
 
 

 

 
 

Fréttatilkynning frá Össuri hf. 
Reykjavík, 29. júlí 2008 

 

 

Helstu niðurstöður fyrir annan ársfjórðung 2008 

• Sala var 92,9 milljónir Bandaríkjadala, jókst um 6% frá sama tímabili 2007. 

• EBITDA var 19 milljónir Bandaríkjadala, jókst um 10% frá sama tímabili 2007. 

• EBITDA hlutfall var 20,5%, samanborið við 19,7% á sama tíma í fyrra.  

• Hagnaður tímabilsins var 3,9 milljónir Bandaríkjadala, samanborið við 1,5 milljónir á sama tímabili 

2007. 

• Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta var 2,42 

bandarísk sent, jókst um 25% frá sama tímabili 2007.  

• Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta var 0,93 bandarísk sent, jókst um 138% frá sama 

tímabili í fyrra. 

 

Helstu niðurstöður fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2008 

• Sala var 182,6 milljónir Bandaríkjadala, jókst um 8% frá sama tímabili 2007. 

• EBITDA var 42 milljónir Bandaríkjadala, jókst um 52% frá sama tímabili 2007. 

• EBITDA hlutfall var 23,0%, samanborið við 16,4% á sama tímabili 2007. 

• Hagnaður tímabilsins var 10,6 milljónir Bandaríkjadala, samanborið við 1,2 milljón dala tap á 

sama tímabili 2007. 

• Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta var 5,39 

bandarísk sent, jókst um 90% frá sama tímabili í fyrra.  

• Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta var 2,51 bandarísk sent, samanborið við -0,32 á fyrri   

 hluta ársins 2007.  

 
 
Jón Sigurðsson, forstjóri: 
„Helstu áherslur ársins 2008 eru að auka arðsemi og að hagræða í vörulínum fyrirtækisins. Okkur 
hefur tekist að auka arðsemi félagsins talsvert á fyrstu sex mánuðum ársins þrátt fyrir slaka sölu á 
öðrum ársfjórðungi. Óvenju fáar vörur hafa verið markaðssettar á fyrstu sex mánuðum ársins, en 
von er á áhugaverðum nýjum vörum sem og endurbættum vörum á seinni hluta ársins.“  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgjör Össurar fyrir annan ársfjórðung 2008 
 

 

Merkjum það Össuri! 
 
Fyrsti gervifótur sinnar tegundar, PROPRIO FOOT®  
frá Össuri hf. hefur verið gefinn út á frímerki á 
Íslandi. 
 
PROPRIO frímerkið er enn ein viðurkenningin sem 
hátæknivörur Össurar hafa hlotið, en PROPRIO 
FOOT er þriðja varan í nýrri kynslóð hátæknivara 
frá Össuri hf. 

 



 
 

 

Kynningarfundur fyrir fjárfesta í dag 29. júlí kl. 12:00 
 
Kynningarfundur fyrir hluthafa og markaðsaðila verður haldinn í dag, þann 29. júlí á Grand Hótel við Sigtún, 
Reykjavík og hefst kl. 12.00. Þar munu Jón Sigurðsson, forstjóri og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, kynna afkomu 
félagsins og svara spurningum. Fundurinn fer fram á ensku.  
 
Sýnt verður beint frá fundinum á netinu á slóðinni www.ossur.com/investors  
 
Einnig verður hægt að taka þátt í fundinum í síma. Eftirfarandi eru innhringinúmer fyrir fundinn: 
Ísland: 800 8660 
Evrópa: +44 (0)20 3043 2436 
Bandaríkin: +1 866 458 40 87 
 
Kynningarefni verður aðgengilegt á heimasíðu Össurar: www.ossur.com Fréttavef Kauphallarinnar/ Nasdaq OMX: 
www.omxnordicexchange.com/newsandstatistics/companynotices og á www.huginonline.com  
 

 
Stjórnendaskipti hjá Össur Americas 
 
Mahesh Mansukhani hefur verið ráðinn til starfa sem framkvæmdastjóri Össurar í Ameríku. Mahesh tekur við af 
Eyþóri Bender sem mun starfa áfram sem ráðgjafi hjá félaginu. Mahesh er með MBA gráðu frá Yale háskóla. Hann 
hefur yfir 12 ára reynslu í stjórnendastarfi, meðal annars stýrði hann dótturfélagi DuPont sem velti 1,1 milljarði 
Bandaríkjadala. 
 
Viðskiptavakt 
 
Össur skrifaði undir samning um viðskiptavakt við Saga Capital fjárfestingabanka sem tók gildi 23. apríl 2008. 
Össur hefur verið með viðskiptavakt hjá Kaupþingi síðan 2005. 

 

Rekstrarniðurstöður fyrir annan ársfjórðung 2008 

Eftirfarandi eru helstu rekstrarniðurstöður fyrir annan ársfjórðung 2008.  

Rekstrarreikningur  
2. ársf. 2008 (þús. USD) 

2. ársf. 
2008 

%  
 af sölu 

2. ársf. 
2007 

%  
af sölu Breyting 

            

Sala 92.881 100,0% 88.037 100,0% 5,5% 

Kostnaðarverð seldra vara (38.634) -41,6% (37.141) -42,2% 4,0% 

Framlegð 54.247 58,4% 50.896 57,8% 6,6% 

            

Aðrar rekstrartekjur 1.264 1,4% 197 0,2% 541,6% 

Sölu- og markaðskostnaður (23.388) -25,2% (21.053) -23,9% 11,1% 

Þróunarkostnaður (5.379) -5,8% (4.541) -5,2% 18,5% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (14.000) -15,1% (14.124) -16,0% -0,9% 

      

Rekstrarhagnaður 12.744 13,7% 11.376 12,9% 12,0% 

Fjármunatekjur  105 0,1% 292 0,3% -64,0% 

Fjármagnsgjöld (5.200) 8,2% (9.818) -11,2% -47,0% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 7.649 8,2% 1.850 2,1% 313,5% 

Tekjuskattur  (3.705) -4,0% (367) -0,4% 909,5% 

           

Hagnaður tímabilsins 3.944 4,2% 1.483 1,7% 165,9% 

            

EBITDA 19.040 20,5% 17.353 19,7% 9,7% 
 
 
Rekstrarreikningur fyrir annan ársfjórðung 2008 

Sala fjórðungsins var 92,9 milljónir Bandaríkjadala og var söluaukningin 6%, mælt í Bandaríkjadölum samanborið 
við annan ársfjórðung 2007. Jákvæð gengisáhrif hafa áhrif á söluvöxt sem dróst saman um 1%, mælt í 
staðbundinni mynt. Helstu áherslur ársins 2008 eru að auka arðsemi og hefur það tekist þrátt fyrir slaka sölu á 
öðrum fjórðungi. 

 

Reikningsskilaaðferðir Gibaud hafa að fullu verið lagaðar að IFRS og Össuri, sem gerir það að verkum að kostnaður áður færður sem skrifstofu- og 
stjórnunarkostnðaur er nú færður sem kostnaðarverð seldra vara og sölu- og markaðskostnaður. Samanburðartölur hafa verið aðlagaðar. 

http://www.ossur.com/investors
http://www.ossur.com
http://www.omxnordicexchange.com/newsandstatistics/companynotices
http://www.huginonline.com


 
 

 

Framlegð var 54,2 milljónir Bandaríkjadala samanborið við 50,9 milljónir á öðrum fjórðungi 2007, sem er 7% 
aukning. Framlegð sem hlutfall af sölu jókst um 0,6 prósentustig. 

Aðrar rekstrartekjur nema 1,3 milljónum Bandaríkjadala. Undir liðnum aðrar rekstrartekjur er 1 milljón dala 
árangurstengd greiðsla sem tengist sölunni á sáraumbúðavörulínu félagsins fyrr á þessu ári. Áhrif á rekstrarhagnað 
eru óveruleg þar sem óvenjulegur kostnaður vegna ráðgjafa og starfslokagreiðslur falla til undir skrifstofu- og 
stjórnunarkostnaði.  

Kostnaðarliðir sem hlutfall af sölu voru 46% samanborið við 45% á öðrum ársfjórðungi 2007. 

Rekstrarhagnaður nam 12,7 milljónum Bandaríkjadala, sem er 14% af sölu, samanborið við 11,4 milljónir og 13% 
af sölu á sama tímabili í fyrra sem er aukning um 12%. 

Afskriftir óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa námu 4,1 milljón Bandaríkjadala samanborið við 3,8 milljónir á 
öðrum fjórðungi 2007. Afskriftir í kjölfar fyrirtækjakaupa á liðnum árum eru í samræmi við reikningsskilastaðla og 
hafa áhrif á rekstrarreikning en undirliggjandi eignir rýrna ekki að verðgildi. Afskriftirnar munu halda áfram á 
svipuðum nótum til loka árs 2010, en eftir það mun hlutfallið lækka og haldast þannig til ársloka 2016. Frekari 
fyrirtækjakaup kunna að breyta þessu hlutfalli. 

Nettó vaxtagjöld námu 4,6 milljónum Bandaríkjadala samanborið við 6,3 milljónir á öðrum fjórðungi 2007 og 
dragast saman um 27% vegna minni skuldsetningar. Össur hefur gert vaxtaskiptasamning sem festir 
vaxtaprósentu á langtímalánum félagsins. Föst vegin vaxtaprósenta út lánstímabilið er 5,99% á ári. Gengisáhrif 
höfðu óveruleg áhrif á langtímalán félagsins í evrum, en neikvæð gengisáhrif á fjórðungnum nema 472 þúsund 
samanborið við 3,3 milljónir á öðrum fjórðungi 2007. Þetta getur snúist við ef markaðsaðstæður breytast. 
 
Tekjuskattur nam 3,7 milljónum Bandaríkjadala sem er 48% virkt skatthlutfall samanborið við 20% virkt 
skatthlutfall á sama tímabili í fyrra. Tekjuskattur á öðrum ársfjórðungi er óvenju hár vegna niðurfærslu á 
tekjuskattsinneign vegna lækkunar á skatthlutfalli á Íslandi og í Þýskalandi.  
 

Hagnaður tímabilsins nam 3,9 milljónum Bandaríkjadala, samanborið við 1,5 milljónir Bandaríkjadala á öðrum 
fjórðungi 2007. 

EBITDA jókst um 10% frá öðrum ársfjórðungi 2007 og var 19 milljónir dala og 20,5% af sölu samanborið við 17,4 
milljónir dala og 19,7% af sölu.  

Vöruflokkar 

Skipting sölu milli vöruflokka var þessi: 

USD ‘000 
2. ársf. 

2008 
% af  
sölu 

vöxtur í  
USD 

vöxtur í 
staðb.mynt 

Stuðningsvörur 47.473 51% 2% -4% 

Stoðtæki 38.729 42% 10% 4% 

Blóðrásarmeðferðir  5.264 6% 23% 6% 

Annað 1.415 1% -28% -35% 

Samtals 92.881 100% 6% -1% 

Söluvöxtur í spelkum og stuðningsvörum var 2%. Sala á spelkum og stuðningsvörum í Ameríku hefur verið slök og 
undir markmiðum sem hefur áhrif á heildarvöxt vöruflokksins. Sala á spelkum og stuðningsvörum í Evrópu er að 
aukast í takt við vöxt markaðarins. Á seinni hluta ársins verða kynntar þó nokkrar nýjar og endurbættar vörur í 
þessum vöruflokki. 

Söluvöxtur í stoðtækjum var 10%. Stoðtæki og tækniframfarir á því sviði hafa verið mikið í sviðsljósi fjölmiðla á 
undanförnum mánuðum. Í fararbroddi þessarar umræðu hefur verið suður-afríski hlauparinn, Oscar Pistorius, 
vegna baráttu sinnar fyrir því að fá að taka þátt í Ólympíuleikunum í Peking á þessu ári. Í maí feldi Alþjóða 
íþróttadómstóllinn úr gildi dóm alþjóða frjálsíþróttasambandsins sem gerði það að verkum að Oscar má keppa á 
íþróttamótum Alþjóðafrjálsíþróttasambandsins (IAAF). Þessi árangur Oscars, sem hleypur á fótum frá Össuri, er 
fyrsta skrefið í átt að breyttu viðhorfi til aflimaðra. 
 

Sala á vörum til nota við blóðrásarmeðferðir jókst um 23% á öðrum fjórðungi 2008, samanborið við sama tímabil í 
fyrra. Sala á þessum vörum á öðrum fjórðungi 2007 var óvenju lítil. Á síðasta ári voru áherslur hjá Gibaud á 
vöruflokka mjög mismunandi eftir árstíðum sem gerði það að verkum að niðurstöður voru mjög ójafnar. Nú hafa 
áherslur verið jafnaðar og því er ekki von á eins miklum sveiflum í sölu milli vöruflokka í framtíðinni og í fyrra. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Markaðssvæði 

Dreifing sölu eftir markaðssvæðum var sem hér segir: 

USD ‘000 
2. ársf. 

2008 
% af  
sölu 

vöxtur 
USD 

Vöxtur í 
staðb. mynt 

Ameríka  39.705 43% -6% -7% 

EMEA 49.844 54% 16% 3% 

Asía  3.332 3% 24% 21% 

Samtals 92.881 100% 6% -1% 

Ameríka 

Sala Össur Americas dróst saman um 6%. Sala á þessu markaðssvæði mun halda áfram að vera krefjandi. 
Dreifisamningur hefur verið gerður við MioMed sem mun dreifa spelkum og stuðningsvörum í fylkjum Illinois og 
Indiana. Þess er vænst að samningar við Team Makenna og MioMed muni hafa jákvæð áhrif á sölu á spelkum og 
stuðningsvörum í Bandaríkjunum. 

Salan í Ameríku nam 43% af heildarsölunni, samanborið við 48% á öðrum fjórðungi 2007. Gengisáhrif og slök sala 
í Bandaríkjunum valda þessari breytingu. 

Evrópa, Miðausturlönd og Afríka (EMEA) 

Söluaukningin í Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku var 16% og 3% mælt í staðbundinni mynt. Mjög góður 
meðalvöxtur hefur verið í stoðtækjum í Evrópu síðustu sex ársfjórðunga. Flatur vöxtur hjá Gibaud dregur niður 
heildarvöxt EMEA. Sala á þægindavörum í Frakklandi er ekki í takt við megin stefnu félagsins og hefur því verið 
dregið úr áherslu á sölu á þessum vörum, sem hefur áhrif á heildarvöxt Gibaud. Á þessu ári hefur EMEA lagt aukna 
áherslu á að selja beint í stað þess að selja í gegnum dreifiaðila. Þetta hefur neikvæð áhrif á söluvöxt en eykur 
arðsemi.  Þetta lækkar heildarsölu EMEA um 2 prósentustig, mælt í staðbundinni mynt. 

Sala Össur EMEA nam 54% af heildarsölunni, samanborið við 49% á sama tímabili 2007. 

Í maí tók Ossur EMEA þátt í stærstu vörusýningu Evrópu á sviði stoð- og stuðningstækja sem fram fór í Leipzg í 
Þýskalandi. Sýnignin tókst vel og var lagt áhersla á að kynna Össur sem sterkt fyrirtæki bæði í stoðtækjum og 
spelkum og stuðningsvörum undir slagorðinu „Now also your partner in bracing and supports“. 

 

Asía 

Söluaukning í Asíu hefur verið mjög góð og var 24%, mælt í Bandaríkjadölum og 21% mælt í staðbundinni mynt. 
Sala bæði á stoðtækjum og spelkum og stuðningsvörum hefur aukist mikið, sérstaklega í Ástralíu. 

Sala í Asíu nam 3% af heildarsölunni, sem er óbreytt frá öðrum fjórðungi 2007. 

Efnahagsreikningur  

 
Efnahagsreikningur (Þús. USD) 

30. júní  
2008 

31. des.  
2007 Breyting 

    

Fastafjármunir 503.888 503,564 0% 

Veltufjármunir 142.036 132,257 7% 

Eignir samtals 645.924 635,821 2% 

     

Eigið fé 268.931 250,282 7% 

Langtímaskuldir 244.362 239,361 2% 

Skammtímaskuldir 132.631 146,178 -9% 

Eigið fé og skuldir samtals 645.924 635,821 2% 

 3,5 4,4  

Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA sl. 12 mán. 4,3 4,8  

Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA LTM adj.* sl. 12 mán.    

Eiginfjárhlutfall 42% 39%  
* leiðrétt fyrir einskiptistekjum og einskiptiskostnaði. 

Heildareignir jukust um 2% frá árslokum 2007. Eiginfjárhlutfall í lok fjórðungsins var 42%, samanborið við 39% í 
árslok 2007. Nettó vaxtaberandi skuldir á móti EBITDA síðustu 12 mánuði var 3,5 EBITDA (4,3x EBITDA leiðrétt). 
Fjárhagslegur styrkur Össurar er góður og í takt við stefnu félagsins. 

Það sem eftir stendur af brúarláni sem var tekið við kaupin á Gibaud hefur verið framlengt til 1. janúar 2009. Össur 
hefur mjög sterkt sjóðstreymi og hefur því kost á að greiða niður skuldir á skömmum tíma. 



 
 

 

Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi (Þús. USD) 

 
2. ársf. 

          2008 
% af  
sölu 

2. ársf. 
2007 

% af  
sölu 

Handbært fé frá rekstri 13.352 14% 9.512 11% 

Hreint veltufé frá rekstri 7.376 8% 11.284 13% 
 

Fjárfestingar í fastafjármunum námu 2,2 milljónum Bandaríkjadala sem jafngildir 2,4% af sölu samanborið við 1,7 
milljónir og 1,9% á sama tímabili í fyrra.  

 

Hagnaður á hlut 

 
Hagnaður á hlut 

 
2. ársf. 

      2008 

  
2. ársf. 
 2007 Breyting 

Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta 
(bandarísk sent)  

 
0,93 0,39 138% 

Hagnaður að viðbættum afskriftum á 
útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta 
(bandarísk sent)  

 
2,42 1,94 25% 

 

 

Samanburður fimm ársfjórðunga 

Samanburður s.l. fimm ársfjórðunga  
(þús. USD) 

Q2 
2008 

Q1 
2008 

Q4 
2007 

Q3 
2007 

Q2 
2007 

            

Sala  92.881 89.754  84.870  82.322  88.037  

Framlegð 54.247 53.177  46.227  47.355  50.869  

Rekstrarhagnaður  12.744 17.041  16.157  8.125  11.376  

Fjármunatekjur / (fjármagnsgjöld) (5.095) (9.043) (8.445) (5.840) (9.526) 

Hagnaður  fyrir tekjuskatt 7.649 7.998  7.712  2.285  1.850  

Hagnaður  tímabilsins 3.944 6.684  6.648  2.155  1.483  

EBITDA 19.040 22.950 22.732 14.068 17.353 

EBITDA leiðrétt* 19.040 17.449 13.474 14.068 17.353 

            

Framlegð sem hlutfall af sölu 58% 59% 54% 58% 58% 

EBITDA sem hlutfall af sölu 21% 26% 27% 17% 20% 

EBITDA leiðrétt* sem hlutfall af sölu  21% 19% 16% 17% 20% 

            

Eigið fé  268.931 259.336 250.282 171.089 166.347 

Heildareignir 645.924 651.358 635.821 625.068 634.940 

Veltufjárhlutfall 1,1 0,6 0,9 0,6 0,6 

Eiginfjárhlutfall 42% 40% 39% 27% 26% 

Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA s.l. 12 mán. 3,5 3,6 4,4 7,8 8,1 
Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA s.l. 12 mán. 
leiðrétt* 4,3 4,4 4,8 6,8 7,1 

            

Veltufé frá rekstri  13.352 19.505 31.180 -2.205 9.512 

Handbært fé frá rekstri   7.376 14.278 19.982 12.324 11.284 

            

Hagnaður á hlut (bandarísk sent) 0,93 1,58 1,62 0,56 0,39 
Hagnaður á hlut að viðbættum afskriftum 
(bandarísk sent) 2,42 2,98 3,22 2,10 1,94 

Verð á hlut í lok tímabils (ISK) 93,4 92,7 98,5 101,5 106,0 

Markaðsvirði í lok tímabils í milljónum dala 498 511 731 630 656 
*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði og einskiptistekjum  
 



 
 

 

Rekstrarreikningur fyrir fyrstu sex mánuði 2008 

Rekstrarreikningur fyrstu 
sex mánuði 2008 (þús. USD) 

Jan.-jún. 
2008 

%  
 af sölu 

Jan.-jún. 
2007 

%  
af sölu Breyting 

            

Sala 182.635 100,0% 168.417 100,0% 8,4% 

Kostnaðarverð seldra vara (75.211) -41,2% (73.145) -43,4% 2,9% 

Framlegð 107.424 58,8% 95.272 56,6% 12,8% 

       

Aðrar rekstrartekjur 7.003 3,8% 517 0,3% 1254,5% 

Sölu- og markaðskostnaður (46.887) -25,7% (43.286) -25,7% 8,3% 

Þróunarkostnaður (10.803) -5,9% (9.593) -5,7% 12,6% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (26.952) -14,8% (27.476) -16,3% -1,9% 

      

Rekstrarhagnaður 29.785 16,3% 15.434 9,2% 93,0% 

Fjármunatekjur  198 0,1% 581 0,3% -65,9% 

Fjármagnsgjöld (14.336) -7,8% (17.959) -10,7% -20,2% 

Hagnaður /(tap)fyrir tekjuskatt 15.647 8,6% (1.944) -1,2% n/a 

       

Tekjuskattur (5.019) -2,7% 721 0,4% n/a 

Hagnaður/(tap) tímabilsins 10.628 5,8% (1.223) -0,7% n/a 

    0,0%       

EBITDA 41.988 23,0% 27.593 16,4% 52,2% 

EBITDA adj.* 36.489 20,0% 28.881 17,1% 26,5% 
*Leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði og einskiptistekjum  
 

Sala fyrstu sex mánuði ársins var 182,6 milljónir Bandaríkjadala, sem er 8% söluaukningin samanborið við fyrstu 
sex mánuði ársins 2007. Söluaukning, mæld í staðbundinni mynt, var 2%. Helstu áherslur ársins 2008 eru að auka 
arðsemi og hefur það tekist þrátt fyrir slaka sölu á öðrum fjórðungi. Gengisáhrif hafa jákvæð áhrif á söluvöxt. 

Sala í Ameríku hefur verið slök á þessu ári og dróst saman um 1% á fyrstu sex mánuðum ársins og 2%, mælt í 
staðbundinni mynt. Sala í Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku (EMEA) jókst um 17% og 5%, mælt í staðbundinni 
mynt. Evrópa hefur verið að vaxa mjög vel, en minni vöxtur hjá Gibaud hefur áhrif á heildarvöxt EMEA. Sala í Asíu 
jókst um 26% og 22%, mælt í staðbundinni mynt.  

Framlegð var 107,4 milljónir Bandaríkjadala samanborið við 95,3 milljónir dala á fyrstu sex mánuðum ársins 2007 
sem er 13% aukning. 

Aðrar rekstrartekjur nema 7,0 milljónum Bandaríkjadala. Undir liðnum aðrar rekstrartekjur eru 6,5 milljónir vegna 
sölunnar á sáraumbúðavörulínu félagsins.  

Kostnaðarliðir sem hlutfall af sölu voru 46% samanborið við 48% á sama tímabili 2007. 

Rekstrarhagnaður nam 29,8 milljónum Bandaríkjadala, sem er 16% af sölu, samanborið við 15,4 milljónir og 9% af 
sölu á sama tímabili í fyrra sem er aukning um 93%. 

Nettó fjármagnsgjöld námu 14,1 milljón Bandaríkjadala samanborið við 17,4 milljónir á sama tímabili 2007 og 
dregst saman um 19% vegna minni skuldsetningar og gengisáhrifa.  
 
Á fyrsta ársfjórðungi 2008 hafði styrking evru á móti Bandaríkjadal töluverð neikvæð gengisáhrif, að mestu á 
langtímalán félagsins í evrum. Á öðrum ársfjórðungi voru gengisáhrif óveruleg.  

Hagnaður tímabilsins nam 10,6 milljónum Bandaríkjadala, samanborið við 1,2 milljóna dala tap á sama tímabili 
2007. 

EBITDA nam 42,0 milljónum dala og var 23,0% af sölu samanborið við 27,6 milljónir dala og 16,4% á fyrstu sex 
mánuðum ársins 2007. EBITDA leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði og einskiptistekjum nam 36,5 milljónum dala og 
20,0% af sölu samanborið við 28,9 milljónir dala og 17.1% á sama tímabili í fyrra. Leiðrétting fyrir einskiptistekjum 
er 5,5 milljónir dala vegna sölunnar á sáraumbúðavörulínu félagsins á fyrsta ársfjórðungi 2008. Leiðrétting fyrir 
einskiptiskostnaði 2007 nemur 1,2 milljónum dala vegna lögfræðikostnaðar. 

Rekstrarhorfur  

Össur ítrekar áætlun sem birt var í upphafi árs um sölu fyrir árið 2008. Salan er áætluð á bilinu 360-365 milljónir 
Bandaríkjadala. Gert er ráð fyrir að EBITDA verði 67-70 milljónir dala, að undanskildum söluhagnaði vegna 
sölunnar á sáraumbúðavörulínunni. 



 
 

 

Samþykkt árshlutareiknings 
 
Árshlutareikningur fyrir annan ársfjórðung 2008 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykktur á stjórnarfundi 
28.júlí. Árshlutareikningurinn, sem gerður er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International 
Financial Reporting Standards), hefur verið kannaður af endurskoðendum félagsins og áritaður án athugasemda. 
 
Samkvæmt reikningsskilareglum miðast umreikningur rekstrarliða milli gjaldmiðla við meðalgengi 
rekstrartímabils. Við umreikning efnahagsliða er notað gengi í lok ársfjórðungsins. 
 
 
Eftirfarandi dagsetningar sýna áætlaða birtingu uppgjöra fyrir árið 2008: 
 
  
 Þriðji ársfjórðungur  28. október 2008  
 Fjórði fjórðungur / ársuppgjör 5. febrúar 2009 
 Aðalfundur 2009  20. febrúar 2009  
 

 

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

Fréttatilkynningar frá Össuri sendar með tölvupósti 

 
Ef óskað er eftir því að fá fréttatilkynningar frá Össuri sendar með tölvupósti, er hægt að skrá sig á eftirfarandi 
síðu: http://www.ossur.com/investormailings 
 
 

Ef ósamræmi er milli ensku og íslensku fréttarinnar, gildir enska útgáfan. 

http://www.ossur.com/investormailings

