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Tilkynning frá Össuri hf. nr. 3/2010 
Reykjavík, 4. febrúar 2010 

 

 

 

Stöðugur rekstur árið 2009 

 

     Helstu atriði á árinu: 

 Heildarsala 331 milljón Bandaríkjadala 

 Salan var vaxandi yfir árið 

 EBITDA hlutfall 20% 

 Góður árangur í stoðtækjum 

 Önnur kynslóð af Bionics hátæknivörum kynnt  

 Sterkara dreifikerfi 

 Skráning á NASDAQ OMX í Kaupmannahöfn 

 

     Áætlun 2010: 

 Söluvöxtur 3-4%, í staðbundinni mynt 

 EBITDA vöxtur 8-10%, í staðbundinni mynt 

 

 

   Jón Sigurðsson, forstjóri: 
 
„Niðurstaða ársins er góð og sýnir sterka stöðu félagsins. Á árinu hafa efnahagsþrengingar haft áhrif á 
viðskiptavini okkar og ákveðna markaði. Engu að síður sýnir Össur góðan rekstur og arðsemi. Tímamót 
eru í sölu á hátæknivörum okkar vegna nýrrar kynslóðar af hátæknihnénu RHEO KNEE sem og PROPRIO 
FOOT sem hefur verið samþykktur inn í endurgreiðslukerfin í Bandaríkjunum. Á árinu 2009 höfum við 
lagt mikla áherslu á að aðlaga spelkuhluta félagsins til að fullnýta möguleika okkar á þeim markaði.  Við 
erum vongóð um að 2010 verði spennandi ár hjá Össuri.“ 
 

 

  
 
 
Össur hf. kynnir afkomu ársins, fimmtudaginn 4. febrúar kl. 11:00 í Kaupmannahöfn 
 
Kynningarfundur fyrir hluthafa og markaðsaðila verður haldinn 4. febrúar í Kaupmannahöfn. Fundurinn verður á 
Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, og hefst kl. 11:00 að íslenskum tíma / 12:00 CET / 6:00 EST. Á 
fundinum munu þeir Jón Sigurðsson, forstjóri og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, kynna afkomu félagsins og svara 
spurningum. Fundurinn fer fram á ensku.  
 
Sýnt verður beint frá fundinum á netinu, á slóðinni www.ossur.com/investors  
 
Einnig verður hægt að taka þátt í fundinum í síma. Símanúmer fyrir fundinn eru: 
Ísland: 800 9313 
Evrópa: + 44 (0) 207 509 5139 
Bandaríkin: +1 718 354 1226 
 

 
 
 
 
 

 
       

Össur hf. - ársuppgjör 2009  
 

http://www.ossur.com/investors


2 
 

 

Helstu niðurstöður og lykiltölur 

 (USD milljónir)              

        

  2009 2008  Breyting  
4. ársfj. 

'09 
4. ársfj. 

'08  Breyting 

Rekstrarreikningur           

Sala   330,6  346,8   -5%  87,9  79,4   11% 

Framlegð  201,8  214,2   -6%  53,0  49,0   8% 

Rekstrarkostnaður  1  154,1  167,7   -8%  39,4  38,1   3% 

Rekstrarhagnaður  48,2  56,0   -14%  13,7  10,8   27% 

Hagnaður  22,8  28,5   -20%  8,1  4,2   94% 

EBITDA  67,0  79,4   -16%  17,8  16,3   9% 

           

Efnahagsreikningur           

Eignir  628,2  603,8   4%  628,2  603,8   4% 

Eigið fé  312,2  249,6   25%  312,2  249,6   25% 

Nettó vaxtaberandi skuldir  157,6  234,3   -33%  157,6  234,3   -33% 

           

Sjóðstreymi           

Hreint veltufé frá rekstri  44,5  58,1   -23%  10,3  7,9   30% 

Handbært fé frá rekstri  69,2  52,8   31%  22,8  19,4   18% 

Handbært fé frá fjárfestingum  (16,4) (6,6)  >100%  (11,1) (2,2)  >100% 

Handbært fé frá fjármögnun  (4,3) (30,6)  -86%  19,3  3,4   >100% 

Frjálst sjóðstreymi  58,6  46,2   27%  58,6  46,2   27% 

           

Lykiltölur           

Söluvöxtur % (4,7) 4,5    10,6 (5,5)   

Rekstrarhagnaður % 14,6 16,0    15,6 13,6   

EBITDA hlutfall % 20,3 22,9    20,3 20,6   

Eiginfjárhlutfall % 49,7 41,3    49,7 41,3   
 
Nettó vaxtaberandi 
skuldir/EBITDA 2  2,4 2,9        

Veltufjárhlutfall 2  2,3 1,1        

Arðsemi eigin fjár2 % 8,1 11,0        

Starfsmenn Fjöldi 1.532 1.587  -3%  1.532 1.587  -3% 

           

Hlutabréfa upplýsingr           

Markaðsvirði  3  529 349  52%  529 349  52% 

Fjöldi hluta Milljónir 454 423  7%  454 423  7% 
 
Hagnaður á hlut að teknu tilliti til 
kauprétta US sent 5,30 6,73  -21%  1,80 0,99  83% 
 
Hagnaður að viðbættum 
afskriftum á útistandandi hlut að 
teknu tilliti til kauprétta US sent 9,66 12,29  -21%  2,72 2,29  19% 

           

Skýringar           
1. Að undanskildum öðrum tekjum og kostnaði vegna 

endurskipulagningar.         
2. Hlutfallið er byggt á rekstri 12 síðustu mánaða. 

3. Markaðsvirði reiknað út frá síðustu viðskiptum 30.12.2009 á 

NASDAQ/OMX á Íslandi og í Kaupmannahöfn.        
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Rekstraryfirlit 

 
Fyrri helmingur ársins einkenndist af óvissu og sveiflum, en á síðari hluta árs tók salan við sér. Sala á árinu nam 

331 milljón Bandaríkjadala, sem er örlítill samdráttur frá fyrra ári, eða 1% mælt í staðbundinni mynt. Sala og 

EBITDA voru í takt við áætlanir stjórnenda. Á heildina litið er rekstrarniðurstaða ársins mjög ásættanleg þegar litið 

er til efnahagsþrenginga og aðstæðna á mörkuðum. 

 

Þróun á mörkuðum 

 

Núverandi efnahagsþrengingar hafa haft mismunandi áhrif á markaði félagsins, bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Í 

Bandaríkjunum hafa þrengingarnar einkum haft áhrif í fylkjum þar sem atvinnuleysi er mikið og sala á spelkum og 

stuðningsvörum hefur í auknu mæli færst yfir á fjöldaframleiddar vörur í stað sérgerðra vara. Í Asíu hefur ástandið 

sérstaklega haft áhrif í Kóreu. Helstu markaðir og vöruflokkar í Asíu hafa þó sýnt góðan vöxt. 

 

Óvissa er um hvaða áhrif heilbrigðisfrumvarp í Bandaríkjunum mun hafa á Össur þar sem enn er verið að ræða 

vissa þætti þess og framkvæmd. Hinsvegar er ekki gert ráð fyrir að frumvarpið muni hafa veruleg áhrif á Össur á 

árinu 2010.   

 

Aukið úrval af hátæknivörum 

 

Á árinu var kynnt önnur kynslóð af fyrstu hátæknivöru félagsins, The Rheo Knee. Nýja útgáfan hefur hlotið góðar 
móttökur og aukið frekari söluvöxt á hátæknilínu félagsins. Samþykkt á Proprio Foot inn í endurgreiðslukerfin í 

Bandaríkjunum er frekari staðfesting á hátæknivörulínu félagsins. Miðstöð fyrir Medicare og Medicaid Services 
(CMS) hefur tilkynnt endurgreiðsluverð fyrir Proprio sem er 14.000 Bandaríkjadalir. 

Spennandi spelku- og stuðningsvörur voru kynntar á markaðnum á árinu, svo sem Miami Lumbar stuðningsbeltið 

og Hip-Trick mjaðmaspelkan. Á árinu voru tíu nýjar vörur markaðssettar, fimm stoðtækjavörur og fimm spelkur og 

stuðningsvörur. Nokkrar nýjar vörur til nota við blóðrásarmeðferðir voru kynntar á árinu. 

 

 

 

       
     MIKILVÆGAR VÖRUR KYNNTAR Á ÁRINU 2009 
 

 RHEO KNEE® 
 Ný kynslóð af RHEO KNEE hátæknihnénu hefur hlotið góðar móttökur á markaðnum. 

Hnéð hefur verið endurhannað og ýmislegt verið uppfært og betrumbætt, eins og útlit, 
aukið þyngdarþol og betri og hraðari sveifla.  

 
 Vari-Flex® with EVO™ 

Ný viðbót í Vari-Flex gervifóta línuna er Vari-Flex Evo. Vari-Flex hefur verið 
endurbættur hvað varðar útlit og virkni. Fóturinn hefur nú EVO tækni (Energy Vector 
Optimization) sem mýkir göngulagið.  

 
 Miami Lumbar™ 
 Miami Lumbar beltið er auðvelt í notkun, en það er notað til að styðja við bakið eftir 

aðgerðir, minnka sársauka sem og verja veika liði og vöðva. Miami er auðstillanlegt og 
þægilegt í notkun. 

 
 
 
 
 

 
Mikilvægir áfangar í spelku- og stuðningshluta starfseminnar 
 

 Á árinu hafa umtalsverðar breytingar átt sér stað í spelku- og stuðningshluta starfseminnar, þá sérstaklega í 
Bandaríkjunum. Nýtt sölufyrirkomulag hefur verið innleitt og mun það gera félaginu betur kleift að nýta tækifæri á 
markaði. Helstu breytingar sem hafa átt sér stað á árinu eru: 
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 Stjórnendur og lykilstarfsfólk 

 Nýtt sölufyrirkomulag með áherslur á landsvæði 

 Spennandi vörur væntanlegar 2010 

 Sterkara sölukerfi: 

 

o Aðgangur að sjúkrahúsum í gegnum GPO samninga 

o Aukinn fjöldi sölumanna 

o Tvö dreifingarfyrirtæki keypt í Kaliforníu og Texas 

 

 

Skráning á NASDAQ/OMX í Kaupmannahöfn 
 

Hlutabréf Össurar voru skráð í kauphöll NASDAQ/OMX í Kaupmannahöfn þann 3. september. Skráningunni var fylgt 

eftir með útboði sem tókst mjög vel og er hluthafahópur félagsins enn fjölbreyttari. Í lok ársins var um 57% af 

hlutafé félagsins í Danmörku. 

Á árinu fagnaði Össur tíu ára skráningarafmæli félagsins í kauphöll NASDAQ/OMX á Íslandi. Skráningin hefur 

þjónað félaginu vel og gert því kleift að sækja hlutafé og fylgja eftir vaxtastefnu félagsins. 

 

Rekstrarniðurstöður  

USD '000 
 

2009 
%   

 af sölu 2008 
%   

af sölu Breyting 

            

Sala 330.580 100,0% 346.835 100,0% -4,7% 

Kostnaðarverð seldra vara (128.765) -39,0% (132.632) -38,2% -2,9% 

Framlegð 201.815 61,0% 214.203 61,8% -5,8% 

            

Aðrar rekstrartekjur 496 0,2% 9.433 2,7% -94,7% 

Sölu- og markaðskostnaður (92.567) -28,0% (97.812) -28,2% -5,4% 

Þróunarkostnaður (19.080) -5,8% (20.930) -6,0% -8,8% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (42.424) -12,8% (48.936) -14,1% -13,3% 

Rekstrarhagnaður 48.240 14,6% 55.958 16,1% -13,8% 

           

Fjármunatekjur  254 0,1% 864 0,2% -70,6% 

Fjármagnsgjöld (15.587) -4,7% (18.303) -5,3% -14,8% 

Gengismunur (2.670) -0,8% (286) -0,1% 833,6% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 30.237 9,1% 38.233 11,0% -20,9% 

Tekjuskattur  (7.475) -2,3% (9.745) -2,8% -23,3% 

           

Hagnaður tímabilsins 22.762 6,9% 28.488 8,2% -20,1% 

           

EBITDA 66.988 20,3% 79.440 22,9% -15,7% 

EBITDA leiðrétt* 68.687 20,8% 72.636 20,9% -5,4% 
* leiðrétt fyrir einskiptistekjum og einskiptiskostnaði. 

 

Sala 

Sala dróst lítillega saman á árinu. Sala ársins var 330,6  milljónir Bandaríkjadala, samanborið við 346,8 milljónir 
Bandaríkjadala árið 2008. Gengisáhrif höfðu neikvæð áhrif á sölu sem nam 13,8 milljónum Bandaríkjadala. Salan 
dróst saman um 5% mælt í Bandaríkjadölum, og 1% mælt í staðbundinni mynt. Salan hefur aukist jafnt og þétt 
yfir árið og var best á fjórða ársfjórðungi. 

Salan í Bandaríkjunum var flöt milli ára, mælt í staðbundinni mynt. Sala á stoðtækjum var mjög góð og hefur sala 
á hátæknilínu félagsins aukin áhrif meðan sala á spelkum og stuðningsvörum hefur dregist saman á árinu. Á 
fyrrihluta ársins var sala hæg vegna þess að viðskiptavinir voru varfærnir og pöntuðu minna, en á seinni hluta 
ársins tók salan við sér.  
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Sala EMEA dróst einnig lítillega saman, eða um 1% mælt í staðbundinni mynt. Efnahagsþrengingar höfðu 

mismunandi mikil áhrif á markaði, en sérstaklega í Bretlandi og Spáni. Árið var ágætt hjá Gibaud, en minni sala á 
skólínu, sem verið er að hætta með, hafði neikvæð áhrif. Sala á vörum til nota við blóðrásarmeðferðir dróst saman 
um 10% á árinu, en um 5% mælt í staðbundinni mynt. Salan er hinsvegar að taka við sér og jókst á fjórða 
fjórðungi um 1% mælt í staðbundinni mynt. 

Samningar við birgja sem ekki hafa verið endurnýjaðir hafa tímabundið áhrif á söluvöxt á spelkum og 
stuðningsvörum hjá EMEA en jákvæð áhrif á arðsemi. Margvíslegar breytingar sem gerðar hafa verið eru farnar að 
sýna árangur og undir lok ársins var jákvæð þróun á sölu á spelkum og stuðningsvörum.  

Asía heldur áfram að sýna góðan vöxt á öllum helstu mörkuðum. 

Markaðssvæði 

Dreifing sölu eftir markaðssvæðum var sem hér segir: 

USD '000 2009 
% af  
sölu 

Vöxtur 
USD 

Vöxtur í 
staðb. mynt 

Ameríka 159.278 48% -1% 0% 

EMEA 156.906 48% -9% -1% 

Asía  14.396 4% 12% 13% 

Samtals 330.580 100% -5% -1% 

 

Vöruflokkar 

Skipting sölu milli vöruflokka var þessi: 

USD '000 
 

2009 
% af  
sölu 

 
Vöxtur í  

USD 
Vöxtur í 

staðb.mynt 

Stuðningsvörur 161.732 49% -10% -6% 

Stoðtæki 148.513 45% 4% 8% 

Blóðrásarmeðferðir  18.159 5% -10% -5% 

Annað 2.176 1% -57% -53% 

Samtals 330.580 100% -5% -1% 

 

Framlegð 

Framlegðarhlutfallið hefur haldist stöðugt yfir 60% á árinu. Lítilsháttar minnkun milli ára skýrist að hluta til af 
endurmati á birgðum, veikingu íslensku krónunnar og auknum varúðarfærslum. 

Kostnaðarliðir 

Almennt var rekstur félagsins stöðugur árið 2009. Að undanskildum gengisáhrifum lækkuðu kostnaðarliðir lítillega, 
eða um 0,7 prósentustig. Skilvirkara fyrirkomulag á sölu- og markaðsmálum í Ameríku hefur áhrif sem og lækkun á 
skrifstofu- og stjórnunarkostnaði sem hefur lækkað nokkuð jafnt yfir árið. Enn eru tækifæri til þess að ná frekari 
árangri. 

Við samanburð á hagnaði milli ára ber að hafa í huga einskiptistekjur 2008. Að undanskildum einskiptistekjum er 
hagnaðurinn svipaður á milli ára. Einskiptistekjur vegna sölu á sáraumbúðavörulínu 2008 námu 8,4 milljónum dala. 

Afskriftir óefnislegra eigna á árinu 2009 námu 10,6 milljónum Bandaríkjadala samanborið við 14,7 milljónir dala 
árið 2008. Afskriftir eru í samræmi við reikningsskilastaðla og hafa áhrif á rekstrarreikning þó svo að undirliggjandi 
eignir geti haldið verðgildi sínu. Afskriftir munu minnka töluvert á árinu 2010, og verða um 5 milljónir 
Bandaríkjadala. 

 

Kostnaðarliðir 

 
2009 

USD '000 
% af  
sölu 

 
2008 

USD '000 
% af  
sölu 

 
Kostnaðarverð seldra vara 8 0.0% 70 0.0% 

 
Sölu- og markaðskostnaður 6,765 2.0% 9,096 2.6% 

 
Þróunarkostnaður 3,441 1.0% 4,185 1.2% 

 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 354 0.1% 1,404 0.4% 

 
Áhrif á rekstrarhagnað 10,568 3.2% 14,755 4.3% 
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Fjármagnsliðir, skattar og hagnaður 

 
Nettó fjármagnsgjöld á árinu námu 15,3 milljónum Bandaríkjadala, samanborið við 18,1 milljón dala árið 2008. 
Fjármagnsgjöld hafa minnkað vegna minni skuldsetningar.   
 
Tekjuskattur nam 7,5 milljónum Bandaríkjadala sem er 26% virkt skatthlutfall sem er svipað og 2008. 

Hagnaður tímabilsins nam 22,8 milljónum dala, samanborið við 28,5 milljónir dala árið 2008. Við samanburð milli 
ára ber að hafa í huga einskiptistekjur 2008 vegna sölu á sáraumbúðavörulínu félagsins. 

 

 

 

 

Efnahagsreikningur  

USD '000 
31. des. 

2009 
31. des.  

2008 
%  

Breyting 

Fastafjármunir 448.446 463.202 -3% 

Veltufjármunir 179.771 140.576 28% 

Eignir samtals 628.217 603.778 4% 

     

Eigið fé 312.223 249.648 25% 

Langtímaskuldir 237.045 223.242 6% 

Skammtímaskuldir 78.949 130.888 -40% 

Eigið fé og skuldir samtals 628.217 603.778 4% 

    

Veltufjárhlutfall 2,3 1,1  

Eiginfjárhlutfall 50% 41%  

Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA  2,4 2,9  

    

Efnahagsreikningur Össurar er sterkur. Eiginfjárhlutfall í lok ársins var 50%, samanborið við 41% í árslok 2008. 
Skuldsetning hefur minnkað og nettó vaxtaberandi skuldir á móti EBITDA voru 2,4x í lok tímabilsins. Félagið er 
fjármagnað á hagstæðum kjörum og uppfyllir öll fjárhagsleg skilyrði lánasamninga.  

Unnið verður að fjármögnun félagsins með aðkomu erlendra banka á árinu.   
 
Sjóðstreymi 

USD '000 
 

      2009 
% af  
sölu 

 
2008 

% af  
sölu 

Hreint veltufé frá rekstri 44.473 13% 58.070 17% 

Handbært fé frá rekstri 69.155 21% 52.835 15% 

 

Sjóðstreymið var mjög sterkt árið 2009. Í lok tímabilsins var heildarsjóðsstaða félagsins 80 milljónir dala, 
samanborið við 31 milljón í lok árs 2008.  

Fjárfestingar í fastafjármunum námu 9,7 milljónum Bandaríkjadala sem jafngildir 2,9% af sölu, samanborið við 7,8 
milljónir og 2,2% af sölu 2008. Fjárfestingar í fastafjármunum eru innan viðmiða félagsins, eða milli 2,5 – 3,5%  af 
sölu. 
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Rekstrarreikningur fjórða ársfjórðungs 2009 

 USD '000 

 
Okt.-des. 

2009 
%   

 af sölu 
Okt.-des. 

2008 
%   

af sölu Breyting 

       

Sala 87.871 100,0% 79.440 100,0% 10,6% 

Kostnaðarverð seldra vara (34.863) -39,7% (30.429) -38,3% 14,6% 

Framlegð 53.008 60,3% 49.011 61,7% 8,2% 

            

Aðrar rekstrartekjur 131 0,1% (49) -0,1% -367,3% 

Sölu- og markaðskostnaður (23.451) -26,7% (22.863) -28,8% 2,6% 

Þróunarkostnaður (5.132) -5,8% (5.027) -6,3% 2,1% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (10.834) -12,3% (10.257) -12,9% 5,6% 

 13.722 15,6% 10.815 13,6% 26,9% 

Rekstrarhagnaður           

Fjármunatekjur  69 0,1% 639 0,8% -89,2% 

Fjármagnsgjöld (4.073) -4,6% (3.987) -5,0% 2,2% 

Gengismismunur 793 0,9% (2.621) -3,3% -130,3% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 10.511 12,0% 4.846 6,1% 116,9% 

Tekjuskattur  (2.437) -2,8% (675) -0,8% 261,0% 

           

Hagnaður tímabilsins 8.074 9,2% 4.171 5,3% 93,6% 

            

EBITDA 17.812 20,3% 16.324 20,5% 9,1% 

EBITDA leiðrétt* 17.812 20,3% 16.847 21,2% 5,7% 
* leiðrétt fyrir einskiptistekjum og einskiptiskostnaði. 

 

Sala á fjórða ársfjórðungi nam 87,9 milljónum Bandaríkjadala, og jókst um 11%, en 5% mælt í staðbundinni mynt 
samanborið við sama tímabil í fyrra. Jákvæð gengisáhrif námu 4,8 milljónum dala.  

Innri vöxtur á fjórða fjórðungi var 15% í stoðtækjum, en 4% samdráttur í spelkum og stuðningsvörum, hvort 
tveggja mælt í staðbundinni mynt. Sala á vörum til nota við blóðrásameðferðir jókst um 1% á tímabilinu, mælt í 
staðbundinni mynt. Innri söluvöxtur bæði í Bandaríkjunum og EMEA var 3% og sala í Asíu jókst um 8%, mælt í 
staðbundinni mynt. 

Væntingar fyrir 2010 

Stjórnendur staðfesta áður birta áætlun fyrir 2010; 3-4 % söluvöxt mælt í staðbundinni mynt og 8-10% EBITDA 
vöxt mælt í staðbundinni mynt. 

Nánari upplýsingar 
 
Jón Sigurðsson, forstjóri    sími: 515-1300 
Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri  sími: 515-1300 
Sigurborg Arnarsdóttir, fjárfestatengill sími: 664-1044 
 

  
Eftirfarandi dagsetningar sýna áætlaða fundi og viðburði fyrir hluthafa og fjárfesta: 
 

Viðburður Staðsetning Dagsetning 

2010 Aðalfundur Reykjavík 9. mars 2010 

Fyrsti ársfjórðungur  2010 Reykjavík/Kaupmannahöfn 27. apríl 2010 

Bank of America/Merrill Lynch ráðstefna London 25.-26. maí 2010 

Piper Jaffray ráðstefna London 22.-23. júní 2010 

Annar ársfjórðungur Reykjavík/Kaupmannahöfn 27. júlí 2010 

Goldman Sachs ráðstefna London 8.-9. september 2010 

Þriðji ársfjórðungur Reykjavík/Kaupmannahöfn 26. október 2010 

Fjórði ársfjórðungur  Reykjavík/Kaupmannahöfn 8. febrúar 2011 

   

2011 Aðalfundur  Reykjavík 4. mars 2011 
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Fréttatilkynningar frá Össuri sendar með tölvupósti 

 
Ef óskað er eftir því að fá fréttatilkynningar frá Össuri sendar með tölvupósti, er hægt að skrá sig á eftirfarandi 

síðu: http://www.ossur.com/investormailings 

Ef ósamræmi er milli ensku og íslensku fréttarinnar, gildir enska útgáfan. 
 
Samkvæmt reikningsskilareglum miðast umreikningur rekstrarliða milli gjaldmiðla við meðalgengi rekstrartímabils. Við 
umreikning efnahagsliða er notað gengi í lok ársfjórðungsins. 

 

http://www.ossur.com/investormailings

