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Fréttatilkynning frá Össuri hf. 
Reykjavík, 31. júlí 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helstu niðurstöður fyrir annan ársfjórðung 
 
• Sala var 88 milljónir Bandaríkjadala (5,6 milljarðar íslenskra króna*), jókst um 34% frá öðrum 

fjórðungi 2006 

• Söluaukning vegna innri vaxtar var 8%  

• Pro forma söluaukning var 7% 

• Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 17,4 milljónir dala (110,4 milljónir íslenskra 

króna*), jókst um 32% frá öðrum ársfjórðungi 2006 

• EBITDA hlutfall var 19,7%, samanborið við 20,1% fyrir sama tímabil í fyrra 

• Hagnaður tímabilsins var 1,5 milljónir Bandaríkjadala (94,4 milljónir íslenskra króna*) samanborið við 

2,1 milljón Bandaríkjadala á öðrum fjórðungi 2006. 

 

 

Helstu niðurstöður fyrir fyrstu sex mánuði ársins 
 
• Sala var 168,4 milljónir Bandaríkjadala (11.1 milljarður íslenskra króna*), jókst um 34% frá öðrum 

fjórðungi 2006 

• Söluaukning vegna innri vaxtar var 6%  

• Pro forma söluaukning var 7% 

• Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 27,6 milljónir dala (1,8 milljónir íslenskra 

króna*), jókst um 27% frá sama tímabili 2006 

• EBITDA hlutfall var 16,4%, samanborið við 17,3% fyrir sama tímabil í fyrra 

• Tap tímabilsins var 1,2 milljónir Bandaríkjadala (81.8 milljónir íslenskra króna*) samanborið við 2,7 

milljón dala hagnað fyrir sama tímabil 2006. 

 

 

Jón Sigurðsson, forstjóri: 
 
„Við sjáum skýr merki um viðsnúning í Evrópu á meðan það er tímabundinn samdráttur í Bandaríkjunum vegna 
umfangsmikillar endurskipulagningar á sölukerfi fyrir spelkur og stuðningsvörur. Umbreytingin á sölukerfinu í 
Bandaríkjunum er lokaáfanginn í samþættingu á stuðningstækjafyrirtækjunum, sem keypt hafa verið í Norður- 
Ameríku, inn í sterka samstæðu Össurar. Við erum bjartsýn á að breytingarnar muni skila verulega jákvæðum 
áhrifum á næstu fjórðungum. Sala á stoðtækjum gengur vel og er í takt við markmið fyrirtækisins um 8-12% 
vöxt. Hátæknivörur Össurar halda áfram að fá verðskuldaða athygli í fjölmiðlum sem og hjá fagfólki og 
notendum.”   

 
 
 * Samkvæmt reikningsskilareglum miðast umreikningur rekstrarliða milli gjaldmiðla við meðalgengi rekstrartímabils. Við umreikning úr 
Bandaríkjadölum yfir í íslenskar krónur fyrir fyrsta ársfjórðung er notað meðalgengi 63,63 ISK/USD. Við umreikning efnahagsliða er notað 
gengi í lok ársfjórðungsins 62,24 ISK/USD. 

 
 
 

   Uppgjör Össurar fyrir annan ársfjórðung 2007 
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Lykiltölur – fjórðungsyfirlit 
 

Rekstrarreikningur  
2007 (þús. USD) - Lykiltölur 

2. ársfj.   
2007 

1. ársfj. 
2007 

4. ársfj.  
2006 

3. ársfj. 
2006 

2. ársfj. 
2006 

            

Sala 88.037 80.380 63.844 62.755 65.500 

Kostnaðarverð seldra vara (34.916) (34.394) (26.945) (24.946) (26.787) 

Framlegð 53.121 45.986 36.899 37.809 38.713 

         

Aðrar rekstrartekjur 197 320 286 121 69 

Sölu- og markaðskostnaður (21.261) (21.978) (16.758) (17.530) (17.323) 

Þróunarkostnaður (4.599) (4.994) (4.744) (4.254) (4.228) 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (16.082) (15.277) (9.785) (9.085) (8.753) 
Kostnaður vegna 
endurskipulagningar    (5.453)    

Rekstrarhagnaður 11.376 4.058 444 7.061 8.478 

         

Fjármunatekjur / (fjármagnsgjöld) (9.526) (7.852) (5.087) (3.887) (5.987) 

Hagnaður / (tap) fyrir tekjuskatt 1.850 (3.794) (5.363) 3.174 2.491 

         

Tekjuskattur (367) 1.088 1.656 2.203 (372) 

Hagnaður / (tap) tímabilsins 1.483 (2.706) (3.707) 5.377 2.119 

         

EBITDA 17.353 10.240 5.617 12.138 13.144 

EBITDA hlutfall 19,7% 12,7% 8% 19,3% 20% 

EBITDA leiðrétt* 17,353 11.528 11.070 12.138 13.144 

EBITDA hlutfall leiðrétt* 19.7% 14.3% 17.4% 19.9% 20.1% 

*leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði og uppfærslu birgða vegna fyrirtækjakaupa. 
 

Efnahagsreikningur (þús. USD) - Lykiltölur 30. júní 2007 31. desember 2006 

      

Fastafjármunir 495.799 489.319 

Veltufjármunir 139.141 123.433 

Eignir samtals 634.940 612.752 

    

Eigið fé 166.347 161.639 

Langtímaskuldir 240.809 234.538 

Skammtímaskuldir 227.784 216.575 

Eigið fé og skuldir samtals 634.940 612.752 

     

Eiginfjárhlutfall  26% 26% 

 

Sjóðstreymi (þús. USD)- Lykiltölur 
2. ársfj.   

2007 
1. ársfj. 

2007 
4. ársfj.  

2006 
3. ársfj. 

2006 
2. ársfj. 

2006 
  
Handbært fé frá rekstri án vaxta og 
skatta  20.567  6.424  32.686  22.704  17.145 

Handbært fé frá rekstri 11.284 2.111 15.988 7.000 6.085 

Hreint veltufé frá rekstri 9.512 5.504 24.663 22.791 14.513 
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Rekstrarniðurstöður fyrir annan fjórðung 2007 
  
Eftirfarandi eru helstu rekstrarniðurstöður fyrir annan ársfjórðung 2007. Gibaud Group kemur inn í samstæðu Össurar í  
desember 2006 og Somas var keypt í febrúar 2007. Fyrirtækin eru því bæði í samstæðureikningnum fyrir annan 
fjórðung. 

Rekstrarreikningur  
2. ársfjórðungs 2007 (þús. USD) 

2. ársfj.   
2007 

%  
 af sölu 

2. ársfj.    
2006 

%  
af sölu Breyting 

            

Sala 88.037 100,0% 65.500 100,0% 34,4% 

Kostnaðarverð seldra vara (34.916) -39,7% (26.787) -40,9% 30,3% 

Framlegð 53.121 60,3% 38.713 59,1% 37,2% 

            

Aðrar rekstrartekjur 197 0,2% 69 0,1% 185,5% 

Sölu- og markaðskostnaður (21.261) -24,2% (17.323) -26,4% 22,7% 

Þróunarkostnaður (4.599) -5,2% (4.228) -6,5% 8,8% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (16.082) -18,3% (8.753) -13,4% 83,7% 

           

Rekstrarhagnaður 11.376 12,9% 8.478 12,9% 34,2% 

            

Fjármunatekjur / (fjármagnsgjöld) (9.526) -10,8% (5.987) -9,1% 59,1% 

Hagnaður / (tap) fyrir tekjuskatt 1.850 2,1% 2.491 3,8% -25,7% 

            

Tekjuskattur (367) -0,4% (372) -0,6% -1,3% 

Hagnaður / (tap) tímabilsins 1.483 1,7% 2.119 3,2% -30,0% 

            

EBITDA 17.353 19,7% 13.144 20,1% 32,0% 

 
Sala 

Sala fjórðungsins var 88 milljónir Bandaríkjadala, sem er 34% aukning frá sama tímabili í fyrra, mælt í 
Bandaríkjadölum. Mælt í staðbundinni mynt er vöxturinn 30%. Jákvæð áhrif vegna gengisþróunar nema um 2,7 
milljónum Bandaríkjadala. 

Söluaukning vegna innri vaxtar1 var 8% mælt í Bandaríkjadölum en 6% mælt í staðbundinni mynt.  Pro forma 
söluaukning, að Gibaud og Somas meðtöldum, var 7% mælt í Bandaríkjadölum en 3% mælt í staðbundinni mynt.   

Heildarsala hvern virkan dag var 1.408 þúsund dalir. 

Vöruflokkar 

Skipting sölu milli vöruflokka á fjórðungnum var þessi: 

 
Þús. USD  

 
2. ársfj. 

2007 

 
2. ársfj.  

2006 

 
Breyting í 

USD 

 
Breyting í 

staðbundinni 
mynt 

Spelkur og stuðningsvörur 47.564 33.213 43% 38% 

Stoðtæki 35.789 31.977 12% 9% 

Vörur fyrir blóðrásarmeðferð 4.279 n/a n/a n/a 

Annað 405 310 31% 25% 

Samtals 88.037 65.500 34% 30% 
 

                                                
1 1 Innri vöxtur er reiknaður sem vöxtur sölutekna að frádregnum tekjum vegna keyptra og seldra félaga. Innri sölutekjur þess ársfjórðungs sem er til 
skoðunar eru reiknaðar með því að draga frá heildartekjum þær sölutekjur sem eru tilkomnar vegna keyptra félaga sem hafa verið í eigu Össurar í skemmri 
tíma en 15 mánuði. Vöxturinn er reiknaður með því að bera saman innri sölutekjur ársfjórðungsins sem er til skoðunar við innri sölutekjur sama ársfjórðungs 
fyrri árs. Sölutekjur vegna félaga sem keypt voru í sama fjórðungi fyrri árs eru undanskildar í samanburðinum.  
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Spelkur og stuðningsvörur 

Sala á spelkum og stuðningsvörum nam 47,6 milljónum dala, sem er 54% af heildarsölunni og aukning frá fyrra ári um 
43%, mælt í Bandaríkjadölum og 38% í staðbundinni mynt.  Pro forma söluaukning var 4% mælt í Bandaríkjadölum, 
en stóð í stað mælt í staðbundinni mynt. 

Endurskipulagning á sölukerfi fyrir spelkur og stuðningsvörur hjá Össur Americas gengur samkvæmt áætlun.  Þetta 
verkefni er liður í lokaáfanga samþættingar á stuðningstækjafyrirtækjunum, sem keypt hafa verið í Norður-Ameríku, 
inn í samstæðu Össurar. Þessar breytingar munu koma niður á söluvexti og rekstrarniðurstöðum til skemmri tíma litið, 
en sé litið til lengri tíma er áætlað að breytingarnar hafi verulega jákvæð áhrif. 

Spelku- og stuðningsvörusala Gibaud dróst saman á fjórðungnum, eins og gert var ráð fyrir. Á móti var góður innri 
vöxtur annars staðar í Evrópu og Miðausturlöndum. Viðsnúningurinn í Evrópu sem sást á fyrsta ársfjórðungi hélt 
áfram.   

Á fjórðungnum voru kynntar nýjar og endurbættar spelkur. Umfangsmikil breyting á slitgigtarspelkunni CTi® var kynnt 
í Evrópu og hlaut góðar viðtökur, bæði sérgerðar sem og fjöldaframleiddar. Þekking Össurar á silikontækni var notuð 
við endurhönnun á spelkunni sem veitir aukin þægindi og stuðning fyrir notandann. Endurhönnun á Airform®Night 
Splint var kynnt á fjórðungnum.  Nýja spelkan, FlexEdge Dorsal® Night Splint er með stillanleg bönd sem veita betri 
stuðning og aukin þægindi. 

Stoðtæki 

Sala á stoðtækjum nam 35,8 milljónum dala, eða 41% af heildarsölunni sem er 12% aukning samanborið við fyrra ár, 
mælt í Bandaríkjadölum en 9% í staðbundinni mynt.  

Með kynningu á nýju hulsunni Iceross®Synergy heldur Össur forystu sinni í hönnun á hulsum. Meðal eiginleika 
hulsunnar er svokallað  “wave feature” sem gerir notendum auðveldara að beygja hnéð þegar hulsan liggur yfir því og 
lagar sig þannig betur að hreyfingum notandans. 

Nýtt og endurbætt Mauch® Knee var kynnt á markaðnum í júní.  Hnéð hefur verið endurhannað og með 
hátækniþekkingu Össurar hefur tekist að gera hnéð mun umfangsminna og endingarbetra en áður.   

Vörur til nota við blóðrásarmeðferðir 

Sala á vörum til nota við blóðrásarmeðferðir nam 4,3 milljónum Bandaríkjadala á ársfjórðungnum, sem er um 5% af 
heildarsölunni.  Pro forma sala dróst saman um 1% mælt í Bandaríkjadölum en 8% mælt í staðbundinni mynt. Sala 
Gibaud á þessum vörum hefur verið sveiflukennd, bæði vegna árstíðasveiflna en einnig vegna þess að 
sölufyrirkomulag hjá Gibaud byggist á tímabundnum áherslum á vöruflokka.  Þessu til stuðnings má nefna að á fyrsta 
fjórðungi var lögð áhersla á sölu á vörum til nota við blóðrásarmeðferðir, sem skilaði sér í 23% pro forma 
söluaukningu, mælt í staðbundinni mynt.  

Innleiðingu Gibaud inn í samstæðu Össurar hefur verið flýtt, miðað við fyrstu áætlanir. Stjórnendur vænta þess að það 
muni skila sér í meira jafnvægi milli vöruflokka og minni sveiflum. 

Viðurkenningar 

Vörur Össurar halda áfram að hljóta verðskuldaða athygli. Á meðal þeirra viðurkenninga sem Össur hefur hlotið á 
fjórðungnum er 2007 Medical Design Excellence Awards (MDEA), sem Össur hlaut fyrir PROPRIO FOOT™ en MDEA eru 
meðal virtustu verðlauna fyrir lækningartækni í heiminum. Verðlaunin eru veitt framleiðendum lækningartækja sem 
hafa byltingarkennd áhrif í heilbrigðisþjónustu. 

Business Week útnefndi í júní Hilmar B. Janusson, framkvæmdastjóra rannsóknar- og þróunarsviðs Össurar, einn af 10 
framsæknustu hönnuðum ársins fyrir hönnunina á gervifætinum PROPRIO FOOT™. 

Í júní birti CNN International umfjöllun á vef sínum um lífverkfræðilega hönnun undir heitinu ‘Building the Bionic Body’.  
Í umfjölluninni er meðal annars fjallað um vörur Össurar, gervihnéð POWER KNEE™ og gervifótinn PROPRIO FOOT™.  
  

Markaðssvæði 

Dreifing sölu eftir markaðssvæðum var sem hér segir: 

Þús. USD 2. ársfj. 2007 2. ársfj. 2006 
Breyting í  

USD 

Breyting í 
staðbundinni 

mynt 

Ameríka 42.134 40.766 3% 3% 

Evrópa, Miðausturlönd & Afríka 43.110 22.247 94% 82% 

Asía 2.793 2.487 12% 6% 

Samtals 88.037 65.500 34% 30% 
  
Frá og með 1. janúar 2007 verður uppgjör félagsins sett fram samkvæmt nýjum markaðssvæðum, Ameríka, Evrópa og 
Asía. Ameríka samanstendur af bæði norður og suður Ameríku, Evrópu tilheyra einnig Miðausturlönd og Afríka og 
Ástralía heyrir undir Asíu.  Samanburðartölur hafa verið lagaðar að þessum breytingum. 
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Ameríka 

Sala í Ameríku var 42,1 milljón Bandaríkjadala sem er 48% af heildarsölunni samanborið við 40,8 milljónir 
Bandaríkjadala eða 62% af heildarsölunni á sama tímabili á síðasta ári. Sala hvern virkan dag stóð í stað, en salan 
jókst um 3% samanborið við annan fjórðung 2006, mælt í Bandaríkjadölum og staðbundinni mynt. Bæði innri vöxtur 
og pro forma söluvöxtur voru 3%, mælt í staðbundinni mynt, sem er undir markmiðum félagsins.   

Sala á stoðtækjum heldur áfram að vaxa umfram vöxt markaðarins.  

Sala á spelkum og stuðningsvörum jókst samanborið við fyrsta fjórðung 2007, en dróst saman samanborið við annan 
ársfjórðung 2006. Endurskipulagningin á sölukerfi fyrir spelkur og stuðningsvörur gengur samkvæmt áætlun. 
Endurskipulagningin er liður í lokaáfanga samþættingar á stuðningstækjafyrirtækjunum, sem keypt hafa verið í Norður 
Ameríku, inn í samstæðu Össurar. Þessar breytingar munu koma niður á söluvexti og rekstrarniðurstöðum til skemmri 
tíma litið, en sé litið til lengri tíma er áætlað að breytingarnar hafi verulega jákvæð áhrif. 

Evrópa, Miðausturlönd og Afríka 

Sala í Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku nam 43,1 milljón Bandaríkjadala, sem er 49% af heildarsölunni, samanborið 
við 34% á öðrum fjórðungi 2006. Aukning sölu á þessu markaðssvæði var 94% mælt í Bandaríkjadölum  og sala hvern 
virkan dag jókst um 91%. Styrking breska pundsins, evrunnar og sænsku krónunnar gagnvart Bandaríkjadal er helsta 
skýring þess að söluaukning mæld í staðbundinni mynt er lægri, eða 82%. Innri vöxtur var 17%, mælt í 
Bandaríkjadölum en um 11% mælt í staðbundinni mynt. Pro forma söluaukning var 10%, mælt í Bandaríkjadölum en 
3% í staðbundinni mynt.  

Áframhaldandi viðsnúningur er í Evrópu og Miðausturlöndum, að Gibaud undanskildu. Aukning í sölu á spelkum og 
stuðningsvörum var góð og sala á stoðtækjum í takt við væntingar. Innri vöxtur þessa markaðssvæðis var í takt við 
markmið félagsins.  Samþættingu á Somas, sem keypt var í febrúar, er lokið. 
 

Pro forma sala hjá Gibaud dróst saman um 9% samanborið við annan fjórðung 2006, mælt í staðbundinni mynt.  
Samþættingarferli á Gibaud hefur verið flýtt. 

Asía 

Sala í Asíu nam 2,8 milljónum Bandaríkjadala sem er 3% af heildarsölu samstæðunnar. Söluvöxtur var 12%, mælt í 
Bandaríkjadölum. 

Framlegð 

Framlegð nam 53,1 milljón Bandaríkjadala samanborið við 38,7 milljónir  á öðrum ársfjórðungi 2006 og eykst um 
37,2%. Framlegðarhlutfallið eykst og var 60,3% samanborið við 59,1% á sama tímabili í fyrra. Áhrifin af hærri 
framlegðarhlutfalli hjá Gibaud jafnast að mestu út vegna óhagstæðrar gengisþróunar, þá sérstaklega vegna styrkingu 
krónunnar. 

Rekstrargjöld 

Sölu- og markaðskostnaður nam 21,3 milljónum Bandaríkjadala, eða um 24,2% af sölu samanborið við 17,3 milljónir 
dala og 26,4% á sama tímabili í fyrra. Helstu ástæður fyrir því að hlutfall sölu- og markaðskostnaðar er lægra en á 
sama tímabili í fyrra er lægra hlutfall hjá Gibaud og endurskipulagning á sölukerfi fyrir spelkur og stuðningstæki í 
Bandaríkjunum. 
 
Þróunarkostnaður var 4,6 milljónir Bandaríkjadala sem er 5,2% af sölu, samanborið við 4,2 milljónir dala og 6,5% á 
öðrum fjórðungi í fyrra. Ástæðu fyrir lækkun hlutfallsins má rekja bæði til skalahagkvæmni og einnig er hlutfallið 
töluvert lægra hjá Gibaud en hjá Össuri. Allur þróunarkostnaður er gjaldfærður þegar hann fellur til.  
 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður nam 16,1 milljón Bandaríkjadala sem er 18,3% af sölu samanborið við 8,6 milljónir 
dala eða 13,4% á öðrum ársfjórðungi 2006. Aftur hefur Gibaud áhrif á hlutfallsbreytinguna, bæði vegna þess að  
skrifstofu- og stjórnunarkostnaður hjá Gibaud hefur almennt verið töluvert hærri en hjá Össuri en einnig vegna 
starfslokagreiðslna. Að auki er óvenjulegur kostnaður vegna málaferla sem nemur um 1,2 milljónum Bandaríkjadala. 
  
Afskriftir óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa halda áfram að hafa veruleg áhrif á rekstrarhagnað og á hagnað 
tímabilsins. Afskriftirnar á fjórðungnum námu 3,7 milljónum Bandaríkjadala samanborið við 3,1 milljón árið 2006. 
Afskriftirnar lækka hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu á öðrum fjórðungi 2007 um 4,2 prósentustig. Upphæðin skiptist á 
einstaka rekstrarliði sem hér segir: 

 
Kostnaðarliður 

2. ársfj. 2007 
Þús. USD 

2. ársfj. 2007 
% af sölu 

2. ársfj. 2006 
Þús. USD 

2. ársfj. 2006 
% af sölu 

Sölu- og markaðskostnaður 2.112 2,40% 1.707 2,61% 
Þróunarkostnaður 1.131 1,28% 1.024 1,56% 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 414 0,47% 364 0,56% 
Áhrif á rekstrarhagnað -3.657 -4,15% -3.095 -4,73% 

 
Afskriftirnar munu halda áfram á svipuðum nótum næstu fjögur árin, en eftir það mun hlutfallið lækka og haldast 
þannig næstu 6 ár. Frekari fyrirtækjakaup kunna að breyta þessu hlutfalli. 
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Rekstrarhagnaður 
 
Rekstrarhagnaður á öðrum ársfjórðungi 2007 nam 11,4 milljónum Bandaríkjadala, samanborið við 8,5 milljónir dala á 
sama tímabili á síðasta ári, sem er um 34% aukning. Rekstrarhagnaður sem hlutfall af sölu stóð í stað og var 12,9% á 
báðum tímabilum. Rekstur Gibaud hafði jákvæð áhrif á hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu hjá samstæðunni. Jákvæð 
þróun á framlegð, lækkun á sölu- og markaðskostnaði og rannsóknar- og þróunarkostnaði jafnast út vegna þess að 
skrifstofu- og stjórnunarkostnaður er óvenju ár. Áhrif gengisbreytinga á rekstrarhagnað voru óveruleg. 

 
Fjármagnsgjöld 
 
Fjármagnsgjöld námu rúmum 9,5 milljónum Bandaríkjadala, þar eru meðtaldar 6,2 milljónir dala í vaxtagreiðslur af 
bankalánum og 3,3 milljónir dala vegna gengismunar. 
 
Vaxtagreiðslur af bankalánum jukust um 69% sem er að mestu vegna brúarláns að upphæð 135 milljónir 
Bandaríkjadala (100 milljónir evra) sem var tekið í desember 2006 til þess að fjármagna kaupin á Gibaud.  

Össur hefur gert vaxtaskiptasamning sem festir vaxtaprósentu á 140 milljónum Bandaríkjadala og 48,6 milljónum evra 
af langtímalánum félagsins. Föst vegin vaxtaprósenta út lánstímabilið er 5,99% á ári. 

Um 65% af langtímalánum Össurar eru í Bandaríkjadölum og 35% í evrum. Frá upphafi fjórðungsins til loka tímabilsins 
hefur mismunur á stundargengi evru gagnvart Bandaríkjadal aukist sem nemur 1,44% sem hefur í för með sér 
neikvæð gengisáhrif á lán félagsins sem nemur 3 milljónum dala. 

Tekjuskattur 
 
Tekjuskattur nam 367 þúsundum Bandaríkjadala á öðrum ársfjórðungi, sem er 19,8% virkt skatthlutfall.  
 
Hagnaðarhlutföll 
 
EBITDA nam 17,4 milljónum Bandaríkjadala samanborið við 13,1 milljón dala á sama tímabili í fyrra og eykst um 
32,0%. Hlutfall EBITDA af sölu var 19,7% á fjórðungnum samanborið við 20,1% á sama tímabili 2006. 
  
Hagnaður tímabilsins nam 1,5 milljónum dala samanborið við 2,1 milljónir dala á öðrum fjórðungi 2006, sem er um 
25,7% lækkun sem skýrist að mestu af auknum fjármagnskostnaði. Hlutfall hagnaðar af sölu var 2,1% samanborið við 
3,8% á sama tímabili í fyrra. 

 

Rekstrarreikningur fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2007 

Eftirfarandi eru helstu rekstrarniðurstöður fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2007. Gibaud Group kemur inn í samstæðu 
Össurar í  desember 2006 og Somas var keypt í febrúar 2007. Gibaud er því inni í samstæðureikningnum allt tímabilið 
og Somas frá 1. febrúar.  

Rekstrarreikningur fyrstu sex 
mánuði 2007   (Þús. USD) 

Jan. - júní   
2007 % af sölu 

Jan. - júní    
2006 % af sölu Breyting 

            

Sala 168.417 100,0% 125.534 100,0% 34,2% 

Kostnaðarverð seldra vara (69.309) -41,2% (50.865) -40,5% 36,3% 

Framlegð 99.108 58,8% 74.669 59,5% 32,7% 

            

Aðrar rekstrartekjur 517 0,3% 123 0,1% 320,3% 

Sölu- og markaðskostnaður (43.239) -25,7% (33.332) -26,6% 29,7% 

Þróunarkostnaður (9.593) -5,7% (8.927) -7,1% 7,5% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (31.359) -18,6% (17.295) -13,8% 81,3% 
Kostnaður vegna 
endurskipulagningar  0 0,0% (3.000) -2,4%   

Rekstrarhagnaður 15.434 9,2% 12.238 9,7% 26,1% 

            

Fjármunatekjur / (fjármagnsgjöld) (17.378) -10,3% (10.908) -8,7% 59,3% 

Hagnaður / (tap) fyrir tekjuskatt (1.944) -1,2% 1.330 1,1%   

            

Tekjuskattur 721 0,4% 1.360 1,1% -47,0% 

Hagnaður / (tap) tímabilsins (1.223) -0,7% 2.690 2,1%   

            

EBITDA 27.593 16,4% 21.738 17,3% 26,9% 
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Salan á fyrstu sex mánuðum ársins 2007 nam 168,4 milljónum Bandaríkjadala, sem er 34% aukning frá sama tímabili 
í fyrra, mælt í Bandaríkjadölum.  Innri vöxtur var 6% mælt í Bandaríkjadölum, en 3% mælt í staðbundinni mynt. Pro 
forma söluvöxtur var 7% mælt í Bandaríkjadölum, en 3% mælt í staðbundinni mynt. 

Sala í Bandaríkjunum jókst um 4% mælt í Bandaríkjadölum og innri vöxtur var 3% á fyrstu sex mánuðum ársins. 
Vöxturinn var undir væntingum, að stærstum hluta vegna endurskipulagningar á sölukerfum. Sala í Evrópu, 
Miðausturlöndum og Afríku jókst um 90% mælt í Bandaríkjadölum og 77% mælt í staðbundinni mynt. Innri vöxtur var 
11% mælt í Bandaríkjadölum og 4% mælt í staðbundinni mynt. Pro forma söluvöxtur var aðeins lægri vegna áhrifa 
Gibaud. Samþættingu á Gibaud hefur verið flýtt eins og áður var nefnt. Söluvöxtur í Asíu nam 4% á tímabilinu, mælt í 
Bandaríkjadölum og staðbundinni mynt.   

Sala á spelkum og stuðningsvörum jókst um 39% samanborið við fyrstu sex mánuði ársins 2006, mælt í 
Bandaríkjadölum, en 34% mælt í staðbundinni mynt.  Pro forma söluaukning var 2% mælt í Bandaríkjadölum, en dróst 
lítillega saman mælt í staðbundinni mynt.  Sala á stoðtækjum jókst um 12% mælt í Bandaríkjadölum, en 9% mælt í 
staðbundinni mynt. 

Framlegð nam 99,1 milljón Bandaríkjadala á fyrstu sex mánuðum ársins og jókst úr 74,7 milljónum eða tæplega 33% 
frá sama tímabili í fyrra. Hlutfall framlegðar af sölu fyrir fyrstu sex mánuðina var 58,8% og lækkar úr 59,5% á sama 
tímabili í fyrra.  Uppfærsla á birgðum vegna kaupanna á Gibaud Group nam 1,3 milljónum dala á fyrsta fjórðungi 
2007, sem jafngildir 0,8% af sölu á fyrstu sex mánuðum ársins 2007. 

Rekstrarhagnaður var 15,4 milljónir Bandaríkjadala, eða 9,2% af sölu sem er um 26% aukning frá sama tímabili í 
fyrra. Hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu, að undanskilinni uppfærslu á birgðum í tengslum við fyrirtækjakaup á fyrsta 
fjórðungi ársins, var 9,9% samanborið við 12,1% af sölu fyrstu sex mánuði ársins 2006, að undanskildum 3 milljóna 
dala einskiptiskostnaði vegna fyrirtækjakaupa á fyrsta fjórðungi. Sala á fyrsta ársfjórðungi ársins var undir væntingum 
sem hafði neikvæð áhrif á hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu þar sem umtalsverður hluti rekstrargjalda er fastur. 
Starfslokagreiðslur í tengslum við endurskipulagningu sölukerfa í Bandaríkjunum sem og óvenjulegur kostnaður vegna 
málaferla höfðu einnig neikvæð áhrif á hlutfallið.  

EBITDA nam 27,6 milljónum Bandaríkjadala samanborið við 21,7 milljónir dala á fyrstu sex mánuðum 2006, sem er 
27% aukning.  Hlutfall EBITDA af sölu var 16,4% samanborið við 17,3% á sama tímabili 2007.  Hlutfall EBITDA af sölu 
var 17,2% að undanskilinni uppfærslu á birgðum samanborið við 19,7% á sama tímabili í fyrra að undanskildum  
einskiptiskostnaði í tengslum við fyrirtækjakaup. 

Aukning í vaxtakostnaði vegna brúarlánsins, sem tekið var í tengslum við kaupin á Gibaud, hefur veruleg neikvæð 
áhrif á hagnað fyrstu sex mánuði ársins.  Styrking evru á móti Bandaríkjadal hefur einnig neikvæð gengisáhrif á evru- 
hluta lána félagsins sem nemur 5,3 milljónum Bandaríkjadala.  

Efnahagsreikningur  

 
Efnahagsreikningur (Þús. USD) 

30. júní  
2007 

31. desember  
2006 Breyting 

        

Fastafjármunir 495.799 489.319 1% 

Veltufjármunnir 139.141 123.433 13% 

Eignir samtals 634.940 612.752 4% 

       

Eigið fé 166.347 161.639 3% 

Langtímaskuldir 240.809 234.538 3% 

Skammtímaskuldir 227.784 216.575 5% 

Eigið fé og skuldir samtals 634.940 612.752 4% 
 

Heildareignir jukust úr 612,8 milljónum dala í lok árs 2006 í 634,9 milljónir í lok annars ársfjórðungs 2007, sem er 4% 
aukning.  Um 11 milljónir Bandaríkjadala af þessari aukningu eru vegna kaupanna á Somas í febrúar.  

Eiginfjárhlutfall í lok fjórðungsins var 26% sem er það sama og í árslok 2006.  Í desember 2006 var Gibaud Group í 
Frakklandi keypt fyrir 132 milljónir Bandaríkjadala (101 milljón evra).  Kaupin voru fjármögnuð með brúarláni að 
upphæð 135 milljónir Bandaríkjadala (100 milljónir evra) og eigin fé. Brúarlánið er meðtalið í skammtímaskuldum 
félagsins. Hlutafjárútboð er áætlað á árinu 2007 eða í byrjun árs 2008. Þangað til mun eiginfjárhlutfall vera undir 
lágmarksviðmiðum félagsins. Þetta tímabundna frávik hefur verið samþykkt af stjórn félagsins.  

Sjóðstreymi 
 

Sjóðstreymi (Þús. USD) 
2. ársfj. 

2007 
 

% af sölu 
2. ársfj. 

2006 
% 

af sölu 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 20.567  23,4% 11.069  16,9% 

Handbært fé frá rekstri 11.284  12,8% 5.608  8,6% 

Hreint veltufé frá rekstri 9.512  10,8% 9.487  14,5% 
 

Handbært fé frá rekstri, að frátöldum vöxtum og sköttum nam 20,6 milljónum Bandaríkjadala eða 23% af sölu á 
öðrum ársfjórðungi samanborið við 11,1 milljón á öðrum fjórðungi 2006.  Þetta jafngildir 86% aukningu. 
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Fjárfestingar í fastafjármunum námu 1,7 milljónum Bandaríkjdala á fjórðungnum sem jafngildir 1,9% af sölu 
samanborið við 2,4 milljónir og 3,2% á sama tímabili í fyrra. 

Hagnaður á hlut 

 
Lykiltölur 

2. ársfj. 
2007 

2. ársfj. 
2006 

Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta (bandarísk sent)  0,39 0,55 
Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu 
tilliti til kauprétta (bandarísk sent)  1,94 1,76 

 
Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta var um 0,39 bandarísk sent á hlut á öðrum fjórðungi 2007 samanborið við 
0,55 sent á hlut á sama tímabili 2006 og lækkar um 30% sem skýrist að mestu vegna aukningar á fjármagnsgjöldum. 
  
Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta og óvenjulegra liða var 1,94 
bandarísk sent á hlut á öðrum ársfjórðungi 2007 samanborið við 1,76 sent á hlut á öðrum fjórðungi 2006, sem 
samsvarar 10% hækkun.  
 

Fimm ára samanburður 

Fimm ára samanburður 
(Þús. USD) 

 
2. ársfj. 

2007 

 
2. ársfj. 

2006 

 
2. ársfj. 

2005 

 
2. ársfj. 

2004 

 
2. ársfj. 

2003 

Sala  88.037 65.500 35.422 31.775 22.726 

Rekstrarhagnaður  11.376 8.478 6.500 5.622 2.549 

Fjármunatekjur / (fjármagnsgjöld) (9.526) (5.987) (271) (696) (247) 

Hagnaður (tap) fyrir skatta  1.850 2.491 6.229 4.926 2.302 

Hagnaður (tap) eftir skatta 1.483 2.119 4.615 3.860 1.908 

       

Eigið fé 166.347 159.074 60.755 49.669 44.171 

Heildareignir 634.940 447.286 108.433 103.515 85.825 

Veltufé frá rekstri  9.512 9.487 7.115 6.343 3.183 

Handbært fé frá rekstri  11.284 5.608 6.440 3.967 4.230 

       

Arðsemi eigin fjár síðustu tólf mánuði 0% 6% 29% 18% 25% 

Veltufjárhlutfall 0,6 1,5 2,3 2,1 3,5 

Eiginfjárhlutfall 26% 36% 56% 48% 51% 
Hagnaður á hlut (bandarísk sent) síðustu tólf 
mánuði 0,26 1,80 5,04 2,65 3,02 

Verð á hlut í lok tímabils (ISK) 106,0 108,5 79,5 69,0 51,5 

Markaðsvirði í lok tímabils í milljónum dala 656 545 388 302 221 

Rekstrarhorfur  
 
Rekstrarhorfur til lengri tíma eru áfram jákvæðar. Öflugir undirliggjandi hvatar til markaðsvaxtar eru m.a. hærri 
lífaldur, krafan um betra líf og velmegun eldra fólks. Össur hefur góða markaðsstöðu í helstu vöruflokkum, eins og 
stoðtækjum, spelkum og vörum til nota við blóðrásarmeðferðir og eru góð tækifæri til frekari samþættingar á tveimur 
síðarnefndu mörkuðunum. Tæknileg forysta Össurar á sviði stoðtækja og áform um að nýta þá þekkingu og yfirfæra á 
spelkur og stuðningsvörur, mun styðja við framtíðaráform félagsins. 

Félagið staðfestir áður birtar áætlanir um sölu fyrir árið 2007 þar sem gert er ráð fyrir að sala Össurar á árinu 2007 
verði um 330 milljónir Bandaríkjadala samanborið við 252 milljónir 2006 sem jafngildir um 30% hækkun. Gert er ráð 
fyrir að EBITDA verði á bilinu 53-56 milljónir dala samanborið við 47,9 milljónir dala árið 2006. Áætlað er að EBITDA 
hlutfall verði um 16-17% af sölu, að undanskildri uppfærslu á birgðum vegna fyrirtækjakaupa.   

Eins og áður hefur komið fram er gert ráð fyrir hlutafjárútboði á árinu 2007 eða í byrjun árs 2008. Nánari upplýsingar 
um útboðið verða kynntar síðar. 

Samþykkt árshlutareiknings 
 
Árshlutareikningur fyrir annan ársfjórðung 2007 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykktur á stjórnarfundi 30. 
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. 
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Viðurkenning fyrir fjárfestatengsl 

Í júní hlaut Össur verðlaun fyrir bestu fjárfestatengslin á meðal skráðra fyrirtækja á Íslandi á árlegri norrænni 
verðlaunaafhendingu breska tímaritsins IR Magazine, sem veitir verðlaun fyrir góð samskipti við fjárfesta og aðra 
markaðsaðila. Þetta er í fjórða sinn sem Össur hlýtur þennan heiður, en félagið hefur verið tilnefnt sex sinnum. Jón 
Sigurðsson, forstjóri og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri hlutu einnig verðlaun fyrir besta stuðning forstjóra og 
fjármálastjóra við fjárfestatengsl.  

Kynningarfundir fyrir markaðsaðila 
 
Í dag þriðjudaginn 31. júlí heldur Össur hf. símafund fyrir fjárfesta og markaðsaðila. 
 
Klukkan 12:00 að staðartíma verður haldinn símafundur á ensku. Unnt verður að hlusta á fundinn á heimasíðu 
Össurar: www.ossur.com. 
 
Vinsamlegast hringið í eftirfarandi símanúmer til að taka þátt í fundinum: 
 
Símanúmer fyrir Evrópu: +44 (0) 20 7162 0125 
Símanúmer fyrir Bandaríkin: +1 334 420 4950 
 
Einnig er unnt að senda fyrirspurnir til fundarins, sem haldinn er á ensku, með tölvupósti á 
investormeeting@ossur.com   
 
Opnir fundir með stjórnendum fyrirtækisins þar sem farið er yfir reksturinn verða haldnir a.m.k. tvisvar á ári, í staðinn 
fyrir eftir hvern fjórðung.  Í kjölfar þessa uppgjörs fyrir annan ársfjórðung, verður ekki haldinn fundur. 
 
Kynningarefni fundarins verður hægt að nálgast á heimasíðu Össurar: www.ossur.com og á vef Kauphallar Íslands/ 
OMX Nordic Exchange (www.omxgroup.com/nordicexchange/marketnews/companynotices) jafnhliða 
fréttatilkynningunni. 

Birtingadagar Össurar 2007 
 
Eftirfarandi dagsetningar sýna áætlaða birtingu uppgjöra fyrir árið 2007: 
 
  
 Þriðji ársfjórðungur  30. október 2007 
 Fjórði fjórðungur / ársuppgjör 5. febrúar 2008 
 Aðalfundur 2008  22. febrúar 2008  
 

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 

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

http://www.ossur.com
mailto:investormeeting@ossur.com
http://www.ossur.com
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/marketnews/companynotices
http://www.ossur.com/investormailings

