
 

 

 

 
 

 
 

Fréttatilkynning frá Össuri hf. 
Reykjavík, 10. október  2008 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Össur hf. - Áætlaðar rekstrarniðurstöður fyrir þriðja ársfjórðung 2008 

 

 
 Áætluð sala er 87 milljónir Bandaríkjadala, eykst um 6% frá sama tímabili í fyrra 

 Áætlaður rekstrarhagnaður er 15 milljónir Bandaríkjadala, eykst um 79% 

 Áætlaður hagnaður tímabilsins er 12 milljónir Bandaríkjadala, eykst um 480% frá sama tímabili í fyrra 

 EBITDA er áætluð 20 milljónir, eykst um 43%  

 

 

 
Á stjórnarfundi sem fór fram 10. október, var ákveðið að birta áætlaðar rekstrarniðurstöður fyrir þriðja ársfjórðung. 
Þetta er gert vegna mjög óvenjulegra aðstæðna á fjármálamörkuðum og til þess að innherjar geti átt viðskipti. 
Unnið er að gerð uppgjörs félagsins fyrir þriðja ársfjórðung. Áætlaðar niðurstöður miðast við rauntölur fyrir júlí og 
ágúst og áætlun fyrir september. Undir liðnum aðrar rekstrartekjur eru 2 milljónir Bandaríkjadala, sem er 
árangurstengd greiðsla vegna sölunnar á sáraumbúðavörulínur félagsins fyrr á árinu. 
 
 

Áætlaðar niðurstöður 
Rekstrarreikningur  
3. ársf. 2008 (þús. USD) 

3. ársf. 
2008 

%   
 af sölu 

3. ársf. 
2007 

%   
af sölu Breyting 

            

Sala 87.323 100,00% 82.322 100,00% 6,07% 

Kostnaðarverð seldra vara -35.356 -40,49% -34.967 -42,48% 1,11% 

Framlegð 51.967 59,51% 47.355 57,52% 9,74% 

       

Aðrar rekstrartekjur 2.344 2,68% 311 0,38% 653,70% 

Sölu- og markaðskostnaður -22.429 -25,69% -20.716 -25,16% 8,27% 

Þróunarkostnaður -5.098 -5,84% -5.114 -6,21% -0,31% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -12.221 -14,00% -13.711 -16,66% -10,87% 

      

Rekstrarhagnaður 14.563 16,68% 8.125 9,87% 79,24% 

Fjármunatekjur /gjöld 2.918 3,34% -5.839 -7,09% -149,97% 

 



 

 

 

      

Hagnaður fyrir tekjuskatt 17.481 20,02% 2.286 2,78% 664,70% 

Tekjuskattur  -4.979 -5,70% -130 -0,16% 3730,00% 

           

Hagnaður tímabilsins 12.502 14,32% 2.156 2,62% 479,87% 

            

EBITDA 20.163 23,09% 14.068 17,09% 43,33% 

 

 

Áætlaðar niðurstöður 
Rekstrarreikningur  
Jan-sept. 2008 (þús. USD) 

Jan-sept. 
2008 

%   
 af sölu 

Jan-sept. 
2007 

%   
af sölu Breyting 

            

Sala 269.958 100,00% 250.739 100,00% 7,66% 

Kostnaðarverð seldra vara -110.567 -40,96% -108.112 -43,12% 2,27% 

Framlegð 159.391 59,04% 142.627 56,88% 11,75% 

       

Aðrar rekstrartekjur 9.347 3,46% 828 0,33% 1028,86% 

Sölu- og markaðskostnaður -69.316 -25,68% -64.002 -25,53% 8,30% 

Þróunarkostnaður -15.901 -5,89% -14.707 -5,87% 8,12% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -39.173 -14,51% -41.187 -16,43% -4,89% 

      

Rekstrarhagnaður 44.348 16,43% 23.559 9,40% 88,24% 

Fjármunatekjur /gjöld -11.220 -4,16% -23.218 -9,26% -51,68% 

      

Hagnaður fyrir tekjuskatt 33.128 12,27% 341 0,14% 9615% 

Tekjuskattur  -9.998 -3,70% 591 0,24% -1792% 

           

Hagnaður tímabilsins 23.130 8,57% 932 0,37% 2382% 

            

EBITDA 62.151 23,02% 41.661 16,62% 49,18% 

 

Fjárhagslegur styrkur Össurar er góður og skuldastaða skynsamleg.  Stjórnendur félagsins telja að núverandi 
hræringar á fjármálamörkuðum muni hafa  takmörkuð áhrif á rekstur félagsins. 

 

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. 

http://www.ossur.com/investormailings

