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EBITDA

Samanburður 2021 og 2020 í m.kr.

Tekjur Yfirlit

Tekjur

6,6% tekjuvöxtur á árinu

17% tekjuvöxtur í notendabúnaði

24% vöxtur í eigin hugbúnaði

Tekjusamdráttur í rekstrarþjónustu á árinu 
vegna minni vörusölu og aflagðrar þjónustu

Hagnaður

Mjög góð afkoma í notendabúnaði

Bæting í afkomu í rekstrarþjónustu á milli ára

Áhrif af hlutafjáraukningar Tempo í tengslum 
við kaup félagsins á ALM Works Inc, sem og 
rekstrarniðurstaða Tempo hafa mikil áhrif á 
hagnað Origo

Horfur

Verkefnastaða í heildina áfram góð

Spennandi staða margra hugbúnaðarvara

Geta Origo til að nýta tækifæri sterk

EBITDA% 2020 2021

EBITDA% 6,8% 8,8%

EBITDA%* 7,3% 8,8%

1.078

1.601

167

12M 2020

1.245

12M 2021

+29%

43,0%

26,5%

30,5%
Notendabúnaður

Hugbúnaður

Rekstrarþjónusta
& Innviðir

Skipting tekna og vöxtur á milli ára

Tekjuvöxtur  2020 2021

Notendabúnaður 20,5% 16,6%

Hugbúnaður 9,6% 6,6%

Rekstrarþjónusta 13,6% -7,8%

18.191 Mkr
(6,6%)

*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði



Starfsfólk 
12M 2021

29% kvk og 71% kk

Starfsánægja 
12M 2021
8,2 af 10

Nýráðningar 
12M 2021

43% kvk og 57% kk

Flokkunarhlutfall
12M 2021

75% (+2)

tC02 Umfang 1 
12M 2021

89t (+5,7%)

Endurvinnsluhlutfall
12M 2021
66,3% (-4)

Stefnan er skýr

Rekstrarlegar áherslur 

Markvissari nálgun í sölustarfi.

Nýta árangursmælingar til stefnumótandi ákvarðana varðandi áherslur í vexti.

Vöruvæðing, innpökkun og skýrari ábyrgð á vegferð hverrar þjónustu.

Vinnum eftir skýrum framtíðaráherslum

Félagið hefur skilgreint kjarnasvið sín og lagt af stað í vegferð til áframhaldandi 

styrkingar á þeim. Við viljum vera númer eitt eða tvö á þeim sviðum sem við 

störfum.

Við erum markvisst að fjárfesta í starfsfólki, umgjörð og tækni sem getur aukið 

árangur og upplifun viðskiptavina okkar.

Við leggjum áherslu á stöðugar og sýnilegar mælingar á árangri okkar hvort sem er í 

vöruþróun, árangri viðskiptavina, frammistöðu eða samfélgaslegum þáttum. 

Bætt samfélag með tækni er pólstjarna félagsins og er félagið að setja af stað mörg 

spennandi verkefni tengt því. Með það að leiðarljósi hefur félagið einsett sér að 

byggja enn frekar á því trausti sem það hefur í að vera í stöðugum umbótum á 

lausnum sem breyta leiknum.



EBITDA 2021 
730 mkr (9,3%) 
[6,3% FY 2020*] 

5.568.050

6.710.168

7.823.154

12M 2019 12M 2020 12M 2021

+16,6%

Tekjur - Notendabúnaður og tengd þjónusta

Notendabúnaður – Áfram góð eftirspurn og rekstur

Mjög sterkur rekstur í búnaðarlausnum

20% veltuaukning á 4F og 16,6% á árinu 2021. EBITDA 9,3% á árinu.

Netverslun jókst um 51% á árinu og var um 28% af veltu sviðsins á móti 22% á 

síðasta ári.

Bæting á framlegðarhlutfalli skýrist einkum af bættri birgðastýringu og 

samsetningu vörusölu.

Áframhald á góðu gengi Tölvutek og góð rekstrarafkoma á 4F.

Tvöföldun í  sölu á búnaði til fyrirtækja sem tengist sjálfvirkni og stafrænni 

aðgreiningu. 

Horfur eru áfram ágætar

Einingin fer nú að keppa við nokkuð sterkar samanburðartölur frá fyrra ári.

Frekari fjárfesting í netverslun sem mun skila betra viðmóti, auknum 

upplýsingum og hjálpa til við grænar áherslur Origo. Samhliða er áætlanir að 

uppfæra „offline“ verslunareiningar félagsins.

Viðvarandi vöruskortur háir sviðinu áfram að einhverju leyti.

*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði



EBITDA 2021 
339 mkr (7,0%)
[5,0% FY 2020*] 

4.606.672

5.235.155

4.826.264

12M 202012M 2019 12M 2021

-7,8%

Tekjur - Rekstrarþjónusta og Innviðir

Rekstrarþjónusta og Innviðir – Umbreyting heldur áfram

Góður afkomubati á rekstrarþjónustu frá fyrra ári

4,0% tekjusamdráttur á 4F og 7,8% tekjusamdráttur á árinu.

73% bati í afkomu á árinu samanborið við 2020 og afkomuhlutfall 7% á árinu.

Innviðasala og breytingar á þjónustuframboði skýrir söluminnkun og afkomubata sviðsins á á 4F 

2021.

Áhersla á samþætta lausnaframboð, sjálfvirknivæða viðbrögð í rekstri og einfalda 

samskiptaleiðir

Þjónustusíður þar sem viðskiptavinir hafa aðgang að upplýsingum um heilbrigði kerfa í rekstri, 

framgang þjónustufyrirspurna og samskipti.

Sjálfvirknivæðing á vöktun kerfa og viðbragða í kerfisrekstri, eykur uppitíma og öryggi kerfa.

Syndis Öryggislausnir – forsendur í eftirspurn hafa ræst

Áhersla á að byggja upp Syndis hugbúnaðarlausnir sem einfaldar og tryggir betur öryggi kerfa og 

hugbúnaðarkóða.

Starfstöð hefur verið sett upp í Póllandi með það að markmiði að auka afkastagetu og sinna 24/7 

vöktun og þannig tryggja betur viðbrögð við öryggisveikleikum og netárásum.

Samfélagsleg ábyrgð, vitundavakning almennings á netöryggi er leiðarljós Syndis.  

*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði



Mikil gróska í hugbúnaðargerð Origo

EBITDA 2021 
532 mkr (9,6%)

[11,8% FY 2020*] 

4.670.353

5.117.023

5.541.706

12M 2019 12M 2020 12M 2021

+8,3%

Tekjur - Hugbúnaður og tengd þjónusta

11,3% tekjuvöxtur á 4F og 8,3% tekjuvöxtur á árinu.

24% aukning í tekjum á eigin hugbúnaði 

Vel hefur tekist til að samhæfa þróun og rekstur þvert á lausnir ásamt því að ná 

framförum í notendamiðaðri hönnun

Viðskiptalausnir
Mikið áunnist í umgjörð og sölu fjárhagskerfa. Origo styrkt vöruúrval sitt árinu með aukinni 
áherslu á þróun yfir 10 viðbótaeininga bæði fyrir Business Central og SAP S/4 HANA. 
Banka og greiðslutengdar lausnir á Íslandi hafa verið í þróunar og innleiðingarfasa. Væntingar 
standa til um frekari sókn með afgreiðslukerfi bankalausna.
Verkefnastaða almennt góð.

Heilbrigðislausnir
Í Heilbrigðislausnum voru Covid tengd verkefni áfram fyrirferðarmikil á fjórðungnum
Í lok ársins hófust prófanir á lausn sem heldur utanum skimanir fyrir leghálskrabbameini í og 
er stefnt að hún verði tekin í notkun í byrjun árs. 
Heilbrigðislausnir hafa styrkst mikið sem eining á s.l. ári og hefur mikið sjálfstæði sökum 
stærðar sinnar og sérhæfingar. 

*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði



Mikil gróska í hugbúnaðargerð Origo

Við elskum nýsköpun og margar nýjar vörur og lausnir litu dagsins ljós á árinu

Smásaga, Justly Pay, LéttSký, Paxportal, BC app sources einingar auk fjölmargra uppfærslna á 

núverandi vörum. Undir lok árs kynnti Booking Factory markaðstorgið Reserva fyrir 

ferðaskrifstofur.

Ferðalausnir – SaaS fókuseruð nýsköpun
Þrátt fyrir að enn séu áskoranir í rekstri ferðaþjónustunnar þá hefur verið ágætur vöxtur í 
Booking Factory hótellausninni. 

Gæðalausnin CCQ braut 100 viðskiptavinamúrinn á árinu.

Sterkur rekstur í ráðgjöf í stafrænni þróun og umbreytingu

Mörg verkefni sem unnin voru fyrir viðskiptavini í fjórðungnum og árinu öllu tengdust 

starfrænum umbreytingum. 

Origo var valið til að vinna í verkefnum fyrir Stafrænt Ísland í umfangsmiklu útboði auk þess 

að vinna fyrir ýmsar stofnanir og mörg af öflugustu fyrirtækjum landsins.



Tempo – mikill skriðþungi og félagið eflist enn frekar

Rekstur 2021 (einungis Tempo)

39% tekjuvöxtur frá 2020 

59% aukning í “adjusted ebitda” frá 2020 

Áhrif ALM og Roadmunk eru óveruleg á rekstur Tempo 2021

Helstu rekstrarþættir á 4F

Fjöldi stærri viðskiptavina (1.000+ notendur) aukist um meira en
10%. Aukin áhersla á stærri viðskiptavini og betra “partner 
program” er að skila árangri.

“Churn rate” heldur áfram að lækka.

Stjórnendateymi styrkt enn frekar.

Fókus á styrkingu kjarnalausna og áframhaldandi þróun á Tempo 
One.

8

Helstu áherslur til lengri tíma

Tempo keypti undir lok árs tvö félög sem nærri 
tvöfaldar stærð félagsins.

Roadmunk – roadmapping software

ALM – project management software

Vinna við að ná verðmætum út úr samvinnu félaganna 
þriggja

Áhersla á styrkingu þessara þriggja kjarnalausna 

Nýta stærri viðskiptavinagrunn og „partner network“

Nýta þekkingu og ná samlegð í þróunarkostnaði

Auka fótfestu utan Atlassian.



Fjárhagur
Gunnar Petersen, fjármálastjóri



8,7% tekjuvöxtur á milli ára

Tekjur 5,3 ma.kr.

20% tekjuvöxtur í notendabúnaði og tengdri þjónustu.

32% tekjuvöxtur hjá hugbúnaðarsviðum á Íslandi.

24% tekjuvöxtur í eigin hugbúnaðarvörum.

Tekjusamdráttur á fjórðungnum hjá Applicon AB.

Tekjur 12M svipaðar á milli ára

Tekjulækkun hjá rekstrarþjónustu og innviðum.

Töluverð bæting í afkomu.

Framlegð 27,5% samanborið við 25,1% í fyrra

Framlegð nam 1.466 m.kr samanborið við 1.231 m.kr. í F4 2020.

Rekstrarkostnaður nam 1.203 m.kr.

Rekstrarkostnaður sem hlutfall af veltu nam 22,6% en nam 21,7% á sama tímabili í fyrra.

EBITDA nam 503 m.kr., 32% hækkun frá 4F í fyrra

EBITDA% er 9,4% samanborið við 7,8% í fyrra.

Áframhaldandi hækkun á EBITDA í notendabúnaði og tengdri þjónustu

EBITDA í rekstrarþjónustu og Innviðum hækkar frá fyrra ári.

Lægri EBITDA hjá Applicon AB hefur áhrif á afkomu í hugbúnaði og tengda þjónustu.
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Tekjur 

EBITDA

Rekstrarreikningur 4F 2021 
– Hækkun á EBITDA og áfram góður tekjuvöxtur



Tekjur hækka um 8,7% á milli ára 

Framlegð hækkar um 19% á milli ára

Rekstrarhagnaður hækkar um 98 m.kr. frá fyrra ári

Hækkar um 59% á milli ára

Áhrif hlutdeildarfélaga námu 756 m.kr. á fjórðungnum

Skýrist að mestu vegna hlutafjárhækkunar hjá Tempo, tengdum kaupum 
félagsins á ALM Works Inc.

Sterkur fjórðungur hjá Tempo 

65% tekjuvöxtur og  *27% EBITDA hlutfall

Þýðingarmunur vegna starfsemi dóttur- og hlutdeildarfélaga var neikvæður um 15 
m.kr. í fjórða ársfjórðungi

Í fyrra var þýðingarmunurinn neikvæður um 255 m.kr. en eignarhlutur í Tempo 
skýrir megin hluta  af þessu

Heildarhagnaður fjórða ársfjórðungs er 952 m.kr., samanborið við  53 m.kr. tap í fyrra

Rekstrarreikningur 4F 2021 
- Hækkun rekstrarhagnaðar frá fyrra ári

Í milljónum ISK F4 2021 F4 2020

Seldar vörur og þjónusta 5.335 4.906

Vörunotkun og kostnaðarverð seldrar þjónustu (3.869) (3.675)

Framlegð 1.466 1.231

Framlegð/tekjur (%) 27,5% 25,1%

Rekstrarkostnaður (1.203) (1.066)

Rekstrarhagnaður 263 165

Rekstrarhagnaður/tekjur (%) 4,9% 3,4%

Hrein fjármagnsgjöld (29) (7)

Áhrif hlutdeildarfélaga 756 72

Tekjuskattur (22) (29)

Hagnaður tímabilsins 967 202

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé (15) (255)

Heildarhagnaður(tap) tímabilsins 952 (53)

EBITDA 503 381

EBITDA% 9,4% 7,8%

*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði tengdum fyrirtækjakaupum á fjórðungnum



Rekstrarreikningur 2021 Tekjur*

EBITDA*
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Einskiptisliðir

*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnað. Tekjur og EBITDA innifela ekki í sér tölur frá Tempo sem var hlut af samstæðu til nóvember 2018

6,6% tekjuvöxtur á milli ára

Tekjur 18 ma.kr.

17% vöxtur í notendabúnaði og tengdri þjónustu

8% Tekjuvöxtur í hugbúnaði og tengdri þjónustu

Tekjusamdráttur hjá Rekstrarþjónustu og innviðum

Framlegð 26,5% samanborið við 24,7% í fyrra

Framlegð nam 4.819 m.kr. samanborið við 4.215 m.kr. fyrir árið 2020

Rekstrarkostnaður nam 4.087 m.kr.

Rekstarkostnaður sem hlutfall af veltu nam 22,5% samanborið við 22,8% á 

sama tímabili og í fyrra

EBITDA nam 1.601 m.kr., *29% hækkun frá 2020

EBITDA% er 8,8% samanborið við 6,3% í fyrra

EBITDA í notendabúnaði og tengdri þjónustu hækkar um 93% og er 9,3% 

samanborið við 5,6% í fyrra

EBITDA í rekstrarþjónustu og innviðum hækkar frá fyrra ári

EBITDA í hugbúnaði og tengdri þjónustu, er 9,6% og lækkar á milli ára vegna

áhrifa frá Applicon AB 



Rekstrarreikningur 2021 
- Tekjuvöxtur og bætt afkoma

Rekstrarhagnaður hækkar um 255 m.kr. frá fyrra ári

Einskiptisliðir hafa áhrif á árinu 2020

*47% hækkun á rekstrarhagnaði á milli ára

Hrein fjármagnsgjöld voru 98 m.kr., samanborið við 185 m.kr. í fyrra

Gengistap undir fjármagnsgjöldum árið 2020

Áhrif hlutdeildarfélaga 966 m.kr. á árinu

Áhrif vegna hlutafjáraukningar Tempo í tengslum við kaup félagsins á ALM Works Inc, 
sem og rekstrarniðurstaða Tempo hafa mikil áhrif á hagnað tímabilsins

Flott ár hjá Tempo. 

45% tekjuvöxtur á árinu og **25% EBITDA hlutfall

Þýðingarmunur vegna starfsemi dóttur- og hlutdeildarfélaga var jákvæður um 70 m.kr. 
á árinu

Í fyrra var þýðingarmunurinn jákvæður um 156 m.kr. en eignarhlutur í Tempo skýrir 
megin hluta af þessum lið

Heildarhagnaður ársins er 1.564 m.kr., samanborið við 408 m.kr. í fyrra

*Tekið mið af einskiptiskostnaði 2020

Í milljónum ISK 2021 2020

Seldar vörur og þjónusta 18.191 17.062

Vörunotkun og kostnaðarverð seldrar þjónustu (13.372) (12.847)

Framlegð 4.819 4.215

Framlegð/tekjur (%) 26,5% 24,7%

Rekstrarkostnaður (4.087) (3.885)

Rekstrarhagnaður 732 331

Rekstrarhagnaður/tekjur (%) 4,0% 1,9%

Hrein fjármagnsgjöld (98) (185)

Áhrif hlutdeildarfélaga 966 132

Tekjuskattur (105) (26)

Hagnaður tímabilsins 1.494 252

Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé 70 156

Heildarhagnaður tímabilsins 1.564 408

EBITDA 1.601 1.078

EBITDA% 8,8% 6,3%

**Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði tengdum fyrirtækjakaupum á árinu



Eigið fé hækkar á árinu

Fastafjármunir hækka um 1.714 m.kr. á árinu

Rekstrarfjármunir hækka um 369 m.kr.

Breytingar á leigusamningum 

Eignarhlutur í hlutdeildarfélögum hækkar um 1.050 m.kr. 

Hlutafjárhækkun Tempo í tengslum við kaup á ALM Works Inc skýrir að mestu þessa 

hækkun. Eignarhlutur Origo hf. í Tempo er 40.4% eftir kaupin.

Veltufjármunir hækka um 1.066 m.kr. á árinu

Birgðir hækka um 323 m.kr.

Handbært fé hækkar um 622 m.kr.

Vaxtaberandi skuldir hækka um 309 m.kr.

lán félagsins voru endurfjármögnuð í lok árs

Sterkur efnahagur og félagið vel í stakk búið til að styðja við 

áframhaldandi tekjuvöxt

Eiginfjárhlutfall er 56,9% 

Veltufjárhlutfall er 1,42, samanborið við 1,27 í árslok 2020

Í milljónum ISK 31.12.2021 31.12.2020

Rekstrarfjármunir 2.245 1.876

Óefnislegar eignir 3.171 2.906

Tekjuskattseign 9 5

Eignarhlutur í hlutdeildarfélögum 3.991 2.941

Verðbréfaeign og aðrar langtímakröfur 325 300

Fastafjármunir 9.742 8.028

Birgðir 1.776 1.453

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 1.832 1.710

Handbært fé 1.795 1.173

Veltufjármunir 5.402 4.336

Eignir samtals 15.144 12.364

Eigið fé 8.619 7.012

Vaxtaberandi langtímaskuldir 950 641

Leiguskuldbindingar 1.675 1.304

Tekjuskattsskuldbinding 108 0

Langtímaskuldir 2.733 1.945

Næsta árs afborgun leiguskuldbindinga 417 326

Vaxtaberandi skammtímaskuldir 112 102

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir 3.263 2.978

Skammtímaskuldir 3.793 3.406

Eigið fé og skuldir samtals 15.144 12.364



Sterkur efnahagur

Í milljónum ISK 31.12.2021 31.12.2020

Fastafjármunir 9.742 8.028

Veltufjármunir 5.402 4.336

Eignir samtals 15.144 12.364

Eigið fé 8.619 7.012

Langtímaskuldir 2.732 1.945

Skammtímaskuldir 3.793 3.406

Eigið fé og skuldir samtals 15.144 12.364



Sterkt sjóðstreymi

Hagnaður ársins fyrir þýðingarmun 1.494 m.kr.

Afskriftir 869 m.kr.

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 966 m.kr.

Breytingar á rekstrartengdum liðum voru neikvæðar um 227 m.kr. 

Handbært fé frá rekstri var 1.258 m.kr. 

Fjárfestingar 671 m.kr. 

215 m.kr. í rekstrarfjármunum 

183 m.kr. í óefnislegum eignum

379 m.kr. í rekstrareiningum og hlutdeildarfélögum

108 m.kr. arður frá hlutdeildarfélagi 

Endurfjármögnun lána á árinu

1.000 m.kr. tekin ný lán 

651 m.kr. afborganir

Leiguskuldbindingar 301 m.kr.

Hækkun á handbæru fé 636 m.kr.
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Áherslur

Hraða breytingum á söluáherslum í gegnum nýjar 
leiðir.

Umbreytingar á Rekstrarþjónustu Origo.

Áframhaldandi fjárfesting í eigin hugbúnaði og 
styrking á stöðu með aukinni vöruvæðingu, 
innpökkun og skýrari ábyrgð á vegferð hverrar 
þjónustu.

Við erum markvisst að fjárfesta í umgjörð og tækni 
sem getur aukið árangur og upplifun viðskiptavina 
okkar.

Umhverfi

Umhverfi hagfellt fyrir upplýsingatækni og 
hugbúnaðar- og stafræna þróun.

Verkefnastaða áfram ágæt.

Einhverjar tafir gætu myndast í innviðasölu vegna 
vöruskorts hjá birgjum.

Tækifæri á markaðnum til að styrkja einingar 
félagsins.

Horfur



Spurningar?


