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Stór skref fram á vi›
Li›i› ár var spennandi hjá Össuri hf. Þær vörur okkar sem 

vi› höfum þróa› me› hjálp lífverkfræ›i hlutu mikilsver›ar 

vi›urkenningar og vi›brög› marka›arins gagnvart þeim 

framförum sem þær færa sto›tækjai›na›inum styrkja okk-

ur í þeirri trú a› vi› séum í fararbroddi hva› var›ar tækni-

þróun á þessu svi›i.  Ári› 2005 einkenndist einnig af fyrir-

tækjakaupum í anda þeirrar stefnu okkar a› vaxa og eflast 

á stu›ningstækjamarka›i. Á árinu fjölga›i starfsmönnum 

einnig svo um muna›i og eru þeir nú ríflega þúsund.

Mikilvægur áfangi í enn frekari sókn inn á stu›ningstækja-

marka›inn voru kaupin á Royce Medical um mitt ár 2005. 

Þau kaup falla vel a› þeirri stefnu félagsins a› víkka út 

starfsemina og auka vægi stu›ningstækja í rekstrinum. Í 

desember 2005 keypti Össur svo fyrirtækin GBM Medical í 

Svíþjó› og IMP á Bretlandi og styrkti þar me› stö›u sína á 

mikilvægum mörku›um í Evrópu. Nú í janúar 2006 bætt-

ist Innovation Sports vi› samstæ›una. 

Kaupin á þessum fyrirtækjum munu hra›a því ferli a› 

gera Össur a› lei›andi fyrirtæki á svi›i stu›ningstækja. 

Vi› höfum nú heildstæ›a vörulínu á svi›i spelkna og 

stu›ningsvara og bjó›um upp á vörur sem sty›ja vi› allan 

líkamann, frá ökkla upp a› hálsi. Sérfræ›ingar okkar hafa 

á undanförnum árum afla› sér reynslu og þekkingar í að 

nýta sér hátækni í þróun stoðtækja og þa› er e›lilegt a› 

heimfæra þá þekkingu yfir á þróun í ö›rum vöruflokkum.

Í ljósi þess a› vöruúrvali› hefur stóraukist er óhætt a› 

segja a› Össur sé ekki lengur einungis sto›tækjafyrirtæki. 

Skiptingin í vörum okkar er nú nálægt því jöfn milli 

stu›ningstækja og sto›tækja og búast má vi› því a› 

stu›ningstækjahlutinn ver›i stærri strax á árinu 2006. 

Í kjölfar mikilla breytinga á fyrirtækinu höfum vi› skilgreint 

okkur upp á n‡tt og lauk þeirri vinnu í lok árs. Stö›ugt er 

unni› a› því a› styrkja vörumerki Össurar og ver›ur nú 

fylgt sérstöku ferli vi› kynningu þeirra og fyrirtækjanna 

sem bætast vi› samstæ›u Össurar. Við yfirtöku á fyrirtæki 

eiga ekki a› lí›a nema 12-18 mánu›ir uns vörumerki Öss-

urar tekur vi› af merki viðkomandi fyrirtækis.

Sölukerfi Össurar hefur teki› umtalsver›um breytingum 

allt sí›an vi› hófum beina sölu í Bandaríkjunum og Evr-

ópu ári› 2001. Samfara fyrrnefndum kaupum höfum vi› 

enn frekar styrkt sölukerfi›. Me› kaupum á Royce Medical 

og Innovation Sports opnast n‡jar lei›ir í sölu og jafnframt 

styrkjast sambönd vi› fagstéttir, svo sem bæklunarlækna, 

fótaaðgerðafræðinga og íþróttaþjálfara. 

En þa› er ekki a›eins í Evrópu og í Nor›ur-Ameríku sem 

vi› höfum sótt fram. Á árinu var opnu› n‡ starfsstö› í 

Ástralíu og mun hún styrkja sto›ir okkar í Asíu og efla okk-

ur í þeirri vi›leitni a› vinna á heimsvísu. 

Össuri hefur ávallt gengi› vel a› sækja fjármagn á marka› 

og hlutafjárútbo›i› í september ári› 2005 var engin und-

antekning. Eftirspurn eftir hlutabréfum í fyrirtækinu reynd-

ist 92% fram yfir þa› sem í bo›i var og þá kom greinilega 

í ljós a› Össur n‡tur trausts hjá fjárfestum.

Á árinu ur›u nokkrar breytingar á hluthafahópnum. Ind-

ustrivärden seldi stóran hlut og a›rir bættu vi› sig. Þa› 

sem skiptir mestu máli í því sambandi er a› stærstu hlut-

hafar félagsins vilja efla Össur og sty›a okkur í frekari sókn. 

Sko›un þeirra í því efni er óbreytt.

Vi› hjá Össuri munum aldrei slá af þeim kröfum sem til 

okkar eru ger›ar, heldur ætí› leita a› aukinni hagkvæmni 

vegna þeirra sem á vörum okkar þurfa a› halda. Þeir sem 

nota vörur Össurar eru vel uppl‡stir einstaklingar sem vita 

hva› þeir vilja og gera kröfur um öll þau lífsgæ›i sem mög-

uleg eru á okkar tímum.  Vi› stefnum a› því a› breg›ast 

ekki þeim sem treysta á okkur og markmi› okkar er a› 

skara fram úr þeim væntingum sem ger›ar eru til okkar.

Mikilvægt er a› líta til þess a› þeir sem nota stu›ningstæki 

frá okkur fara í gegnum endurhæfingarferli sem kem-

ur þeim mun fyrr til heilsu og út í atvinnulífi› en ella. 

Þjó›hagslegur ávinningur sem af þessu lei›ir er ekki met-

anlegur til fjár, hva› þá heldur sú hamingja sem hver og 

einn er kemst til heilsu n‡tur eftirlei›is.

Sú áhersla sem Össur leggur á rannsóknar- og þróunar-

starf hefur nú leitt okkur á n‡jar brautir. Á sí›asta ári hófst 

marka›ssetning á Rheo Knee. Þetta hné er fyrsta gervi-

hné› me› gervigreind og er fært um a› læra og a›lagast 

hreyfingum og gönguhra›a notandans. 

Á árinu 2005 fóru fram lokaprófanir á Power Knee, sem er 

mótordrifinn gervifótur, en þetta hné sty›st líkt og Rheo 

Knee vi› gervigreind til a› spá fyrir um og svara breyting-

um sem notandi mætir, t.d. þegar hann gengur yfir ójöfn-

ur, gangstéttarbrún, í þúfóttum haga e›a klífur fjöll. Þa› 

hermir eftir vö›vavirkni, beygir og réttir úr fæti vi› hné. 

Yfirbur›ir þessa hnés felast í því a› notandinn getur hik-

laust gengi› hvert sem lei› hans liggur. Aldrei fyrr hafa 

notendur gervilima gert nokku› vi›líka. Marka›ssetning á 

þessu einstaka hné hefst á því ári sem nú er n‡hafi›.
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Enda þótt þessar vörur séu a›eins n‡veri› komnar á marka› 

hafa þær þegar vaki› ver›skulda›a athygli. Þeim hafa einn-

ig veri› veittar vi›urkenningar sem vaki› hafa athygli um 

heim allan. Í september hlaut Össur hf. tækniver›laun árs-

ins 2005 hjá hinu alþjó›lega og rótgróna rá›gjafafyrirtæki 

Frost & Sullivan sem b‡r yfir 40 ára reynslu á svi›i athug-

ana á n‡sköpunarstarfi og framþróun í veröldinni. Þa› 

veitir árlega þessi ver›laun því fyrirtæki sem hefur þróa› 

og kynnt framúrskarandi og brautry›jandi tæknin‡jung 

á marka›i fyrir lækningatæki. Enn fremur veitti Popular 

Science, eitt virtasta vísinda- og tæknitímarit veraldar, 

Össuri vi›urkenningu á sí›asta ári fyrir frumkvö›ulsstarf í 

flokknum þa› besta af því n‡jasta. Tímariti› metur ár hvert 

þúsundir n‡junga á svi›i tækni og vísinda og velur 100 

sigurvegara úr 10 mismunandi flokkum út frá mikilvægi, 

gæ›um hönnunar og þróunar og þeim metna›i sem ligg-

ur a› baki þess verks sem unni› hefur veri›.

Í ljósi þess a› Össur ver umtalsver›um hluta af árlegri veltu 

í rannsóknir og þróun ver›ur a› teljast einkar ánægjulegt 

a› fyrirtæki› skuli hafa hloti› ver›laun sem helgu› eru 

n‡sköpun í þróun á vörum sem geta ekki anna› en talist til 

framfaraskrefa. Þær vi›urkenningar sem vi› höfum fengi› 

fyrir hátæknivörur okkar sta›festa óvefengjanlega forystu 

Össurar á þessu svi›i.

Í dagsins önn gefst okkur ekki alltaf tími til þess a› gefa 

gaum a› töfrum sköpunarverksins. En vi› hjá Össuri höf-

um geta› virkja› sköpunarkrafta hámennta›s og hæfileik-

aríks fólks til a› auka velfer› fólks sem notar okkar vörur. 

Einmitt þa› gerir starf okkar gefandi og fyrir þa› erum vi› 

þakklát.

Jón Sigurðsson
forstjóri
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Markaðurinn
Össur er alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja 
sem sérhæfir sig í þeim hluta iðnaðarins er lýtur að stoð-
tækjum, spelkum og stuðningsvörum.

Stuðningstækjaiðnaðurinn býður upp á fjölbreyttar lausn-

ir, meðal annars íhluti til enduruppbyggingar eftir skurð-

aðgerðir, festingarbúnað fyrir beinbrot og vörur til mjúk-

vefjaviðgerða en auk þess má nefna spelkur fyrir hrygg og 

útlimi. Stuðningstækjaiðnaðurinn tekur einnig til lausna 

sem ætlað er að lagfæra fæðingargalla, slitgigt og sködd-

uð liðbönd er rekja má til sjúkdóma sem tengjast aldri eða 

lífsstíl, auk íþróttameiðsla. 

Stoðtæki tilheyra þeirri grein lækninga eða skurðlækninga 

sem sérhæfir sig í framleiðslu og notkun gervilima. Þannig 

einbeitir stoðtækjageirinn sér að því að þjónusta einstak-

linga sem hafa misst útlim. 

Sérkenni markaðarins
Innkaupaferli er yfirleitt afar flókið á heilbrigðismarkaði. 

Val á heilbrigðisvörum er yfirleitt komið undir heilbrigð-

isyfirvöldum hvers lands. Sjaldnast eru það notendurnir 

sjálfir sem taka lokaákvörðun um hvað er keypt heldur við-

urkenndir sérfræðingar. Annað sem einkennir heilbrigðis-

markaðinn er að það er sjaldnast notandinn sjálfur sem 

greiðir fyrir vöruna, heldur þriðji aðili. Þessi þriðji aðili er í 

flestum tilvikum tryggingafélag eða heilbrigðiskerfi ríkisins.

Venjan er sú að það eru sérfræðingar á heilbrigðissviði 

sem gefa út tilvísanir á stoðtæki. Á síðustu árum hafa not-

endurnir sjálfir sýnt meira sjálfstæði og sett fram auknar 

kröfur um gæði vara og þjónustu sem þeim er veitt. Þeir 

eru betur upplýstir en fyrr og sækjast í auknum mæli eftir 

þeim tækjum sem þeim standa til boða og  auka sjálfstæði 

þeirra, þægindi og færni. Þar sem sala á stoðtækjum er 

svo til alfarið háð tilvísun sérfræðinga, eru viðskiptavinir 

Össurar aðallega þjónustustöðvar eða stoðtækjaverkstæði 

sem þjónusta sjúklinga sem þurfa á gervilimum að halda. 

    

Spelkur og stuðningsvörur eru bæði seldar samkvæmt til-

vísun sérfræðinga og án. Að sjálfsögðu eru kaup á öllum 

slíkum tækjum sem notuð eru við eða eftir skurðaðgerð-

ir háð slíkum tilvísunum, og hið sama gildir um flóknari 

lausnir til stuðnings. Fjöldamörg stuðningstæki sem tengj-

ast ekki skurðaðgerðum eru aftur á móti ekki tilvísanaskyld 

og því oft seld notendunum beint í lyfjabúðum. 

Framleiðsluvörur Össurar, IMP og Royce Medical, sem Öss-

ur keypti nýverið, taka aðeins til spelkna og stuðningsvara. 
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Stuðnings- og stoðtæki – hlutaðeigendur

Áhrifavaldar

Samtök viðskiptalífs-
ins og læknafélög

Skólar
Fjölskyldur

Samtök notenda stoð- 
og stuðningstækja

Neytendur

Sjúklingar – 
notendurnir sjálfir

Smásöluaðilar

Ráðgjafar og 
veitendur

Stoð- og stuðnings-
tækjaverkstæði

Læknar
Sjúkrahús
Sjúkraþjálfarar

Fótaaðgerðafræðingar
Lyfjaverslanir

Greiðendur

Ríkisreknar 
tryggingastofnanir

Tryggingafélög

Einstaklingar – 
notendurnir sjálfir

Það liggur í hlutarins eðli að helstu viðskiptahópar fram-

leiðenda stoð- og stuðningstækja eru stuðnings- og 

stoðtækjaverkstæði, læknar, sjúkraþjálfarar, sjúkrahús, 

fótaaðgerðafræðingar og lyfjabúðir. Stöðugt fjölbreyttari 

stuðnings- og stoðtækjabúnaður, strangar reglugerðir 

ásamt æ flóknari iðnaði á þessu sviði almennt, gera þá 

kröfu til hönnuða og framleiðenda stoðtækjabúnaðar að 

þeir séu í beinum tengslum við alla þessa aðila. 
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Rekstrarumhverfi
Ýmis öfl hafa áhrif á eftirspurn eftir stoð- og 
stuðningstækjum.

Reglugerðir heilbrigðisgeirans
Heilbrigðismarkaðir um allan heim einkennast af opinber-

um reglugerðum, flóknum innkaupaferlum og takmörkuð-

um áhrifum efnahagssveiflna á heildarútgjöld. Útboðsferli 

á heilbrigðissviði eru flókin og mismunandi milli landa 

eftir því hvernig heilbrigðiskerfi eru uppbyggð. Starfsfólki 

á heilbrigðissviði eru oft settar skorður vegna þröngra fjár-

hagsáætlana og sú staðreynd krefst hagkvæmra lausna 

– og þó má aldrei láta bregðast að gæðin séu eins mikil og 

mögulegt er. Þessar aðstæður hafa leitt til umtalsverðra 

fjárfestinga í hugbúnaðarkerfum sem reikna út kostnaðar- 

og nytjagreiningu fyrir hugsanlega viðskiptavini. Tvennt er 

það sem allir þeir sem starfa á þessum markaði verða eink-

um að hafa í huga: annars vegar að sýna stöðuga árvekni 

og bregðast hratt og örugglega við minnstu breytingum á 

reglugerðum og hins vegar að geta lagað vöruframboðið 

að því reglukerfi sem er í gildi á hverjum tíma. 

Samfélagsgerð
Miklar samfélagsbreytingar eiga sér stað nú á tímum sem 

hafa áhrif á eftirspurn eftir stoð- og stuðningstækjum. Þess-

ar breytingar fela meðal annars í sér breytta aldurs-dreifingu 

í vestrænum samfélögum, auknar félagslegar kröfur, örari 

tækniþróun, ásamt auknum kröfum um sífellt meiri hreyfi-

getu einstaklingsins og kröfu um aukin lífsgæði.

Séð frá lýðfræðilegu sjónarmiði er hin svokallaða kynslóð 

barneignasprengjunnar (fólk fætt á árunum 1946–1964) 

vaxandi hluti stoð- og stuðningstækjanotenda. Flest er 

þetta fólk betur upplýst en áður tíðkaðist og er staðráðið í 

því að gæta heilsu sinnar. Það sækist í auknum mæli eftir 

sjálfstæði, ¬þægindum og notagildi þeirra framleiðsluvara 

sem því bjóðast. Þrátt fyrir að vörur Össurar séu að mestu 

seldar eftir tilvísunum frá sérfræðingum, er fyrirtækið mjög 

meðvitað um mikilvægi þess að skapa sterkt og auðþekkj-

anlegt vörumerki sem stendur á traustum og sannreyndum 

grunni.

Æðasjúkdómar, svo sem slagæðarhersli og ýmsar afleið-

ingar sykursýki, eru helstu orsakir aflimunar. Aðrar orsakir 

eru krabbamein og ýmiss konar áverkar. Tvær algengustu 

ástæður aflimunar eru æðasjúkdómar (40%) og sykursýki 

(34%). Yfir 80% allra aflimana eru á neðri útlimum og 

meirihluti þeirra sem missa útlim er yfir 51 árs að aldri. 

Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa merkt töluverða aukningu í 

fjölda sykursýkistilfella á liðnum árum.  Aukning greindra 

tilfella milli áranna 1997 og 2003 er 41%. Samkvæmt sam-

tökum sykursjúkra í Bandaríkjunum er skýringin einkum 

aukinn fjöldi offitusjúklinga.  Árið 2003 voru níu af hverj-

um 10 sem greindust með sykursýki yfir kjörþyngd.  Elda 

fólk og þeir sem þjást af offitu eru í meiri hættu en aðrir 

að fá sykursýki.  Aukin þörf á stuðningstækjum mun fylgja 

þessari þróun.

Krabbamein 20%

Sykursýki 34%

Æðasjúkdómar 40%

Slys 6%

40%

34%

20%

6%

Ástæður aflimunar í Vestur-Evrópu 
og Norður-Ameríku
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Hlutfall fólks yfir 65 ára aldri hefur aukist í öllum OECD ríkj-

unum og er gert ráð fyrir að sú þróun muni halda áfram. 

Í Bandaríkjunum einum er gert ráð fyrir að fjöldi fólks yfir 

65 ára aldri muni aukast frá um 35%  árið 2005 í um 55 % 

árið 2020.  Í fimmtán stærstu ríkjum Evrópusambandsins 

er gert ráð fyrir að aukningin verði frá 36%  í  45% og með-

al allra ríkja OECD verði aukningin frá 36% til 39%. Þessi 

hlutfallsaukning fólks sem er 65 ára og eldra mun auka 

eftirspurn eftir stoð- og stuðningstækjum þar sem hærri 

lífaldur hefur í för með sér fjölgun æðasjúkdóma- og sykur-

sýkistilvika sem eru helstu orsakir aflimunar. Enn fremur 

hefur hærri lífaldur í för með sér aukinn fjölda beinbrota og 

liðskaða sem aftur auka enn eftirspurnina eftir fjölbreyttu 

úrvali stuðningstækja. 

Enn einn framleiðsluhvatinn felst í breyttum viðhorfum til 

æskilegs lífsstíls. Hér má tiltaka síaukna þátttöku fólks á 

öllum aldri í íþróttum, meiri þekkingu á gildi heilsusam-

legs lífernis og sterkari vitund um gagnsemi reglulegrar lík-

amsræktar. Æ meiri markaður fyrir alls kyns íþróttavarning 

ætti jafnframt að auka markaðinn fyrir stoð- og stuðnings-

tæki þar sem íþróttameiðsl verða æ algengari og forvarn-

arkrafan sterkari. 

Breytingar á uppbyggingu 
markaðarins
Nýjar aðferðir og tækni hafa í för með sér nýtingu nýrra 

og léttari efna, sem eru endingarbetri og auðveldari við 

að eiga. Tækniframfarir örva markaðsvöxt þar sem ný 

tækni opnar leið til stærri markhópa. Slíkir vaxtarbroddar 

leggja einnig stóran skerf til árangursríkari vinnubragða 

og mark-vissari ferla á sviði vörustjórnunar og fram-

leiðslu. Með aukinni fjárfestingu í þróunarstarfi verður 

nauðsyn þess að leggja fram kostnaðar- og nytjagrein-

ingu, ásamt áreiðanlegu árangursmati, æ meiri fyrir þá 

sem ætla sér forystu í þessum iðnaði. 
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Endurgreiðslukerfi 
helstu markaðssvæða

Bretland
NHS (National Health Service) sér um endurgreiðslur vegna 

stoð- og stuðningstækja á Englandi. Skotland og Wales hafa 

sérstaka stjórn en eru með svipað kerfi. 

Vörubirgðir eru samræmdar innanlands af ríkisrekinni inn-

kaupaþjónustu heilbrigðisþjónustunnar, National Health 

Services Purchasing, og birgðaumboði, Supplies Agency. 

Svæðamiðstöðvar sjá um stoð- og stuðningstækjaþjón-

ustu fyrir hönd þeirra umdæma þar sem sjúklingurinn 

býr.

Vörur eru settar á samning af innkaupaþjónustu heilbrigð-

isþjónustunnar, NHP, og birgðaumboðinu, SA, með því 

skilyrði um CE merkingu á þeim lækningatækjum sem 

eru ekki dauðhreinsuð til útvortis notkunar, séu uppfylltar. 

Þessi samningur er uppfærður reglulega en er ekki bind-

andi og hefur takmörkuð áhrif á kaupákvarðanir. Þær eru 

teknar á hverjum stað fyrir sig á svæðamiðstöðvunum þar 

sem þjónustan er veitt.

Samningsaðili kaupir vörur og rukkar heilbrigðisþjónustu 

ríkisins á sama verði. Engin fjárhagsleg hvatning er til að 

kaupa mismunandi vörur, ákvörðunin er klínísk.

Frakkland
Stjórnvöld í Frakklandi hafa föst ársfjárlög sem skiptast 

milli hinna ýmsu svæða og almannatryggingaskrifstofa. 

Almannatryggingarnar vinna með lista af vörum. Ákvarð-

anir um hvaða vörur eru á listanum eru teknar af AFSA-PS, 

nefnd sem annast öll lækningamál. Bætur eru einungis 

greiddar fyrir vörur á þeim lista. Bæturnar innifela kostnað 

við vöruna og vinnu sérfræðings.

Þýskaland
Talsverðar breytingar voru gerðar á þýska heilbrigðiskerf-

inu á seinni hluta níunda áratugarins og frá 1989. Þessar 

breytingar speglast í Gesundheitsreformgesetz (GRG) eða 

frumvarpi um endurbætur í heilbrigðismálum.

GRG er samkvæmt skilgreiningu hluti af félagslöggjöfinni 

og reyndar speglast flestar mikilvægar breytingar, sem 

varða stoð- og stuðningstæki, í Bundessozialgesetz (BSG) 

eða þýsku félagslöggjöfinni.

Heilbrigðiskerfinu í Þýskalandi er ef til vill best lýst sem 

hálf-sósíalísku. Öllum starfsmönnum ber skylda til að vera 

sjúkratryggðir en heilbrigðisstarfsfólk er ýmist ríkisstarfs-

menn eða í einkageiranum. 

Sjúklingar eru flokkaðir eftir fjórum virknistigum (Mobilit-

ätsgruppe) og fá stoð- og stuðningstæki í samræmi við 

þau. Sérfræðingur, sem útbýr tæki fyrir sjúklingana getur 

fengið endurgreiðslu fyrir vöruna sem er notuð og tímann 

sem fer í vinnuna.

Norðurlönd
Sjúkratryggingar á Norðurlöndum eru styrktar af stjórn-

völdum, annaðhvort af ríki eða sveitarfélögum, eftir því 

hvaða land á í hlut. Yfirleitt er ráðstöfun stoðtækja háð 

samkeppnistilboðum. Sérfræðingar fá endurgreitt fyrir 

vinnu sína og vörur sem þeir útbúa fyrir sjúklinginn. 

Bandaríkin
Sjúkratryggingar í Bandaríkjunum eru einkavæddar, 

en stjórnvöld koma að þeim málaflokki fyrir ýmsa hópa 

(Medicare, Medicaid og fleiri). Samkvæmt innlendum 

samtökum tryggingaumboðsaðila, National Association 

of Insurance Commissioners, (2003), greiddu einka-

sjúkratryggingar 41% af heilbrigðiskostnaði en stjórnvöld 

greiddu um 45% með ýmsum hætti. Sjúklingarnir sjálfir 

greiddu þau 14% sem eftir voru af kostnaðinum.

Medicare hefur þróað gjaldskrá með leyfilegri hámarks-

upphæð sem er úthlutað hverju gjaldtökunúmeri og er 

mismunandi eftir ríkjum. Til dæmis er grunnnúmer notað 

til að lýsa grunnstoðtæki og viðbótarnúmer eru notuð til 

að lýsa uppfærslu á grunntækinu, eins og dynamic foot 

eða polycentric hinge. Flest einkarekin tryggingafélög fylgja 

forystu Medicare þegar kemur að greiðslu fyrir stoð- og 

stuðningstækjavörur og þjónustu. Sérfræðingur fær end-

urgreitt visst hlutfall af uppsettu verði eða leyfilegu há-

marksverði og fer það eftir hvaða sjúkratrygging á í hlut. 

Sjúkratryggingar geta líka kveðið á um árlega hámarksupp-

hæð sem tryggingafélagið er reiðubúið að greiða fyrir tæki 

eins sjúklings. Sérfræðingar kaupa stoð- og stuðningstæki 

á heildsöluverði, reikna út verð með álagningu og áfölln-

um kostnaði og senda tryggingafélaginu reikninginn. Leyfi-

lega upphæðin felur í sér þjónustu sérfræðingsins ásamt 

hagnaði. Ákvarðanir um hvaða tæki á að láta notandanum 

í té grundvallast á samblandi af klínískri þörf og arðsemis-

sjónarmiðum.
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Samkeppni
Mikil samkeppni ríkir á stoð- og stuðningstækjamarkaðn-

um og einkennist af stöðugri nýsköpun og hraðri tækniþró-

un. Samkeppnin er aðallega á þeim sviðum sem beinast að 

þjónustu, menntun fagfólks, vöruhönnun og skilvirkni, að-

gengi að þeirri tækni sem notuð er og hagkvæmni hennar. 

Þar sem engar opinberar skýrslur eru til sem hægt er að 

reiða sig á um stærð stoðtækjamarkaðarins, hefur Össur 

áætlað að framleiðsluhluti markaðarins fyrir stoðtæki sé 

um 500 milljónir Bandaríkjadala að stærð. Fram undir 

þetta hefur stoðtækjaiðnaðurinn verið mjög margskiptur 

og margir smáir markaðsaðilar hafa beint sjónum sínum 

að litlum markhópum. Á síðustu árum hefur aftur á móti 

orðið mikill fyrirtækjasamruni innan stoðtækjaiðnaðarins. 

Þessi mikla samrunabylgja hófst fyrst og fremst vegna auk-

innar eftirspurnar eftir heildarlausnum þar sem viðskipta-

vinirnir vilja helst geta fengið alla þjónustu á einum stað. 

Össur hóf sameiningarferlið innan þessa geira með fyrstu 

fyrirtækjayfirtökum sínum árið 2000, og varð þar með ann-

að stærsta fyrirtækið á stoðtækjamarkaðnum á eftir hinu 

þýska fyrirtæki Otto Bock. Keppinautar hafa brugðist við 

frumkvæði Össurar og samruni fyrirtækja aukist í kjölfarið. 

Stærstu fyrirtækin á stuðningstækjamarkaðnum í Band-

aríkjunum eru dj Orthopedics, DeRoyal og Breg/Orthof-

ix auk fyrirtækjasamsteypu Össurar sem samanstendur 

af Össuri, Generation II, Royce Medical og Innovation 

Sports. Allt eru þetta fyrirtæki sem eru með yfir 5% mark-

aðshlutdeild, breiðar vörulínur og bjóða viðskiptavinum 

sínum upp á þjónustu sem miðar að því að sjá um sam-

skiptin við endurgreiðsluaðila. Meðalstórir framleiðendur 

innan stuðningstækjaiðnaðarins, eða fyrirtæki með undir 

5% markaðshlutdeild og sérhæfðar vörulínur, eru meðal 

annars: Active Ankle, Aircast, Townsend og Bledsoe. Nokk-

ur smáfyrirtæki eru einnig virk innan geirans. Þau þjónusta 

einkum litla, afmarkaða hluta markaðarins og hafa mjög 

takmarkaða markaðshlutdeild.

Á grundvelli skýrslu Frost & Sullivan, um stuðningstækja-

markaðarinn, frá árinu 2003 gerir Össur ráð fyrir að sá 

hluti markaðarins fyrir stuðningstæki, sem eru ekki grædd 

inn í líkamann (non-invasive), sé um það bil 1,5 milljarðar 

Bandaríkjadala. Í Evrópu er markaðurinn tiltölulega marg-

skiptur þar sem fjöldamargir söluaðilar eru orðnir fastir í 

sessi og einbeita sér að svæðisbundnum mörkuðum, sem 

gerir erlendum keppinautum erfiðara fyrir að ná markaðs-

hlutdeild á þessum svæðum. Fáeinir rótgrónir evrópskir 

söluaðilar eru samt sem áður ráðandi á heildarmarkaðn-

um. Þetta eru fyrst og fremst fyrirtækin Otto Bock, Bauerf-

eind, Medi og franska fyrirtækið Thusane. Fyrirtækið dj 

Orthopedics, sem er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum, 

er eina fyrirtækið utan Evrópu sem hefur náð fótfestu á 

evrópska markaðnum. 

Endurhæfingar-
markaðurinn

Sala 
(2002)

Áætluð 
sala  
2009

 
Árlegur 
meðalvöxtur 
(2002-2009)

Spelkur til nota eftir aðgerðir $ 48.1 milljónir

$ 61.7 milljónir

$ 205.7 milljónir

$ 210.6 milljónir

$ 22 milljónir

$ 52.1 milljónir 

$ 85.3 milljónir

$ 59 milljónir

 $ 124.5 milljónir

$ 253 milljónir 

$ 232.4 milljónir

$ 58.6 milljónir 

$ 122.7 milljónir     

$ 102.1 milljónir 

3%

10.6%

3%

1.4%

15%

13%

2.6%

Slitgigtarspelkur

Hnjá- og mjúkspelkur

Ökklaspelkur og stuðningur

Verkja- og bólgumeðferðir

Kuldameðferð

Gifsspelkur

Heimild: Frost & Sullivan, 2003

Þróun stærstu vöruflokka spelkna 
og stuðningsvara í Bandaríkjunum:
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Fjárfestingar
Hinn 28. júlí 2005 tilkynnti Össur undirritun samnings 

um kaup á bandaríska stuðningstækjafyrirtækinu Royce 

Medical Holdings Inc. að andvirði 216 milljóna dollara. 

Royce Medical er með breiða vörulínu af spelkum og öðr-

um stuðningsvörum. Í byrjun júlí keypti Össur ástralska 

dreifingarfyrirtækið Advanced Prosthetic Components og 

styrkti þannig stöðu sína í Ástralíu og Asíu.

Hinn 1. desember 2005 keypti Össur breska stuðnings-

tækjafyrirtækið Innovative Medical Products Holdings Ltd. 

(IMP) fyrir 18,5 milljónir dollara. IMP er framleiðslu-, sölu- 

og dreifingarfyrirtæki á stuðningstækjamarkaðnum og er 

stærsta sölu- og dreifingarfyrirtæki á sínu sviði í Bretlandi. 

Í lok árs keypti Össur sænska fyrirtækið GBM Medical sem 

dreifir stuðningstækjum.

Hvati til fjárfestinga
Á síðustu árum hefur Össur látið verulega til sína taka á al-

þjóðlegum stoðtækjamarkaði sem talið er að velti um það 

bil 500 milljónum Bandaríkjadala. Markmið Össurar er að 

vera forystufyrirtæki á stuðnings- og stoðtækjamarkaðn-

um, sérhæft í stoðtækjum og spelkum og stuðningsvörum. 

Snemma árs 2003 hóf fyrirtækið að sækja inn á stuðnings-

tækjamarkaðinn með því að hefja eigin framleiðslu slíkra 

tækja. Með þessu skrefi jókst markaðsumhverfi Össurar 

um 1500 milljónir Bandaríkjadala. Til að hraða sókn fyrir-

tækisins inn á þetta svið keypti Össur Generation II Group 

Inc. í október 2003. Kaupin á Royce Medical og IMP eru 

enn einn áfanginn í þeirri fyrirætlan Össurar að verða for-

ystufyrirtæki í stuðningstækjaiðnaðinum. Þessi kaup eru í 

samræmi við heildarstefnu Össurar og metnað þess að 

komast í fremstu röð með því að sérhæfa sig í stoðtækj-

um, spelkum og öðrum stuðningsvörum. 

1971 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pi Medical AB.
Dreifiaðili fyrir stoðtæki. Kaupverð $2.8 milljónir

Karlsson & Bergström AB.
Dreifiaðili fyrir stoðtæki. Kaupverð $3 milljónir

Century XXII Innovation, Inc.
Hannar og framleiðir gervihné. Kaupverð $31 milljón

ÖSSUR HF.
Stoðtækjaverkstæði

Flex Foot, Inc.
Hannar og framleiðir gervifætur. Kaupverð $72 milljónir

Generation II Group, Inc.
Hannar og framleiðir hnjáspelkur. Kaupverð $31 milljón

Linea Orthopedics AB.
Framleiðandi að útlitslausnum fyrir hendur. Kaupverð $ 700 þúsund

Ossur Asia Pacific.
Dreifiaðili fyrir stoðtæki. Kaupverð $1,2 milljónir

Innovation Sports, Inc.
Hannar og framleiðir spelkur. Kaupverð $38,5 milljónir.

GBM Medical AB.
Dreifiaðili fyrir spelkur og stuðningstæki.Kaupverð $ 1,9 milljónir

Royce Medical, Inc.
Hannar  og framleiðir spelkur og stuðningsvörur. Kaupverð $216 milljónir

Innovative Medical Products, Ltd.
Hannar, framleiðir og dreifir spelkum og stuðningsvörurm. Kaupverð $18,5 milljónir

Fyrirtækjakaup

Ávinningur af fyrirtækjakaupunum

 Flýtir fyrir því markmiði Össurar að verða meðal stærstu fyrirtækja í stuðningstækjaiðnaði
 Auknir sölumöguleikar á framleiðsluvörum Össurar í gegnum dreifingarkerfi Royce Medical í Norður-Ameríku
 Auknir sölumöguleikar á framleiðsluvörum Royce Medical í gegnum dreifingarkerfi Össurar í Evrópu
 Aukin framleiðsluþekking á stuðningstækjamarkaðnum
 Auknir möguleikar Össurar til að hagnýta sér framleiðsluhagkvæmni Royce Medical og þekkingu að því er varðar  
 úthýsingu framleiðslu
 IMP veitir Össuri hlutdeild í sterku sölukerfi á Bretlandseyjum
 Eykur væntingar til betri skilvirkni í starfsemi fyrirtækisins og aukinna samlegðaráhrifa
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Framtíðarsýn okkar
Framfarir í tækni og hæfni til að bæta líf fólks veitir okk-
ur innblástur til að treysta samstarf okkar við sérfræðinga 
ásamt því að hanna nýbreytileg bæklunartæki og þjónustu-
þætti sem gera fólki kleift að njóta sín til fulls.

Stefnumið okkar
Stefnumið Össurar felast í því að hanna tæknilegar gæða-
lausnir og bæta hreyfanleika. Við nýtum gildi okkar og 
sérstæða þekkingu til að byggja upp varanlegt samstarf. 
Á þann hátt náum við árangri í starfi okkar og látum sýn 
okkar um að fólk njóti sín til fulls verða að veruleika.

Merki okkar
Össur er samstarfsaðili á sviði bæklunartækja er kappkost-
ar að koma fram með vöru- og þjónustunýjungar sem eru 
til þess gerðar að sjúklingar og viðskiptavinir nái hámarks-
árangri.

Að undangengnum viðræðum við fjölmarga viðskiptavini, 
sérfræðinga og þá sem nota vörur okkar, höfum við ákveð-
ið með hvaða hætti við kynnum vörumerki Össurar. Það á 
að sýna fram á trúfestu okkar í samstarfi á sviði viðskipta 
og vísinda, ásamt nýsköpun og sérfræðilegri hönnun.

Rannsóknir hafa gefið til kynna að það gefi besta raun að 
halda sig við eitt vörumerki og við höfum komist að þeirri 
niðurstöðu að sameinast undir merki Össurar. Nú munu 
fyrirtæki sem sameinast okkur hægfara skipta yfir í vöru-
merki Össurar á 12-18 mánuðum. 

Gildi fyrirtækis okkar eru einnig mikilvæg fyrir sameinað 
vörumerki. Heiðarleiki, hagsýni og hugrekki eru gildi sem 
við höfum í hávegum og spegla fyrir sitt leyti hver við erum 
og með hverjum við störfum.

Merki Össurar



13

Starfsemi
Össur er alþjóðlegt stoð- og stuðningstækjafyrirtæki með 

forystu í þróun, framleiðslu, dreifingu, sölu og markaðs-

setningu á spelkum, stuðningsvörum og stoðtækjum. Sem 

frumkvöðull er fyrirtækið margverðlaunað fyrir hönnun á 

þessu sviði – þar á meðal fyrir þróun á sviði lífverkfræðilegr-

ar hönnunar. Össur er í samstarfi við fagfólk á heilbrigðis-

sviði sem nýtir sér framleiðslu fyrirtækisins til að ná árangri 

á sviði lækninga og viðskipta. Markmið fyrirtækisins er að 

vera helsti frumkvöðull í nýsköpun á sviði stoð- og stuðning-

stækja og gera fólki kleift að njóta sín til fulls.

Össur stefnir markvisst að því að viðhalda forystu fyrir-

tækisins á stoðtækjamarkaði og að komast í hóp stærstu 

fyrirtækja heims á stuðningstækjamarkaði. Markmiðið er 

að yfirfæra hátæknistig fyrirtækisins og aðra vöruþekkingu 

yfir á stuðningstækjavörur og nýta þannig hina miklu þekk-

ingu, sem hefur skapast innan fyrirtækisins, á breiðara 

sviði. Össur leggur áherslu á að laða til sín hámenntað 

kunnáttufólk í lykilstöður ásamt því að nýta sér aðgang að 

þekkingu sérfræðinga utan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn
Framtíðarsýn Össurar er að vera forystufyrirtæki í stoð- og 

stuðningstækjaiðnaðinum. Í mörg ár hefur Össur verið í 

fremstu röð í hönnun og framleiðslu stoðtækja og stefnir 

að því að ná sama árangri innan stuðningstækjaiðnaðar-

ins. Fyrirtækjakaup Össurar á árinu 2005 færa fyrirtækið 

umtalsvert nær þessu markmiði sínu og munu þau án efa 

styrkja stöðu Össurar sem eins stærsta stuðningstækja-

fyrirtækis á Bandaríkjamarkaði. 

Stefna Össurar er að dafna sakir eigin verðleika og með 

kaupum á útvöldum fyrirtækjum og er markmiðið að árleg-

ur vöxtur verði eftirleiðis um 10% og jafnvel meiri er fram 

líða stundir. Fyrirtækið mun halda áfram að skoða áhuga-

verð tækifæri til að styrkja stöðu sína á stuðnings- og stoð-

tækjamarkaðnum, ásamt því að auka möguleika sína til 

aukinnar hagræðingar í framleiðslustjórnun og sölu. 

Innviðir
Höfuðstöðvar Össurar eru á Íslandi. Össur rekur sextán 

dótturfélög í sjö löndum. Í Bandaríkjunum rekur fyrirtækið 

Össur Engineering Inc., Össur North America Inc., Össur 

Generation II USA Inc., Innovation Sports Inc. og Royce 

Medical Inc. í Kaliforníu og New Jersey. Í Evrópu rekur 

fyrirtækið Ossur Nordic AB í Svíþjóð, Össur Europe BV í 

Hollandi og Innovative Medical Products Ltd. í Bretlandi; í 

Kanada er Össur Generation II Orthotics Inc., og í Ástralíu 

Össur Asia Pacific PTY Ltd.

Samkvæmt skipuriti Össurar er fyrirtækinu skipt í fjögur svið: 

fjármálasvið sér um alhliða fjármálastjórnun, framleiðslu-

svið ber ábyrgð á framleiðslu og birgðastýringu, sölu- og 

markaðssvið stýrir markaðsmálum og söluskrifstofum og 

rannsókna- og þróunarsvið sem ber ábyrgð á gæðastjórnun, 

vöruþróun og vörustjórnun fyrir nýjar vörur. 

Vegna breytinga sem hafa orðið á félaginu voru gerðar 

breytingar á framkvæmdastjórn í febrúar 2006 þar sem 

framkvæmdastjórar Össur North America og Össur Eur-

ope bættust í hóp framkvæmdastjórnar. 

Framkvæmdastjórn fyrirtækisins er með aðsetur á Íslandi, 

sem og mestur hluti þróunarsviðsins auk þess sem stór hluti 

framleiðslunnar og öll fjármálastjórn fer fram hérlendis. 

Framleiðsla og samsetning á vörum samstæðunnar fer 

fram á sjö stöðum. Framleiðsla á stoðtækjum fer fram 

hjá Össur North America Inc. í Aliso Viejo, Kaliforníu, 

sem setur saman gervifætur, hjá Össur Engineering, Inc. 

í Albion, Michigan, sem framleiðir hnjáliði, og hjá Össuri 

hf. á Íslandi, sem framleiðir hulsur, gervifætur og íhluti. 

Stuðningstæki eru framleidd hjá Össuri hf. á Íslandi, Gen-

eration II í Vancouver í Kanada, Generation II í Seattle í 

Bandaríkjunum og Innovation Sports í Bandaríkjunum. 

Royce Medical sér um hluta framleiðslunnar í Camarillo í 

Kaliforníu. Hálskragar eru framleiddir í New Jersey en svo 

til öll önnur framleiðsla Royce Medical fer fram í Asíu.

Sex fyrirtæki sjá um svæðisbundna markaðssetningu, sölu, 

dreifingu og þjónustu: Ossur North America Inc. í Kaliforníu, 

Generation II Inc. í Kanada, Ossur Europe BV sér um Mið- og 

Suður Evrópu, IMP Ltd. sinnir Bretlandi, Ossur Nordic AB sér 

um Skandinavíu og Eystrasaltslöndin og Ossur Asia Pacific 

PTY Ltd sér um markaðssetningu í Ástralíu og Asíu.

Markmið fyrirtækisins 
fyrir árslok 2010
 

 Að auka sölu félagsins í 750
 milljónir Bandaríkjadala 

 Að tryggja arðsemi í rekstri með 23% 
 EBITDA-hlutfalli

Stjórn

Forstjóri

Sölu- og markaðssvið  

Framleiðslusvið

Þróunarsvið

Fjármálasvið

Skipurit
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Sala og markaðssetning
Heildarsala Össurar árið 2005 var 161 milljón Bandaríkja-

dala. Sölu- og markaðssvið skiptist í fimm sölufyrirtæki 

innan fyrirtækjasamsteypu Össurar og sinnir hvert þeirra 

ákveðnu svæði. Við kaupin á Royce Medical og Innovation 

Sports mun norður-ameríski markaðurinn verða enn stær-

ri hluti í heildarsölu samstæðunnar. 

Össur North America
Stærsti markaður fyrirtækisins er í Norður-Ameríku. Árið 

2005 stóð Norður-Ameríka undir um það bil 59% af heild-

arsölu Össurar. Dreifingarkerfi bæði Royce Medical og 

Innovation Sports eru frábrugðin dreifingarkerfi Össurar 

og hafa að mestu leyti annan viðskiptamannahóp en Öss-

ur hafði áður. Höfuðstöðvar fyrirtækisins í Norður-Ame-

ríku, Ossur North America, eru í Kaliforníu. Skrifstofan þar 

hefur umsjón með sölu, markaðssetningu, dreifingu, sam-

setningu vörunnar og þjónustu við viðskiptavini.

Dreifing í Norður-Ameríku fer einnig í gegnum SPS (Sout-

hern Prosthetic Supply) sem er eitt stærsta dreifingarfyrir-

tækið í Bandaríkjunum. Einnig hefur Össur gert samning 

við Hanger Orthopaedic Group um sölu á vörum Össur-

ar á Hanger-verkstæðunum, en Hanger er stærsta keðja 

stuðnings- og stoðtækjaverkstæða í Bandaríkjunum.

Össur Europe
Árið 2005 stóð Ossur Europe undir 23% af allri sölu Öss-

urar. Össur Europe er söluskrifstofa sem þjónustar Mið- 

og Vestur-Evrópu. Stærstu markaðssvæðin eru Bretland, 

Þýskaland og Frakkland. Með því að hagnýta dreifingarkerfi 

sitt í Evrópu fær Össur tækifæri til að auka sölu á spelkum 

og stuðningsvörum. Starfsemin í Evrópu einkennist af því 

að þurfa að taka tillit til mismunandi endurgreiðslukerfa 

og heilbrigðisþjónustu í 13 löndum. Á Evrópumarkaði eins 

og öðrum mörkuðum Össurar er aukin krafa frá heilbrigð-

isyfirvöldum og tryggingafélögum um meiri hagræðingu 

og hagkvæmni í vöruframboði og þjónustu. Össur hefur 

brugðist við þessum mikla þrýstingi með því að þróa við-

skiptatæki á borð við O&P Business Solutions fyrir stuðn-

ings- og stoðtækjaverkstæði, en slíkar viðskiptalausnir gefa 

viðskiptavinum færi á að hafa betri stjórn á viðskiptum 

sínum. 

Össur Nordic
Höfuðstöðvar Össur Nordic AB eru í Uppsölum í Svíþjóð. 

Á árinu 2005 stóð Össur Nordic undir 11% af heildarsölu 

Össurar. Söluumdæmi Össur Nordic AB tekur til Skandin-

avíu, Eystrasaltslandanna og Póllands. Markaðsstaða Öss-

urar er sterk hvað stoðtæki varðar og því eru vaxtaráætlanir 

fyrirtækisins á stoðtækjamarkaðnum lægri á Norðurlönd-

unum en í öðrum heimshlutum þar sem fyrirtækið er með 

starfsemi. Vegna sterkrar stöðu sinnar á Norðurlöndum 

álítur fyrirtækið sig geta aukið sölu á spelkum og öðrum 

stuðningstækjum með því að nýta sér núverandi dreifing-

arkerfi Össurar og dreifingarkerfi GBM Medical. Stærstu 

markaðirnir eru Svíþjóð og Noregur. Í desember keypti 

Össur Nordic dreifingarfyrirtækið GBM Medical í Svíþjóð.

Össur International
Hinn 1. júlí 2005 keypti Össur fyrrum dreifiaðilia fyrirtæk-

is-ins í Ástralíu og opnaði nýja söluskrifstofu, Össur Asia 

Pacific. Hún hefur aðsetur í Sydney í Ástralíu. Össur Asia 

Pacific er hluti af alþjóðlegri söludeild Össurar og verður 

bakhjarl starfseminnar í Japan og Kína ásamt því að bera 

ábyrgð á viðskiptaþróun í Kóreu, Taívan og átta öðrum 

löndum í Asíu. Össur Asia Pacific selur bæði beint til stoð- 

og stuðningstækjaverkstæða og gegnum dreifingaraðila. 

Árið 2005 stóð alþjóðlega söludeildin undir 7% af heild-

arsölu Össurar.

Heilbrigðisstéttir í Bandaríkjunum
 fjöldi

Bæklunarlæknar 20,000+

Gigtarlæknar 3,000+

Sjúkraþjálfarar 45,000+

Stoðtækjafræðingar 3,000+

Íþróttaþjálfarar 32,000+

Fótaaðgerðafræðingar 14,000+

alls 117,000

GigtarlæknarStoðtækjaverkstæði Sjúkraþjálfarar

Dreifiaðilar

Sérmerkingar

Sjúkrahús

Íþróttafræðingar BæklunarlæknarFótaaðgerða-
fræðingar

Söluleiðir Össurar í Bandaríkjunum
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Framleiðslan
Markmið Össurar er að ná stöðugt betri skilvirkni og 

heildarstefnumið fyrirtækisins eru meðal annars að verða í 

forystu um hagkvæmni innan stoð- og stuðningstækjaiðn-

aðarins. 

Á árinu jókst framleiðslugeta Össurar samfara aukningu í 

sölu. Aukin áhersla hefur verið lögð á hagkvæmni, sveigj-

anleika og viðbragðsflýti. Ný framleiðslukerfi auðvelda 

birgðastýringu sem skilar sér í gæðum og afhendingar-

getu.

Stærsta framleiðslueining Össurar á stoðtækjum er á 

Íslandi. Framleiðsla á gervihnjám fer fram í Bandaríkjun-

um, en framleiðsla á spelkum og stuðningsvörum fer að 

mestu fram í Norður-Ameríku og Asíu.

Til að ná fram frekari hagræðingu í framleiðslu hefur Royce 

Medical þróað framleiðsluferli sem felst í því að úthýsa 

framleiðsluna. Síðan árið 1982 hefur Royce Medical úthýst 

vöruframleiðslu sína í Asíu og var meðal fyrstu fyrirtækja 

í stuðningstækjaiðnaðinum til að úthýsa framleiðslu sína 

til Kína. 

Í gegnum Royce Medical hefur Össur öðlast samkeppnis-

hæfni sem felst í framleiðsluhagkvæmni og Össur stefnir 

að því að nýta þennan ávinning til eflingar fyrirtækisins á 

öðrum sviðum. Fyrirtækið telur að með því að sameina 

nútímalega rannsókna- og þróunarstarfsemi, hagstæðan 

framleiðslukostnað og skilvirkt söluteymi verði fyrirtækið 

afar vel samkeppnishæft á næstu árum.

Þjónustukönnun
Þriðja árið í röð hefur Gallup gert könnun meðal viðskipta-

vina Össurar í Bandaríkjunum, Þýskalandi og á Norður-

löndunum. Markmið könnunarinnar er að meta ánægju 

viðskiptavina Össurar með vörur og þjónustu fyrirtækis-

ins, auk þess að gera samanburð á vörum og þjónustu 

helstu samkeppnisaðila. Niðurstöður könnunarinnar eru 

mjög ánægjulegar fyrir starfsmenn fyrirtækisins og fær 

Össur fyrirtaks meðmæli frá viðskiptavinum hvað varðar 

gæði, framkomu starfsmanna og afhendingaröryggi.

Gæði framleiðsluvara Afhendingaröryggi
Hvorki... né

0,8% Hvorki ... né
9,4%Frekar góð

25,7%

Mjög góð
73,5%

Mjög gott
51%

Frekar gott
37%

Hægt
2,6%

Niðurstöður þjónustukönnunar Gallup í Bandaríkjunum, 

Þýskalandi og á Norðurlöndum 2005.
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Starfsstöðvar

ÍSLAND, REYKJAVIK  - ÖSSUR
Höfuðstöðvar,sala, framleiðsla og 
rannsóknir og þróun

SEATTLE - ÖSSUR
Framleiðsla, rannsóknir 
og þróun

KANADA, VANCOUVER - ÖSSUR
Sala, framleiðsla, dreifing og þjónusta

SVÍÞJÓÐ, UPPSALIR - ÖSSUR
Sala, markaðssetning, dreifing 
og þjónusta

BANDARÍKIN, KALIFORNÍA
Innovation Sports

BANDARÍKIN, MICHIGAN - ÖSSUR
Framleiðsla

HOLLAND, EINDHOVEN - ÖSSUR
Sala, markaðssetning, dreifing og þjónusta

EYfiÓR BENDER
ÖSSUR NORTH AMERICA INC.
Eyþór Bender (1965), framkvæmdastjóri Össur North Americ a, 
hefur starfað hjá Össuri hf. frá árinu 1995, m.a. sem framkvæmda-
stjóri hjá Össuri í Lúxemborg, og sem framkvæmdastjóri sölu- og 
markaðssviðs Össurar hf. Eyþór er með meistaragráðu í rekstrar-
hagfræði frá Háskólanum í Tübingen í Þýskalandi og starfaði hjá 
Hewlett Packard í Evrópu í 6 ár áður en hann hóf störf hjá Össuri.

ÓLAFUR GYLFASON
ÖSSUR EUROPE B.V.
Ólafur Gylfason (1969), framkvæmdastjóri Össur Europe. Ólafur 
hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 1997. Hann starfaði fyrst sem 
sölustjóri alþjóðamarkaða en síðar sem sölu- og markaðsstjóri 
Össur Europe. Ólafur hefur BS-gráðu í rekstrarhagfræði frá Við-
skiptaháskólanum á Bifröst og meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum 
frá Háskólanum í Álabor g.

YVONNE MEYER
ÖSSUR NORDIC AB
Yvonne Meyer (1946), framkvæmdastjóri Össur Nordic AB, hefur 
starfað í stoðtækjaiðnaðinum frá 1971. Hún var framkvæmdastjóri 
Pi Medical frá 1998 til ársins 2000 þegar Össur keypti fyrirtækið. 
Yvonne hefur meistara gráðu í tungumálum, en hún hefur einnig 
stundað nám í hagfræði við Háskólann í Uppsölum.

KOLBEINN BJÖRNSSON
ALÞJÓÐASÖLU- OG MARKAÐSDEILD
Kolbeinn Björnsson (1970), hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 
1999. Hann byrjaði að vinna í alþjóðasölu- og markaðsdeildinni 
sem hann hefur séð um síðan. Kolbeinn er menntað ur í Þýskal-
andi og Japan, með meistaragráðu í rekstrarhagfræði frá Univers-
ity of Mannheim og japönsku (Japanese Studies) frá Hitotsubashi 
University í Tókýó.

BANDARÍKIN, KALIFORNÍA - ÖSSUR
Sala, markaðssetning, samsetning,
dreifing og þjónusta

BANDARÍKIN, KALIFORNÍA - ROYCE M 
Sala, framleiðsla, dreifing, þjónusta,
rannsóknir og þróun

BRETLAND - IMP HOLDINGS
Sala, dreifing og framleiðslaBANDARÍKIN, NEW JERSEY - ROYCE M 

Sala, framleiðsla, dreifing og þjónusta

ÁSTRALÍA, SIDNEY - ÖSSUR
Sala og þjónusta
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Rannsóknar- og þróunarstarf 
Markmið Össurar er að vera frumkvöðull í nýsköpun í há-

gæða stoð- og stuðningstækjaframleiðslu og þjónustu. 

Rannsóknar- og þróunarstarf hefur ávallt verið talið lykill 

að framtíðarvelgengni og fyrirtækið stefnir markvisst að 

því að viðhalda forystu sinni á tæknisviðinu með fjárfest-

ingu í rannsóknum og þróun. Árið 2005 nam fjárfesting 

Össurar í rannsóknar- og þróunarstarfi 7,7% af heildar-

tekjum fyrirtækisins og er það í samræmi við stefnu þess 

að verja 6–8% tekna til rannsóknar- og þróunarvinnu á ári 

hverju. 

Framfarirnar á sviði stoðtækni á síðustu áratugum eru gíf-

urlegar. Össuri hefur tekist að þróa stoðtæki sem eru ekki 

aðeins hjálpartæki til að gera lífið bærilegra, heldur lausnir 

sem miða að því að uppræta takmarkanir, auka hreyfan-

leika og bæta lífsgæði þeirra sem stoðtækin nota. 

Áframhaldandi þátttaka Össurar í rannsóknarverkefnum í 

samvinnu við háskóla og rannsóknarstofnanir er liður í að 

viðhalda frumkvæði fyrirtækisins í nýsköpun. Stöðug fram-

þróun fyrirtækisins ásamt því að láta hvergi deigan síga í 

þróunar- og rannsóknarstarfi tryggir þá fyrirætlan okkar að 

vera í fararbroddi í nýsköpun á sviði framleiðslu stoð- og 

stuðningstækja.

Vinna við rannsóknir og þróun beinist sem fyrr að því að 

skapa fyrirtækinu forskot með nýsköpunarvinnu á eftirtöld-

um sviðum sem skilgreind eru sem sérsvið fyrirtækisins: sil-

íkon-efnablöndur, koltrefjasamsetningar, nákvæmnisrenni-

smíði og rafeindavélfræði, sem er byggð á vélaverkfræði, 

rafeindatækni og tölvuforritun. Sérþekkingin á þessum 

sviðum, sem safnast hefur með margra ára rannsóknar- og 

þróunarvinnu á sviði stoðtækjafræði, hefur verið notuð til 

þess að auka viðskiptatækifæri fyrirtækisins meðal annars 

á sviði stuðningstækja og sáraumbúða. 

Markmið Össurar er að tryggja innri vöxt fyrirtækisins með 

því að koma fram með nýjar vörur á sínu sviði. Þróunar- 

og rannsóknarvinna, sem á sér stað innan fyrirtækisins, 

ásamt þróunarsamvinnu með þriðja aðila hefur borið 

góðan ávöxt í því sambandi. Afrakstur eins þessara sam-

vinnuverkefna er Rheo Knee® sem varð til í samvinnu 

verkfræðingateymis Össurar og sérfræðinga við rannsókn-

arstofu dr. Hugh Herr við Tækniháskólann í Massachu-

setts (MIT). Rheo Knee hefur vakið verðskuldaða athygli 

fyrir hina nýju tækni sem það styðst við og fjallað var um 

það í Fortune Magazine í grein sem nefndist „25 Best 

Products of the Year“ og í forsíðugrein Time Magazine, 

„Most Amazing Inventions of 2004“. Á síðasta ári undir-

ritaði fyrirtækið samstarfssamning við hið kanadíska rann-

sóknarfyrirtæki Victhom Human Bionics um þróun nýrrar 

lífverkfræðilegrar vörulínu. Victhom og þróunar- og rann-

sóknarsvið Össurar munu þróa nokkrar nýjar vörutegundir 

samkvæmt fyrirfram ákveðinni áætlun. 

Fjárfesting í  rannsóknum og þróun
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Framfarir sem hafa átt sér 
stað í soðtækjum síðastlið-
inn áratug hafa verið miklar. 
Össur hefur hannað fjölda 
stoðtækja sem ekki einungis 
koma í staðinn fyrir þann út-
lim sem vantar heldur hjálp-
að notendum að ná auknum 
árangri og betri frammistöðu 
og þannig aukið gildi lífsins 
fyrir notendur.

HÖNNUNARFERLI

Upphaf verkefnis

Verkefni samþykkt

Forkönnun

Markaðs- og
viðskiptaáætlun

Hönnun / Þróun
Prófun / Markaðsstarf

Framleiðsla

Lok / Framleiðsla

Lokarýni

Markaðssetning og eftirfylgni

Eftirfylgni

Þrep 1 Hlið 1 Þrep 2 Hlið 2 Þrep 3 Hlið 3 Þrep 4 Hlið 4 Þrep 5 Hlið 5

Fjöldi einkaleyfa og einkaleyfaumsókna, sem fylla hugverka-

safn Össurar, er áreiðanlegur mælikvarði á þá áherslu sem 

fyrirtækið leggur á fjárfestingu í rannsóknar- og þróunar-

vinnu. Í lok ársins 2005 voru í safninu 160 bandarísk einka-

leyfi og 97 umsóknir um bandarísk einkaleyfi, en af þeim 

leiða mörg alþjóðleg einkaleyfi. Meðallíftími einkaleyfa hjá 

Össuri er um 10 ár. Einkaleyfi Royce Medical eru 44 og til-

heyra þau hugverkasafni Össurar, en 90% af framleiðslu-

vörum Royce Medical eru þróuð innan fyrirtækisins sem 

hefur á þeim einkaleyfi.

Þróunarvinna nýrrar vöru fer fram í fimm þrepum. Á fyrsta 

þrepi er hugmyndavinnan en á öðru þrepi er lögð áhersla 

á að skoða viðskiptagildi hugmyndarinnar og meta mögu-

leika vörunnar á markaði. Hönnun vörunnar fer fram á 

þriðja þrepi ásamt prófunum, sem og markaðsáætlun fyrir 

hina nýju vöru. Fjórða þrepið tekur til framleiðslu vörunnar 

en fimmta þrepið sinnir markaðssetningu og eftirfylgni. 

Nýjar framleiðsluvörur verða að uppfylla ákveðin skilyrði 

til þess að flytjast af einu þrepi á það næsta. Með því að 

skipuleggja hönnunarferlið á þennan máta tryggir Össur 

að hin nýja vara sé söluvænleg.

Í hönnunarferlinu verða vörurnar að uppfylla fyrirfram 

ákveðin viðmið. Með því að nota þetta ferli er gengið úr 

skugga um að þörf sé fyrir vöruna á markaðnum. Hvort 

sem ferlið er notað innanhúss eða með samstarfsaðilum 

hefur það reynst árangursríkur og gegnsær mælikvarði og 

gerir Össuri kleift að framleiða vörur sem svara þörfum 

markaðarins.
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Helstu vörulínur Össurar eru stoðtæki, spelkur og 

stuðningsvörur ásamt ýmiss konar sérhæfðri þjón-

ustu sem fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum á 

stuðningstækjamarkaðnum.

Vöruflokkar

Stuðningstæki Stoðtæki

Lífverkfræði
 Rheo Knee
 Power Knee
 Proprio Foot
Mekanísk hné
 Rheo Knee
 Power Knee
 Total Knee
 Mauch
Fætur og ökklar 
 Proprio Foot 
 Flex-Foot
 Fótahlífar og útlitslausnir

Hulsur
 Iceross
 Icex
Lásar
 Icelock
 Íhlutir

Spelkur og stuðningur
ökklar og fætur
 Ökklaspelkur
 Active Walkers
 Stuttar gönguspelkur
 AFO ökklaspelkur
 Innlegg
Efri líkamshlutar 
 Fatlar
 Olnbogaspelkur
 Úlnliðsspelkur
 Fingurspelkur
GIFS- OG PLASTSPELKUR 
 Límband
 Spelkur
 Aukahlutir

Hné
 Gigtarspelkur
 Liðbandaspelkur
 Endurhæfingarspelkur
 Spelkur fyrir hné og lærlegg
 Barnaspelkur
 Spelkur fyrir íþróttameiðsl
 Teygjubindi og hólkar

Háls og hryggur 
 Miami J 
 Hálskragar
 Cervical Collars
 Philly-hálskragar
 Bakspelkur
 Level 1 Trauma
 Pediatric

Sérhæfð 
þjónusta

Ossur Academy
Ossur Business 
Solutions 
Empower
DME PRO

Össur framleiðir vörur sem 
eru þægilegar og eiga að veita 
öryggi, vera mjúkar og hen-
tugar í notkun.

HELSTU VÖRUR ÖSSURAR

Spelkur og stuðningstæki

Ökklar Hné Hulsur Lásar & 
íhlutir

Ökkla-
spelkur

Hnjáspelkur Stuðningur 
við efri útlimi

Gifs og 
plastspelkur

Háls- og 
hryggjarspelkur

Stoðtæki

Fyrir fyrirtækjakaup 2005

Eftir Fyrirtækjakaup 2005

Vörulínur Össurar
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Stoðtæki 
Áralöng reynsla af efnatækni og framsækinni hönnun hef-

ur skipað Össuri í fremstu röð í þróun stoðtækja sem bæði 

endast og virka vel. Stoðtækin, sem fyrirtækið framleiðir, 

bera vott um einlægan vilja til að þjóna þeim sem misst 

hafa útlim, fagfólki á þessu sviði og stoðtækjaiðnaðinum í 

heild. Í stoðtækjalínu Össurar er að finna allar gerðir bestu 

íhluta í stoðtæki á ganglimi. Það er sammerkt með öllum 

þessum tækjum að þau taka mið af því að hver og einn 

notandi hefur sínar sérstöku þarfir. 

Fætur: Einstök hönnun Flex-Foot®-gerviökkla ásamt mikl-

um styrk og sveigjanleika koltrefja gerir að verkum að þeir 

sem misst hafa fót geta nú þjálfað með sér göngulag sem 

engin leið er að greina frá eðlilegu göngulagi. Auk þess hafa 

fatlaðir íþróttamenn sem nota Flex-Foot-ökkla slegið mörg 

heimsmet og náð árangri sambærilegum við árangur ófatl-

aðra íþróttamanna á heimsmælikvarða. Flex-Foot-vörulín-

an byggist á framsæknu þróunar- og rannsóknarstarfi sem 

fram fer innan fyrirtækisins og lýtur einkaleyfisvernd. 

Það sem fyrst og fremst einkennir framleiðslu Össurar á 

koltrefjablöndum er sjálfvirkni, nýjasta tækni og nútíma-

legt og sveigjanlegt framleiðsluferli sem leiðir til aukinna 

gæða, lægri kostnaðar og sveigjanleika í rannsóknar- og 

þróunarvinnu. Nákvæmar verklagsreglur við prófanir, sem 

fara fram hjá Össuri, tryggja nauðsynlega endingu vörunn-

ar, öryggi notandans og þekkingu á kostum og eiginleikum 

vörunnar.

Hné: Tvö þekktustu nöfnin á sviði stoðtækja tilheyra hnjá-

lausnum Össurar. Mauch® og Total Knee® eru gervihné 

sem bæði hafa fest sig í sessi meðal sérfræðinga og not-

enda. Það sem er einstakt við Total Knee er læsingarbúnað-

urinn sem kemur í veg fyrir að hnéð kikni þegar fóturinn 

er í beinni stöðu. Fjölmiðja hönnun þess líkir eftir eðlilegri 

hnjáhreyfingu og stillanlegur „stöðusveigjustuðarinn“ 

virkar eins og höggdeyfir sem líkist sveigjunni í manns-

hnénu þegar gengið er eða hlaupið. Nútímaleg hönnun 

á vökvaknúnu kerfunum frá Mauch gerir þeim sem misst 

hafa útlim fært að komast um með minna erfiði, auk þess 

að hafa betri stjórn í mismunandi færð og við íþróttaiðk-

un. Hvort sem verið er að hlaupa á hefðbundinn hátt, eða 

ganga niður stiga, gefur Mauch færi á jöfnu og eðlilegu 

hlaupa- og göngulagi og afar miklum sveigjanleika fyrir þá 

sem lifa athafnasömu lífi. 

Hulsur: Iceross®-hulsur eru gerðar úr sérstökum silíkon-

blöndum sem ætlað er að tryggja hámarksöryggi, endingu 

og þægindi. Silíkon er meðal þeirra efna sem hvarftregust 

eru við lífræn efni og er það því kjörið til ýmissa læknis-

fræðilegra nota. Silíkonblöndur Össurar eru sérstaklega 

gerðar til þess að veita nákvæmlega þá mýkt og þann 

styrkleika sem hæfir hverjum notanda. Hönnun Iceross-

hulsunnar stuðlar að stöðugleika í mjúkvefjum, heldur 

teygju húðarinnar í lágmarki og örvar blóðrásina til að 

auka þægindi við notkun. 

Rheo Knee® Flex-Foot®Axia

Iceross®

Dermo Seal-in



24

Lífverkfræði
næsta og eitthvert mikilvægasta skrefið í þá átt að hjálpa 

fólki að njóta sín til fulls.

Rheo Knee®-gervihnéð lagar sig sjálfkrafa að göngulagi 

hvers einstaklings því það nemur stöðugt nýjar upplýsing-

ar og batnar þannig með tímanum. Notendur eru fljótir að 

uppgötva hve örugglega þeir geta gengið á hvaða hraða 

sem er og hvar sem er, hvort heldur til fjalla eða í fjöru. 

Hnéð er fært um að skilgreina göngulag notandans og 

veita hæfilega mótstöðu í hverju skrefi þar sem það nem-

ur hnjástöðuna og þungann, sem lagður er á það, 1000 

sinnum á sekúndu. 

Power Knee™-gervihnéð frá Össuri er fyrsta rafdrifna gerv-

ihnéð í heimi.

Næsta skref Össurar í lífverkfræði, Power Knee-gervihnéð, 

mun bjóða upp á áður óþekkta virkni. Með þessu mótor-

drifna stoðtæki, þar sem mótorinn kemur í stað vöðvaafls, 

öðlast þeir sem misst hafa fót ofan við hné nýja möguleika 

sem ekki eru fyrir hendi í þeim stoðtækjum sem nú eru 

til. Hnéð er afrakstur þróunarsamvinnu Össurar og kanad-

íska fyrirtækisins Victhom Human Bioninc Inc. Í nóvember 

2005 veitti Popular Science Magazine Power Knee-gervi-

hnénu 2005 Best of What is New-viðurkenninguna á heil-

brigðissviði.

Hugtakið „lífverkfræði“ eða bionics vísar til þess að beitt 

er líffræðilegum lögmálum til að rannsaka og þróa verk-

fræðileg kerfi, einkum rafeindakerfi. Enska orðið bionics 

er samsett úr orðunum bi(o) og (electr)onics. Þegar hug-

takið er notað á sviði stoð- og stuðningstækja er það skýrt 

sem samhæfing rafeindaþátta og/eða vélrænna þátta í 

svokallað „skynrænt stoðtæki“. Því er ætlað að koma í stað 

líffærafræðilegra forma, eða efla lífeðlisfræðileg ferli hjá 

mönnum. 

 

Össur lítur á hið skynræna stoðtæki sem háþróað tæki 

sem nýtir gervigreind – samruna vélrænna þátta og raf-

eindatækni – og saman láta þessir þættir stoðtækið virka 

sem eðlilegan útlim notandans. 

Tækið þarf að endurskapa nákvæmlega þá líftæknilegu 

virkni sem glatast við aflimun. Skynjarar, örgjörvar, hug-

búnaður, gervigreind og rafrænn vélbúnaður – allt hjálpar 

þetta notandanum að öðlast eðlilega tilfinningu og stjórna 

gervilimnum samkvæmt því. Árangurinn er endursköpun 

lífeðlisfræðilegrar virkni í búnaði sem er eðlilegur, traustur, 

þægilegur og hægt er að aðlaga hverjum einstaklingi eins 

og best verður á kosið.

Rheo Knee® er fyrsta tækið sem er afrakstur lífverkfræð-

ibyltingar Össurar í lausnum á stoðtækjasviðinu. Það er 

fyrsta örgjörvastýrða gervihnéð með gervigreind. Það er 
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Spelkur og stuðningur

Þróunarstarf Össurar í spelkum og stuðningstækjum sameinar 
bestu nútímatækni sem völ er á, yfir 30 ára reynslu í hönnun og 
víðfeðma þekkingu í lífaflfræði. Í hönnun og framleiðslu þessar-
ar vörulínu fara saman fyrsta flokks efni og hátæknileg, gæða-
stýrð vinnuferli. 

Gifsspelkur: 
Gifsspelkur hafa verið ein mikilvægasta vörutegund Royce 

Medical. Þær geta komið í staðinn fyrir stuttar fótspelkur 

sem aðallega eru notaðar til að meðhöndla skaða í mjúk-

vefjum, vegna beinbrota og sem eftirmeðferð eftir skurð-

aðgerðir. Snemma á tíunda áratug síðustu aldar kynnti 

fyrirtækið stutta gönguspelku, Equalizer®, til nota á kálfa 

í staðinn fyrir gifsspelkur. Í kjölfarið hefur Royce Medic-

al sett á markað nokkrar nýjar gerðir af Equalizer-göngu-

spelkum, þ. á m. sérstakar gerðir með loftpúðum og enn-

fremur spelkur fyrir sykursýkissjúklinga með fótsár.

Ökklaspelkur: 
Gel Ankle Brace-ökklaspelkurnar frá Royce Medical voru 

fyrstu stífu ökklaspelkurnar með innbyggðu hita- og kald-

nuddi. Úrval ökklaspelkna jókst að mun með stífu Form 

Fit-ökklaspelkunum. Þriðja tegundin af ökklaspelkum fyrir-

tækisins eru mjúkspelkur þar sem utanáliggjandi grind er 

mótuð utan á efni sem andar. Grindin myndar net stuð-

ningspunkta án þess að hamla hreyfigetu notandans.

Næturspelkur: 
Næturspelkur eru ætlaðar til að lina sársauka í hæl vegna 

iljafellsbólgu. Form Fit-tæknin býður upp á mismunandi 

þykka fóðrun og innlegg til að auka þægindi.

Ökkli og fótur: 
Með því að notfæra sér hönnunarþætti og skilvirkni Flex-

Foot-koltrefjatækninnar eru ökklaspelkur Össurar á góðri 

leið með að valda tímamótum í stuðningstækjum fyrir 

ganglimi. Nú er stuðst við þá sömu orkuskilatækni er olli 

straumhvörfum í notagildi fót- og ökklaspelkna.

AFO Dynamic frá Össuri er forsteypt ökklaspelka úr koltr-

efjum. Hún nýtir sér það besta úr Flex-Foot-orkuskilatækn-

inni og býður upp á létta en sterka lausn fyrir fólk með 

ristarlömun eða aðra stoðkerfis- eða taugasjúkdóma. 

Hnjáspelkur: 
Úrval Össurar af hnjáspelkum samanstendur af spelkum 

til nota við liðbandaáverkum, slitgigt og eftir skurðað-

gerðir. Ört vaxandi slitgigt í iðnvæddum löndum er talin 

vera einhver skæðasta heilsufarsógn við lífsgæði nútíma-

mannsins. Þær slitgigtarspelkur á markaðnum sem oftast 

er tilvísað til sjúklinga heyra undir Unloader®-vörulínuna. 

Hún var upphaflega þróuð af hinu framsækna fyrirtæki í 

þróun og framleiðslu hnjáspelkna Generation II Group 

sem Össur festi kaup á árið 2003. 

Ossur AFO LightOssur AFO Dynamic

Unloader Express®3DX™

Air Walker
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Efri hluti líkamans:

Úlnliðsspelkur: 
Í úrvali Royce Medical af úlnliðsspelkum eru Form Fit®- og 

Exolite®-spelkurnar. Einkaleyfisvernduð tæknin sem notuð 

er í Form Fit-spelkunum gerir kleift að sérmóta stuðnings-

púða í einu stykki, með mismunandi þykkt, svo að púðinn 

sé sem þægilegastur, notadrýgstur og endingarbestur. Ex-

olite-spelkan er framleidd með einkaleyfisverndaðri tækni 

sem eykur þægindi og gagnast vel við verkjum og doða í 

úlnliðum. 

Þumalspelkur: 
Þumalspelkur hamla óæskilegri hreyfingu og veita vernd 

á meðan sár eða skaðar á fingri eru að gróa. Með því að 

nýta sér Formfit-tæknina hefur Royce Medical sett á mark-

að sérstaka vörulínu með Form Fit-þumalspelkunum. 

Háls og hryggur: Vörur til framleiðslu gifs- og 
plastspelkna

Bakspelkur : 
Fyrirtækið býður upp á fjórar mismunandi vörulínur fyrir 

stuðning við bak: Thera Back®, Tri Back®, Formfit Back 

Support® og Airform Inflatable Back Support®. Thera 

Back-bakspelkan lagar sig að líkamanum og linar sársauka 

í baki með loftþrýstingi sem jafnframt veitir aukinn stuðn-

ing. Tri Back-bakspelkan er úr blöndu af öndunarneti og 

teygjuefni sem einnig getur veitt nuddörvun ef óskað er. 

Formfit-stuðningsbeltið er framleitt með Formfit-tækninni 

og mótar þrýstipúða fyrir mjóhrygginn sem gefur stöðug-

an og hæfilegan stuðning. Síðast en ekki síst er Airform In-

flatable Back Support sem er stuðningsbelti fyrir mjóhrygg 

og er með loftpúða sem lagar sig að líkamanum og veitir 

stuðning við mjóhrygg og lendar.

Hálskragar: 
Hálskrögum er ætlað að styðja við hálsliði. Þeir eru not-

endavænir, léttir og hagkvæmir í notkun. 

Teygjubindi: 
Techform®-teygjubindið er samsett úr einkaleyfisverndaðri 

hágæðakvoðu og glertrefjaefni, sem er sérstaklega ætlað 

til að búa til spelkumót. Það er auðvelt í notkun fyrir fag-

fólk og helstu kostir þess fyrir sjúklinga er hversu sterkt og 

endingargott það er. 

Spelkur: 
Techform-spelkan er sérhönnuð fyrir hendur og handleggi 

og fæst í tilbúnum einingum sem hægt er að móta í þum-

alspelkur, stuttar armspelkur eða önnur mót.

Einnota vörur: 
Í samræmi við þá stefnu að vera alhliða birgir fyrir stóra við-

skiptaaðila selur fyrirtækið mikið úrval af einnota læknin-

gatækjum, svo sem dauðhreinsaða hanska bæði fyrir rann-

sóknir og skurðstofur ásamt úrvali af skurðstofutækjum 

og verkfærum til notkunar við fótaaðgerðir, þar á meðal 

skurðstofuskæri, sárabindaskæri, skurðhnífa, tangir og 

klemmur. Að auki býður fyrirtækið upp á mikið úrval af 

hefðbundnum sáraumbúðum. Má þar til að mynda nefna 

grisjur og sárabindi.

Mj collar Exform Wrist Palm

Sala eftir mörkuðum

Alþjóðlegir markaðir 7%

Norðurlönd
14 %

Norður Ameríka 
53%

Evrópa
26%

Alþjóðlegir markaðir 7%

Norðurlönd
11 %

Norður Ameríka
59%

Evrópa
23%

2004 2005
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Sérhæfð þjónusta
Össur leggur sig fram um að efla samstarf 
við sérfræðinga í iðnaðinum og leggur jafn-
framt mikla áherslu á virka viðskiptahætti 
og læknisfræðilegan árangur með DME Pro, 
Empower og menntunaráætlununum Jerome 
og Ossur Academy. 

DME
DME er skammstöfun fyrir Durable Medical Equipment 

– með þessum orðum er átt við endingargóð lækninga-

tæki. Meðal viðskiptaaðila Össurar er hraðastur mark-

aðsvöxtur í lækningatækjum. DME-verslanir og -lyfjabúðir 

selja stuðningsvörur og spelkur auk ýmiss konar annarra 

lækningatækja, og meðal þeirra eru súrefni, rúm, hjóla-

stólar, sykursýkismælar, vinnufatnaður fyrir fólk í heilbrigð-

isstéttum o.s.frv. DME-verslanirnar leigja eða selja vörur 

sínar með eða án tilvísunar frá lækni. Í Bandaríkjunum 

eru u.þ.b. 20.000 DME-verslanir og lyfjabúðir sem selja 

stuðningsvörur. Til að mæta þörfinni fyrir skilvirkari og 

hagkvæmari DME-samskipti við viðskiptavini hefur sam-

steypan látið gera gagnvirk umsóknareyðublöð og pönt-

unarlista á internetinu til að einfalda viðskiptamönnum 

sínum endurgreiðslukröfur og viðtöku. Lausnir sem þess-

ar eru einnig til þess fallnar að fjölga endurgreiðslusamn-

ingum við þriðja aðila, verkefnum sem samþykkt er að fari 

í framleiðslu og auka tekjulindir sem tengjast DME-vörum 

og þjónustu. DME Pro býður einnig upp á bókhald í raun-

tíma, greiðslueftirlit og skýrslugerð.

Empower-heilsufarslausnir
Þetta starfssvið tekur til sölu á gæðaprófuðum endurhæf-

ingarferlum, heildrænum æfingakerfum, læknarannsókn-

um og viðskiptaáætlunum fyrir heilbrigðisgeirann. 

Empower SMART™ er hin fyrsta af mörgum áætlunum 

sem kemur frá Empower-Health Care Solutions, en það 

fyrirtæki er alfarið í eigu Össurar. Um er að ræða heildar-

kerfi fyrir gæðamat og prófanir, og spannar allt ferlið, alveg 

frá skoðun fyrir aflimun og samskipti við sjúkling til þeirrar 

skurðtækni sem notuð er, sáraumbúnaðar, endurhæfingar, 

fyrsta gervilimsins og eftirfylgju eftir aðgerðina. Jafnframt 

því að auka árangur og lækka kostnað viðskiptamanna 

kemur þetta kerfi fagfólki einnig að notum við að mæta 

ýmiss konar kröfum lækna um gæðaprófað endurhæfinga-

kerfi. Skammstöfunin SMART merkir Standardized Multi-

diciplinary Amputee Rehabilitation and Training.

Menntun
Markmiðið með menntaáætluninni Ossur Academy er að 

auka þekkingu á stoð- og stuðningstækjum meðal fagfólks, 

sjúklinga og aðstandenda þeirra. Fjölbreytt námskeið og 

viðburðir eru í boði fyrir rannsóknar- og þróunaraðila sem 

vilja læra um framleiðsluvörur Össurar og skiptast á mik-

ilsverðum upplýsingum og miðla reynslu. Markmið sam-

steypunnar er að gera fagfólki á stoð- og stuðningstækja-

markaðnum kleift að ná árangri í starfi með því að nýta sér 

þá þjónustu og upplýsingar sem fáanlegar eru.

Frá árinu 2003 hefur ríkisháskóli Kaliforníufylkis nýtt að-

stöðu Ossur North America fyrir námsbrautir í stoð- og 

stuðningstækjafræðum.  Aðstaðan hefur gert háskólanum 

kleift að bjóða nýja tilhögun B.Sc. náms þar sem nemendur 

ljúka fyrst þriggja ára námi og síðan lokaári með klíniskri-

þjálfun á sviði stoð- og stuðningstækjafræði.
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Mannauður

Starfsumhverfið
Starfsumhverfi Össurar hefur tekið miklum breytingum á 

undanförnum árum. Sífellt fleiri starfsmenn bætast í hóp-

inn, reynsla og þekking innan fyrirtækisins eykst og fyrir-

tækinu dýrmætt að starfsmenn miðli þekkingunni sín á 

milli, bæði innan hverrar deildar og á milli starfsstöðva. 

Mikilvægt er að starfsmenn nýrra fyrirtækja í samstæðu 

Össurar finni sig velkomna og þeir verði hluti af sterkri 

liðsheild Össurar eins fljótt og auðið er. Þá er ekki síður 

nauðsynlegt að nýir starfsmenn á hverri vinnustöð fái góð-

an stuðning og markvissa kynningu á starfsumhverfinu.

Í ört vaxandi fyrirtæki er mikilvægt að starfsmenn skynji að 

stefna fyrirtækisins í starfsmannamálum sé samræmd án 

tillits til staðsetningar í heiminum. Lögð er áhersla á sjálf-

stæði hverrar starfsstöðvar og fagleg vinnubrögð stjórn-

enda í starfsmannamálum, en starfsmannastefna fyrir-

tækisins og megingildin eru þau tæki sem eiga að tryggja 

sömu vinnubrögð innan fyrirtækisins, hvar svo sem starf-

semin fer fram. 

Megingildi
Megingildi fyrirtækisins eru hugrekki, hagsýni og heiðar-

leiki. Ein af meginstoðum árangursríks samstarfs er að allir 

starfsmenn hafi megingildin í heiðri í öllum samskiptum, 

við samstarfsmenn og viðskiptavini. Megingildin eiga að 

endurspegla okkar daglegu störf, tryggja heilbrigða vinnu- 

og viðskiptahætti og styðja við velgengni fyrirtækisins.

Heiðarleiki: Við virðum hvert annað, stöndum við gefin 

loforð og viðurkennum mistök okkar. Að horfast í augu við 

þau og læra af þeim er með því mikilvægasta sem við ætl-

um starfsmönnum okkar að gera í hvívetna.

Hagsýni: Við notum aðföng skynsamlega, við myndum 

ekki flöskuhálsa og deilum ábyrgð viðeigandi aðila.

Hugrekki: Við erum opin fyrir breytingum, tökum áhættu 

og leggjum kapp á stöðugar framfarir.

Menning Össurar einkennist af frumkvæði, metnaði, 

drifkrafti og samvinnu. Í hröðum vexti og þróunarstarfi má 

búast við mistökum, en lögð er áhersla á að læra af þeim. 

Tekist hefur að skapa slíkan anda innan fyrirtækisins og 

stjórnendum fyrirtækisins ber að hvetja starfsmenn til að 

viðhalda þessum anda. 

Starfsmannafjöldi
Á 6 árum hefur starfsmönnum hjá fyrirtækinu fjölgað úr 

120 í 1000 manns . Að meðaltali störfuðu 690 starfsmenn 

hjá fyrirtækinu á árinu 2005. Starfsmannavelta hjá Össuri 

árið 2005 var um 20 %.

Menntun starfsmanna

Kynjahlutfall

Háskólapróf
31%

Karlar
54%

Konur
46%

Önnur menntun
47%

Iðn- og tæknimenntun
22%
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Öflugt gæðakerfi 
Gæðakerfi Össurar hefur verið í uppbyggingu frá árinu 

1993. Fyrst og fremst er það stjórntæki sem tryggir verklag 

og heldur utan um innra eftirlit með ferlum fyrirtækisins. 

Gæðakerfið hefur reynst öflugt og tryggir það samræmi 

í vörum og þjónustu. Umfang þess hefur aukist jafnt og 

þétt með tilkomu nýrra laga og reglugerða sem og með 

stækkun fyrirtækisins. Markmiðið er að allar starfsstöðv-

ar Össurar starfi eftir sama gæðakerfi og er nú í flestum 

þeirra unnið samkvæmt staðlinum ISO 9001:2000 og ISO 

13485:2003. 

Gæðakröfur þær er hvíla á Össuri eru strangar því að vörur 

fyrirtækisins flokkast undir lækningatæki. Til að mæta kröf-

um Evrópska efnahagssvæðisins eru vörur CE-merktar og 

í Bandaríkjunum uppfylla vörurnar staðla FDA (Matvæla- 

og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna). 

Umhverfismál
Össur hf. hugar vel að umhverfismálum varðandi endur-

vinnslu og urðun á spilliefnum. Allt rusl er flokkað og end-

urunnið þar sem það á við. Þau efni sem ekki er hægt að 

endurvinna eða flokkast sem spilliefni er farið með á viðeig-

andi hátt og þeim fargað samkvæmt reglum um slík efni.

Samfélagsábyrgð
Starfsfólk Össurar er einbeitt og metnaðarfullt og lætur sér 

annt um að liðsinna þeim sem búa við fötlun. Einkunnarorð 

fyrirtækisins, Life without Limitations, eða Líf án takmarkana, 

er miklu meira en söluslagorð. Það er til marks um fram-

tíðarsýn og leiðarljós okkar allra í fyrirtæki sem grundvallast 

á umhyggju fyrir fólki og áhuga á að bæta líf þeirra sem þess 

þarfnast. Við trúum því að þar sem fyrirtæki okkar er í far-

arbroddi á sviði framleiðslu stoð- og stuðningstækja, sé það 

skylda okkar – auk þess sem það eru forréttindi – að styðja þá 

atvinnugrein sem við lifum og hrærumst í og þjóna notend-

um og fagmönnum á allan þann máta sem okkur er unnt. 

Til þess að sinna þessu ætlunarverki teljum við að okkur sé 

ekki einungis skylt að framleiða vörur sem eru í fremstu röð í 

heiminum, heldur einnig að styðja þá sem reiða sig á þær. 

Við störfum með fjölmörgum samtökum, stórum sem smá-

um, og erum sífellt að leita leiða til frekara samstarfs. Nokkur 

af helstu samtökum og félögum sem Össur hf. styður eru: 

Amputee Coalition of America (ACA) 
Challenged Athletes Foundation (CAF) 
Orthotic and Prosthetic Assistance Fund (OPAF) 
American Orthotic and Prosthetic Association (AOPA) 
American Academy of Orthotists and Prosthetists (AAOP) 
California State University Dominguez Hills 
Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi 
 

Össurarliðið 
Össurarliðið er einstakur hópur fólks sem notar vörur Öss-

urar. Þar eru m.a. íþróttamenn, hæfileikaríkir einstaklingar 

og sérfræðingar um allan heim sem njóta stuðnings Öss-

urar. Liðsmenn í Össurarliðinu gegna hlutverki sendiherra 

Össurar með því að deila reynslu sinni og glæða eldmóð 

annarra sem misst hafa útlim. Hæfileikar þeirra og per-

sónutöfrar færa almenningi heim sanninn um hugrekki og 

afrek fólks sem orðið hefur fyrir slíkum missi. Með því að 

færa sér í nyt nútímatækni geta þeir sem misst hafa útlim í 

mörgum tilvikum lifað því lífi sem þá lystir og fengið áork-

að ýmsu sem fyrri kynslóðir gátu vart ímyndað sér. Sem 

dæmi má nefna að allnokkrir félagar í Össurarliðinu hafa 

keppt á Ólympíumótum fatlaðra. Þrátt fyrir þessar framfarir 

er enn mikið starf óunnið við að auka þekkingu og skilning 

almennings á kjörum þeirra sem misst hafa útlim. Að sama 

skapi þarf að halda áfram baráttu gegn algengum ranghug-

myndum um þær takmarkanir sem þeir eru taldir búa við. 

Æ fleiri sem missa útlim gera sér grein fyrir auknum kost-

um á bærilegra lífi sem þeim og fjölskyldum þeirra bjóðast 

– þökk sé þeim stuðningi og þeirri viðurkenningu sem fé-

lögum í Össurarliðinu hefur hlotnast. 

Starfsstöð Össurar í New Jersey, Jerome Inc, hefur hlotið 

viðurkenningu frá Pennsylvaníuríki fyrir viðleitni sína til 

þess að veita fötluðum aukin starfstækifæri, en meira en 

helmingur starfsmanna þess býr við einhvers konar fötlun.
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Stjórnunarhættir innan Össurar hf. fylgja samþykktum fél-

agsins og vinnureglum stjórnar. Fyrirtækinu er stjórnað af 

stjórn félagsins í umboði hluthafafundar og forstjóra þess. 

Eins og stendur sér ein nefnd um málefni fyrir hönd stjórn-

ar og er það starfskjaranefnd. Hver hluthafi er skyldur til að 

sæta reglum félagsins, án sérstakrar íhlutunar.

Hluthafafundir
Æðsta vald í öllum málefnum samstæðunnar, innan þeirra 

marka sem sett eru í vinnureglum og samþykktum félags-

ins, er í höndum löglega boðaðs hluthafafundar. Hluthafa-

fundur er löglegur, óháð mætingu, ef löglega hefur verið til 

hans boðað. Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. 

Heimild til að sitja hluthafafundi hafa hluthafar, umboðs-

menn hluthafa, endurskoðendur fyrirtækisins og forstjóri 

þess. Stjórn félagsins hefur einnig heimild til að boða sér-

fræðinga á sérstaka fundi sé skoðunar þeirra eða aðstoðar 

óskað. Hluthafi verður að vera skráður í hluthafaskrá félags-

ins, að minnsta kosti átta dögum fyrir hluthafafund, til að 

atkvæði hans teljist gilt. Ákvarðanir á hluthafafundum eru 

teknar með meirihluta atkvæða í kosningu nema öðruvísi 

sé kveðið á um í samþykktum eða lögum félagsins. Árlegur 

aðalfundur skal haldinn fyrir lok júnímánaðar ár hvert. 

Stjórn félagsins
Stjórn félagsins fer með æðsta vald í öllum málefnum þess á 

milli hluthafafunda. Stjórnin ber ábyrgð á allri skipan félagsins 

og að rétt sé staðið að allri starfsemi þess á hverjum tíma.

Stjórn félagsins skipa sjö einstaklingar sem kosnir eru á 

aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnarmenn skulu ævinlega 

láta eigin samvisku ráða gjörðum sínum en ekki fyrirmæli 

þeirra sem kjósa þá. Strax að loknum aðalfundi skal stjórn-

in skipta með sér verkum. Stjórnarmenn skulu kjósa for-

mann og varaformann úr sínum hópi og þeir skulu kosnir 

meirihlutakosningu. Falli atkvæði jafnt skal hlutkesti ráða.

Stjórn félagsins ræður forstjóra, sem stýrir daglegri starf-

semi fyrirtækisins, og stjórnin semur jafnframt skipurit 

fyrir hann, ákvarðar valdsvið hans og skyldur, og tekur 

ákvörðun um hvort honum skuli sagt upp störfum eða 

uppsögn hans sjálfs samþykkt. Gera skal við hann skrif-

legan starfssamning þar sem tiltekin eru launakjör hans 

og önnur samningsatriði. Stjórnin hefur heimild til að fela 

stjórnarformanni að semja um laun við forstjórann og 

önnur samningsatriði. Forstjórinn ber ábyrgð á daglegri 

starfsemi fyrirtækisins, sem skal vera í samræmi við þær 

reglur sem stjórn félagsins hefur sett eða samkvæmt vinn-

ureglum félagsins. Forstjórinn ber ábyrgð á því að allt bók-

hald félagsins standist lög og viðurkenndar starfsreglur og 

að öll sala á eignum félagsins fari réttilega fram. Forstjóra 

ber skylda til að fara að fyrirmælum stjórnar. Honum er 

skylt að láta af hendi allar upplýsingar um félagið sem end-

urskoðendur þess kunna að fara fram á. Stjórn félagsins 

tekur ákvarðanir í öllum málum sem talist geta sérstök að 

einhverju leyti eða sérstaklega mikilsverð fyrir félagið. Þó 

getur stjórnin veitt forstjóra umboð til að sjá um slík mál. 

Forstjóri hefur einnig heimild til að ráðstafa slíkum málum 

að eigin frumkvæði ef ekki er mögulegt að bíða ákvörðunar 

stjórnar án þess að það komi illa niður á starfsemi fyrirtæk-

isins. Í slíku tilfelli skal forstjóri upplýsa stjórnarformann 

félagsins umsvifalaust um ráðstafanir sínar. 

Stjórnin skal setja fyrirtækinu markmið í samræmi við áætlan-

ir sem fram koma í samþykktum félagsins og skal jafnframt 

marka stefnu til að ná þessum markmiðum. Stjórnin skal 

fylgjast með því hvort forstjóri fyrirtækisins gerir viðskipta-

áætlun sem er í samræmi við setta stefnumörkun. 

Það er skylda stjórnarinnar að fylgjast vel og nákvæmlega 

með starfsemi félagsins á öllum sviðum og tryggja að allt 

skipulag og verklag sé ætíð sem best verður á kosið. Sér í 

lagi skal stjórnin tryggja fullnægjandi eftirlit með bókhaldi 

og reikningum félagsins og sölu á eignum þess. Stjórnin 

er ábyrg fyrir málefnum félagsins á milli hluthafafunda og 

ákvarðanir þeirra og samningar eru bindandi fyrir félagið. 

Meirihluti stjórnarmanna þarf að skrifa undir samþykktir 

svo þær séu bindandi fyrir félagið. Undirskrift stjórnar-

manna gildir sem opinber undirskrift félagsins og stjórn-

armenn einir mega veita formlega heimild. Mikilvægar 

ákvarðanir, svo sem um kaup eða sölu eigna, er óheimilt að 

taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tækifæri til að 

fara yfir og ræða viðkomandi málefni. Hið sama gildir um 

stærri lántökur sem krefjast veðsetningar eigna félagsins.

Stjórnarfundir skulu haldnir mánaðarlega eða annan hvern 

mánuð. Stjórnarformaður skal kalla saman stjórnarfund 

ef einhver stjórnarmanna, forstjóri eða endurskoðendur 

félagsins fara fram á það. Stjórnarfundir skulu boðaðir 

með minnst sjö daga fyrirvara, nema annað sé óumflýj-

anlegt. Ákvörðunarbær meirihluti telst gildur þegar meiri-

hluti stjórnarmanna er mættur, hafi verið löglega boðað til 

Stjórnunarhættir 
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Stjórn félagsins, æðstu stjórn-
endur og endurskoðendur 

Pétur Guðmundarson stjórnarformaður
Laun 2005: $ 43.000 
Eign í Össuri: 1.786.369 hlutir 
Kaupréttur: 0 hlutir 

Bengt Kjell
Laun 2005: $ 17.000
Eign AB Industrivärden: 0
Eign í Össuri: 0 hlutir 
Kaupréttur: 0 hlutir 

Kristján Tómas Ragnarsson
Laun 2005: $ 17.000
Eign í Össuri: 569.539 hlutir
Kaupréttur: 0 hlutir 

Niels Jacobsen
Laun 2005: $ 0
Eign William Demand Invest A/S: 141.952.402
Eign í Össuri: 0 hlutir
Kaupréttur: 0 hlutir

Sigurbjörn Þorkelsson
Laun 2005: $ 17.000
Eign í Össuri: 528.184 hlutir
Kaupréttur 0 hlutir 

Össur Kristinsson
Laun 2005: $ 71.000
Eign í Össuri: 0 hlutir
Eign Mallard Holding: 36.926.769
Kaupréttur: 0 hlutir

Þórður Magnússon
Laun 2005: $ 0
Eign í Össuri: 8.426 hlutir 
Eign Eyrir Invest ehf.: 56.185.481
Kaupréttur: 0 hlutir

Framkvæmdastjórn

Jón Sigurðsson forstjóri Össurar hf. 
Laun 2005: $ 771.000
Eign í Össuri: 0 hlutir 
Eign eigin fyrirtækis Jóns, Vik Investment Holding: 24.446.907
Kaupréttur: 0 hlutir

Árni Alvar Arason
Laun 2005: $ 295.000
Eign í Össuri: 11.934 hlutir 
Eign í Össuri, eign eigin fyrirtækis Árna, Ker Holding: 2.124.450
Kaupréttur: 0 hlutir

Egill Jónsson
Laun 2005: $ 295.000
Eign í Össuri: 18.449 hlutir 
Kaupréttur: 0 hlutir 

Hilmar Bragi Janusson
Laun 2005: $ 295.000
Eign í Össuri: 152.500 hlutir
Eign í Össuri, eign eigin fyrirtækis Hilmars, 
Mycenaean Holding: 3.560.347
Kaupréttur: 100.000 hlutir

Hjörleifur Pálsson
Laun 2005 : $ 245.000
Eign í Össuri: 300.000 hlutir 
Kaupréttur: 1.000.000 hlutir

Stjórnarmönnum, forstjóra og öðrum stjórnendum var 

veitt kaupréttarheimild á árunum 2000-2001 sem þeir 

geta nýtt sér á árunum 2005-2006 með því skilyrði að við-

komandi aðili sé þá enn meðlimur í stjórn fyrirtækisins. 

Útistandandi kaupréttarheimildir nema 1.340.,000 hlutum 

í Össuri hf. Engir ágóðahlutir, lán eða aðrar ábyrgðir hafa 

verið veittar þessum aðilum. Í samþykktum félagsins kem-

ur fram að félagið veitir hluthöfum, stjórnarmönnum og 

forstjóra fyrirtækisins hvorki lán né lánaábyrgðir. Reglur 

þessar eiga þó ekki við venjuleg lán.

Endurskoðendur
Kjörið löggilt endurskoðunarfyrirtæki Össurar hf. er Del-

oitte hf., kt. 521098-2449, Stórhöfða 23, Reykjavík. End-

urskoðendur þeirra eru Heimir Þorsteinsson, löggiltur 

endurskoðandi, fæddur 1970 og Þorvarður Gunnarsson, 

löggiltur endurskoðandi, fæddur 1954. Deloitte hf. hefur 

endurskoðað reikninga Össurar síðan fyrirtækið var stofn-

að árið 1971 og Þorvarður Gunnarsson og Heimir Þor-

steinsson hafa unnið fyrir það síðan árið 2001. 

Endurskoðendur mega ekki eiga hlutabréf í félaginu. 

stjórnarfundar. Mikilvægar ákvarðanir skulu þó ekki teknar 

nema allir stjórnarmenn hafi fengið tækifæri til að fjalla 

um málið, sé það mögulegt. Öll málefni sem lögð eru fyrir 

stjórnarfund skulu ráðast með meirihlutakosningu. Falli 

atkvæði jafnt ræður atkvæði stjórnarformanns. 

Bókhald og endurskoðun
Á hluthafafundi skal kjósa endurskoðunarfyrirtæki til eins 

árs. Endurskoðandinn skal þó hvorki vera meðlimur í 

stjórn félagsins, forstjóri né starfa við fyrirtækið. Endur-

skoðandi skal fara yfir ársreikninga félagsins í samræmi 

við almennar endurskoðunarreglur, og skal í þessu skyni 

skoða reikningshald og önnur gögn sem lúta að starfsemi 

og fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Endurskoðandi skal hafa 

aðgang að öllum gögnum fyrirtækisins á öllum tímum. 

Stjórnin skal sjá til þess að eftirlit með bókhaldi fyrirtækis-

ins og umsýslu um peningalegar eignir þess sé fullnægj-

andi og skal staðfesta starfs- og fjárhagsáætlun fyrirtækis-

ins að minnsta kosti einu sinni á ári.Innherjaupplýsingar

Samkvæmt lögum no. 33/2003 um verðbréfaviðskipti fer 

félagið að reglum Fjármálaeftirlitsins á Íslandi um með-

ferð innherjaupplýsinga og -viðskipta frá og með 1. júlí 

2005. Að auki setur félagið sér reglur um meðferð inn-
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Áhættuþættir
Fjárfestingu í hlutabréfum fylgir margvísleg áhætta. Áður 

en nokkur ákvörðun um kaup á hlutafé í Össuri hf. er tekin, 

ætti að íhuga vandlega allar upplýsingar í þessari skýrslu 

og sérstaklega áhættuna og óvissuna sem lýst er hér fyrir 

neðan. Áhættan og óvissan er að sumu leyti þess eðlis að 

hún gæti haft mikilvæg áhrif á félagið og hverja fjárfest-

ingu í því. Ef einhver samsetning þessara atvika á sér stað, 

gæti viðskiptaverð hlutabréfanna lækkað og fjáfestar misst 

annaðhvort hlut af fjárfestingu sinni eða hana alla. Við-

bótaáhætta og óvissa, sem ekki er fyrir hendi nú og sem 

ekki er talin mikilvæg á þessari stundu, eða sem fyrirtækið 

veit ekki um, getur einnig skaðað viðskiptin og starfsemi 

félagsins. Þessi áhætta og óvissa gæti haft alvarleg og 

skaðleg áhrif á viðskiptin, tekjurnar, ágóðann, eignirnar/

fjármunina, greiðsluhæfi og verð á hlutabréfum félagsins. 

Eftirtalin umfjöllun er ekki tæmandi.

Fjárfesting í hlutabréfum felur í sér ýmiss konar áhættu. 

Dæmi um slíka áhættuþætti sem geta haft alvarleg áhrif 

á hlutabréfaverð félagsins, og þar með á fjárfestingargildi, 

eru markaðsáhætta, greiðsluhæfisáhætta og áhætta mót-

aðila. Verð á hlutabréfum getur flökt talsvert vegna þátta 

á borð við breytileika á rekstrartekjum eða kostnaði, breyt-

inga á markaðsumhverfinu, skaðlegra ummæla um félag-

ið og vörur þess í fjölmiðlum og breytingu á samkeppn-

isstöðu félagsins. Enn fremur verður að hafa hugfast að 

hlutabréf eru víkjandi krafa í eigur félagsins. Þetta þýðir að 

ef til gjaldþrots félagsins kemur, fá hluthafar það sem eftir 

verður þegar aðrar kröfur hafa verið uppfylltar. Í mörgum 

löndum hafa hlutabréf gefið meiri hagnað en skuldabréf 

þegar til lengri tíma er litið. Samt sem áður eru einnig 

dæmi um löng tímabil þar sem hagnaður af hlutabréfum 

hefur verið minni en af skuldabréfum og jafnvel neikvæð-

ur. Þeir sem hafa í hyggju að fjárfesta í félaginu ættu að 

vita að ekki er um neina tryggingu að ræða um hagnað af 

fjárfestingu þeirra í framtíðinni og fjárfestar ættu að hafa 

hugfast að jafnvel þótt hlutabréf geti almennt gefið af sér 

góðan hagnað, þá er alltaf hætta á að fjárfesting í hlut-

um einstakra fyrirtækja geti lækkað að verðgildi. Það er því 

stungið upp á því að þeir sem hafa í hyggju að fjárfesta í 

hlutabréfum gefi því gaum að fjölþætta áhættuna og leita 

sér ráðlegginga um fjárfestingar.

Samsetning hluthafa
Samsetning hluthafa getur verið áhættuþáttur fyrir fjár-

festa. Skortur á forystufjárfestum eða mikil samþjöppun 

eignarhalds eru dæmi um aðstæður sem geta haft nei-

kvæð áhrif. Fjárfestar ættu að gera sér grein fyrir þeirri 

staðreynd að eignarhald félagsins getur breyst hratt og án 

fyrirvara.

Áhætta sem tengist 
viðskiptarekstri

Vörur
Það er nauðsynlegt fyrir framtíðarvöxt Össurar að mark-

aðssetja nýjar vörur. Fyrirtækið er þess vegna háð þróun 

og/eða kaupum á tækni og leyfum til þess að geta eflt og 

aukið við vöruúrval sitt. Ef Össuri tekst einhverra hluta 

vegna ekki að bæta við nýjum vörum, getur það stefnt 

áframhaldandi arðsemi í hættu.



Málaferli
Málaferli eru mjög algeng í tækjageira heilbrigðissviðs-

ins. Það getur verið kostnaðarsamt að sækja eða verja 

mál sem varða eignarrétt á hugverkum. Auk þess að vera 

kostnaðarsöm eru málaferli tímafrek fyrir stjórnendur og 

tæknilið Össurar. Jafnvel þótt félagið fái dæmdar einhverj-

ar skaðabætur fyrir brot á eignarrétti hugverka sinna, er 

engin trygging fyrir því að félagið fái skaðabætur. Eins og 

þegar hefur verið tilkynnt hafa Össuri verið dæmdar 6.7 

milljónir Bandaríkjadala í skaðabætur í málaferlum sínum 

við Bledsoe Brace Systems. Það fyrirtæki hefur lýst sig 

gjaldþrota sem veldur því að ómögulegt er að vita hvort 

unnt verði að fá einhverja upphæð greidda. Málaferli um 

eignarrétt á hugverkum geta enn fremur leitt til mannorðs-

missis, taps á vörumerkiseign eða tekjum vegna vöru sem 

þarf að taka af markaði vegna málaferla um eignarrétt á 

hugverkum.

Össur starfar í samkeppnisumhverfi þar sem flestir keppi-

nautar fyrirtækisins ráða yfir allmörgum einkaleyfum til að 

verja vörur sínar. Það er alltaf hugsanleg hætta á að Öss-

ur gæti lent í málaferlum vegna brota á einkaleyfum. Um 

þessar mundir á Össur í málarekstri í Svíþjóð við Möln-

lycke Health Care. Í kjölfar ásakana Mölnlycke Health Care 

um að nýja Gentleheal sílikonhúðuðu sáraumbúðirnar frá 

Össuri brjóti í bága við einkaleyfi Mölnlycke, hóf Össur 

málsókn og krafðist yfirlýsingar frá Mölnlycke þess efnis 

að ekki væri um lögbrot að ræða. Fjárhagsleg áhætta af 

þessu máli ætti að vera í lágmarki þar sem ekki er ennþá 

búið að setja vöruna á markað. Enn fremur hefur félagið 

óvissuáætlun til að grípa til ef sjónarmið Mölnlycke hafa 

betur fyrir rétti, þótt að félagið telji það ólíklegt. 

Framleiðendur lækningatækja bera ábyrgð á öryggi og 

virkni vöru sinnar. Unnt er að draga úr áhættunni með 

gæðaeftirliti og vöruprófunum. Fyrirtækið Össur hf. er 

tryggt fyrir kostnaði sem stafa kann af gölluðum vörum, 

þar með töldum skaðabótagreiðslum sem það er dæmt til 

að greiða í málaferlum. Tryggingagjaldið fyrir skaðabætur 

er að hámarki 20 milljónir Bandaríkjadala. Engin trygging 

er fyrir því að skaðabótakröfur fari ekki yfir tryggingaþak-

ið. Ef kröfur fara yfir tryggingaþakið gæti það haft neikvæð 

áhrif á arðsemi félagsins. Um þessar mundir er Össur að 

þróa allmargar vörur til framtíðarkynningar á markaðnum. 

Ef einhver af þessum vörum reynist hafa einhverja hönn-

unargalla eftir að hún hefur verið kynnt, getur það tafið 

sölu og skaðað orðspor Össurar. Þetta gæti haft tekjutap 

í för með sér.

 

Markaður
Össur starfar á stoð- og stuðningstækjamarkaði. Ef álykt-

anir Össurar um markaðinn fyrir vörur sínar eru rangar, 

getur það haft áhrif á arðsemi fyrirtækisins í framtíðinni. 

Ályktanir varðandi lýðfræðilega leitni (trend) eru afar mikil-

vægar fyrir Össur. Notendur á vörum Össurar eru aðal-

lega eldra fólk og fólk sem lifir virku lífi eða einstaklingar 

sem þjást af sykursýki. Ef spár fyrirtækisins um aukningu 

eldra fólks og breiðar hóp sykursýkissjúklinga ná ekki fram 

að ganga, til dæmis vegna lækningar á sykursýki, eða ein-

hverrar annarrar ástæðu, gæti það haft áhrif á arðsemi 

Össurar.

Ef fyrirtækið þarf að hætta með einhverja vöru gæti það 

hafa skaðleg áhrif á félagið. Með fyrirtækjakaupum á síð-

asta ári hefur vöruframboð félagsins orðið fjölbreyttara. Ef 

félagið þarf að hætta með einhverja vöru vegna málaferla, 

reglubreytinga eða einhverrar annarrar ástæðu verður fé-

lagið hlutfallslega ekki eins viðkvæmt.

Samkeppni
Starfsumhverfi félagsins einkennist af mjög mikilli sam-

keppni, þar sem þátttakendur í atvinnugreininni eru hvort-

veggja smáfyrirtæki eða lítil staðbundin fyrirtæki og stærri 

stoð- og stuðningstækjafyrirtæki sem hafa fjölbreytt vöru-

úrval. Þessi grein hefur einnig dregið til sín stærri fyrirtækj-

ahópa sem búa yfir talsverðum fjárhagslegum styrk. Aukin 

samkeppni vegna óhóflegrar áherslu núverandi aðila eða 

nýliða á vöxt gæti dregið úr svigrúmi til verðlagningar og 

dregið úr sölu hjá þeim fyrirtækjum sem eru til staðar.

Össur hefur tekið eftir þeirri auknu tilhneigingu viðskipta-

vina að sækjast eftir heildarlausnum og háu þjónustustigi. 

Með auknu vöruframboði í kjölfar kaupa á fyrirtækjum 

á árinu 2005 telur félagið sig vera í betri samkeppnisað-

stöðu. Það er engin trygging fyrir því að aukið vöruúrval 

hafi aukna sölu í för með sér.
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Stjórnvöld og stefna í heil-
brigðismálum
Breytingar á reglugerðum stjórnvalda og stefnu í heilbrigð-

istryggingum geta haft talsverðar breytingar í för með sér 

fyrir markaðshorfur Össurar.

Vörur félagsins eru háðar ýmsum reglugerðum og eftirliti 

opinberra yfirvalda. Á Bandaríkjamarkaði, sem er stærsti 

markaður félagsins, þarf félagið að fylgja reglum matvæla- 

og lyfjaeftirlitsins, Food and Drug Administration (FDA). Á 

flestum öðrum markaðssvæðum Össurar eru reglugerð-

irnar svipaðar þeim sem matvæla- og lyfjaeftirlitið setja. Ef 

ekki er farið eftir reglugerðunum, getur það haft í för með 

sér viðurlög sem gætu haft áhrif á arðsemi viðskiptanna. 

Allar vörur Össurar uppfylla staðla FDA og eru CE-merktar 

fyrir Evrópu. Auk áhrifa þess að öðlast markaðsleyfi geta 

breytingar á gæðastöðlum, framleiðslu og þróunarleyfum 

þannig haft sterk áhrif á félagið og framtíðaráform þess.

Vörur Össurar eru mjög háðar greiðslum stjórnvalda og 

tryggingafélaga en ekki beint notenda. Breytingar á bóta-

stefnu á markaðssvæðum félagsins, sérstaklega í Banda-

ríkjunum, hafa áhrif á allan stoð- og stuðningstækjaiðn-

aðinn. Á undanförnum árum hefur talsverðu átaki verið 

beitt til að draga úr útgjöldum í heilbrigðiskerfinu. Þar sem 

kostnaður í heilbrigðiskerfinu er að aukast í flestum lönd-

um, verður sennilega áframhaldandi verðlagsþrýstingur á 

framleiðendur stoð- og stuðningstækja. Breytingar á bóta-

stefnum og niðurskurður á kostnaði á sérstökum sviðum 

heilbrigðiskerfisins gætu haft áhrif á horfur Össurar.

Orðspor
Orðspor og almenn vitund um vörumerki eru mikilvægir 

þættir í stoð- og stuningstækjaiðnaðinum. Sérhvert atvik 

sem gæti vegið að orðspori Össurar eða á einn eða ann-

an hátt skaðað vörumerkiseign Össurar, gæti haft skaðleg 

áhrif á frammistöðu fyrirtækisins.

Dreifing
Varðandi sölu á vörum treystir Össur á tengsl sín við fag-

menn á sviði stoð- og stuðningstækja auk annarra aðila. Ef 

misbrestur verður á þessum tengslum gæti það haft skað-

leg áhrif á félagið. Sumar af vörum Össurar eru jafnframt 

seldar af þriðja dreifiaðila. Samskipti við dreifiaðila felur 

alltaf í sér hættu á lóðréttri samlögun milli dreifiaðila og 

einhverra af keppinautum fyrirtækisins. Slík aðgerð gæti 

haft skaðleg áhrif á sölu félagsins. Stærsti viðskiptavinur 

Össurar stendur undir um 11% af heildarsölu fyrirtækis-

ins. Aðrir viðskiptavinir eru smærri og sala til hvers þeirra 

um sig samsvarar minna en 2% af samanlagðri sölu. Þetta 

sýnir að félagið er ekki óþarflega háð neinum einum við-

skiptavini, jafnvel þótt missir viðskiptavinar hefði að öllum 

líkindum áhrif á arðsemi fyrirtækisins. 

Framleiðsluaðstaða
Framleiðsluaðstaða Össurar gæti orðið fyrir áhrifum af 

náttúrulegum hamförum eða hamförum af mannavöldum. 

Slíkir atburðir myndu skaða framleiðslugetu félagsins og 

gætu því leitt til vanhæfni til að mæta kröfum viðskiptavina. 

Afleiðingin gæti orðið minnkandi sala og aukinn kostnaður 

vegna nauðsynlegra tilfærslna í framleiðslu innan félagsins 

og hugsanlegrar úthýsingar á hluta af framleiðslunni. Jafn-

vel þótt félagið sé tryggt fyrir slíku tapi, er engin trygging 

fyrir því að tryggingagreiðslur nægi til að bæta að fullu það 

tap sem atvikið hefði í för með sér.

Royal Medical, sem er orðið hluti af Össuri, úthýsti yfir 

90% af framleiðslu sinni til Asíu. Hagkvæmni í framleiðslu 

vegna úthýsingar í Asíu var einn helsti þáttur samkeppnis-

hæfni Royal Medical og Össur hefur í hyggju að halda þess-

um verktakatengslum áfram. Meirihluti verktakasamninga 

Royce Medical er við Kína og Taívan. Því fylgir bæði pólitísk 

og fjárhagsleg áhætta að fá verktaka í þessum löndum sem 

getur haft skaðleg áhrif á arðsemi félagsins.

Áhætta sem tengist verktökunni felur í sér hættu á að við-

skiptaleyndarmál leki út. Þegar fyrirtæki starfar með verk-

taka þarf það að kenna honum að framleiða vörur sínar. 

Það er alltaf hætta á að einhverjir verktakar framleiði sömu 

vöru fyrir þriðja aðila eða miðli þekkingunni til hans. Hætt-

an er sú að það fyrirtæki keppi á mörkuðum þar sem var-

an hefur ekki einkaleyfi og þar sem óljós lög eru við lýði 

varðandi eignarrétt og nánast engin eftirfylgni er við slík 

lög. Ef þetta gerðist gæti það haft áhrif á félagið á verðandi 

mörkuðum. Til að draga úr hættunni á því að viðskipta-

leyndarmál leki út, vinnur félagið náið með verktökum 

sínum og kýs einnig að fela ekki verktökum að framleiða 

háþróuðustu vörur sínar.

Birgjar
Össur treystir á takmarkaðan fjölda birgja bæði varðandi 

sílikon og kolefni. Ef aðalbirgir tapast gæti það haft áhrif á 

starfsemi félagsins. Þá gæti dregið úr getunni til að skila 

af sér vörum sem gæti haft í för með sér afpantanir. Enn 

fremur gæti birgjatap haft í för með sér útgjöld til að verða 

sér út um efnin frá öðrum aðilum, sem myndi hafa nei-

kvæð áhrif á hagnað. 

Framkvæmdastjórn & aðrir 
starfsmenn
Stjórnunarleg áhætta er sú áhætta sem er fólgin í stjórn-

uninni, skipulagningunni og sérþekkingunni sem er fyrir 

hendi innan félagsins. Stjórn Össurar, framkvæmdastjórn 

og lykilstarfsfólk býr yfir áratuga reynslu og yfirgripsmik-

illi þekkingu á starfseminni. Þetta þýðir að Össur sem 



37

hátæknifyrirtæki er mjög háð lykilstarfsfólki sínu. Félagið 

á alltaf á hættu að missa sem hefði í för með sér tap á 

dýrmætri þekkingu og reynslu. Til þess að lágmarka hætt-

una á að missa lykilstarfsmenn, er það stefna félagsins að 

bjóða samkeppnishæf launakjör.

Sérhæfðasta framleiðsla Össurar er á Íslandi og stór hluti 

rannsókna- og þróunarstarfseminnar, auk flestra æðstu 

stjórnenda eru þar. Ísland er lítið hagkerfi þar sem oft eru 

aðeins fá fyrirtæki að keppa um sérhæfða starfsmenn. Fyr-

irtæki á Íslandi, sem hafa þörf fyrir starfsfólk með sérhæfða 

menntun, eru háð því að menntakerfið sjái þeim fyrir hæfu 

fólki til að mæta starfskröfum þeirra. Það getur haft í för 

með sér skort á hæfum aðilum að treysta á menntakerf-

ið með sínu langa leiðslukerfi. Menntunarstig starfsfólks 

Össurar er hátt. Árið 2004 var u.þ.b. einn þriðji hluti starfs-

fólks fyrirtækisins með háskólapróf og meira en fjórðungur 

þess var með starfs- eða tækniþjálfun. Á Íslandi er enginn 

samkeppnisaðili á sviði stoð- og stuðningstækja, sem þýð-

ir að það er minni hætta á að starfsfólk gangi til liðs við 

keppinautana og með því þyrfti sá starfsmaður sem færi, 

að flytjast af landi brott. Að sama skapi eru færri tækifæri 

til að ráða reynt starfsfólk frá öðrum sérhæfðum stoð- og 

stuðningstækjafyrirtækjum vegna þess að í mörgum tilvik-

um myndi það krefjast þess að þeir yrðu að flytjast búferl-

um til Íslands.

Vöxtur og stækkun á alþjóða-
vísu
Össur er fyrirtæki sem hefur vaxið með því að hafa bæði 

innri og ytri vöxt í brennipunkti. Hvað ytri vöxt varðar, hef-

ur Össur keypt allmörg fyrirtæki á stoð- og stuðningstækja-

sviðinu á undanförnum árum. Kaupin á Royce Medical 

eru þau stærstu sem Össur hefur gert til þessa. Kaup af 

þessari stærðargráðu fela í sér fjölmarga áhættuþætti fyrir 

Össur. Þessir áhættuþættir tengjast fyrst og fremst hæfni 

Össurar til að hrinda í framkvæmd sameiningu fyrirtækj-

anna tveggja og láta kostina sem réttlættu kaupin verða 

að veruleika.

Það er alltaf mikið verk að sameina tvo menningarheima. 

Það felst mikil áhætta í að vanmeta mikilvægi og erfiðleika 

sem geta fylgt sameiningu tveggja fyrirtækja. Hver sá þátt-

ur sem á hlut í að sameining mistakist gæti haft skaðleg 

áhrif á starfsemi Össurar.

Gjaldeyrisáhætta
Viðskipti með hlutabréf í Össuri eiga sér stað í íslenskum 

krónum en reikningar Össurar eru gerðir í Bandaríkjadölum. 

Stór hluti skulda félagsins er í Bandaríkjadölum ásamt meir-

ihluta tekna og kostnaðar. Evran er einnig mikilvægur gjald-

miðill fyrir félagið bæði hvað tekjur og kostnað. Þar af leið-

andi gæti sérhver gengisbreyting á viðkomandi gjaldmiðli 

haft áhrif á arðsemi af fjárfestingu í hlutabréfum félagsins.

Össur leitast við að takmarka gengisáhættu með því að 

stuðla að jafnvægi milli tekna og gjalda í einstökum mynt-

um. Engu að síður er visst ójafnvægi til staðar varðandi 

tekjur og kostnað og er fjárhagsafkoma félagsins viðkvæm 

fyrir meiriháttar gengisbreytingum, sérstaklega á íslensku 

krónunni, Bandaríkjadölum og evrunni. Félagið beitir eng-

um framvirkum gjaldeyrissamningum, valréttum eða af-

leiðu samningum.

Skattar
Össur gæti orðið fyrir áhrifum af skattalögjöf í hinum ýmsu 

löndum sem hafa áhrif á fjárhagsafkomu félagsins. Össuri 

er ekki kunnugt um neina yfirstandandi skattrannsókn á fé-

laginu og hefur enga ástæðu til að ætla að slík rannsókn sé 

yfirvofandi. Rannsókn á skattskýrslum fyrirtækisins, líkt og 

annarra fyrirtækja, gæti verið hrundið af stað á síðari stigum 

og haft áhrif á horfur félagsins
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Hlutabréf og hluthafar
Hlutabréf Össurar eru skráð í Kauphöll Íslands, hluta-

bréfatákn HL:OSSUR. Össur er eitt af þeim félögum sem 

mynda úrvalsvísitöluna ICEX-15 sem samanstendur af 

þeim 15 félögum sem hafa mest skráð viðskipti í Kauphöll 

Íslands. Gengi hlutabréfa félagsins hækkaði um 49% árið 

2005, úr 76.5 í árslok 2004 í 114 í árslok 2005. ICEX-15 úr-

valsvísitalan óx um 65%.

Hlutabréf Össurar
Heildarveltan með hlutabréf Össurar á árinu nam 421 

milljón sem samsvarar 90% veltuhraða. Meðalverð hluta-

bréfa Össurar á árinu var 0,94%.

Markaðsvirði félagsins í árslok var rétt tæpar 700 milljónir 

Bandaríkjadala. Á hluthafafundi í ágúst var tillaga um að 

auka hlutafé félagsins lögð fram og samþykkt. Hlutaféð 

var aukið í tengslum við hlutafjárútboð með forkaupsrétti 

í september þar sem hlutaféð var aukið um 66.499.447 

hluti. Eftir útboðið er heildarfjöldi hluta 384.940.447. Eig-

endur 96.3% hlutafjárins notuðu forkaupsrétt sinn. Hlut-

hafar skrifuðu sig fyrir 132 milljónum Bandaríkjadala í 

heildarvirði sem fór 62% fram úr hlutunum sem voru í 

boði. Á sama tíma og útboðið stóð yfir, og á sömu kjörum, 

seldi félagið 31 stjórnanda 3.107.757 nýja hluti í Össuri hf.

Íslenski markaðurinn
Veltan í Kauphöll Íslands (ICEX) árið 2005 nam 40 millj-

örðum Bandaríkjadala sem er 14% aukning frá árinu á 

undan. Hlutabréfavelta á árinu nam 19 milljörðum Banda-

ríkjadala sem sýnir hækkun um 67% frá árinu 2004. Meðal 

dagsvelta árið 2005 var 76 milljónir Bandaríkjadala í sam-

anburði við 46 milljónir Bandaríkjadala árið 2004.

Hluthafar
Í árslok var fjöldi hluthafa 3.156. Stærsti einstaki hluthafinn 

var Demant Invest A/S Holding 36,88%. Fyrirtækið er að 

fullu í eigu William Demants og Hustru Ida Emilies Fond 

(The Oticon Foundation) sem er einnig, ásamt öðrum fjár-

festingum, meirihlutaeigandi í heyrnartækjaframleiðslu-

fyrirtækinu William Demant Holding A/S sem er skráð í 

OMX kauphöllinni í Kaupmannahöfn. Niels Jacobsen, for-

stjóri og framkvæmdastjóri William Demant Holding A/S, 

er í stjórn Össurar. Næststærsti hluthafi var Eyrir fjárfest-

ingafélag ehf (Eyrir Invest), 14,6%. Eyrir er virkur eigandi 

fyrirtækja sem eru líkleg til að vera í fararbroddi í ýmsum 

markaðsgeirum. Helsti eigandi Eyris fjárfestingafélags er 

Árni Oddur Þórðarson, framkvæmdastjóri Eyris fjárfest-

ingafélags og Þórður Magnússon, stjórnarformaður Eyris 

fjárfestingafélags. Þórður Magnússon er í stjórn Össurar. 

Þriðji stærsti hluthafi var Mallard Holding, í eigu stofnanda 

félagsins, Össurar Kristinssonar og fjölskyldu hans, með 

9,59% hlut. Össur Kristinsson er í stjórn Össurar. Fjórði 

stærsti hluthafinn er Vík Investment Holding, sem er í eigu 

Jóns Sigurðssonar forstjóra Össurar, með 6,35%.

Um miðjan október skiptu 19,5% af hlutafé Össurar um 

eigendur þegar AB Industrivarden í Svíþjóð seldi William 

Demant Invest A/S í Danmörku, Eyri Fjárfestingafélagi ehf. 

og Vík Investment Holding S.a.r.l., eignarhaldsfélagi í eigu 

Jóns Sigurðssonar, forstjóra og framkvæmdastjóra Össur-

ar, 75 milljón hluti. AB Industrivarden keypti 15% áhættufé 

í Össuri í maí 2002 og hafði frá þeim tíma smám saman 

aukið hlutafé sitt, og fyrir þessi viðskipti átti það 23,4% 

í fyrirtækinu. Industrivärden AB seldi þau 3,8% sem eftir 

voru í eigu þess í októberlok.

Fyrirtækið á 957.995 af eigin hlutabréfum.
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Arðgreiðslustefna
Ekki hefur verið greiddur arður til hluthafa Össurar hf. Taki 

hluthafafundur ákvörðun um greiðslu arðs, verður hann 

greiddur skráðum hluthöfum samkvæmt hlutaskrá á aðal-

fundi. Í útboðslýsingu Össurar hf. kom fram að ekki verður 

greiddur arður til hluthafa næstu árin. Þess í stað verður 

fjárfest í eigin vexti svo lengi sem arðsemi fjárfestinga á því 

sviði sem Össur starfar verður meiri en fjárfestum býðst í 

öðrum geirum að teknu tilliti til áhættu.

Aðalfundur
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júnímánaðar ár hvert. 

Samkvæmt samþykktum félagsins er boðað til fundarins 

á sama hátt og til annarra hluthafafunda, með að minnsta 

kosti tveggja vikna fyrirvara. Niðurstöður aðalfundar eru 

sendar til Kauphallar Íslands strax að loknum fundi og eru 

aðgengilegar á heimasíðu fyrirtækisins eftir fundinn. Aðal-

fundur félagsins árið 2007 verður haldinn 23. febrúar.

Fjárfestatengsl
Össur hf. leggur ríka áherslu á að veita fjárfestum, grein-

ingaraðilum og öðrum markaðsaðilum greinargóðar upp-

lýsingar um félagið. Skipulagðir hafa verið fjárfestafundir, 

símafundir og kynningar í gegnum vefinn þegar fréttatil-

kynningar og uppgjör hafa verið birt á árinu. Lykilatriði í 

stefnu félagsins varðandi fjáfestatengsl er að tryggja að allir 

hluthafar hafi jafnan aðgang að öllum upplýsingum. Til að 

tryggja jafnan aðgang innlendra og erlendra fjárfesta, birtast 

allar upplýsingar samhliða á íslensku og ensku. Með góðri 

og skilvirkri upplýsingagjöf tryggir félagið að allar nauðsyn-

legar upplýsingar um framvindu félagsins séu skýrar og 

stuðli að réttri verðmyndun hlutabréfanna.

Til að fá upplýsingar úr hlutaskrá Össurar hf. eða um hluta-

bréf félagsins er hægt að hafa samband við hlutaskrá fél-

agsins í síma 515-1339 eða 515-1337 eða í gegnum netfangið 

finance@ossur.com.

Hluthafaupplýsingar gengum 
Netið
Heimasíða Össurar hefur að geyma yfirgripsmiklar upplýs-

ingar um félagið. Þar er t.d. unnt að lesa fréttatilkynningar 

sem sendar eru til Kauphallar Íslands, skrá sig til að fá þær 

í tölvupósti, fylgjast með gengisþróun hlutabréfanna, lesa 

ársreikninga félagsins og hlusta á símafundi með stjórn-

endum sem eru aðgengilegir í 10 daga eftir fundina. Einn-

ig eru ýmsar upplýsingar um vörur félagsins á heimasíð-

unni.

www.ossur.com
www.ossur.com/investors

Birtingaráætlun uppgjöra

3. maí - 2006  1. ársfjórðungur

31. júlí - 2006 2. ársfjórðungur

30. október - 2006  3. ársfjórðungur

7. febrúar - 2006 4. ársfjórðungur

23. febrúar - 2007 Aðalfundur Össurar hf. 2007

Fréttatilkynningar Össurar hf. á árinu 2005

8. febrúar - Ársuppgjör Össurar

11. febrúar - Viðskiptavakt með hlutabréf Össurar hf.

25. febrúar - Niðurstöður aðalfundar Össurar

8. apríl - Össur á móti Bledsoe Brace Systems

29. apríl - Niðurstöður 1. ársfjórðungs

15. júní - Össur gegn Bledsoe Brace Systems

28. júlí - Niðurstöður 2. ársfjórðungs

28. júlí - Össur kaupir Bandaríska stoðtækjafyrirtækið Royce Medical  

Holdings, Inc.

10. ágúst - Össur hefur tekið yfir starfsemi Royce Medical Holdings, Inc.

19. ágúst - Niðurstöður hluthafafundar Össurar

17. október - Breytingar á stærstu hluthöfum Össurar

26. október - Niðurstöður 3. ársfjórðungs

1. desember - Össur kaupir breska stoðtækjafyrirtækið IMP

Greiningaraðilar Össurar hf. 2005
Íslandsbanki hf.
Arnar Freyr Ólafsson /arnar.olafsson@isb.is + 354-440 4630
Kaupthing Bank hf.
Haraldur Yngvi Pétursson / haraldurp@kbbanki.is + 354 444 6189
Landsbankinn hf.
Karl Kári Másson / karl.k.masson@landsbanki.is + 354 410 7394 
Cazenove & CO, London
Kenneth Leiling / kennerh.leiling@cazenove.com +44 207 155 8221

Stærstu hluthafar í árslok
William Demant Invest A/S 141.952.402 36,88
Eyrir Invest ehf 56.185.481 14,6
Mallard Holding S.A. 36.926.769 9,59
Vik Investment Holding S.a.r.L. 24.446.907 6,35
Arion safnreikningur 23.721.240 6,16
Lífeyrissjóður verslunarmanna 13.303.854 3,46
Gildi – lífeyrissjóður 6.324.888 1,64
FL Investment ehf 4.722.007 1,23
Fidelity Funds-Nordic Fund 3.908.072 1,02
Mycenaean Holding S.a.r.L. 3.560.347 0,92
Landsbanki Íslands hf, Headquarters 3.171.796 0,82
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 2.773.772 0,72
Ker Holding S.a.r.L. 2.124.450 0,55
Lífeyrissjóður Austurlands 1.925.403 0,50
Lífeyrissjóður Vestfirðinga 1.853.364 0,48
  
Hluthafar á listanum 326.900.752 84,92
  
Aðrir hluthafar 58.039.695 15,08
  
Heildarhlutafé 384.940.447 100,00
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Rekstrartekjur
Sala á árinu nam 160,7 milljónum Bandaríkjadala en var 

124,4 milljónir dala árið áður. Aukningin á milli ára er því 

36,3 milljónir dala eða 29%. Að frádregnum aflögðum 

rekstrareiningum nam aukningin 32% og sama hlutfalli í 

staðbundinni mynt.

Um 28,6 milljónir Bandaríkjadala eða 18% af heildarsölu 

árið 2005 má rekja til fyrirtækjakaupa. Royce Medical var 

talið með í reikningum samstæðunnar frá 11. ágúst 2005 

og stendur fyrir tæplega 17% af sölu ársins, IMP var talið 

með frá 1. desember og skýrir um 0,7% sölunnar. 

Söluaukning á Norður-Ameríkumarkaði var áfram góð. 

Aukningin nam 46%, eða 9% ef undan eru skilin fyrir-

tækjakaup, í samanburði við 8% árið 2004. Söluaukning á 

Evrópumarkaði, að meðtöldum Norðurlandamarkaði, var 

15%, eða 4% að undanskildum fyrirtækjakaupum. Sölu-

aukning á öðrum alþjóðlegum mörkuðum var 43%, eða 

32% þegar litið er framhjá fyrirtækjakaupum.

Meðalvöxtur sölu frá 2000 til 2005 hefur verið rétt rúm-

lega 28% á ári. Vægi Norður-Ameríkumarkaðar hefur auk-

ist og var um 59% af sölu ársins 2005 samanborið við 53% 

árið 2004. Hins vegar dró úr vægi Evrópumarkaðar frá um 

40% af sölu í 34%. Vægi annarra markaða hélst stöðugt 

milli áranna í 7%.

Fyrirtækið sótti af krafti inn á stuðningstækjamarkaðinn á 

árinu. Um 64% af sölu ársins má rekja til stoðtækja, lækk-

un frá 74% árið 2004, vægi stuðningsvara hækkaði úr 24% 

í 35%. Þessi þróun mun halda áfram árið 2006 og áætlað 

er að sala á stuðningstækjum nemi um 50% af heildarsölu 

ársins.

Rekstur og efnahagur árið 2005 
Í árslok 2005 var Össur með starfsemi á 16 stöðum víðs 

vegar um heim. Á árinu lét Össur af smásölustarfsemi á 

Íslandi, en tekjur vegna hennar námu um 0,5 milljónum 

dala á árinu. 

Rekstrargjöld
Fyrirtækjakaup ársins höfðu í för með sér umtalsverð 

óvenjuleg gjöld, þ.m.t. niðurfærslu óefnislegra eigna og ein-

skiptiskostnað í tengslum við endurskipulagningu og sam-

þættingu. Mikilvægt er að hafa þessa þætti í huga við mat á 

rekstrarniðurstöðum ársins og samanburð við fyrri ár. 

Í samræmi við IFRS (International Financial Reporting 

Standards) voru allar yfirteknar eignir endurmetnar af óháð-

um sérfræðingum. Mismunurinn á endurmetnu verði eigna 

og kaupverði þeirra var eignfærður sem viðskipta-vild.  Óefn-

islegar eignir, eins og vörumerki, viðskiptasambönd og eink-

aleyfi, verða færðar niður yfir rekstrarreikning á næstu 4-5 

 2005* 2004 2003
    
Framlegð 61% 60% 57%
Sölu- og markaðskostnaður 24% 22% 22%
Rannsóknar- og þróunarkostnaður 8% 7% 10%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 15% 16% 19%
Rekstrarhagnaður 14% 16% 6%
Hagnaður fyrir skatta 12% 15% 6%
Skattar sem hlutfall af hagnaði fyrir skatta 5% 20% 18%
Hagnaður 10% 12% 5%
EBITDA 20% 20% 10%

* Frátaldir eru óvenjulegir liðir árið 2005.
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árum. Þessi niðurfærsla nam 3,8 milljónum Bandaríkja-dala 

árið 2005, sem samsvarar 2,4% af sölu ársins. Fjárhæðin 

skiptist á milli einstakra rekstrarþátta sem hér segir: 2,3 

milljónir dala á sölu- og markaðskostnað; 1,3 milljónir dala 

á rannsóknar- og þróunarkostnað og 0,2 milljónir dala á 

skrifstofu- og stjórnunarkostnað.

Einskiptiskostnaður vegna fyrirtækjakaupa nam 7,7 millj-

ónum Bandaríkjadala. Í þeim fólst 3,3 milljóna dala gjald-

færsla vegna endurmats á birgðum sem fyrir hendi voru 

við kaupin en þær voru færðar upp í söluverð  í samræmi 

við alþjóðlega reikningsskilastaðla IFRS. Þetta hefur bein 

áhrif til hækkunar á kostnaðarverði seldra vara og lækk-

unar á framlegð. Kostnaður við endurskipulagningu og 

samþættingu nam 4,4 milljónum Bandaríkjadala. Á meðal 

annarra tekna er bókfærð ein milljón dala vegna bakfærslu 

á árangurstengdum hluta kaupverðs á Century XXII árið 

2000, sem var háð sérstökum afkomuniðurstöðum sem 

náðust ekki. Óvenjuleg gjöld námu nettó  6,7 milljónum 

Bandaríkjadala sem samsvara 4,2% af sölu ársins 2005.

Rekstrargjöld fyrir vexti og skatta námu 144,2 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2005 eða 137,5 milljónum dala ef und-

anskildir eru óvenjulegir liðir. Rekstrargjöld sem hlutfall af 

sölu voru 85,6% borið saman við 83,6% árið 2004. 

Hlutfall sölu- og markaðskostnaðar af sölu var 23,7% borið 

saman við 21,5% árið 2004. Niðurfærsla óefnislegra eigna 

skýrir 1,4% af aukningunni og þau 0,8% sem eftir eru má 

skýra með mismunandi kostnaðarsamsetningu þeirra fyr-

irtækja sem keypt voru og auknum umsvifum. 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður nam 7,7% af sölu í 

samanburði við 7,3% árinu áður. Þegar tekið hefur verið 

tillit til aukningar vegna niðurfærslu óefnislegra eigna sem 

nam 0,8% af sölu, lækkar þessi kostnaðarliður lítillega sem 

hlutfall af sölu. Lækkunin stafar að mestu af lægra hlutfalli 

rannsóknar- og þróunarkostnaðs hjá Royce Medical og 

IMP en hjá Össuri. Nánast allur kostnaður við rannsókn-

ir og þróun féll til innan fyrirtækisins og var gjaldfærður í 

rekstrarreikningi.  Össur stefnir að því að verja áfram um 

6-8% af tekjum til rannsókna og þróunar.

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður sem hlutfall af sölu 

nam 15,4% árið 2005 í samanburði við 15,8% árið 2004. 

Gengisþróun og aukin umsvif í kjölfar stækkunar félagsins 

stuðluðu að aukningu þessa kostnaðar. Til lengri tíma litið 

mun samþætting fjármáladeilda og bakvinnslu í yfirtekn-

um félögum leiða til hagræðingar og aukinnar hagkvæmni 

í skrifstofu- og stjórnunarkostnaði.   

Gengisþróun var Össuri óhagstæð á árinu. Meðalgengi á 

evru móti Bandaríkjadal var hið sama árið 2005 og 2004 en 

íslenska krónan hélt styrk sínum allt árið og gengi Banda-

ríkjadals var að meðaltali 10% lægra en árið 2004. Kostnað-

araukning vegna gengisþróunar er áætluð um 3 milljónir 

Bandaríkjadala sem samsvarar 1,9% af sölu ársins.

Fjármunaliðir
Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 4,3 milljónir Bandaríkj-

adala árið 2005 samanborið við 1,2 milljónir árið 2004. 

Ef tekið er tillit til gengishagnaðar, voru fjármagnsliðir 

neikvæðir sem nemur 6,2 milljónum Bandaríkjadala í 

samanburði við 1,6 milljónir dala árið 2005. Vaxtagjöld af 

bankalánum jukust talsvert, eða sem nemur 5,6 milljónum 

Bandaríkjadala frá árinu áður vegna aukinnar skuldsetn-

ingar.

Árið 2005 eignfærði  félagið rúmar 3 milljónir Bandaríkja-

dala vegna lántökukostnaðar nýrra langtímalána. Þessi 

fjárhæð verður gjaldfærð á afborgunartíma lánanna. Af-

skrift ársins 2005 nam 243 þúsund dölum.

Í nóvember gerði félagið vaxtaskiptasamning og festi vexti 

á 200 milljón dali. Samningurinn gildir allan lánstímann 

og felur í sér festingu á Libor/Euribor vöxtum við vegin 

4,34% á ári. Meðal vaxtaálag á lánum félagsins er 1,65%, 

þ.e. heildarvextir nema 5,99% á ári.

Félagið leitast við að takmarka gengisáhættu með því að 

stuðla að jafnvægi milli tekna og gjalda í einstökum mynt-

um. Í árslok voru u.þ.b. 70% af langtímaskuldbindingum 

samstæðunnar í Bandaríkjadölum en um 30% voru í evr-

um. Um það bil 62% af tekjunum voru í bandarískum og 

kanadískum dölum en hlutfall rekstrargjalda var um 66%. 

Tekjur í evrum námu 12% og útgjöld 21%. Tekjur í evr-

ópskum gjaldmiðlum, öðrum en evrum, samsvöruðu 26% 

og útgjöld 13%. Af þessari fjárhæð var vægi íslensku krón-

unnar 1,8% í tekjum og 18% í útgjöldum. Að frátöldum 

vaxtaskiptasamningi félagsins eru engir framvirkir gjald-

eyrissamningar, valréttir eða afleiðusamningar í gildi inn-

an samstæðunnar.

Tekjuskattur
Gjaldfærður tekjuskattur samstæðunnar var tæpar 0,6 

milljónir Bandaríkjadala, sem samsvarar um 5% af hagnaði 

fyrir skatta. Samsvarandi hlutfall árið 2004 var 20%. Tvær 

meginástæður eru fyrir þessum marktæku breytingum. Í 

fyrsta lagi er ráðgjafa- og sérfræðingaþóknun í tengslum 

við fyrirtækjakaup og lántökugjöld yfirleitt eignfærð sem 

hluti af kaupverði þótt hún sé frádráttarbær frá skatti við 

kaupin. Í öðru lagi eru fyrirtækjakaupin fjármögnuð af  
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móðurfélaginu með eigin fé og lánsfé frá fjármálaútibúi 

félagsins í Sviss. Þetta fyrirkomulag leiðir til skattafrádrátt-

ar í löndum þar sem skatthlutfall er hærra en það sem fjár-

málaútibúið býr við.

Samstæðan í heild er ekki samsköttuð en undirsamsteyp-

an í Bandaríkjunum er samsköttuð. Annars staðar eru ein-

stök dótturfélög skattlögð sérstaklega. Tekjuskattshlutfall 

móðurfélagsins á Íslandi er 18%, sem er með hagstæð-

ustu skattakjörum í heiminum. Eftirfarandi tafla sýnir tekj-

uskattshlutföll á starfsstöðvum samsteypunnar árið 2005:

Hagnaður ársins
Rekstrarhagnaður ársins nam 16,5 milljónum Bandaríkja-

dala, eða 23,2 milljónum að undanskildum óvenjulegum lið-

um, sem er aukning úr 20,4 árið 2004 eða sem nemur 14%. 

Hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu að frátöldum óvenjulegum 

liðum var 14% samanborið við 16% árið 2004. Hagnaður 

fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA), fyrir utan óvenjulega 

liði, nam 32,5 milljónum Bandaríkjadala, sem samsvarar um 

20% af sölu, sem er sama hlutfall og árið 2004. Hagnaður 

ársins, að frátöldum óvenjulegum liðum, var 15,6 milljónir 

Bandaríkjadala í samanburði við 15,2 milljónir árið 2004, 

sem samsvarar 2% aukningu. Óvenjulegir liðir, tengjast 

fyrirtækjakaupum námu 6,7 milljónum Bandaríkjadala árið 

2005, sem samsvarar u.þ.b. 4,2% af sölu ársins. 

Hagnaður á hlut
Hagnaður á hlut árið 2005, ef litið er framhjá óvenjulegum 

liðum, nam 4,70 bandarískum sentum samanborið 

við 4,80 bandarísk sent árið 2004. Hagnaður á hlut að 

meðtöldum óvenjulegum liðum nam 3,53 bandarísk-

um sentum. Árlegur meðalvöxtur hagnaðar á hlut frá 

2000 til 2005 hefur verið rétt undir 26%, að frádregnum 

óvenjulegum liðum árið 2005, eða 19% að meðtöldum 

þessum liðum.

Eignir
Heildareignir í árslok námu 408 milljónum Bandaríkja-dala, 

samanborið við 108,9 milljónir dala í árslok 2004, sem sam-

svarar 275% aukningu. Fastafjármunir í árslok voru 325,9 

milljónir Bandaríkjadala og hækkuðu um 380% frá árinu 

áður. Aukningin er nánast að fullu tengd fyrirtækjakaupum. 

Eignfærð viðskiptavild skýrir 206,9 milljónir Bandaríkjadala 

og eignfærsla annarra áþreifanlegra eigna var rétt undir 46 

milljónum dala og samanstóð að mestu af einkaleyfum og 

viðskiptasamböndum. Árlega er framkvæmt virðisrýrnun-

arpróf á viðskiptavild og oftar ef einhverjar vísbendingar 

eru um rýrnun. Aðrar óefnislegar eignir eru niðurfærðar á  

líftíma sínum.

Eignfærð skattinneign nam í árslok 23,5 milljónum Banda-

ríkjadala og tekjuskattsskuldbindingar námu 27,8 milljón-

um dala. Þar af eru 23 milljónir dala vegna fyrirtækjakaupa 

á árinu.

Fjárfestingar í fastafjármunum voru rétt tæpar 8 milljón-

ir Bandaríkjadala, samanborið við 6,6 milljónir dala árið 

2004. Hlutfall fjárfestinga í fastafjármunum af sölu nam 

um 5% og var óbreytt frá 2004.

Heildarbirgðir í árslok 2005 námu 25,5 milljónum Band-

aríkjadala samanborið við 15,1 milljón dala árið 2004. 

Birgða-aukningin stafar að mestu leyti af fyrirtækjakaupum. 

Birgðir vegna fyrri starfsemi jukust um 20%. Útistandandi 

kröfur jukust um 77% milli ára, aðallega vegna fyrirtækja-

kaupa, en að þeim undanskildum drógust útistandandi 

kröfur vegna fyrri rekstrar saman um 42%. Handbært fé 

Ísland  18,0%

Bandaríkin:  

     Kaliforníuríki  40,0%

     Washingtonríki  38,0%

     Michiganríki  36,0%

     New Jersey  40,0%

Kanada, Breska Kólumbía  38,0%

Svíþjóð  28,0%

Holland  30,5%

Þýskaland  40,0%

Bretland  30,0%

Ástralía  30,0%

Skattahlutfall eftir löndum

Rekstur ársins eftir ársfjórðungum

Rekstrarreikningur 2005 1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj.* 4. ársfj.* Samtals 
    
Sala 31,150 35,422 44,567 49,590 160,729
Kostnaðarverð seldra vara -12,501 -13,863 -16,985 -19,712 -63,061
framlegð 18,649 21,559 27,582 29,878 97,668
Aðrar rekstrartekjur 76 510 7 277 870
Sölu- og markaðskostnaður -6,993 -7,002 -10,587 -13,521 -38,103
Þróunarkostnaður -2,435 -2,767 -3,149 -4,057 -12,408
Skrifstofu- og 
stjórnunarkostnaður -4,896 -5,800 -6,430 -7,680 -24,806
Rekstrarhagnaður 4,401 6,500 7,423 4,897 23,221
Fjármunatekjur / 
(fjármagnsgjöld) -411 -271 -1,861 -1,737 -4,280
Hagnaður fyrir skatta 3,990 6,229 5,562 3,160 18,941
Tekjuskattur -817 -1,614 -1,579 629 -3,380
Hagnaður 3,173 4,615 3,983 3,789 15,561
EBITDA 5,533 7,758 10,347 8,890 32,528

* Allar fjárhæðir eru í þúsundum Bandaríkjadala. Frátaldir eru óvenjulegir liðir 
á  3. og 4. ársfj.
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jókst sem nam 16,7 milljónum Bandaríkjadala á milli ára, 

aðallega vegna ónýtts lánsfjármagns. Veltufjárhlutfall fyrir 

árið 2005 var 2,1 samanborið við 2,2 árið 2004.

Skuldir
Heildarskuldir í árslok námu 255,2 milljónum Bandaríkja-

dala en voru 54,2 milljónir Bandaríkjadala í árslok 2004. 

Langtímaskuldir voru 215,4 milljónir dala, borið saman við 

35,6 milljónir í lok árs 2004. Ný langtímalán að upphæð 

200 milljónum Bandaríkjadala voru tekin á árinu til að fjár-

magna fyrirtækjakaup. 80 milljónir dala greiðast niður á 

næstu 5 árum og 120 milljónir dala eru á gjalddaga árið 

2011 og 2012. Alls var rúmum 30 milljónum Bandaríkja-

dala varið til uppgreiðslu á eldri langtímalánum. Eign-

færður lántökukostnaður að fjárhæð 3 milljónum Banda-

ríkjadala að frádregnum afskriftum kemur til lækkunar á 

skuldum við lánastofnanir í efnahagsreikningnum. Í árslok 

voru u.þ.b. 70% af langtímaskuldum samstæðunnar í 

Bandaríkjadölum og um 30% í evrum.

Skammtímaskuldir námu 39,8 milljónum Bandaríkjadala í 

árslok og hækkuðu um 114% frá árinu áður. Ónýtt ádrátt-

arlán námu 30 milljónum Bandaríkjadala í árslok 2005.

Eigið fé
Í september 2005 var hlutafé Össurar hf. aukið um 

66.499.447 hluti, eða sem nemur 20,9%, í forkaupsrétt-

arútboði og með sölu til stjórnenda og lykilstarfsmanna. 

Sölugengi bréfanna var 81 íslensk króna á hlut. Heildarupp-

hæðin sem greidd var fyrir hlutaféð, að beinum kostnaði 

frátöldum, nam um 83,4 milljónum Bandaríkjadala. Heild-

arfjöldi útistandandi hluta í árslok 2005 var 383.940.447, 

auk 957.995 eigin hluta.

Félagið hefur gert kaupréttarsamninga við stjórnendur og 

starfsmenn upp á 1.340.000 hluti. Til að mæta skuldbind-

ingum vegna kaupréttarsamninga voru afhentir  3.463.000 

hlutir og var meðalgengið 72,15 krónur á hlut. Félagið átti 

í árslok ónýtta heimild til útgáfu á 992.243 hlutum. Heim-

ildin gildir til 19. ágúst 2010.

Eigið fé nam alls 152,8 milljónum Bandaríkjadala í lok 

ársins 2005 og hækkaði úr 54,7 milljónum í árslok 2004. 

Eiginfjárhlutfall í lok árs var 37% borið saman við 50% í 

árslok 2004.

Markaðsvirði félagsins í árslok var rúmlega 698 milljónir 

Bandaríkjadala og hækkaði úr 312 milljónum dala í ársbyrj-

un eða um 77%.

Sjóðstreymi
Veltufé frá rekstri var 18,9 milljónir Bandaríkjadala og 

minnkaði um 21,8% milli ára. Handbært fé frá rekstri án 

vaxta og skatta nam 25 milljónum Bandaríkjadala saman-

borið við 19,2 milljónir Bandaríkjadala árið 2004 sem er 

30,2% aukning. Fjárfestingahreyfingar námu 249,7 milljón-

um Bandaríkjadala, þar af 242,9 milljónir Bandaríkjadala til 

fyrirtækjakaupa og 8 milljónir Bandaríkjadala í fjárfestingar 

í fastafjármunum. Fjármögnunarhreyfingar námu 250,9 

milljónum Bandaríkjadala, þar af var aukning á nýjum 

langtímaskuldum upp á 163,6 milljónir Bandaríkjadala og 

83,3 milljónir Bandaríkjadala innborgað hlutafé. Handbært 

fé jókst sem nam 16,7 milljónum Bandaríkjadala á árinu, 

aðallega vegna ónýtts langtímafjármagns. Veltufjárhlutfall 

var 2,1 samanborið við  2,2 árið 2004. Lausafjárhlutfall var 

1,4 og stóð í stað frá 2004.

Atburðir eftir 
reikningsskiladag
Í janúar 2006 tilkynnti Össur um kaup á bandaríska stuðn-

ingstækjafyrirtækinu Innovation Sports Inc. Kaupverð-

ið nam um 38,4 milljónum Bandaríkjadala. Óvenjulegir 

kostn-aðarliðir í tengslum við kaupin eru áætlaðir í kringum 

3 milljónir Bandaríkjadala sem verðar gjaldfærðar á fyrsta 

ársfjórðungi 2006.

Kaupin voru fjármögnuð með handbæru fé og nýju lánsfé. 

Lánssamningi félagsins frá ágúst 2005 var breytt og láns-

fjárhæðin aukin um samtals 40 milljónir Bandaríkjadala. 

Fjárhæðin er á gjalddaga árið 2011 og 2012. Vaxtakjör eru 

óbreytt, 1,75% álag á Libor/Euribor. Lántökukostnaður að 

fjárhæð rúmar 0,6 milljónir Bandaríkjadala verður eign-

færður og afskrifaður sem vaxtagjöld yfir lánstímabilið.

Í kjölfar fyrirtækjakaupanna nam ónýtt lánsfjármagn fél-

agsins yfir 40 milljónum Bandaríkjadala.

Reikningar Össurar hafa verið gerðir í samræmi við kröf-

ur alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) síðan árið 2003. 

Upptaka staðlanna við reikningsskilin hefur ekki kallað á 

grundvallarbreytingar eða endursamningu einstakra liða 

en verulega hefur verið bætt við skýringar með reiknings-

skilunum.
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össur hf. ársreikningur 2005
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SAMSTÆÐA ÖSSURAR HF.  2005 2004 2003 2002 2001

VÖXTUR Sala USD ‘000 160.729  124.399  94.467  81.284  68.380 

 Hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) USD ‘000 25.832  25.045  9.428  14.310  12.973 

 Rekstrarhagnaður USD ‘000 16.525  20.374  6.112  11.501  10.889 

 Starfsmenn Fjöldi 680  568  480  431  392 

 Hagnaður  USD ‘000 11.688  15.227  4.661  10.056  8.632 

 Fjármunir USD ‘000 407.986  108.915  102.126  71.425  58.201 

REKSTRARFJÁRMÖGNUN Handbært fé frá rekstri USD ‘000 15.481  16.600  10.383  10.503  10.359 

  – í hlutfalli við heildarskuldir % 10  30  23  36  36 

 – í hlutfalli við hagnað   1,3  1,1  2,2  1,0  1,2 

 Hreint veltufé frá rekstri USD ‘000 18.954  23.095  8.774  14.661  10.771 

  – í hlutfalli við langtímafjármagn % 8  27  13  30  27 

FJÁRHAGSLEGT  Lausafjárhlutfall   1,4  1,4  1,2  1,5  1,2 

JAFNVÆGI Veltufjárhlutfall   2,1  2,2  1,8  2,3  1,9 

 Eiginfjárhlutfall % 37  50  43  56  52 

NÝTING FJÁRMAGNS Velta á hvern starfsmann USD ‘000 236  219  197  189  174 

 Veltuhraði fjármagns Skipti 0.6  1.2  1.1  1.3  1.3 

 Veittur gjaldfrestur Dagar 44  44  47  44  44 

ARÐSEMI Arðsemi heildarfjármagns eftir skatta % 10  20  9  20  19 

 Arðsemi eigin fjármagns eftir skatta % 15  31  11  29  32 

 Hagnaður fyrir vexti sem % af veltu % 10  16  6  14  16 

 Hagnaður fyrir skatta sem % af veltu % 8  15  6  15  15 

 Hagnaður tímabilsins sem % af veltu % 7  12  5  12  12 

MARKAÐUR Markaðsvirði USD ‘000 695.125  395.514  201.237  219.584  158.492 

 V/H hlutfall    59,5  26,0  43,2  21,8  19,4 

 V/I hlutfall   4,5  7,2  4,6  5,5  5,2 

 Fjöldi hluta Milljónir 385  318  328  328  328 

 Hagnaður á hlut (EPS) (1) US Cent 3,53  4,80  1,45  3,12  2,64 

 Hagnaður á hlut (Diluted EPS) (2) US Cent 3,52  4,80  1,44  3,10  2,63 

Skýringar
1. Hagnaður á útistandandi hlut. 2. Hagnaður á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta. 3. Við útreikning á kennitölum úr ársreikningum fyrir tímabilin sem gerðir 
voru í íslenskum krónum hafa rekstrarliðir verið umreiknaðar í Bandaríkjadali miðað við meðalgengi hvers tímabils en efnahagsliðir miðað við lokagengi hvers tímabils.

Kennitölur
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Að áliti stjórnar og forstjóra Össurar hf. 

koma fram í samstæðuársreikningi þessum 

þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til 

að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, 

rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á 

árinu 2005. Ársreikningurinn er gerður í sam-

ræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla.

Össur hf. hannar, framleiðir og selur lausnir á 

sviði stoð- og stuðningstækja. Höfuðstöðvar 

félagsins eru á Íslandi en félagið á og rekur 

dótturfélög í Bandaríkjunum, Kanada, 

Hollandi, Bretlandi, Svíþjóð og Ástralíu. 

Félagið selur framleiðsluvörur sínar um allan 

heim en helstu markaðssvæðin eru Norður-

Ameríka, Evrópa og Asía. Samstæða Össurar 

hf. árið 2005 samanstóð í meginatriðum 

af Össuri hf. á Íslandi, samstæðu Ossur 

Holdings Inc. í Bandaríkjunum, Generation 

II Orthotics, Inc. í Kanada, samstæðu Ossur 

Holding AB í Svíþjóð, Ossur Europe B.V. í 

Hollandi, Ossur UK Holdings á Englandi og 

Ossur Asia-Pacific í Ástalíu. 

Heildartekjur samstæðu Össurar hf. námu 

160,7 milljónum Bandaríkjadala samanborið 

við 124,4 milljónir árið áður. Tekjuaukningin 

á milli ára nam því um 29%. Hagnaður af 

rekstri samstæðunnar var 11,7 milljónir Banda-

ríkjadala. Til samanburðar var hagnaður ársins 

2004 15,2 milljónir Bandaríkjadala. Hagnaður 

á hlut var 3,53 US cents samanborið við 4,80 

US cents árið 2004. Hagnaður fyrir vexti, 

afskriftir og skatta (EBITDA) var 25,8 milljónir 

Bandaríkjadala samanborið við 25 milljónir 

Bandaríkjadala árið áður. 

Heildareignir samstæðunnar voru 408 

milljónir Bandaríkjadala í árslok, skuldir 

255,2 milljónir og eigið fé 152,8 milljónir. 

Eiginfjárhlutfall í árslok var 37% samanborið 

við 50% árið á undan.

Á árinu störfuðu að meðaltali 680 

starfsmenn hjá samstæðunni, þar af 235 

hjá móðurfélaginu á Íslandi. Á árinu 2004 

unnu að meðaltali 568 starfsmenn hjá sam-

stæðunni, en 213 hjá móðurfélaginu. 

Félagið keypti engin eigin bréf á árinu 

en afhenti 3,5 milljónir hluta til fullnustu 

kaupréttarsamninga. Gengi á bréfum félags-

ins var 114 í árslok samanborið við 76,5 í 

ársbyrjun. Markaðsvirði félagsins var 700 

milljónir Bandaríkjadala í árslok og hækkaði 

um 77% á árinu. Í lok ársins voru hluthafar í 

Össuri hf. 3.156 en voru 3.376 í upphafi árs. 

Tveir hluthafar áttu meira en 10% hlutafjár 

í árslok, en það eru William Demant Invest 

A/S sem átti 36,88% og Eyrir Invest ehf. 

sem átti 14,6%. 

Stjórn Össurar starfar samkvæmt sam-

þykktum félagsins og eftir vinnureglum 

stjórnar sem upphaflega voru settar árið 

1999. Vinnureglur stjórnar uppfylla að öllu 

leyti leiðbeinandi tilmæli um stjórnunarhætti 

fyrirtækja sem gefin voru út af Kauphöll 

Íslands, Samtökum atvinnulífsins og 

Verslunarráði Íslands í mars 2004. Í reglunum 

er m.a. að finna skilgreiningu á valdsviði og 

verkaskiptingu stjórnar, ákvæði um hæfi 

stjórnarmanna, reglur um þagnarskyldu og 

fleira. Stjórnin hefur ekki séð ástæðu til að 

skipa sérstaka endurskoðunarnefnd í félaginu. 

Því hlutverki sem endurskoðunarnefnd 

er ætlað sinnir stjórnin. Starfskjaranefnd 

er starfandi innan stjórnar og félagsins 

og ákveður hún starfskjör forstjóra. Engir 

starfsmenn sitja í stjórn félagsins.

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði 

greiddur arður til hluthafa á árinu 2006. Um 

breytingar á eigin fé á árinu vísar stjórnin í 

skýringar með ársreikningnum.

Reykjavík, 6. febrúar 2006

Í stjórn

Pétur Guðmundarson
stjórnarformaður

Össur Kristinsson   Bengt Kjell

Þórður Magnússon  Niels Jacobsen

Kristján T. Ragnarsson  Sigurbjörn Þorkelsson

Forstjóri

Jón Sigurðsson

Stjórn og forstjóri Össurar hf. staðfesta hér með ársreikning samstæðu Össurar hf. fyrir árið 2005 með undirritun sinni.

Skýrsla stjórnar
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Til stjórnar og hluthafa í Össuri hf.

Við höfum endurskoðað ársreikning sam-

stæðu Össurar hf. og dótturfyrirtækja fyrir 

árið 2005. Samstæðuársreikningurinn 

hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrar-

reikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi 

og skýringar. Ársreikningurinn er lagður 

fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð 

þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð 

okkar felst í því áliti sem við látum í ljós 

á samstæðuársreikningnum á grundvelli 

endurskoðunarinnar. Ársreikningar erlendra 

dótturfyrirtækja voru endurskoðaðir af sam-

starfsfyrirtækjum okkar. 

Endurskoðað var í samræmi við alþjóð-

lega endurskoðunarstaðla en samkvæmt 

þeim skal skipuleggja og haga endur-

skoðuninni þannig að nægjanleg vissa 

fáist um að samstæðuársreikningurinn 

sé í meginatriðum annmarkalaus. Endur-

skoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, 

úrtakskannanir og athuganir á gögnum til 

að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýs-

ingar sem koma fram í samstæðuársreikn-

ingnum. Endurskoðunin felur einnig í sér 

athugun á þeim reikningsskilaaðferðum 

og matsreglum sem notaðar eru við gerð 

samstæðuársreikningsins og mat á fram-

setningu hans í heild. Við teljum að endur-

skoðunin sé nægjanlega traustur grunnur 

til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar, byggt á okkar eigin 

athugunum og áritunum annarra endur-

skoðenda á ársreikninga erlendra dóttur-

félaga, að samstæðuársreikningurinn gefi 

glögga mynd af afkomu Össurar hf. og 

dótturfyrirtækja á árinu 2005, efnahag í 

lok þess árs, og breytingum á fjárhagslegri 

skipan á árinu, í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla (IFRS).

Reykjavík, 6. febrúar 2006

Deloitte hf.

Heimir Þorsteinsson

endurskoðandi

Þorvarður Gunnarsson

endurskoðandi

Áritun endurskoðenda
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 SKÝRING  2005  2004

SALA 4  160.729   124.399 

Kostnaðarverð seldra vara   ( 66.338 ) ( 49.555 )

     

FRAMLEGÐ   94.391   74.844 

     

Aðrar rekstrartekjur  7  1.870   1.049 

Sölu- og markaðskostnaður   ( 38.103 ) ( 26.772 )

Þróunarkostnaður   ( 12.408 ) ( 9.066 )

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður   ( 24.806 ) ( 19.681 )

Kostnaður vegna endurskipulagningar  10 ( 4.419 )  0 

REKSTRARHAGNAÐUR    16.525   20.374 

     

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  11 ( 4.280 ) ( 1.232 )

HAGNAÐUR FYRIR SKATTA   12.245   19.142 

Tekjuskattur  12 ( 557 ) ( 3.915 )

HAGNAÐUR ÁRSINS   11.688   15.227 

HAGNAÐUR Á HLUT 13

Hagnaður á útistandandi hluti (US cent)    3,53   4,80 

Hagnaður á útistandandi hluti að teknu tilliti til kauprétta (US cent)    3,52   4,80 

Rekstrarreikningur ársins 2005
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EIGNIR

 SKÝRING 31.12.2005  31.12.2004

FASTAFJÁRMUNIR

Varanlegir rekstrarfjármunir  14 22.130  15.994 

Viðskiptavild  15 232.134  25.095 

Aðrar óefnislegar eignir  16 46.694  5.375 

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur  18 780  824 

Fjárfestingaverðbréf  19 593  411 

Reiknuð skattinneign  30 23.542  20.245 

  325.873  67.944 

VELTUFJÁRMUNIR

Vörubirgðir  20 25.529  15.105 

Viðskiptakröfur  21 28.314  16.026 

Aðrar skammtímakröfur  21 7.356  5.543 

Sjóður og bankainnstæður  21 20.914  4.297 

  82.113  40.971 

EIGNIR  407.986  108.915 

Efnahagsreikningur
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EIGIÐ FÉ OG SKULDIR

 SKÝRING 31.12.2005  31.12.2004

EIGIÐ FÉ

Hlutafé   22  4.160   3.042

Varasjóðir    23  104.162   17.747

Þýðingarmunur  24  3.771   4.636

Óráðstafað eigið fé   25  40.736   29.295

   152.829   54.720

LANGTÍMASKULDIR

Skuldir við lánastofnanir  27  185.147   32.187 

Fjármögnunarleigusamningar   28  32   240 

Aðrar langtímaskuldir  29  2.350   332 

Tekjuskattsskuldbindingar  30  27.832   2.863  

   215.361   35.622  

SKAMMTÍMASKULDIR

Næsta árs afborganir langtímaskulda  31  11.048   2.556 

Viðskiptaskuldir    8.844   3.417 

Ógreiddir áætlaðir skattar    917   2.425 

Aðrar skammtímaskuldir    13.508   9.559 

Skuldbindingar  32  5.479   616 

   39.796   18.573 

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR   407.986   108.915 

31. desember 2005
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REKSTRARHREYFINGAR SKÝRING  2005  2004
Rekstrarhagnaður     16.525   20.374 
Afskriftir   14,16  9.307   4.671 
Söluhagnaður    ( 372 ) ( 433 )
Aðrir reiknaðir liðir    ( 1.000 )  0 
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda     526  ( 5.439 )

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI ÁN VAXTA   24.986   19.173

Innborgaðar vaxtatekjur     486   76 
Greiddir vextir    ( 5.414 ) ( 1.500 )
Greiddir skattar    ( 4.577 ) ( 1.149 )

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI   15.481   16.600

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR     
Keyptir fastafjármunir   14,16 ( 7.990 ) ( 6.609 )
Seldir fastafjármunir     142   813 
Fjárfesting í dótturfélögum   33–36 ( 242.969 ) ( 911 )
Seld rekstrareining   37  854   1.572 
Fjárfestingar í langtímakröfum    ( 25 ) ( 362 )
Afborganir skuldabréfa   18  184   101 
Sala á fjárfestingaverðbréfum   19  145   117 
Kaup á markaðsverðbréfum     0  ( 137 )
Sala á markaðsverðbréfum     0   408 

 FJÁRFESTINGARHREYFINGAR  ( 249.659 ) ( 5.008 )

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR     
Nýjar langtímaskuldir     204.018   20.620 
Afborganir langtímaskulda    ( 40.381 ) ( 25.346 )
Keypt eigin bréf     0  ( 7.255 )
Innborgað hlutafé   22  83.357   0 
Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga   22, 23  3.929   340 

 FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR   250.923  ( 11.641 )

BREYTING Á HANDBÆRU FÉ    16.745  ( 49 )
ÁHRIF GENGISUMREIKNINGS DÓTTURFÉLAGA   ( 128 )  19
HANDBÆRT FÉ Í UPPHAFI ÁRSINS    4.297   4.327

HANDBÆRT FÉ Í LOK ÁRSINS     20.914   4.297

AÐRAR UPPLÝSINGAR:
HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI

Hagnaður ársins     11.688   15.227
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé     7.266   7.868

 HREINT VELTUFÉ FRÁ REKSTRI   18.954   23.095

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda    ( 3.473 ) ( 6.495 )

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI SBR.  AÐ OFAN   15.481  16.600

Sjóðstreymi ársins 2005

Allar fjárhæ›ir eru í þúsundum Bandaríkjadala
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   ÞÝÐINGAR- ÓRÁÐSTAFAÐ 
 HLUTAFÉ VARASJÓÐIR MUNUR EIGIÐ FÉ SAMTALS

Staða 1. janúar 2004  3.083   24.412   2.448   14.068  44.011
Þýðingarmunur á erlendum eignarhlutum      2.318     2.318
Afkoma sem birtist ekki í rekstrarreikningi  0   0   2.318   0   2.318
Uppleystur þýðingarmunur vegna sölu á dótturfélögum     ( 130 )   ( 130 )
Keyptir eigin hlutir ( 62 ) ( 7.193 )     ( 7.255 )
Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  16   324       340
Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  5   204       209
Hagnaður ársins        15.227   15.227

Staða 1. janúar 2005  3.042   17.747   4.636   29.295   54.720

Þýðingarmunur á erlendum eignarhlutum     ( 865 )   ( 865 )
Afkoma sem birtist ekki í rekstrarreikningnum  0   0  ( 865 )  0  ( 865 )
Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  33   3.896       3.929
Innborgað hlutafé  1.085   82.272       83.357
Hagnaður ársins        11.688   11.688
Tillag í lögbundinn varasjóð    247    ( 247 )  0

Staða 31. desember 2005  4.160   104.162   3.771   40.736   152.829 

Yfirlit yfir eigið fé 1. janúar 2004 – 31. desember 2005
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1. STARFSEMI
Össur hf. er alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Helstu framleiðsluvörur 

fyrirtækisins eru hulsur, gervifætur, hnjáliðir, og íhlutir ýmiskonar sem notaðir eru til fram-

leiðslu á gervilimum og mismunandi tegundir af spelkum og stuðningsvörum. Helstu 

markaðssvæði fyrirtækisins eru Norður-Ameríka, Evrópa og Asía en fyrirtækið starfrækir 

félög í Bandaríkjunum, Kanada, Svíþjóð, Hollandi, Bretlandi og í Ástralíu auk móðurfélags-

ins sem staðsett er á Íslandi.

Framleiðsla og samsetning á vörum samstæðunnar fór fram á ellefu stöðum á tímabilinu, 

hjá Ossur North America, Inc. í Aliso Viejo, Kaliforníu, hjá Ossur Engineering, Inc. í Albion, 

Michigan, hjá Royce Medical, Inc. í Camarillo, Kaliforníu, Thorofare og Moorestown í New 

Jersey, hjá Generation II í Vancouver í Kanada og Generation II í Seattle í Bandaríkjunum, 

Blackburn á Bretlandi og hjá Össuri hf. á Íslandi. Auk þess er hluta af framleiðslunni úthýst 

og fer sú framleiðsla fram í Kína og Taívan. 

Samkvæmt skipuriti er fyrirtækinu skipt í fjögur svið, þ.e. fjármálasvið, sem sér um alhliða 

fjármálastjórnun; framleiðslusvið, sem ber ábyrgð á framleiðslu og birgðastýringu; sölu- og 

markaðssvið, sem stýrir markaðsmálum og söluskrifstofum og loks þróunarsvið, sem stýrir 

gæðadeild, þróunardeild og vörustjórnun fyrir nýjar vörur.

Sala, dreifing og þjónusta í Norður-Ameríku fór fram frá Ossur North America, Inc., Royce 

Medical, Inc. og starfsstöðvum Generation II í Kanada og Seattle, í Vestur-Evrópu frá Ossur 

Europe B.V., Medistox, Ltd og Technology in Motion, Ltd. á Bretlandi, á Norðurlöndum frá 

Ossur Nordic AB og í Asíu frá Ossur Asia Pacific en aðrir markaðir voru aðallega þjónustaðir 

frá Ossur Nordic AB og Ossur North America, Inc.

2. REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR
Ársreikningur samstæðu Össurar hf. er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskila-

staðla (IFRS) og er gerður eftir kostnaðarverðsaðferð fyrir utan uppreikning ýmissa peninga-

legra eigna og skulda. 

Við gerð samstæðuársreiknings þurfa stjórnendur í samræmi við góða reikningsskilavenju 

að gefa sér forsendur og framkvæma margvíslegt mat sem hefur áhrif á eignir og skuldir á 

reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld tímabilsins. Raunveruleg verð-

mæti kunna að verða með öðrum hætti en mat stjórnenda.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum samstæðunnar.

SAMSTÆÐA

Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings móðurfélagsins og ársreikninga fé-

laga sem eru undir stjórn þess (dótturfélög) á reikningsskiladegi. Ráðandi yfirstjórn í fyrir-

tækjunum fæst með því að móðurfélagið hefur vald til þess að ákveða fjármála- og rekstrar-

stefnu þeirra, í því skyni að hafa hag af rekstri þeirra.

Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir 

og skuldir samstæðunnar út á við og er því viðskiptum innan hennar eytt út við gerð 

reikningsskilanna. Óinnleystur hagnaður í birgðum af viðskiptum milli félaga innan sam-

stæðunnar er bakfærður og samsvarandi leiðréttingar gerðar á reiknuðum tekjuskatti 

samstæðunnar.

Ef við á eru gerðar leiðréttingar á reikningsskilum dótturfélaga til að samræma þau við reikn-

ingsskilaaðferðir samstæðunnar.

SAMRUNAR

Samstæðan er samin í samræmi við kaupverðsreglu og í því tilviki sem eignarhald í dóttur-

félagi er minna en 100% er færð upp hlutdeild minnihluta í eigin fé og rekstrarafkomu. Þar 

sem hlutdeild minnihluta nemur óverulegum fjárhæðum er hún ekki sýnd sérstaklega í árs-

reikningnum.

Við kaup á dótturfélögum eru eignir og skuldir þeirra metnar til gangverðs á kaupdegi. Sé 

kaupverð hærra en hrein eign eftir slíkt mat er mismunurinn færður sem viðskiptavild.

Skýringar
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Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga á árinu er meðtalin í samstæðurekstrar-

reikningi frá og með kaupdegi eða fram að söludegi eftir því sem við á. 

VIÐSKIPTAVILD

Viðskiptavild sem myndast í samstæðunni er vegna mismunar á kaupverði dótturfélags og 

hlutdeildar í hreinni eign þess eftir að eignir og skuldir hafa verið metnar til gangvirðis á 

kaupdegi. Viðskiptavild er færð til eignar og metin með tilliti til virðisrýrnunar á reiknings-

skiladegi. Til að hægt sé að meta virðisrýrnun er viðskiptavild skipt niður á sjóðsskapandi 

einingar. Sjóðsskapandi einingar sem viðskiptavild hefur verið úthlutuð á eru prófaðar með 

tilliti til virðisrýrnunar árlega, eða oftar ef vísbending um virðisrýrnun er til staðar. Ef virðis-

rýrnun hefur átt sér stað er viðskiptavild fyrst færð niður en síðar aðrar eignir sem tilheyra 

viðkomandi sjóðsskapandi einingu. Virðisrýrnun á viðskiptavild er ekki færð tilbaka á síðari 

tímabilum.

Við sölu á dótturfélagi er tekið tillit til tengdrar viðskiptavildar við útreikning á söluhagnaði 

eða sölutapi.

ÁHÆTTUSTJÓRNUN

Almenn stefna félagsins er að takmarka gjaldeyrisáhættu með því að stuðla að jafnvægi eftir 

myntum í rekstrinum sjálfum og vinna að því að sjóðstreymi vegna fjármögnunar sé í sam-

ræmi við innstreymi vegna rekstrar eftir myntum.

Langtímafjármögnun samstæðunnar er stýrt frá fjármálasviði móðurfélagsins á Íslandi. Ein-

stök dótturfélög takast almennt ekki á hendur beinar skuldbindingar til lengri tíma gagnvart 

bönkum eða öðrum lánveitendum. 

Um 60% af langtímaskuldum eru kúlulán þar sem höfuðstóllinn kemur til greiðslu í tvennu 

lagi árin 2011 og 2012. Vextir eru hinsvegar greiddir reglulega yfir lánstímann. Þetta tak-

markar sjóðstreymis- og lausafjáráhættu félagsins umtalsvert næstu árin. Í lánasamningun-

um eru ákvæði um lágmarks eiginfjárhlutfall, hlutfall hagnaðar án afskrifta, vexti og skatta í 

hlutfalli við skuldir, auk fleiri skilyrða og takmarkana. Til að takmarka vaxtaáhættu hafa verið 

gerið sérstakir vaxtaskiptasamningar vegna lána (sjá skýringu um lán) og vextir festir í 5,99% 

út lánstímann.

Áhætta félagsins gagnvart innheimtu viðskiptakrafna er metin eðlileg en viðskiptakröfur eru 

niðurfærðar til að mæta kröfum er kunna að tapast. 

SKRÁNING TEKNA

Tekjur af vörusölu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við góða reiknings-

skilavenju. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar og eignarréttur hefur færst yfir til 

kaupanda og er hún sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxta-

prósentu.

LEIGUSAMNINGAR

Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigusamningar þegar samningsskilmálar 

gera ráð fyrir að verulegur hluti áhættunnar og hagur af eignarréttindum sé framseldur 

leigukaupa. Eignir samkvæmt kaupleigusamningi eru færðar til eignar meðal varanlegra 

rekstrarfjármuna og eru afskrifaðar á líftíma þeirra. Samsvarandi skuld við leigusala er færð til 

skuldar í efnahagsreikningi. Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem rekstrarleigusamningar 

og leigugreiðslur gjaldfærðar á því tímabili sem þær tilheyra.

GJALDMIÐLAR

Viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en Bandaríkjadölum eru færð á gildandi gengi þess dags 

sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í öðrum gjaldmiðlum en Banda-

ríkjadölum eru umreiknaðar miðað við gengi í lok tímabilsins og gengismunur færður yfir 

rekstrarreikning.

Rekstrarliðir dótturfélaga, sem ekki semja reikningsskil í Bandaríkjadölum, eru umreiknaðir 

í Bandaríkjadali á meðalgengi hvers ársfjórðungs en efnahagsliðir aðrir en hlutafé eru um-

reiknaðir í Bandaríkjadali á gengi í lok tímabilsins. Þýðingarmismunur vegna yfirfærslu 

reikningsskila dótturfélaga úr uppgjörsmynt í Bandaríkjadali er færður yfir þýðingarmun 

meðal eigin fjár. Slíkir þýðingarmunir eru færðir til tekna eða gjalda eftir því sem við á þegar 

dótturfélög eru seld.

FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikningi á því tímabili sem hann fellur til.

SKATTAMÁL

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. Útreikningur hans byggist á afkomu 

fyrir skatta að teknu tilliti til varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og afkomu sam-

kvæmt ársreikningi. Tekjuskattur er reiknaður miðað við gildandi skatthlutfall í hverju 

landi fyrir sig.
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Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skattauppgjöri annars vegar og ársreikn-

ingi hins vegar. Mismunurinn stafar af því að tekjuskattstofn félagsins er miðaður við aðrar 

forsendur en reikningsskil þess. Tekjuskattsskuldbinding er færð vegna allra tímamismuna 

en reiknuð skattinneign er færð vegna tímamismuna ef líkur eru á að þeir nýtist á móti 

skattskyldum hagnaði í framtíðinni. Reiknaðar skattinneignir og skattskuldbindingar eru ein-

ungis færðar til lækkunar á hvorri annarri ef þær tengjast sköttum sem lagðir eru á af sömu 

skattyfirvöldum.

Bókfært verð reiknaðrar skattinneignar er yfirfarið á reikningsskiladegi og fært niður ef ekki 

eru lengur taldar líkur á að skattskyldur hagnaður í framtíðinni muni verða nægjanlegur til 

að nýta eignina að fullu leyti eða að hluta.

Frestaður skattur er reiknaður miðað við þau skatthlutföll sem talið er að muni verða gildandi 

þegar eignin nýtist eða skuldin verður greidd. Frestaður skattur er færður í rekstrarreikningi 

nema þegar hann tengist fjárhæðum sem færðar eru beint í gegnum eigið fé, en þá er skatt-

urinn einnig færður meðal eigin fjár.

Við gerð samstæðureikningsskilanna er uppsafnaður hagnaður í birgðum vegna inn-

byrðis viðskipta bakfærður. Áhrif bakfærslunnar á tekjuskatt eru einnig bakfærð í sam-

stæðureikningsskilunum og færast til hækkunar á reiknaðri skattinneign. Tekjuskattur-

inn er reiknaður út frá gildandi skatthlutföllum í þeim löndum þar sem vörurnar eiga 

uppruna sinn.

VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt þykir að hagrænn ávinn-

ingur tengdur eigninni muni nýtast samstæðunni og hægt er að meta kostnað vegna eignar-

innar á áreiðanlegan hátt.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði.

Kostnaður varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostn-

aði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

Fyrningar eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignar-

haldstíma á tímabilinu.

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn fjármögnunarleigusamningum eru afskrifaðar á 

áætluðum endingartíma á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur milli söluverðs og bókfærðs verðs eign-

arinnar á söludegi.

AÐRAR ÓEFNISLEGAR EIGNIR

Óefnislegar eignir eru einungis færðar upp í tengslum við kaup á dótturfélögum ef þær eru 

skilgreinanlegar, ef líklegt þykir að hagrænn ávinningur muni nýtast samstæðunni í framtíð-

inni og ef hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti.

Meðal óefnislegra eigna eru eignir vegna viðskiptasamninga, vörumerkja, einkaleyfa, fram-

leiðslutækni, viðskipasambönd og aðrar eignir. Eignir þessar eru afskrifaðar á áætluðum 

endingartíma og eru reiknaðar afskriftir hvers tímabils færðar í rekstrarreikningi. 

Allur þróunarkostnaður og kostnaður vegna eigin einkaleyfa sem féll til á tímabilinu er gjald-

færður í rekstrarreikningi.

VERÐBRÉF

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til niður-

færslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni. 

Fjárfestingabréf og markaðsverðbréf eru metin á skráðu markaðsverði á uppgjörsdegi. Ef 

markaðsverð er ekki þekkt eru bréfin metin á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu 

til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni. Verðbreytingar fjárfestingaverðbréfa og markaðs-

verðbréfa eru færðar meðal fjármunaliða í rekstrarreikningi. 

VIRÐISRÝRNUN

Á hverjum reikningsskiladegi fer samstæðan yfir bókfært verð efnislegra og óefnislegra eigna 

sinna til þess að komast að raun um hvort vísbendingar séu um að eignir þessar hafi orðið 

fyrir virðisrýrnun. Komi fram einhver slík vísbending, er endurheimtanlegt verð eignarinnar 

metið í því skyni að hægt sé að ákvarða hversu víðtæk virðisrýrnunin er (sé um slíkt að 

ræða). Þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt verð einstakra eigna, metur samstæð-

an endurheimtanlegt verð þeirrar sjóðsskapandi einingar sem eignin fellur undir.

Endurheimtanlegt verð er annaðhvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem 

hærra er. Við mat á nýtingarvirði er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis 

með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við fjármögnun slíkrar eignar að teknu tilliti til skatta.

Sé endurheimtanlegt verð eignar metið lægra en bókfært verð, er bókfært verð eignarinnar 

lækkað í endurheimtanlega verðið. Tap vegna virðisrýrnunar er fært í rekstrarreikning.
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Ef tap vegna virðisrýrnunar snýst síðar við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, en þó 

ekki í hærra verð en það sem hefði verið ef virðisrýrnun hefði aldrei verið færð.

BIRGÐIR

Vörubirgðir eru metnar við kostnaðarverði/framleiðslukostnaðarverði eða dagverði hvort 

sem lægra reynist, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. Framleiðslukostnaður inniheldur 

hráefni, launakostnað og óbeinan kostnað vegna framleiðslunnar. Dagverð samsvarar áætl-

uðu söluverði að frádregnum kostnaði við sölu og dreifingu.

VIÐSKIPTAKRÖFUR

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar og niðurfærslu. Niður-

færslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu 

tapi sem kann að myndast ef kröfur reynast ekki innheimtanlegar.

KAUPRÉTTARSAMNINGAR OG SKULDBINDINGAR UM HÆKKUN HLUTAFJÁR

Samstæðan hefur gert kaupréttarsamninga við stjórnendur, starfsmenn og aðra aðila 

tengda rekstrinum. Framangreindir samningar fela í sér skuldbindingar um hækkun hluta-

fjár í framtíðinni.

Þann 1. janúar 2004 tók Össur hf. upp IFRS 2 sem er nýr alþjóðlegur reiknings-

skilastaðall um kaupréttarsamninga. Í samræmi við staðalinn verður ákvæðum hans 

beitt á alla kauprétti sem veittir voru eftir 7. nóvember 2002 og voru ónýttir þann 1. 

janúar 2004. Allir núgildandi kaupréttarsamningar hjá Össuri hf. voru gerðir fyrir 7. 

nóvember 2002.

LANGTÍMASKULDIR

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftir-

stöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir 

því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð yfir rekstrarreikning á því tímabili 

sem þau tilheyra. 

VIÐSKIPTASKULDIR

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

SKULDBINDINGAR

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að samstæðan verði fyrir 

fjárhagslegum útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að 

meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

Skuldbindingar vegna vöruábyrgða eru færðar á söludegi viðeigandi vara og metnar af 

stjórnendum m.t.t. áætlaðs fjárútstreymis sem ábyrgðirnar kunna að valda í framtíðinni.

Skuldbindingar vegna endurskipulagningar eru færðar þegar útbúin hefur verið formleg 

áætlun um endurskipulagninguna og hún hefur verið kynnt þeim aðilum sem málið varðar.
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3. REKSTRARYFIRLIT EFTIR ÁRSFJÓRÐUNGUM

 1. ÁRSFJÓRÐUNGUR 2. ÁRSFJÓRÐUNGUR 3. ÁRSFJÓRÐUNGUR 4. ÁRSFJÓRÐUNGUR SAMTALS 
 1.1.–31.3. 1.4.–30.6. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.1.–31.12.

Sala   31.150   35.422   44.567   49.590   160.729

Kostnaðarverð seldra vara  ( 12.501 ) ( 13.863 ) ( 19.607 ) ( 20.367 ) ( 66.338 )

FRAMLEGÐ    18.649   21.559   24.960   29.223   94.391

Aðrar rekstrartekjur   76   510   1.007   277   1.870

Sölu- og markaðskostnaður  ( 6.993 ) ( 7.002 ) ( 10.587 ) ( 13.521 ) ( 38.103 )

Þróunarkostnaður  ( 2.435 ) ( 2.767 ) ( 3.149 ) ( 4.057 ) ( 12.408 )

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ( 4.896 ) ( 5.800 ) ( 6.430 ) ( 7.680 ) ( 24.806 )

Kostnaður vegna endurskipulagningar  0   0  ( 4.115 ) ( 304 ) ( 4.419 )

REKSTRARHAGNAÐUR   4.401   6.500   1.686   3.938   16.525

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  ( 411 ) ( 271 ) ( 1.861 ) ( 1.737 ) ( 4.280 )

HAGNAÐUR FYRIR SKATTA   3.990   6.229  ( 175 )  2.201   12.245

Tekjuskattur  ( 817 ) ( 1.614 )  987   887  ( 557 )

HAGNAÐUR TÍMABILSINS   3.173   4.615   812   3.088   11.688

Hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)   5.533   7.758   4.610   7.931   25.832 

Allar fjárhæ›ir eru í þúsundum Bandaríkjadala
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4. SALA

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir mörkuðum: 2005 2004

Norður-Ameríka 93.264  65.899 

Meginland Evrópu 37.370  32.620 

Norðurlönd 18.421  17.722 

Alþjóðamarkaðir 11.674  8.158 

 160.729  124.399 

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir gjaldmiðlum: 2005 2004

Kanadadalur, CAD 10.145  9.187 

Svissneskur franki, CHF 204  958 

Evra, EUR 33.344  25.504 

Sterlingspund, GBP 2.601  7.482 

Íslensk króna, ISK 2.443  2.178 

Ástralskur dollar, AUD 772  0 

Norsk króna, NOK 5.129  4.950 

Sænsk króna, SEK 10.007  10.265 

Bandaríkjadalur, USD 96.084  63.875 

 160.729  124.399 
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5. LANDFRÆÐILEG SKIPTING REKSTRAREININGA

Samstæðan notar landfræðilega skiptingu sem aðal starfsþáttarskiptingu. Við skiptinguna er notast við staðsetningu viðskiptavinar. 

Landfræðileg skipting samstæðunnar greinist þannig eftir mörkuðum:

2005  NORÐUR-  MEGINLAND   ALÞJÓÐA- JÖFNUNAR-
  AMERÍKA  EVRÓPU NORÐURLÖND MARKAÐIR FÆRSLUR SAMSTÆÐA

SALA

Ytri sala  93.264   37.370   18.421   11.674   0   160.729

Sala innan samstæðu  16.470   432   49.330   0  ( 66.232 )  0

Heildarsala  109.734   37.802   67.751   11.674  ( 66.232 )  160.729

Sala innan starfsþátta er verðlögð út frá söluverði á markaði.

AFKOMA

Afkoma eftir mörkuðum  8.861   277   7.984  ( 960 )  363   16.525

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)           ( 4.280 )

Hagnaður fyrir skatta            12.245

Tekjuskattur           ( 557 )

Hagnaður            11.688

AÐRAR UPPLÝSINGAR 

Viðbætur fastafjármuna  3.711   361   3.901   17   0   7.990

Afskriftir  6.778   639   1.888   2   0   9.307

EFNAHAGSREIKNINGUR

  31.12.2005  31.12.2005  31.12.2005  31.12.2005  31.12.2005  31.12.2005

EIGNIR 

Eignir eftir mörkuðum  452.510   51.830   383.036   2.931  ( 482.321 )  407.986

SKULDIR

Skuldir eftir mörkuðum  308.048   39.035   229.184   1.857  ( 322.967 )  255.157

Allar fjárhæ›ir eru í þúsundum Bandaríkjadala



61Allar fjárhæ›ir eru í þúsundum Bandaríkjadala

5. LANDFRÆÐILEG SKIPTING REKSTRAREININGA (FRAMHALD)

2004  NORÐUR-  MEGINLAND   ALÞJÓÐA- JÖFNUNAR-
  AMERÍKA  EVRÓPU NORÐURLÖND MARKAÐIR FÆRSLUR SAMSTÆÐA

SALA

Ytri sala  65.899   32.620   17.722   8.158   0   124.399

Sala innan samstæðu  16.504   0   45.942   0  ( 62.446 )  0

Heildarsala  82.403   32.620   63.664   8.158  ( 62.446 )  124.399

AFKOMA

Afkoma eftir mörkuðum  13.188  ( 2.823 )  13.648  ( 587 ) ( 3.052 )  20.374

            

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)           ( 1.232 )

Hagnaður fyrir skatta            19.142

Tekjuskattur           ( 3.915 )

Hagnaður            15.227

AÐRAR UPPLÝSINGAR 

Viðbætur fastafjármuna  1.109   1.039   2.996   0  ( 105 )  5.039

Afskriftir  2.607   431   1.630   3   0   4.671

EFNAHAGSREIKNINGUR

  31.12.2004  31.12.2004  31.12.2004  31.12.2004  31.12.2004  31.12.2004 

EIGNIR 

Eignir eftir mörkuðum  88.623   21.530   108.298   961  ( 110.497 )  108.915

SKULDIR 

Skuldir eftir mörkuðum  91.173   16.931   51.109   0  ( 105.018 )  54.195
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6. VÖRUTEGUNDASKIPTING REKSTRAREININGA

Núverandi skipting rekstrareininga samstæðunnar er í stoðtæki, stuðningstæki og aðrar 

vörur. Ekki er unnt að flokka eignir eftir þessum flokkum þar sem mikil samnýting er á eign-

um samstæðunnar. 

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir vörutegundum:

 2005 2004

Stoðtæki 103.655  91.549

Stuðningstæki 56.168  30.153

Annað 906  2.697

 160.729  124.399

7. AÐRAR TEKJUR

Meðal annarra tekna er tekjufærsla að fjárhæð 1 milljón Bandaríkjadala sem tengist kaupum 

á Century XXII Innovations og tengdum félögum á árinu 2000. Hluti kaupverðsins var háð 

ákveðnum skilyrðum um veltu á komandi árum og við færslu kaupanna var gert ráð fyrir 

að þeim yrði náð og skuldbinding því færð upp. Það er nú ljóst að þessi skilyrði hafa ekki 

verið uppfyllt og mun fjárhæðin því ekki koma til greiðslu og er því tekjufærð meðal annarra 

tekna.

8. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD

Laun og launatengd gjöld samstæðunnar greinast þannig:

 2005 2004

Laun  43.726 30.334

Launatengd gjöld  11.204 8.946

 54.930  39.280

  

Meðalfjöldi starfa  680  568

Laun og launatengd gjöld skiptast þannig á rekstrarliði:

 2005 2004

Kostnaðarverð seldra vara  20.166 17.487

Sölu- og markaðskostnaður  18.518  10.749

Þróunarkostnaður 6.011 3.956

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 10.235 7.088

 54.930  39.280
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8. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD (FRAMHALD)

LAUNAKJÖR STJÓRNENDA
 LAUN OG NÝTTIR KAUP- ÓNÝTTIR KAUP- EIGNARHLUTIR 
 TENGD GJÖLD RÉTTIR Á ÁRINU RÉTTIR Í ÁRSLOK Í ÖSSURI HF. 

STJÓRN:

Pétur Guðmundarson stjórnarformaður 43  300.000  0  1.786.369 

Össur Kristinsson varaformaður 71  150.000  0  36.926.769 

Bengt Kjell 17  0  0  0 

Gunnar Stefánsson 17  150.000  0  659.170 

Heimir Haraldsson 17  0  0  0 

Kristján Tómas Ragnarsson 17  150.000  0  569.539 

Niels Jacobsen 0  0  0  0 

Sigurbjörn Þorkelsson 17  150.000  0  528.184 

Þórður Magnússon 0  0  0  8.426 

FRAMKVÆMDASTJÓRN:

Jón Sigurðsson forstjóri 771  2.000.000  0  24.458.841 

Hjörleifur Pálsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs 245  0  1.000.000  300.000 

Egill Jónsson framkvæmdastjóri framleiðslusviðs 295  0  0  18.449 

Árni Alvar Arason framkvæmdastjóri S&M 295  250.000  0  2.136.384 

Hilmar Bragi Janusson framkvæmdastjóri R&Þ 295  150.000  100.000  3.712.847 

Eyþór Bender framkvæmdastjóri Ossur North America 332  0  75.000  952.900 

Ólafur Gylfason framkvæmdastjóri Ossur Europe 280  0  0  476.368 

Allir nýttir kaupréttir á árinu voru á genginu ISK 73,7. Kaupréttir framkvæmdastjóra voru gerðir á árunum 2000–2001 og eru nýtanlegir á árinu 2006 að því gefnu að viðkomandi aðilar 

séu enn í trúnaðarstöðu hjá félaginu þegar kaupréttur verður virkur. Kaupréttirnir voru gerðir á genginu ISK 46, ISK 73,7 og ISK 58,5. Engir ágóðahlutir, lán eða aðrar ábyrgðir hafa verið 

veittar þessum aðilum.
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9. ÞÓKNUN TIL ENDURSKOÐENDA
 2005 2004

Endurskoðun ársreiknings 322  190 

Könnun árshlutareikninga 118  95 

Önnur þjónusta 893  121

 1.333  406

10. KOSTNAÐUR VEGNA ENDURSKIPULAGNINGAR

Í tengslum við kaupin á Royce Medical Holding Inc. í Bandaríkjunum og að hluta til vegna 

kaupa á IMP Holding í Bretlandi hefur verið gjaldfærður einskiptis samruna- og endurskipu-

lagningarkostnaður að fjárhæð 4.419 þúsund Bandaríkjadalir í rekstrarreikningi. Kostnaður-

inn er vegna færslu og endurskipulagningar framleiðslu, samþættingar fjármáladeilda og 

uppsagna. Um 3⁄4 hlutar kostnaðarins falla til í Bandaríkjunum en um 1⁄4 hluti í Evrópu.

11. FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

FJÁRMUNATEKJUR 2005 2004

Vaxtatekjur af bankareikningum 449  54 

Hagnaður af skuldabréfum og öðrum langtímakröfum 1 115 

Hagnaður af fjárfestingaverðbréfum 90  52 

Hagnaður af markaðsverðbréfum 0 9 

Aðrar vaxtatekjur 28  26 

 568  256

FJÁRMAGNSGJÖLD

Vaxtagjöld af bankalánum ( 6.008 ) ( 1.441 )

Vaxtagjöld af fjármögnunarleigusamningum ( 24 ) ( 48 )

Önnur vaxtagjöld ( 208 ) ( 128 )

 ( 6.240 ) ( 1.617 )

Gengismunur  1.392   129

 ( 4.280 ) ( 1.232 )

12. TEKJUSKATTUR

Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig:

 2005 2004

Tekjuskattur til greiðslu  2.358 3.336 

Frestaður skattur ( 1.315 ) 465 

Gengismunur ( 486 ) 114 

  557  3.915

Greining á virku skatthlutfalli:  2005 2004

 FJÁRHÆÐ % FJÁRHÆÐ %
Hagnaður fyrir skatta  12.245    19.142

Reiknaður tekjuskattur (18%)  2.204  18%  3.446  18%

Áhrif mism. skatthlutfalls í öðrum löndum ( 1.062 ) ( 9% ) ( 85 ) ( 0% )

Tekjur undanþegnar skattskyldu ( 180 )  ( 1% )  0  0%

Ófrádráttarbær kostnaður  139  1%  64  0%

Eiginfjárhreyfingar sem hafa áhrif á tekjuskatt ( 471 ) ( 4% )  176  1%

Aðrar breytingar ( 73 ) ( 1% )  314  2%

  557  5%  3.915  20%

13. HAGNAÐUR Á HLUT

Hagnaður á hvern hlut útistandandi hlutafjár er reiknaður miðað við eftirfarandi forsendur:

 2005 2004

Hagnaður ársins 11.688  15.227

Vegið meðaltal útistandandi hluta á árinu (í þúsundum) 331.365  317.001

Vegið meðaltal útistandandi hluta að teknu tilliti 

til kauprétta (í þúsundum) 331.933  317.363

Hagnaður á útistandandi hlut (US cent)  3,53  4,80

Hagnaður á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta (US cent)  3,52 4,80

 1.10.–31.12.‘05 1.10.–31.12.‘04

Hagnaður ársfjórðungsins 3.088 3.426

Vegið meðaltal útistandandi hluta síðustu 3 mán. (í þúsundum) 381.246 315.348

Vegið meðaltal útistandandi hluta m.t.t. kauprétta (í þúsundum) 381.920  316.433

Hagnaður á útistandandi hlut (US cent)  0,81  1,09

Hagnaður á útistandandi hlut m.t.t. kauprétta (US cent)  0,81  1,08 
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14. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR

 FASTEIGNIR VÉLAR OG  INNRÉTTINGAR 
KOSTNAÐARVERÐ OG LÓÐIR BIFREIÐAR OG SKRIFSTOFUB. SAMTALS

1. janúar 2005  3.161   16.845   9.097   29.103

Viðbætur  0   3.492   4.262   7.754

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum  0   2.417   850   3.267

Gengismunur  0  ( 204 ) ( 132 ) ( 336 )

Fært út vegna sölu  0  ( 526 ) ( 110 ) ( 636 )

Full afskrifaðar eignir  0  ( 399 ) ( 85 ) ( 484 )

31. desember 2005  3.161   21.625   13.882   38.668

AFSKRIFTIR

1. janúar 2005  502   8.149   4.458   13.109

Gjaldfært á árinu  108   2.375   1.835   4.318

Gengismunur  0  ( 21 ) ( 32 ) ( 53 )

Fært út vegna sölu  0  ( 335 ) ( 17 ) ( 352 )

Full afskrifaðar eignir  0  ( 399 ) ( 85 ) ( 484 )

31. desember 2005  610   9.769   6.159   16.538

BÓKFÆRT VERÐ

31. desember 2005  2.551   11.856   7.723   22.130

31. desember 2004  2.659   8.696   4.639   15.994
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14. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR (FRAMHALD)

Eftirfarandi afskriftarhlutföll eru notuð á varanlega rekstrarfjármuni:

Fasteignir  2 til 5%

Innréttingar og skrifstofubúnaður 10 til 34%

Bifreiðar 10 til 32%

Vélar og tæki 12 til 20%

Að mati stjórnenda er raunvirði fasteigna og lóða 4.500 þúsund Bandaríkjadalir, en aðrir 

varanlegir rekstrarfjármunir eru metnir á bókfærðu verði.

Meðal varanlegra rekstrarfjármuna eru eignir keyptar með fjármögnunarleigusamningum 

að fjárhæð 607 þúsund Bandaríkjadana (2004: 771 þúsund Bandaríkjadalir).

Samstæðan hefur veðsett hluta af fasteignum, vélum og búnaði til ábyrgðar á hluta af lang-

tímalánum.

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna skiptast þannig á rekstrarliði:

 2005 2004

Kostnaðarverð seldra vara 2.315  1.986 

Sölu- og markaðskostnaður 209  138 

Þróunarkostnaður 141  231 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 1.653  1.197 

 4.318  3.552

15. VIÐSKIPTAVILD

KOSTNAÐARVERÐ 31.12.2005

1. janúar 2005 25.095

Viðbætur 49

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum 206.781

Gengismunur 209

31. desember 2005 232.134

BÓKFÆRT VERÐ

31. desember 2005 232.134

31. desember 2004 25.095

Viðskiptavild er prófuð með tilliti til virðisrýrnunar árlega, eða oftar ef vísbending um 

virðisrýrnun er til staðar.

Endurheimtanlegt verð sjóðsskapandi einingar er metið út frá nýtingarvirði. Helstu forsend-

ur við mat á nýtingarvirði eru ávöxtunarkrafa, áætlanir um vöxt og breytingar á söluverði og 

beinum kostnaði á tímabilinu. Stjórnendur meta ávöxtunarkröfu út frá því sem viðeigandi 

er við fjármögnun viðkomandi eignar og er miðað við ávöxtun fyrir skatta. Áætlanir um vöxt 

miðast við spá um vöxt atvinnugreinarinnar. Breytingar á söluverði og beinum kostnaði eru 

metnar út frá reynslu fyrri ára og væntingum um breytingar á markaði í framtíðinni.

Útbúnar eru stjóðstreymisáætlanir sem byggðar eru á raunverulegum rekstrarniðurstöðum 

og fimm ára áætlunum sem samþykktar eru af stjórnendum. Sjóðstreymi fyrir síðari tímabil 

eru framreiknuð miðað við 2–4 prósenta vöxt í framtíðinni. Þessi vöxtur er ekki umfram 

vöxt markaðarins til lengri tíma. Ávöxtunarkrafa fyrir skatta sem notuð er við núvirðingu 

sjóðstreymisáætlana er 9–11 prósent.
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16. AÐRAR ÓEFNISLEGAR EIGNIR

KOSTNAÐARVERÐ  EINKALEYFI VÖRUMERKI AÐRAR EIGNIR SAMTALS

1. janúar 2005  4.418   0  3.224  7.642

Viðbætur  74   0  162  236

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum  8.460   10.528  26.992  45.980

Gengismunur  100  ( 10 ) 74  164

31. desember 2005  13.052   10.518  30.452  54.022

AFSKRIFTIR

1. janúar 2005  1.334   0  933  2.267

Gjaldfært á árinu  1.088   553  3.348  4.989

Gengismunur  38  ( 1 ) 35  72

31. desember 2005  2.460   552  4.316  7.328

BÓKFÆRT VERÐ

31. desember 2005  10.592   9.966  26.136  46.694

31. desember 2004  3.084   0  2.291  5.375

Ofangreindar óefnislegar eignir hafa ákveðinn líftíma sem þær eru afskrifaðar á. 

Bein línuleg afskriftaraðferð á líftíma eignanna eru notuð á þessar eignir. Afskriftirnar eru færðar til gjalda fyrir hvert tímabil samkvæmt eftirfarandi hlutföllum: 

Einkaleyfi 2 til 5%

Vörumerki 10 til 34%

Viðskiptasambönd 10 til 32%

Aðrar óefnislegar eignir 12 til 20%

Afskriftir annarra óefnislegra eigna skiptast þannig á rekstrarliði:

 2005 2004

Kostnaðarverð seldra vara 164  114 

Sölu- og markaðskostnaður 2.706  339 

Þróunarkostnaður 1.500  291 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 619  375 

 4.989  1.119
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17. SAMSTÆÐAN

Samstæðureikningsskil Össurar hf. taka til þessara dótturfélaga:

NAFN DÓTTURFÉLAGS STAÐSETNING EIGNARHLUTI STARFSEMI

Ossur Holding, AB Svíþjóð 100%  Eignarhaldsfélag

Ossur Nordic, AB Svíþjóð 100%  Sala, dreifing og þjónusta

GBM Medical AB Svíþjóð 100%  Engin starfsemi

Ossur Nordic, AS Noregur 100%  Sala, dreifing og þjónusta

Empower H. C. Solution, AB Svíþjóð 100%  Ráðgjöf tengd heilbrigðisþjónustu

Ossur Holdings, Inc. USA 100%  Eignarhaldsfélag

Ossur Engineering, Inc. USA 100%  Framleiðsla

Ossur North America, Inc. USA 100%  Sala, dreifing og þjónusta

Generation II USA, Inc USA 100%  Framleiðsla

Royce Medical Holdings, Inc USA 100%  Eignarhaldsfélag

Royce Medical Company USA 100%  Framleiðsla, sala, dreifing og þjónusta

Philad. Cervical Collar Co. USA 100%  Framleiðsla, sala, dreifing og þjónusta

The Jerome Group Inc. USA 100%  Framleiðsla, sala, dreifing og þjónusta

GHT, Inc. USA 100%  Engin starfsemi

Vistek, Inc USA 100%  Engin starfsemi

Generation II Orthotics, Inc., Kanada 100%  Framleiðsla, sala, dreifing og þjónusta

GII Orth. Europe, Holding SA Belgía 100%  Engin starfsemi

GII Orthotics Europe, NV Belgía 100%  Engin starfsemi

Ossur Europe, BV Holland 100%  Sala, dreifing og þjónusta

Ossur UK, Holdings, Ltd Bretland 100%  Eignarhaldsfélag

IMP Holdings, Ltd Bretland 100%  Eignarhaldsfélag

Medistox, Ltd Bretland 100%  Sala, dreifing og þjónusta

TIM Holdings, Ltd Bretland 100%  Eignarhaldsfélag

TIM Ltd Bretland 100%  Dreifing, þjónusta

IMP Ltd Bretland 100%  Þróun, framleiðsla

Ortex Ltd. Bretland 100%  Framleiðsla

Ossur Asia Pacific PTY Ltd. Ástralía 100%  Sala, dreifing og þjónusta

Össur hf. rekur fjármálaútibú í Sviss sem hefur umsjón með lánveitingum innan samstæðunnar.

Í maí stofnaði Össur nýtt dótturfélag í Ástralíu, Ossur Asia Pacific PTY Ltd. og er félagið að fullu í eigu Össurar hf. Starfsemi Ossur Asia Pacific hófst 1. júlí en félagið sér um sölu og dreifingu 

á vörum Össurar í Asíu.
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17. SAMSTÆÐAN (FRAMHALD)

Þann 10. ágúst 2005 keypti Ossur North America, Inc. allt hlutafé Royce Medical Group í 

Bandaríkjunum, þar með talið Royce Medical Holdings, Inc., Royce Medical Company, Phil-

adelphia Cervical Collar Co. og The Jerome Group. Félögin hanna og framleiða mismunandi 

tegundir af spelkum og stuðningstækjavörum.

Þann 1. desember 2005 keypti Ossur Europe BV allt hlutafé Innovative Medical Products 

í Bretlandi, þar með talið Innovative Medical Products Holding Ltd., Innovative Medical 

Products Ltd., Medistox Ltd., Ortex Ltd., Technology in Motion Holdings Ltd. og Technology 

in Motion Ltd. Félögin hanna, framleiða og dreifa stuðningstækjavörum í Bretlandi auk þess 

að veita þjónustu á sama sviði.

Þann 9. desember 2005 keypti Össur Nordic AB 100% eignarhlut í GBM Medical AB í Sví-

þjóð. Félagið dreifir stuðningstækjavörum á Norðurlöndum.

18. SKULDABRÉF OG AÐRAR LANGTÍMAKRÖFUR 

 SKULDABRÉF OG LANGTÍMAKRÖFUR

1. janúar 2004  448

Fjárfestingar ársins  362

Innborganir ársins ( 101 )

Gengismunur  115

1. janúar 2005  824

Fjárfestingar ársins  174

Innborganir ársins ( 184 )

Gengismunur (  34 )

31. desember 2005  780

Ofangreindar fjárfestingar eru fjárfestingar í skuldabréfum og öðrum langtímakröfum sem 

gefur samstæðunni tækifæri til að hagnast á vaxtatekjum og verðbreytingum. Fjárfestingarnar 

eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til taps vegna virðisrýrnunar.

19. FJÁRFESTINGAVERÐBRÉF 

 FJÁRFESTINGAVERÐBRÉF

1. janúar 2004  476

Selt á árinu ( 117 )

Verðbreytingar og gengismunur  52

1. janúar 2005  411

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélagi  306

Selt á árinu ( 145 )

Verðbreytingar og gengismunur  21

31. desember 2005  593

Ofangreindar fjárfestingar eru fjárfestingar í skráðum verðbréfum og öðrum langtímakröfum 

sem gefur samstæðunni tækifæri til að hagnast á vaxtatekjum og verðbreytingum. Fjárfest-

ingarnar eru metnar á skráðu markaðsverði.

20. VÖRUBIRGÐIR
 31.12.2005 31.12.2004

Hráefni 10.063  6.489

Vörur í vinnslu 1.892  624

Fullunnar vörur  13.574  7.992

 25.529  15.105

Við gerð samstæðureikningsskilanna var uppsafnaður hagnaður í birgðum vegna innbyrðis 

viðskipta samstæðunnar bakfærður að fjárhæð 9.338 þúsund Bandaríkjadölum. Áhrif bak-

færslunnar á tekjuskatt nemur 2.108 þúsund Bandaríkjadalna sem eru einnig bakfærðir í 

samstæðureikningsskilunum. 

Samstæðan hefur veðsett hluta af vörubirgðum til ábyrgðar á hluta af langtímalánum.

Samstæðan færir gjöld vegna ónýtra og gallaðra vara meðal kostnaðarverðs seldra vara í 

rekstrarreikningi. Niðurfærsla að fjárhæð 678 þúsund Bandaríkjadala (2004: 351 þúsund 

Bandaríkjadalir) er dregin frá vörubirgðum í efnahagsreikningi, en ekki er um endanlega af-

skrift að ræða. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára.
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21. AÐRAR PENINGALEGAR EIGNIR

VIÐSKIPTAKRÖFUR: 31.12.2005 31.12.2004

Nafnverð viðskiptakrafna  29.978  17.318

Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast ( 963 ) ( 720 )

Niðurfærsla vegna hugsanlegra vöruskila ( 701 ) ( 572 )

  28.314   16.026

Veittur gjaldfrestur samstæðunnar er að meðaltali 44 dagar. Niðurfærsla hefur verið reiknuð 

vegna krafna sem kunna að tapast og vegna vöruskila. Niðurfærslan er byggð á mati stjórn-

enda og reynslu fyrri ára.

Það er mat stjórnenda að bókfært verð viðskiptakrafna samsvari gangverði þeirra.

AÐRAR SKAMMTÍMAKRÖFUR: 31.12.2005 31.12.2004

Virðisaukaskattur 2.556  1.607

Fyrirframgreiddur kostnaður 4.031  2.932

Krafa á fyrrum hluthafa Generation II 0  275

Aðrar kröfur 769  729

 7.356  5.543

Það er mat stjórnenda að bókfært verð annarra skammtímakrafna samsvari gangverði 

þeirra.

HANDBÆRT FÉ:

Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnistæðum sem fjármálasvið samstæðunnar 

hefur umsjón með. Það er mat stjórnenda að bókfært verð handbærs fjár samsvari gang-

verði þess.

22. HLUTAFÉ 

Hlutafé greinist þannig í milljónum hluta og þúsundum Bandaríkjadala: 

 HLUTIR HLUTFALL  FJÁRHÆÐ

Hlutafé í lok ársins 383,9  99,7% 4.160

Eigin hlutir í lok ársins 1,0  0,3% 10

 384,9 100,0% 4.170

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 384.940.447 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Í 

hlutafjárútboði 23. til 29. september 2005 skrifuðu hluthafar og eigendur sig fyrir 66.499.447 

hlutum á genginu ISK 81. pr. hlut. Hlutafjáraukningin var skráð og greidd í október 2005. 

Heildarinnborgun, að teknu tilliti til beins kostnaðar við útboðið, nam 83.357 þúsund Banda-

ríkjadölum.

Breytingar á hlutafé greinast þannig:

    HLUTAFÉ

1. janúar 2004   3.083

Keyptir eigin hlutir  ( 62 )

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  16

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  5

1. janúar 2005  3.042

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  33

Innborgað hlutafé  1.085

31. desember 2005  4.160 
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23. VARASJÓÐIR

 YFIRVERÐS- LÖGBUNDINN 
 REIKNINGUR VARASJÓÐUR SAMTALS

1. janúar 2004   23.616  796   24.412

Keyptir eigin hlutir ( 7.193 )  ( 7.193 )

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  324    324

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  204    204

1. janúar 2005  16.951  796   17.747

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  3.896    3.896

Innborgað hlutafé  82.272    82.272

Flutt frá óráðstöfuðu eigin fé   247   247

31. desember 2005  103.119  1.043   104.162

24. ÞÝÐINGARMUNUR

 ÞÝÐINGARMUNUR

1. janúar 2004  2.448

Þýðingarmunur á dótturfélögum  2.318

Uppleystur þýðingarmunur vegna sölu á dótturfélögum ( 130 )

1. janúar 2005  4.636

Þýðingarmunur á dótturfélögum ( 865 )

31. desember 2005  3.771

 

 

25. ÓRÁÐSTAFAÐ EIGIÐ FÉ

 ÓRÁÐSTAFAÐ EIGIÐ FÉ

1. janúar 2004   14.068

Hagnaður ársins  15.227

1. janúar 2005  29.295

Tillag í lögbundinn varasjóð ( 247 )

Hagnaður tímabilsins  11.688

31. desember 2005  40.736
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26. KAUPRÉTTARSAMNINGAR OG SKULDBINDINGAR UM HÆKKUN HLUTAFJÁR

Eftirfarandi er yfirlit um kaupréttarsamninga og skuldbindingar um hækkun hlutafjár miðað við að öll skilyrði verði að fullu uppfyllt:

 HLUTIR (Í ÞÚSUNDUM)

SAMNINGSGENGI (ISK) / SKILYRÐI / SAMNINGSDAGUR  2005 2006 SAMTALS

46,0 / Skilyrt / Júní 2001  0 1.000  1.000

58,5 / Skilyrt / Janúar 2001  240 0  240

73,7 / Skilyrt / Júlí 2000   100 0  100

  340  1.000  1.340

Allir kaupréttarsamningar falla niður ef starfsmenn hætta hjá félaginu áður en samningarnir verða nýtanlegir. 

Kaupréttarsamningar með samningsverð 58,5 renna út 2006 ef þeir verða ekki nýttir.

 1.1.–31.12.2005 1.1.–31.12.2004 

 FJÖLDI HLUTA VEGIÐ MEÐALTAL FJÖLDI HLUTA  VEGIÐ MEÐALTAL
 (Í ÞÚSUNDUM) SAMNINGSVERÐS (ISK) (Í ÞÚSUNDUM) SAMNINGSVERÐS (ISK)

Eftirstöðvar í upphafi ársins  4.803  66,05  6.655  52,80

Niðurfelldir á árinu  0  0,00 ( 169 ) 58,50

Nýttir á árinu ( 3.463) 72,15 ( 1.683 ) 14,45

Eftirstöðvar í lok ársins  1.340  50,31  4.803  66,05

Nýtanlegir í lok ársins  340  62,97  319  58,50

Þann 31. desember 2005 voru útgefnir hlutir í Össuri hf. alls 384.940.447.
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 27. SKULDIR VIÐ LÁNASTOFNANIR 

 EFTIRSTÖÐVAR
 31.12.2005 31.12.2004

Skuldir í USD     136.989   23.115

Skuldir í EUR     57.548   10.053

    194.537   33.168

Næsta árs afborganir   ( 9.390 ) ( 981 )

Skuldir við lánastofnanir    185.147   32.187

 

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár: 

 

Afborganir 2006 / 2005    9.390   981

Afborganir 2007 / 2006    14.256  981

Afborganir 2008 / 2007    14.295  981

Afborganir 2009 / 2008    19.282  28.754

Afborganir 2010 / 2009    19.344  981

Afborganir síðar     117.970  490

    194.537   33.168

Vegnir meðalvextir eru eftirfarandi: 

 2005 2004

Skuldir við lánastofnanir 5,99% 4,78%

Í lánaskilmálum vegna lána að fjárhæð 140 milljónir Bandaríkjadala og 48,6 milljónir Evra 

koma meðal annars fram takmarkanir á ákveðnum aðgerðum án samráðs við lánveitanda. 

Auk þess eru í lánasamningunum skilmálar um ýmis fjárhagsleg skilyrði sem félagið þarf að 

uppfylla. Til ábyrgðar hefur félagið veðsett hluta af fasteignum, vélum, búnaði og birgðum. 

Samstæðan notar vaxtaskiptasamninga til að jafna sveiflur í vöxtum á langtímalánum. 

Gerðir hafa verið samningar um 140 milljónir Bandaríkjadala og 48,6 milljónir Evra sem 

bera 5,99% fasta vegna meðalvexti með álagi í stað breytilegra vaxta og eru samningarnir út 

lánstímann eða lengst til 2012.

Á árinu 2005 voru færðir 108 þúsund Bandaríkjadalir í gegnum rekstrarreikning vegna 

samninganna. 

28. FJÁRMÖGNUNARLEIGUSAMNINGAR 

 LEIGUGREIÐSLUR EFTIRSTÖÐVAR ÁN VAXTA
 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Skuldir í USD   37   174   37   168

Skuldir í EUR   190   403   184   385

  227   577   221   553

Næsta árs afborganir ( 193) ( 331) ( 189) ( 313)

Fjármögnunarleigusamningar  34   246   32   240

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár:   

  

 LEIGUGREIÐSLUR EFTIRSTÖÐVAR ÁN VAXTA
 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Afborganir 2006 / 2005  193   331   189   313

Afborganir 2007 / 2006  34   215   32   209

Afborganir 2008 / 2007  0   31   0   31

  227   577   221   553

Framtíðar vaxtagjöld ( 6 ) ( 24 )

Eftirstöðvar án vaxta  221   553

 

Að mati stjórnenda jafngildir gangverð fjármögnunarleigusamninga bókfærðu verði þeirra.

Fjármögnunarleigusamningar samstæðunnar eru tryggðir með veði í undirliggjandi eignum.
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29. AÐRAR LANGTÍMASKULDIR 

 EFTIRSTÖÐVAR
 31.12.2005 31.12.2004

Skuldir í USD  639  1.457

Skuldir í EUR 118  137

Skuldir í SEK 944  0

Skuldir í GBP 2.060  0

Skuldir í AUD 58  0

 3.819  1.594

Næsta árs afborganir ( 1.469 ) ( 1.262 )

Aðrar langtímaskuldir 2.350  332

Afborganir af öðrum langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár: 

 

Afborganir 2006 / 2005 1.469  1.262

Afborganir 2007 / 2006 1.201  189

Afborganir 2008 / 2007 749  50

Afborganir 2009 / 2008 104  48

Afborganir 2010 / 2009 0  45

Afborganir síðar  296  0

 3.819  1.594 

30. FRESTAÐUR SKATTUR 

 REIKNUÐ TEKJUSKATTS- 
 SKATTINNEIGN SKULDBINDINGAR SAMTALS

1. janúar 2005  20.245  ( 2.863 )  17.382

Yfirtekið við kaup á dótturfélögum  0  ( 22.988 ) ( 22.988 )

Reiknaður tekjuskattur ársins ( 633 )  76  ( 557 )

Skattur til greiðslu vegna ársins  4.347  ( 1.989 )  2.358

Gengismunur ( 417 ) ( 68 ) ( 485 )

31. desember 2005  23.542  ( 27.832 ) ( 4.290 )

Helstu skattinneignir og skattskuldbindingar samstæðunnar greinast þannig:

   31.12.2005

Óefnislegar eignir     ( 24.885  )

Varanlegir rekstrarfjármunir     ( 2.600 )

Viðskiptavild      11.975 

Vörubirgðir      2.189 

Langtímaskuldir     (  547 )

Áfallinn kostnaður      600 

Kostnaður vegna endurskipulagningar      1.166 

Skattalegir varasjóðir og afslættir      324 

Aðrir liðir      1.413 

Yfirfæranlegt skattalegt tap      6.075 

     (  4.290 )

Yfirfæranlegt skattalegt tap nýtist til frádráttar skattalegum hagnaði sem hér segir:

 SKATTALEGT REIKNUÐ
 TAP SKATTINNEIGN

Nýtanlegt í 10 ár  5.250     945

Nýtanlegt í 15 ár  4.532     1.805

Nýtanlegt óendanlega  9.521     3.325

  19.303     6.075
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31. NÆSTA ÁRS AFBORGANIR LANGTÍMASKULDA

 

  31.12.2005 31.12.2004

Skuldir við lánastofnanir  9.390  981

Fjármögnunarleigusamningar  189  313

Aðrar langtímaskuldir  1.469  1.262

  11.048  2.556

32. SKULDBINDINGAR
 VÖRU- ENDUR- 
 ÁBYRGÐIR SKIPULAGNING SAMTALS

1. janúar 2005  557   59   616 

Yfirtekið við kaup á félagi  0   198   198 

Viðbót á árinu  1.108   4.765   5.873 

Gengismunur  0  ( 7 ) ( 7 )

Notað á árinu ( 269 ) ( 932 ) ( 1.201 )

31. desember 2005  1.396   4.083   5.479

Skuldbinding vegna vöruábyrgða á stoðvörum og stuðningsvörum er metin af stjórnendum 

m.v. reynslu fyrri ára og meðaltal iðnaðarins á gölluðum vörum.

33. KAUP Á ROYCE MEDICAL HOLDINGS INC.

Þann 10. ágúst 2005 keypti Össur hf. 100% eignarhlut í samstæðu Royce Medical í Banda-

ríkjunum, þau eru Royce Medical Holdings Inc., Royce Medical Company, Philadelphia 

Cervical Collar Co. og Jerome Group Inc. Kaupverðið nam 227,5 milljónum Bandaríkjadala. 

Notuð var kaupaðferð við færslu á kaupunum. 

EIGNIR AFHENTAR: KAUPDAGUR 10.8.2005

Varanlegir rekstrarfjármunir  3.111 

Óefnislegar eignir  42.424 

Fjárfestingaverðbréf  306 

Birgðir  9.580 

Aðrir veltufjármunir  11.845 

Sjóður og bankainnstæður  4.192 

Langtímaskuldir ( 376 )

Tekjuskattsskuldbinding ( 21.862 )

Skammtímaskuldir ( 9.781 )

  39.439

Viðskiptavild  188.070

Samtals  227.509

Greitt með handbæru fé  227.509

  227.509

ÚTSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA: 

Kaupverð greitt með handbæru fé  227.509

Handbært fé frá seldu félagi ( 4.192 )

  223.317

Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á bráðabirgðaefnahagsreikningi og gætu breyst á 

fyrsta ársfjórðungi 2006. Gangverð óefnislegra eigna var metið með aðstoð ráðgjafa frá 

fyrirtækinu Strategic Equity Group. Meðal óefnislegra eigna eru einkaleyfi, vörumerki, 

viðskiptasambönd og aðrar eignir. Samkvæmt IFRS ber að meta birgðir á kaupdegi á gang-

virði og nam sú endurmatshækkun um 3.277 þúsundum Bandaríkjadala. Þar sem allar 

birgðirnar voru seldar um áramót var fjárhæðin færð að fullu til gjalda í rekstrarreikningi.

Samkvæmt kaupsamningi inniheldur kaupverðið leiðréttingu vegna yfirtekins veltufjár sem 

getur breyst eftir yfirferð seljanda á upphafsefnahagsreikningi.



76 Allar fjárhæ›ir eru í þúsundum Bandaríkjadala

Samstæða Royce Medical skilaði tekjum að fjárhæð 26.700 þúsund Bandaríkjadala og tapaði 

2.423 þúsund Bandaríkjadölum frá kaupdegi til uppgjörsdags. Í þeirri rekstrarniðurstöðu er 

meðtalin 3.277 þúsund Bandaríkjadala gjaldfærsla meðal kostnaðarverðs seldra vara vegna 

birgðahækkunarinnar. Að teknu tilliti til skatta nemur gjaldfærslan 1.984 þúsund Banda-

ríkjadölum í samstæðurekstrarreikningi.

34. KAUP Á EIGNUM OG REKSTRI ADVANCED PROSTHETIC 
COMPONENTS PTY LTD.

Þann 1. júlí 2005 keypti Ossur Asia Pacific Pty Ltd. eignir og rekstur Advanced Prosthetic 

Components Pty Ltd. Kaupverð nam 1.406 þúsund Bandaríkjadölum. Notuð var kaupaðferð 

við færslu á kaupunum. 

EIGNIR AFHENTAR: KAUPDAGUR 1.7.2005

Varanlegir rekstrarfjármunir  7

Veltufjármunir  113

Skammtímaskuldir ( 46 )

  74

Viðskiptavild  1.332

Samtals  1.406

Greitt með handbæru fé   1.351

Núvirði af framtíðargreiðslum  55

  1.406 

ÚTSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA:

Kaupverð greitt með handbæru fé  1.351 

Samkvæmt kaupsamningi á Ossur Asia Pacific Pty Ltd. að greiða 100 þúsund Ástralíudali á 

árinu 2008 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Fjárhæðin hefur verið afvöxtuð miðað við 

10% vexti. 

Frá kaupdegi til uppgjörsdags námu tekjur Ossur Asia Pacific Pty Ltd. að fjárhæð 772 þúsund 

Bandaríkjadala og tap þess 107 þúsund Bandaríkjadölum.

35. KAUP Á INNOVATIVE MEDICAL PRODUCTS GROUP

Þann 1. desember 2005 keypti Össur Europe BV 100% eignarhlut í samstæðu Innovative 

Medical Products í Bretlandi, þau eru Innovative Medical Products Holding Ltd., Innovative 

Medical Products Ltd., Medistox Ltd., Ortex Ltd., Technology in Motion Holdings Ltd. og 

Technology in Motion Ltd. Kaupverðið nam 19,9 milljónum Bandaríkjadala. Notuð var kaup-

aðferð við færslu á kaupunum.

EIGNIR AFHENTAR: KAUPDAGUR 1.12.2005

Varanlegir rekstrarfjármunir  136 

Óefnislegar eignir  3.556 

Birgðir  1.264 

Aðrir veltufjármunir  2.349 

Sjóður og bankainnstæður  331 

Tekjuskattsskuldbinding ( 1.074 )

Skammtímaskuldir ( 2.327 )

  4.235

Viðskiptavild  15.627

Samtals  19.862

Greitt með handbæru fé   17.772

Til greiðslu síðar  2.090

  19.862

ÚTSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA:

Kaupverð greitt með handbæru fé  17.772

Handbært fé frá seldu félagi ( 331 )

  17.441

Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á bráðabirgða upphafsefnahagsreikningi og gætu 

breyst á fyrsta ársfjórðungi 2006. Óefnislegar eignir sem færðar voru upp í kaupunum 

greinast í vörumerki og aðrar eignir. 

Samkvæmt kaupsamningi inniheldur kaupverðið leiðréttingu vegna yfirtekins veltufjár sem 

getur breyst eftir yfirferð seljanda á upphafsefnahagsreikningi.
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Samstæða Innovative Medical Products skilaði tekjum að fjárhæð 1.095 þúsund Bandaríkja-

dala og tapaði 314 þúsund Bandaríkjadölum frá kaupdegi til uppgjörsdags.

36. KAUP Á GBM MEDICAL AB

Þann 9. desember 2005 keypti Össur Nordic AB 100% eignarhlut í GBM Medical AB í 

Svíþjóð. Kaupverðið nam 2 milljónum Bandaríkjadala. Notuð var kaupaðferð við færslu á 

kaupunum. 

EIGNIR AFHENTAR KAUPDAGUR 9.12.2005

Varanlegir rekstrarfjármunir  13

Aðrir veltufjármunir  690

Tekjuskattsskuldbinding ( 52 )

Skammtímaskuldir ( 393 )

  258

Viðskiptavild  1.752

Samtals  2.010

Greitt með handbæru fé  1.070

Til greiðslu síðar  940

  2.010

ÚTSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA:

Kaupverð greitt með handbæru fé  1.070

Handbært fé frá seldu félagi ( 210 )

  860

Samkvæmt kaupsamningi þá skuldbindur Össur Nordic AB sig til að greiða seljendum 7,5 

milljónir sænskra króna innan tveggja ára. 

GBM Medical AB skilaði tekjum að fjárhæð 140 þúsund Bandaríkjadala og tapaði 1 þús-

und Bandaríkjadölum frá kaupdegi til uppgjörsdags.

37. SALA Á VERSLUN Í INNANLANDSDEILD

Þann 6. júní 2005 var seld verslun í innanlandsdeild Össurar hf. Söluverð nam 854 þúsund 

Bandaríkjadölum.

EIGNIR AFHENTAR SÖLUDAGUR 6.6.2005

Varanlegir rekstrarfjármunir  107

Vörubirgðir  340

  447

 

Söluverð  854

Eignir afhentar sbr. að ofan ( 447 )

Söluhagnaður  407

Hluti söluverðs greitt með handbæru fé  854

INNSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA SÖLU Á REKSTRAREININGU:

Söluverð greitt með handbæru fé  854

Þar sem rekstur verslunarinnar er óverulegur hluti af rekstri samstæðunnar er salan ekki 

flokkuð meðal niðurlagðrar starfsemi heldur er söluhagnaður sbr. að ofan færður til tekna 

meðal annarra tekna í samstæðurekstrarreikningi.
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38. REKSTRARLEIGUSAMNINGAR 

 2005 2004

Leigugreiðslur gjaldfærðar í rekstrarreikningi 4.505  3.358

Á uppgjörsdegi hafði samstæðan skuldbundið sig til greiðslu eftirfarandi rekstrarleigusamn-

inga. Væntanlegar greiðslur greinast þannig:

 31.12.2005 31.12.2004

Greiðslur 2006 / 2005 4.760  3.547

Greiðslur 2007 / 2006 4.098  3.370

Greiðslur 2008 / 2007 2.939  2.259

Greiðslur 2009 / 2008 2.203  1.454

Greiðslur 2010 / 2009 1.826  1.120

Greiðslur síðar  6.644  1.690

 22.470  13.440

Leigufjárhæðin sýnir væntanlegar leigugreiðslur samstæðunnar vegna leigu á húsnæði, bílum 

og skrifstofubúnaði. Gerðir hafa verið 26 leigusamningar um húsnæði í Reykjavík, Hollandi, 

Þýskalandi, Kanada, Ástralíu, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. Leigusamningarnir falla 

úr gildi á árunum 2005–2020. 

39. VÁTRYGGINGAR 

Vátryggingarmat eigna samstæðunnar í árslok greinist þannig:

 VÁTRYGGINGAMAT BÓKFÆRT VERÐ

Varanlegir rekstrarfjármunir og birgðir  71.018  47.659

Fasteignir í eigu samstæðunnar eru staðsettar í Kaliforníu í Bandaríkjunum.

Samstæðan hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu sem ætlað er að bæta tjón vegna 

rekstrarstöðvunar. Tryggingarfjárhæðin nemur 43.181 þúsund Bandaríkjadölum.

40. ATBURÐIR EFTIR REIKNINGSSKILADAG

Þann 18. janúar 2006 keypti Össur hf. bandaríska stuðningstækjafyrirtækið Innovation 

Sports, Inc. fyrir 38,4 milljónir Bandaríkjadala. Meginmarkaðir Innovation Sports eru Band-

aríkin, Kanada og Mið-Evrópa, en 50% af sölu fyrirtækisins er í Bandaríkjunum, 40% í Evr-

ópu og 10% í Kanada. Innovation Sports hefur sérhæft sig í hönnun og framleiðslu á hnjá-

spelkum til nota vegna liðbandaáverka og endurhæfingar, auk þess að hanna og framleiða 

stuðningsspelkur fyrir íþróttamenn ásamt öðrum tegundum af spelkum. Þannig munu 

vörur Innovation Sports bæta enn frekar núverandi vörulínur Össurar. 

Í tengslum við kaupin hefur verið gengið frá viðbótarlánafyrirgreiðslu við Kaupþing banka að 

upphæð 40 milljónir Bandaríkjadala. Lánið er kúlulán með líborvöxtum +1,75% og greiðist 

upp 2011 og 2012.

41. SAMÞYKKI ÁRSREIKNINGS

Samstæðuársreikningurinn var samþykktur af forstjóra og stjórn félagsins og leyfður til 

birtingar þann 7. febrúar 2006.
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Pétur Guðmundarson (5/5/1950) hæstaréttarlögmaður hefur verið stjórnarformaður félagsins síð-
an 1995. Hann útskrifaðist sem cand.jur frá Háskóla Íslands 1978 og hefur frá þeim tíma stundað 
lögfræðistörf. Hann er einn af eigendum Logos lögmannsþjónustu.

Bengt Kjell (16/9/1954) hefur átt sæti í stjórn síðan í febrúar 2003. Bengt Kjell er framkvæmdastjóri 
hjá Industrivärden AB í Svíþjóð. Áður starfaði Bengt hjá ráðgjafafyrirtækinu Navet AB og var einn eig-
enda þess. Hann starfaði einnig hjá K.G.Knutson AB sem fjármálastjóri og framkvæmdastjóri. Bengt 
Kjell er stjórnarmaður Pandox AB og Kungsleden AB og á sæti í stjórn Munters AB. Bengt er með 
MBA-gráðu frá Stockholm School of Economics.

Kristján T. Ragnarsson (15/11/1943) hefur átt sæti í stjórn félagsins síðan 1999. Kristján hefur starf-
að með fötluðu fólki um árabil í Bandaríkjunum sem læknir og prófessor. Frá 1986 hefur hann verið for-
stöðumaður endurhæfingardeildar Mount Sinai-sjúkrahússins og læknaskólans í New York. Frá 1997 
hefur hann gegnt stöðu stjórnarformanns Mount Sinai-læknastöðvarinnar. Kristján lauk kandídatsprófi 
í læknisfræði frá Háskóla Íslands árið 1969 og sérfræðiprófi í orku- og endurhæfingarlækningum frá 
Bandaríkjunum árið 1976.

Niels Jacobsen (31/8/57).  Frá árinu 1998 hefur Niels starfað sem forstjóri William Demant Holding 
A/S og Oticon A/S, sem eru dönsk framleiðslufyrirtæki á heilbrigðissviði fyrir heyrnartæki. Niels Jac-
obsen á sæti í eftirfarandi stjórnum og samtökum: Novo Nordisk A/S, Nielsen & Nielsen Holding A/S, 
Højgaard Holding A/S, Sennheiser Communications A/S, William Demant Invest A/S, Himsa A/S, 
HIMSA II A/S og stjórnarformaður Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership A/S.  Að 
auki á Niels sæti í miðstjórn Sambands danska iðnaðarins.

Stjórn Össurar hf. 
skipa sjö menn sem 
kosnir eru af hlut-
höfum á aðalfundi 
félagsins. Starf-
semi Össurar er 
skipt í fjögur svið 
og skipa þeir sem 
veita þeim forstöðu 
framkvæmdastjórn 
auk forstjóra.

Sigurbjörn Þorkelsson (13/9/1966) tók sæti í stjórn félagsins árið 1999. Hann hefur starfað sem 
framkvæmdastjóri hjá Lehman Brothers fjárfestingabanka í New York frá 1998-2002 og frá 2002 hjá 
Lehman Brothers í London. Sigurbjörn útskrifaðist sem vélaverkfræðingur frá Háskóla Íslands árið 
1990 og lauk meistaraprófi í rekstrarverkfræði og fjármálum frá Stanford University í Bandaríkjunum 
árið 1992.

Össur Kristinsson ( 5/11/1943) er stofnandi félagsins. Hann hefur setið í stjórn þess frá 1971 og var 
framkvæmdastjóri frá 1971 til 1989. Össur nam stoðtækjafræði í Svíþjóð og hlaut löggildingu í stoð-
tækjafræði frá The Swedish Board of Certification for Prosthetics and Orthotics árið 1971.

Þórður Magnússon (15/5/1949) tók sæti í stjórn félagsins í byrjun árs 2005.  Hann er stjórnarfor-
maður Eyris fjárfestingafélags og aðaleigandi, en Eyrir var stofnað árið 2000.  Þórður á sæti í stjórnum 
nokkurra félaga á Íslandi, m.a. Byko, Kaupáss og er stjórnarformaður Marorku. Hann starfaði sem fjár-
málastjóri hjá Eimskipum í 20 ár, eða til ársins 2000.  Þórður er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 
árið 1974 og er með MBA-gráðu frá Háskólanum í Minnesota. 

Jón Sigurðsson (29/6/1956) hefur verið forstjóri Össurar hf. síðan 1996. Hann starfaði áður sem viðskiptafulltrúi Útflutningsráðs Íslands í 
New York á árunum 1992-1996. Jón var fjármálastjóri hjá Álafossi hf. frá 1989 til 1992, hjá Eimskipum hf. frá 1986 til 1989, meðal annars sem for-
stöðumaður utanlandsdeildar, og starfaði í þróunardeild hjá Bang & Olufsen AS í Danmörku á tímabilinu 1982 til 1984. Hann er stjórnarmaður 
hjá Útflutningsráði Íslands, Alcan á Íslandi, Samherja og Háskólanum í Reykjavík. Jón er með B.S.-gráðu í rekstrartæknifræði frá Tækniskólanum í 
Óðinsvéum í Danmörku og meistaragráðu í viðskiptafræðum frá The United States International University í San Diego í Bandaríkjunum.

Árni Alvar Arason (2/7/1964), forstöðumaður viðskiptaþróunarsviðs, Árni hefur starfað hjá 
fyrirtækinu síðan 1996. Hann var fjármálastjóri frá 1999-2001, markaðsstjóri frá 1997 til 1999 og 
vörustjóri frá 1996 til 1997.  Frá 1994 til 1996 var hann markaðsstjóri hjá Foldu hf. og sölu- og 
dreifingarstjóri hjá Christoph Fritzsch GmbH í Þýskalandi frá 1992 til 1994. Árni er með meist-
aragráðu í rekstrarhagfræði frá háskólanum í Trier í Þýskalandi.

Egill Jónsson (13/5/1957), framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, hefur starfað hjá fyrirtækinu frá 
árinu 1996. Hann hefur verið stjórnandi framleiðsludeildar frá þeim tíma. Egill var áður staðar-
verkfræðingur við Nesjavallavirkjun og verkefnastjóri hjá Verkfræðistofu Guðmundar og Kristj-
áns, VGK hf (1985-1996).  Egill er með meistaragráðu í vélaverkfræði frá Technical University í 
Kaupmannahöfn, DTU (1984).

Hilmar Bragi Janusson (31/8/1961), framkvæmdastjóri þróunarsviðs. Hilmar hefur starfað 
hjá fyrirtækinu síðan 1993 sem yfirmaður rannsókna og  þróunar. Hann stundaði rannsóknir hjá 
Iðntæknistofnun frá 1987 til 1988. Hilmar á sæti í stjórn Stjörnuodda hf. og í stjórn Vísindasjóðs 
hjá Rannsóknarráði  Íslands. Hilmar er með B.Sc.-gráðu í efnafræði frá Háskóla Íslands og dokt-
orsgráðu í efnavísindum og verkfræði frá Leeds University í Englandi.

Hjörleifur Pálsson (28/11/1963), framkvæmdarstjóri fjármálasviðs, hefur starfað hjá fyrirtæk-
inu síðan 2001.  Hjörleifur starfaði áður hjá Deloitte & Touche á Íslandi og var einn af eigendum 
þess. Hjörleifur er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 1988 og löggiltur endurskoðandi frá 
1989.

Stjórn og framkvæmdastjórn
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