

Eftir bankahrunið árið 2008 sést að gæði hagnaðar fóru niður fyrir einn eða í 0,09 árið 

2009 og í 0,33 árið 2010. Árið 2011 og 2012 fóru gæði hagnaðar upp fyrir einn, en það ár 

jókst handbært fé frá rekstri eða um 99,5% á árinu 2011 og um 55,9 á árinu 2012. Þessi 

aukning skýrir hækkunina það árið. Árið 2013 féllu gæði hagnaðar í mínus 0,42 eins og sjá 

má á mynd 19, sem má rekja til virðisrýrnunar fyrirtækisins vegna starfsemi þess í 

Danmörku. 
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                 Mynd 19. Gæði hagnaðar hjá Origo í árslok 2008 til 2017. 
                    Heimild: Ársreikningar Nýherja og Origo. 

Gæði hagnaðar fóru upp í 0,6 árið 2014. Þegar tölurnar bak við þá tölu voru skoðaðar 

nánar sást að hagnaður milli áranna 2013 og 2014 jókst um 461,2% og gerður var nýr 

lánasamningur við lánafyrirtæki. Þrátt fyrir þessar breytingar þá lækkaði handbært fé frá 

rekstri um 43,3% sem skýrir af hverju gæði hagnaðar mældust svona lág það ár. Árið 2015 

var gerður nýr lánasamningur sem átti að bæta stöðu fyrirtækisins enn frekar og sýndi 

það sig í gæðum hagnaðar, en það ár fór kennitalan upp í 1,49. Það ár jókst handbært fé 

frá rekstri um 204,02% og hagnaður um 22,5%. 

Þegar árin 2015 og 2016 voru skoðuð nánar kom nokkuð áhugavert í ljós. 

Rekstrarhagnaður lækkaði um 21,9% frá árinu 2015 til 2016 og um 33% frá árinu 2016 til 

ársins 2017. Þessa lækkun mátti rekja til hækkunar á kostnaði. Það sem gerðist síðan var 

að frá árinu 2015 til ársins 2016 hækkaði handbært fé frá rekstri um 31%, enda sést á 

mynd 19 að það ár fóru gæði hagnaðar úr 1,49 í 2,51. Aftur á móti þá lækkaði handbært 

fé frá rekstri milli áranna 2016 og 2017 um 45,68%. Það að handbært fé frá rekstri skyldi 

lækka og að rekstrarhagnaður lækkaði skýrir af hverju gæði hagnaðar féllu niður í 2,03 

það ár. Hins vegar hefur hagnaður aukist en hann hefur þá ekki verið að koma frá rekstri 

fyrirtækisins. 
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6 Lokaorð 

Origo hf. hefur gengið í gegnum mikið af breytingum síðustu tíu ár, sem áhugavert var að 

skoða og greina. Fyrsta ár greiningarinnar var valið árið 2008 þegar bankahrunið varð, en það 

ár keypti Origo fyrirtækið TM Software hf. Það hafði mikil áhrif á fyrirtækið þar sem kaupin 

voru að nær öllu leyti fjármögnuð með lánsfé. Erfitt er að segja til um hvort fyrirtækinu hefði 

vegnað betur ef af þessum kaupum hefði ekki orðið því sá rekstur sem var innan TM Software 

er einn þeirra þátta sem blómstrar hvað best innan samstæðunnar í dag. 

Breytingar sem gerðar voru á lánasamningum fyrirtækisins bættu hag þess á þeim tíma 

sem þeir voru gerðir. Í þeim tilfellum þegar breytingar voru gerðar á lánasamningunum 

var veltufjárhlutfall fyrirtækisins orðið mjög lágt og ljóst að fyrirtækið hefði ekki getað 

staðið við skuldbindingar sínar án breytinga. Einnig sést að sala fasteignar fyrirtækisins að 

Borgartúni 37 var nauðsynleg á þeim tímapunkti til að bæta lausafjárstöðu fyrirtækisins. 

Sú ákvörðun að endurmeta starfsemi fyrirtækisins í Danmörku var þegar litið er til baka 

einnig rétt á þessum tímapunkti. Hlutafjárútboð Origo hafa einnig bætt stöðu félagsins og 

hjálpað því að fjárfesta í nýjum tækifærum. 

Við greiningu ársreikninga Origo kom einnig í ljós mikilvægi þess að skoða 

ársreikninginn í heild en ekki eingöngu lítinn hluta hans. Ársreikningarnir segja sögu og þá 

er nánast hægt að lesa eins og bók þar sem spennandi er að sjá hvort atburðir sem gerðust 

í einum kafla hefðu áhrif í þeim næsta. Ein breyting í ársreikningi segir lítið en þegar allir 

liðir eru skoðaðir sést hvort þessi eina breyting skipti máli fyrir heildina eða ekki. Það er 

ekki fyrr en farið er að sjást ákveðið munstur sem hægt er að draga ályktanir sem nýtast 

við rekstur fyrirtækisins. 

Markmið ritgerðarinnar var að athuga hvort þær ákvarðanir sem teknar höfðu verið til 

að bæta stöðu fyrirtækisins eða til að bregðast við einstaka atvikum væru að 

endurspeglast í ársreikningum þess. Við greiningu ársreikningana kom í ljós að þegar 

niðurstöður ársreikninga sýndu neikvæða útkomu þá brást fyrirtækið í öllum tilvikum við 

og mátti sjá jákvæða breytingu á þeim liðum í ársreikningi árið eftir. 
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Ljóst er að stjórnendur fyrirtækis þurfa að vera vakandi yfir öllum þáttum í rekstri þess 

til að ná sem bestum árangri. Sérhver breyting, sama hversu lítil hún er, getur haft mikil 

áhrif þegar litið er yfir lengra tímabil. 
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