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Uppgjör Origo hf. á fyrri árshelmingi 2020
16% tekjuvöxtur á fyrri árshelmingi 2020
REYKJAVÍK - 26. ágúst 2020 - Origo kynnti í dag uppgjör fyrir fyrri árshelming 2020
Helstu fjárhagsupplýsingar:
• Sala á vöru og þjónustu nam 3.897 mkr á öðrum
ársfjórðungi 2020 (11,6% tekjuvöxtur frá F2 2019) og
8.174 mkr á fyrri árshelmingi árið 2020 (16,0%
tekjuvöxtur frá 1H 2019) [F2 2019: 3.493 mkr, 1H 2019:
7.046 mkr]
• Framlegð nam 934 mkr (24,0%) á öðrum ársfjórðungi og
1.984 mkr (24,3%) á fyrri árshelmingi [F2 2020: 851 mkr
(24,4%), 1H 2019: 1.773 mkr (25,2%)]
• EBITDA nam 123 mkr (3,2%) á öðrum ársfjórðungi og 360
mkr (4,4%) á fyrri árshelmingi 2020 [F2 2019: 213 mkr
(6,1%), 1H 2019: 451 (6,4%)]
• EBITDA leiðrétt fyrir einskiptislaunakostnaði tengdum
skipulagsbreytingum og breytingum á
framkvæmdarstjórn, sem er að fullu gjaldfærður á
tímabilinu 2020, nam 253 mkr (6,5%) og 527 mkr (6,4%) á
fyrri árshelmingi
• Þýðingarmunur vegna starfsemi dóttur- og
hlutdeildarfélaga var neikvæður um 50 mkr á öðrum
ársfjórðungi en jákvæður um 410 mkr á fyrri árshelmingi
2020 [F2 2019: 39 mkr, 1H 2019: 188 mkr]
• Heildartap nam 53 mkr á öðrum ársfjórðungi en
heildarhagnaður fyrri árshelmings nam 371 mkr [F2 2019:
138 mkr, 1H 2019: 351 mkr]

Helstu fréttir úr starfsemi:
• Góður tekjuvöxtur var hjá öllum starfsþáttum Origo
• Hugbúnaðarlausnir frá Origo hafa gegnt lykilhlutverki í
skimun og prófunum á landamærum. Þar hefur reynsla og
þekking Origo á umhverfi heilbrigðisþjónustunnar,
hugbúnaðarþróunar og samtengingu stafrænna lausna stutt
við aðgerðir stjórnvalda
• Fyrsta leyfið af Servado var selt í gegnum Markaðstorg
Atlassian til símafyrirtækisins Rogers í Kanada
• Félagið lauk tveimur stórum SAP S/4 HANA
innleiðingaverkefnum innanlands og erlendis á áætlun á
fjórðungnum. Innleiðingarnar fóru alfarið fram í fjarvinnu.
• Mikil eftirspurn var eftir lausnum sem tengjast fjarvinnu,
fjarkennslu, sjálfsafgreiðslu. Margir viðskiptavinir hafa
aukið veg fjarfunda með uppsetningu eða uppfærslu á
lausnum fyrir fundarherbergi.

• Jón Björnsson tekur við starfi forstjóra Origo hf

Ágætur tekjuvöxtur var á fyrri helmingi ársins 2020 eða um 16% samanborið við sama tímabili í fyrra.
Heildarhagnaður nam 371 mkr og EBITDA nam 360 mkr en tekið tillit til einskiptislaunakostnaðar vegna
skipulagsbreytinga og breytinga á framkvæmdarstjórn sem er að fullu gjaldfærð á tímabilinu nam leiðrétt
EBITDA 526 mkr á fyrri árshelmingi sem er 17% hækkun frá sama tímabili árið 2019.
COVID-19 faraldurinn hefur haft áhrif á ýmsa þætti í starfsemi Origo. Sem dæmi hefur eftirspurn eftir
fjarvinnu- og fjarfundalausnum verið mikil. Ljóst er að fyrirtæki og stofnanir eru að aðlaga starfsemi sína
hratt að nýjum veruleika og nýta til þess tæknilausnir í miklum mæli. Þá hefur Origo gegnt stóru hlutverki
í lausnum og búnaði fyrir COVID-19 skimun og prófanir á landamærum landsins. Þar hefur reynsla og
þekking Origo á umhverfi heilbrigðisþjónustu, hugbúnaðarþróunar og samtengingu stafrænna lausna stutt
við aðgerðir stjórnvalda.
Á sama tíma hefur verið samdráttur hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu sem dregið hefur úr tekjum og afkomu
í rekstrarþjónustu og sölu á ferðalausnum. Brugðist hefur við þessum aðstæðum með því að hagræða eins
og kostur er og hjálpa viðskiptavinum að laga sig að breyttum aðstæðum, svo sem í formi aukinnar
sjálfvirkni.
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Horfur Origo eru áfram góðar. Við gerum ráð fyrir ágætri eftirspurn eftir lausnum Origo en ljóst er að
óvissa í efnahagslífinu getur haft áhrif á ýmsa þætti í starfsemi okkar út frá afkomu og gengi viðskiptavina
félagsins.
Rekstrarreikningur – fyrri árshelmingur 2020

•

•
•
•

•

•

Sala á vöru og þjónustu nam 8.174 mkr á fyrri árshelmingi 2020 samanborið við 7.046 mkr á
sama tímabili árið 2019 (16,0% vöxtur). Mestur tekjuvöxtur var í notendabúnaði og tengdri
þjónustu en tekjuvöxtur var í öllum starfsþáttum fyrirtækisins.
Framlegð nam 1.984 mkr (24,3%) á fyrri árshelmingi 2020 samanborið við 1.773 mkr (25,2%) á
sama tímabili árið 2019
Rekstrarkostnaður nam 1.961 mkr (24,0%) á fyrri árshelmingi 2020 samanborið við 1.604
(22,8%) á sama tímabili árið 2019
EBITDA nam 360 mkr (4,4%) á fyrri árshelmingi 2020, en nam 451 mkr (6,4%) á sama tímabili
árið 2019. EBITDA leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði vegna skipulagsbreytinga og forstjóraskipta á
fyrri árshelmingi 2020 nam 527 mkr.
Hrein fjármagnsgjöld námu 127 mkr á fyrri árshelmingi 2020 samanborið við 58 mkr á sama
tímabili árið 2019. Mismunur skýrist af mestu af meira gengistapi gjaldmiðla á fyrri árshelmingi
2020 en árið 2019 sem og breytingu á skuldbindingu vegna fjárfestinga sem var 14 mkr á fyrri
árshelmingi 2019.
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélags nam 46 mkr á fyrri árshelmingi 2020 en nam 68 mkr á sama
tímabili árið 2019
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•

•

Þýðingarmunur vegna starfsemi erlendra dóttur- og hlutdeildarfélaga var 410 mkr á fyrri
árshelmingi árið 2020 en 188 mkr á sama tímabili árið 2019. Mismunur skýrist af meiri
gengishagnaði af eignarhlut í Tempo á fyrri árshelmingi 2020
Heildarhagnaður á fyrri árshelmingi var 360 mkr en var 451 mkr á sama tímabili árið 2019

Efnahagsreikningur 30.06.2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Fastafjármunir hækka um 557 mkr frá árslokum 2019. Mestu munar um hækkun í eignarhlut á
Tempo um 430 mkr og skýrist vegna gengishreyfinga. Einnig hækka óefnislegar eignir um 95 mkr.
Veltufjármunir lækka um 45 mkr á tímabilinu. Birgðir hækka um 121 mkr á tímabilinu en
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur lækka um 67 mkr og Handbært fé lækkar um 45 mkr.
Eigið fé hækkar um 158 mkr á tímabilinu. Munar þar mestu um hækkun í liðnum Annað bundið
eigið fé vegna mikils Þýðingarmuns á tímabilinu.
Langtímaskuldir hækka um 22 mkr í frá árslokum 2019.
Leiguskuldbindingar hækka um 53 mkr frá árslokum 2019.
Skammtímaskuldir hækka um 279 mkr frá árslokum 2019. Mestu munar um hækkun
Viðskiptaskulda og annarra skammtímaskulda um 269 mkr.
Eiginfjárhlutfall er nú 56,3% en var 57,1% í lok árs 2019
Veltufjárhlutfall er nú 1,22 en var 1,34 í árslok 2019
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Sjóðstreymi 1.1. - 30.06.2020

•

•

•
•
•

Handbært fé frá rekstri var 336 mkr á fyrri árshelmingi 2020 samanborið við neikvæðar 443 mkr
á fyrri árshelmingi árið 2019. Munar þar mestu um að Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímskuldir
lækkuðu um 53 þkr á fyrri árshelmingi 2020 en lækkuðu um 1.107 mkr á sama tímabili árið 2019.
Fjárfestingahreyfingar voru 198 mkr á fyrri árshelmingi árið 2020 samanborið við 14 mkr á sama
tímabili árið 2019. Mestu munar um hlutafjárlækkun hjá hlutdeildarfélagi og söluverð á
hlutdeildarfélagi á fyrri árshelmingi 2019.
Fjármögnunarhreyfingar voru 248 mkr á fyrri árshelmingi 2020 en voru 1.392 mkr á sama tímabili
árið 2019 þegar greiddur var út 1.000 mkr arður.
Handbært fé lækkar því um 110 mkr frá lok árs 2019
Handbært fé eftir fyrri árshelming 2020 var 727 mkr samanborið við 1.328 mkr á sama tímabili
árið 2019

4

FRÉTTATILKYNNING
NASDAQ OMX: ORIGO
TIL BIRTINGAR MIÐVIKUDAGINN 26. ÁGÚST 2020
origo.is/um-origo/fjarfestar/

Rekstrarniðurstaða á öðrum ársfjórðungi 2020

•
•
•
•

•
•
•
•

Sala á vöru og þjónustu á öðrum ársfjórðungi 2020 nam 3.897 mkr sem er 11,6% tekjuvöxtur á
milli ára. Tekjuvöxturinn kemur frá öllum starfsþáttum fyrirtækisins.
Framlegð nam 934 mkr (24,0%) á öðrum ársfjórðungi samanborið við 851 mkr (24,4%) á sama
tímabili árið 2019
Rekstrarkostnaður var 979 mkr (25,1% af tekjum) á öðrum ársfjórðungi samanborið við 779 mkr
(22,3% af tekjum) á sama tímabili árið 2019
EBITDA nam 123 mkr (3,2%) á öðrum ársfjórðungi 2020 en þar af var einskiptiskostnaður vegna
skipulagsbreytinga og breytinga á framkvæmdarstjórn 130 mkr, EBITDA leiðrétt fyrir
einskiptiskostnaði á öðrum ársfjórðungi var 253 mkr. Samanborið var 213 mkr (6,1%) á öðrum
ársfjórðungi árið 2019
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélags, vegna Tempo, var 35 mkr á öðrum ársfjórðungi 2020
samanborið við 46 mkr á sama tímabili árið 2019
Hrein fjármagnsgjöld voru 1 mkr á öðrum ársfjórðungi samanborið við 14 mkr á sama tímabili í
fyrra. Munurinn skýrist að mestu af 20 mkr gengishagnaði á öðrum ársfjórðungi 2020.
Þýðingarmunur vegna starsfemi dóttur- og hlutdeildarfélaga var neikvæður um 50 mkr á öðrum
ársfjórðungi árið 2020 samanborið við jákvæðar 39 mkr á sama tímabili árið 2019.
Heildartap á öðrum ársfjórðungi 2020 var 53 mkr samanborið við heildarhagnað upp á 138 mkr á
sama tímabili árið 2019
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Góður tekjuvöxtur hjá Origo á öðrum ársfjórðungi
Heildartekjur Origo móðurfélags á öðrum ársfjórðungi námu 3.897 mkr og 8.174 mkr á fyrri árshelmingi
sem er 11,6% vöxtur frá fyrra ári. Allir starfsþættir félagsins skiluðu tekjuvexti á milli ára.
Félagið hefur unnið að innleiðingu á nýju fjárhagskerfi SAP S/4 HANA síðan á fjórða ársfjórðungi 2019.
Skipt var yfir í nýtt viðskiptakerfi þann 3. maí síðastliðinn. Innleiðing tókst mjög vel og markvert að nefna
að öll vinnan fór fram í fjarvinnu. Verkefnið stóðst öll tímamörk og áætlanir og félagið nú komið með
sterkan tæknilegan grunn til að vinna með til framtíðar.
Góð eftirspurn eftir fjarvinnulausnum
Tekjur af sölu á notendabúnaði námu 2.965 mkr á fyrri árshelmingi og hækkuðu um 24,6% frá fyrra ári.
EBITDA nam 138 mkr samanborið við 15 mkr á sama tímabili 2019. Góð eftirspurn var eftir lausnum sem
tengjast fjarvinnu, fjarkennslu og sjálfsafgreiðslu. Margir viðskiptavinir hafa aukið veg fjarfunda með
uppsetningu eða uppfærslu á lausnum fyrir fundarherbergi.
Góð sala var á tölvubúnaði, bæði til fyrirtækja og einstaklinga. Hlutfall netverslunar í heildarsölu jókst sem
og afgreiðsla á búnaði í gegnum snjallbox sem gerir viðskiptavinum mögulegt að sækja vöruna þegar þeim
hentar.
Viðskiptavinir leita eftir einfaldleika í tölvurekstri
Tekjur af rekstrarþjónustu og innviðum námu 2.695 mkr á fyrri árshelmingi og hækkuðu um 16,9% frá
fyrra ári og EBITDA nam 31 mkr samanborið við 74 mkr árið 2019. Einskiptisliðir að fullu gjaldfærðir í
fjórðungnum hafa töluverð áhrif til lækkunar. Afkoma fyrirtækja í ferðaþjónustu hafði einnig töluverð áhrif
til lækkunar afkomu í öðrum ársfjórðungi en Origo kom á móts við þarfir fyrirtækja eins og mögulegt var
samhliða minni umsvifum í ferðageiranum.
Góður árangur hefur náðst í að draga úr rekstrarkostnaði, hagræða og einfalda reksturinn til að geta mætt
betur óvissu og skertum tekjum frá fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Sala á ýmsum vörulausnum gekk vel í
fjórðungnum einkum varaaflseiningum frá Schneider, gagnageymslum frá IBM, netþjónum frá Lenovo auk
netbúnaðar frá Fortinet.
Sala á þjónustusamningum og sértækum þjónustulausnum hefur gengið vel allt árið, áhersla lögð á að
fjölga viðskiptavinum og ná meiri dreifingu í viðskiptavinahópinn.
Tekjuhorfur til lengri tíma eru góðar en nokkur óvissa er fyrir hendi. Helstu áherslur verða að mæta þörfum
markaðarins sem kallar á hagræði og einfaldari umsýslu í rekstri tölvukerfa, meiri stuðning við val og
innleiðingu á lausnum sem styrkja þeirra vegferð og samkeppnisaðstæður.
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Hugbúnaðarlausnir Origo í lykilhlutverki við landamæraskimun
Tekjur af hugbúnaðartengdri starfsemi námu 2.514 mkr á fyrri árshelmingi og hækkuðu um 6,5% á milli
ára. EBITDA nam 191 mkr samanborið við 361 mkr árið 2019.
Tekjur af eigin viðskiptahugbúnaði fór vaxandi í takt við markmið. Sala á lausnum samstarfsaðila gekk
einnig vel. Aukning var í sölu og þjónustu við Business Central viðskiptakerfið, en Origo hefur skapað sér
sérstöðu með áherslu á nýjustu útgáfur viðskiptakerfa frá Microsoft. Origo var valinn Microsoft
samstarfsaðili ársins á Íslandi, sem sýnir getu Origo til að nýta lausnaframboð Microsoft.
Covid-19 faraldurinn hefur víða haft mikil áhrif á umhverfi hugbúnaðarlausna. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður
ferðaþjónustunnar hefur Origo haldið áfram þróun lausna og að styðja við ferðaþjónustuna í breyttu
umhverfi. Í því felst meðal annars að auka sjálfvirkni og sjálfsafgreiðslumöguleika á lausnum fyrir hótel,
bílaleigur og dagsferða- og afþreyingarfyrirtæki. The Booking Factory sem er hótellausn Origo er á lista
hotelminder.com yfir bestu hótellausnir 2020.
Hugbúnaðarlausnir frá Origo hafa einnig gegnt lykilhlutverki í skimun og prófunum á landamærum fyrir
Covid-19. Þar hefur reynsla og þekking Origo á umhverfi heilbrigðisþjónustunnar, hugbúnaðarþróunar og
samtengingu stafrænna lausna stutt við aðgerðir stjórnvalda. Mikil breidd í þjónustu og vörum Origo hefur
gert félaginu mögulegt að bjóða nánast alla þætti lausnarinnar, þ.m.t hefðbundinn tölvubúnað,
sjálfsafgreiðslustanda, sérhæfða prentara og yfir í þróun hugbúnaðarlausna. Hugbúnaðarlausnirnar
tengjast við sjúkraskrár, rannsóknarstofur og Heilsuveru, sem eru notaðar af heilbrigðisstarfsmönnum,
almenningi, ferðamönnum, almannavörnum og fleirum í stjórnsýslunni.
Origo leggur áfram áherslu á þróun og sölu eigin hugbúnaðar. Má þar nefna innleiðingu hjá Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins á nýju appi fyrir heimahjúkrun sem heitir Smásaga, nýrri útgáfu af Servado lausninni
fyrir Jira umhverfið og fyrstu inleiðingar á Aviaxis, nýrri gæðastjórnunarlausn fyrir minni flugrekendur.
Góð eftirspurn hefur verið eftir lausnum Applicon í Svíþjóð, dótturfélags Origo. Aukna eftirspurn má
rekja að stærstum hluta til verkefna sem snúa að kjarnaþjónustu banka og fjármálafyrirtækja. Tomas
Wikström sagði af sér framkvæmdastjóri félagsins, eftir 20 ára starfsferil, á tímabilinu. Håkan Nyberg tók
við starfi hans sem framkvæmdastjóri.
Tempo
Rekstur Tempo það sem af er ári hefur gengið vel. Tekjur jukust um rúmlega 20%. Endurteknar tekjur (e.
recurring revenues) hækka um 30% og EBITDA félagsins var um USD 3,3 milljónir eða um 22% af tekjum.
Þó nokkrar breytingar hafa verið gerðar á stjórnendateymi, með ráðningum reyndra einstaklinga í starf
forstjóra, fjármálastjóra og markaðsstjóra. Gert er ráð fyrir að þeirra reynsla, þekking og tengslanet muni
nýtast til að efla vöxt og viðgang Tempo enn frekar.
Samstæðan
Á fyrstu sex mánuðum ársins keypti félagið eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlun og var fjöldi
keyptra hluta 1.248 þús og kaupverð um 33 milljónir króna.
Stjórn Origo hf. hefur ákveðið að arðgreiðsla vegna ársins 2019 fari fram þann 4. september 2020.
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Horfur
Staða Origo er áfram sterk þrátt fyrir óvissu vegna COVID-19. Gert er ráð fyrir sterkri eftirspurn á
fjölmörgum lausnum en áfram verður unnið að því að hagræða þar sem dregið hefur úr eftirspurn, svo
sem í þjónustu og lausnum er tengjast ferðaþjónustu.
Hluthafar
Markaðsvirði fyrirtækisins í lok fyrri árshelmings 2020 var 13.637 mkr., lokaverð hlutabréfa í
ársfjórðungnum var kr. 31,35 á hlut. Fjöldi útgefinna hluta þann 30. júní 2020 voru 435 milljónir og voru
hluthafar 522 talsins.
Kynningarfundur þann 27. ágúst 2020
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn, fimmtudaginn 27.
ágúst kl. 08:30. Á fundinum kynna stjórnendur rekstur og afkomu félagsins og svara spurningum.
Kynningin fer fram í ráðstefnusal Origo á 1. hæð að Borgartúni 37. Það verður lögð áhersla á að halda
tveggja metra fjarlægð á milli fundargesta og er því mikilvægt að skrá sig á fundinn svo hægt sé að halda
utan um fjöldann. Einnig er boðið upp á að taka þátt í gegnum fjarfundabúnað, auk þess sem hægt er að
fylgjast með netstreymi af fundinum. Kynningarefni af fundinum verður hægt að nálgast á heimasíðu
félagsins, origo.is, að honum loknum.
Fjárhagsdagatal
•
•
•

21.10.2020
28.01.2021
04.03.2021

Þriðji ársfjórðungur 2020 uppgjör
Fjórði ársfjórðungur og ársuppgjör 2020
Aðalfundur vegna 2020

Samþykkt árshlutareiknings
Árshlutareikningur var samþykktur á stjórnarfundi Origo hf. þann 26. ágúst 2019. Uppgjör Origo hf. er í
samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial Reporting Standards).
Origo hf.
Origo er framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir
hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. Hlutabréf Origo hf. eru skráð í NASDAQ
OMX Iceland hf. (Kauphöll Íslands) undir auðkenninu ORIGO.

Nánari upplýsingar
Gunnar Petersen, framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 825-9001 eða gp@origo.is og Jón Björnsson,
forstjóri í síma 693-5000 eða jb@origo.is

Til athugunar fyrir fjárfesta
Origo 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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