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Reykjavík, 30. október 2006 
Fréttatilkynning 

 
 

 
 
Helstu niðurstöður þriðja ársfjórðungs 
 
• Sala var 62,8 milljónir Bandaríkjadala (4,5 milljarðar íslenskra króna*), jókst um 41% frá þriðja ársfjórðungi 

2005. 

• Söluaukning vegna innri vaxtar var 5%.  

• Pro forma söluaukning var 4%. 

• Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 12,1 milljón dala (867 milljónir íslenskra króna*), jókst um 

17% frá þriðja ársfjórðungi 2005. 

• EBITDA hlutfall var 19,3%, lækkar úr 23,2% á þriðja ársfjórðungi 2005. 

• Hagnaður tímabilsins var 5,4 milljónir dala (387 milljónir íslenskra króna*), samanborið við 4 milljónir á þriðja 

ársfjórðungi 2005.  Að undanskildum afskriftum óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa á síðustu misserum, var 

hagnaður tímabilsins 7,3 milljónir dala, samanborið við 4,8 milljónir á þriðja fjórðungi 2005 sem jafngildir hækkun 

um 52%. 

• Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta var 2,72 bandarísk sent og 

hækkar úr 2,18 bandarískum sentum á sama tímabili í fyrra eða um 25%. 

• Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta var 1,40 bandarísk sent, hækkar úr 1,26 bandarískum sentum frá 

þriðja fjórðungi 2005 eða um 11%.  

 

 
 
Jón Sigurðsson, forstjóri: 
 
“Við erum bjartsýn um að ná markmiðum okkar fyrir árið en afkoma þriðja ársfjórðungs er rétt undir væntingum 
stjórnenda.  Sala á stoðtækjum í Bandaríkjunum heldur áfram að vaxa á meðan pro forma sala á spelkum og 
stuðningsvörum er í takt við vöxt markaðarins og undir markmiðum okkar til lengri tíma litið. Samþætting og 
endurskipulagning í kjölfar fyrirtækjakaupa gengur samkvæmt áætlun. Á fjórðungnum lokuðum við starfsstöð okkar í 
Bothell, Washington og lögðum mikla áherslu á endurskipulagningu á dreifingarkerfi okkar í Bandaríkjunum, sem hefur 
tímabundið neikvæð áhrif á söluna í spelkum og stuðningsvörum á þessu svæði. Enn eru vissir erfiðleikar í Evrópu, en 
við sjáum að við erum á réttri leið. Starfsstöð okkar í Bretlandi var flutt frá Blackburn til  Manchester í byrjun 
september og samhliða því öll dreifing í Bretlandi flutt til Eindhoven. Við erum að komast yfir erfiðasta tímabilið og eru 
rekstrarhorfur til langs tíma jákvæðar. Við erum fullviss um að stefna okkar mun gefa okkur tækifæri og svigrúm til 
þess að ná okkar metnaðarfullu markmiðum um vöxt og hagnað.” 
 
 

 

 

 
Ath:   Samanburðartölur fyrir 2005 hafa verið leiðréttar með því að undanskilja óvenjulega liði sem féllu til á þriðja ársfjórðungi 2005 
         vegna fyrirtækjakaupa, þ.e. uppfærslu birgða hjá Royce Medical í söluverð, kostnað vegna endurskipulagningar og    
         óvenjulegar tekjur. Án þessarar leiðréttingar er samanburður töluvert hagstæðari. 
         
 
 *  Samkvæmt reikningsskilareglum miðast umreikningur rekstrarliða milli gjaldmiðla við meðalgengi rekstrartímabils. Við 

umreikning úr Bandaríkjadölum yfir í íslenskar krónur fyrir þriðja ársfjórðung er notað meðalgengi 71,62 ISK/USD. Við 
umreikning efnahagsliða er notað gengi í lok september 70,08 ISK/USD. 

Uppgjör Össurar fyrir þriðja ársfjórðung 2006 
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Rekstrarniðurstöður fyrir þriðja ársfjórðung 
  
Eftirfarandi eru helstu niðurstöður rekstrar fyrir þriðja ársfjórðung 2006. Royce Medical, Inc. kemur inn í rekstur 
samstæðu Össurar frá 11. ágúst 2005. Samanburðartölur fyrir 2005 eru leiðréttar fyrir óvenjulegum liðum sem féllu til 
á þriðja ársfjórðungi 2005, þ.e. uppfærslu birgða hjá Royce Medical í söluverð, kostnaði vegna endurskipulagningar og 
óvenjulegum tekjum, nema annað sé tilgreint. Án þessarar leiðréttingar er samanburður töluvert hagstæðari. 
Sérstaklega er gerð grein fyrir afskriftum óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa síðustu missera, Royce Medical, Inc. 
og Innovation Sports, Inc. í Bandaríkjunum og IMP Holdings, Ltd. í Englandi.  

 

Rekstrarreikningur  
3. ársfjórðungs 2006    
(þús. USD) 

3. ársfj.  
2006 án 
afskrifta 

óefnislegra 
eigna  

% af      
sölu 

3. ársfj.  
2005 án 

óregl. liða 
og afskr. 

óefnisl.eigna 
% af      
sölu Breyting 

            

Sala 62.755 100,0% 44.567 100,0% 40,8% 

Kostnaðarverð seldra vara -24.946 -39,8% -16.985 -38,1% 46,9% 

Framlegð 37.809 60,2% 27.582 61,9% 37,1% 

            

Aðrar rekstrartekjur 121 0,2% 7 0,0% 1628,6% 

Sölu- og markaðskostnaður -15.811 -25,2% -9.733 -21,8% 62,4% 

Þróunarkostnaður -3.161 -5,0% -2.685 -6,0% 17,7% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -8.822 -14,1% -6.348 -14,2% 39,0% 

Kostnaður vegna endurskipulagningar 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Rekstrarhagnaður 10.136 16,2% 8.823 19,8% 14,9% 

            

Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld) -3.887 -6,2% -1.861 -4,2% 108,9% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 6.249 10,0% 6.962 15,6% -10,2% 

            

Tekjuskattur 1.001 1,6% -2.137 -4,8%   

Hagnaður tímabilsins 7.250 11,6% 4.825 10,8% 50,2% 

            

EBITDA 12.138 19,3% 10.347 23,2% 17,3% 
 
Yfirlit yfir leiðréttingar: 
 

Rekstrarreikningur  
3. ársfjórðungs 2006    
(þús. USD) 

3. ársfj. 
2006 

Leiðr. 
afskr. 

óefnisl. 
eigna 

3. ársfj. 
2006 án 

afskr. 
óefnisl. 
eigna 

3. ársfj. 
2005 

Leiðr. 
óregl. liða 
og afskr. 
óefnisl. 
eigna 

3. ársfj. 
2005 án 

óregl. liða 
og afskr. 
óefnisl. 
eigna 

              

Sala 62.755   62.755 44.567   44.567 

Kostnaðarverð seldra vara -24.946   -24.946 -19.607 2.622 -16.985 

Framlegð 37.809   37.809 24.960   27.582 

              

Aðrar rekstrartekjur 121   121 1.007 -1.000 7 

Sölu- og markaðskostnaður -17.530 1.719 -15.811 -10.587 854 -9.733 

Þróunarkostnaður -4.254 1.093 -3.161 -3.149 464 -2.685 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -9.085 263 -8.822 -6.430 82 -6.348 

Kostnaður vegna endurskipul. 0   0 -4.115 4.115 0 

Rekstrarhagnaður 7.061   10.136 1.686   8.823 

              

Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld) -3.887   -3.887 -1.861   -1.861 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 3.174   6.249 -175   6.962 

              

Tekjuskattur 2.203 -1.202 1.001 987 -3.124 -2,137 

Hagnaður tímabilsins 5.377   7.250 812   4.825 
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EBITDA 12.138   12.138 4.610   10.347 
 
Sala 

Sala á fjórðungnum var 62,8 milljónir Bandaríkjadala, sem er 41% aukning frá þriðja fjórðungi 2005, mælt í 
Bandaríkjadölum. Áhrif vegna þróunar á gengi erlendra gjaldmiðla voru jákvæð um u.þ.b. 1 milljón Bandaríkjadala og 
vöxtur mældur í staðbundinni mynt var 39%. 

Innri vöxtur var 5% mælt í Bandaríkjadölum og pro forma söluaukning, að meðtöldum Royce Medical, Innovation 
Sports og IMP, nam 4%.  

Heildarsala hvern virkan dag var 987 þúsund dalir, sem er 43% aukning samanborið við þriðja ársfjórðung 2005, mælt 
í Bandaríkjadölum. 

Vöruflokkar 

Skipting sölu milli vöruflokka á fjórðungnum var þessi: 

Þús. USD 3. ársfj. 2006 3. ársfj. 2005 Breyting 

Stoðtæki 29.791 27.935 7% 

Spelkur og stuðningstæki 32.798 16.510 99% 

Annað 166 122 36% 

Samtals 62.755 44.567 41% 
 

Sala á stoðtækjum nam 29,8 milljónum dala, eða 47% af heildarsölunni, en sala á stoðtækjum jókst um tæp 7% frá 
þriðja ársfjórðungi 2005.  

Össur heldur tæknilegri forystu sinni á stoðtækjamarkaðnum og formleg markaðssetning í september á vörum á borð 
við Power KneeTM og Proprio FootTM staðfesta það. Byltingakenndar vörur með lífverkfræðilegri hönnun (e. Bionic 
Products) halda áfram að fá verðskuldaða athygli og standa undir væntingum. Sem dæmi má nefna glæsilega 
umfjöllun um Proprio Foot, sem er fyrsti gerviökklinn með gervigreind, í NY Times 3. október sl. sem fylgt var eftir 
með grafískri myndlíkingu á netsíðunni nytimes.com þar sem nákvæmar hreyfingar ökklans eru sýndar. 

Sala á spelkum og stuðningsvörum nam 32,8 milljónum Bandaríkjadala og var yfir 52% af heildarsölu og jókst um 
99% frá sama tímabili árið á undan. Pro forma vöxtur var nánast óbreyttur. Mikil vinna við samþættingu og 
endurskipulagningu hefur tímabundið neikvæð áhrif á söluna. 

Sala á slitgigtarspelkunni Unloader®One, sem var fyrst kynnt á markaðnum í ársbyrjun, heldur áfram að fá góðar 
móttökur. Unloader®One spelkan er gott dæmi um hvernig Össuri hefur tekist að yfirfæra tækniþekkingu frá 
stoðtækjum yfir á spelkur og stuðningsvörur og er áframhaldandi nýting á þekkingu sem þessari mikilvægur þáttur í 
stefnu fyrirtækisins. Þróun á nýjum spelkum sem og endurhönnun á hluta af eldri spelkum fyrirtækisins eru í 
farvatninu og eitt af helstu áherslum þróunardeildar Össurar á næsta ári. 

Markaðssvæði 

Dreifing sölu eftir markaðssvæðum var sem hér segir: 

Þús. USD 3. ársfj. 2006 3. ársfj. 2005 
Breyting í 

USD 
Breyting í   

staðb. mynt 

Norður Ameríka 39.247 26.768 47% 46% 

Evrópa 19.030 13.305 43% 37% 

Aðrir markaðir 4.478 4.494 0% 0% 

Samtals 62.755 44.567 41% 39% 
 
Skipulagsbreytingar voru gerðar í ágúst til þess að styðja við hraðan vöxt og styrkja innviði félagsins.  Össur North 
America breytist í Össur Americas og mun þjónusta Norður Ameríku, Kanada og Suður Ameríku. Össur Europe mun 
áfram þjónusta Evrópu, en einnig Norðurlöndin og svæðið sem áður tilheyrði söludeild Alþjóðamarkaða.  Össur Asía 
sem er ný eining mun þjónusta Asíu og Ástralíu.  Össur Asía mun einnig vera með þróunarstarf og sjá um að halda 
utan um útvistun fyrirtækisins á framleiðslu til Asíu. Skrifstofa hefur verið opnuð í Shanghai og er Árni Alvar Arason 
framkvæmdastjóri, en hann hefur starfað hjá Össuri síðan 1996. 
 

Frá og með 1. janúar 2007 verður uppgjör félagsins sett fram samkvæmt nýjum markaðssvæðum. 

Norður Ameríka 

Sala í Norður Ameríku er um 63% af heildarsölunni á fjórðungnum, samanborið við 60% á sama tímabili í fyrra og 
jókst salan um 47% frá þriðja fjórðungi 2005, mælt í Bandaríkjadölum.  Vöxturinn er aðeins lægri mælt í staðbundinni 
mynt, eða um 46% sem skýrist af styrkingu Kanadadals gagnvart Bandaríkjadal. Sala hvern virkan dag jókst um 50% 
og innri vöxtur var 9%, hvort tveggja mælt í Bandaríkjadölum.  

Sala á stoðtækjum heldur áfram að vaxa umfram vöxt markaðarins, eða um 17% samanborið við þriðja fjórðung 
2005. Heildarsala á spelkum og stuðningsvörum hefur aukist um 77% á meðan pro forma vöxtur stendur í stað sem er 
ekki í takt við markmið fyrirtækisins.  
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Samþætting og endurskipulagning gengur samkvæmt áætlunum og var starfsstöðinni í Bothell, Washington lokað í 
september og framleiðsla á sérgerðum spelkum sameinuð í  Foothill Ranch í Kaliforníu.  Samþættingu á skrifstofum er 
lokið og útvistun á fjöldaframleiddum spelkum frá Norður Ameríku til Asíu er í vinnslu. Fjölda starfamanna í Norður 
Ameríku hefur fækkað um 100 vegna þessara aðgerða. Á tímabilinu hefur mikil vinna verið lögð í að endurskipuleggja 
dreifikerfið í Norður Ameríku sem hefur tímabundið neikvæð áhrif á söluna í spelkum og stuðningsvörum á þessu 
svæði, en fyrirtækið er að komast yfir erfiðasta tímabilið í samþættingarferlinu. 

Í september tók Össur þátt í vörusýningu AOPA (American Orthopaedic and Prosthetic Association) og er þetta í fyrsta 
sinn sem fyrirtækin, sem keypt voru á síðustu misserum, koma fram undir sama nafni. Á sýningunni var aðal áherslan 
á nýju vörulínu Össurar, Bionic Technolgy sem hlaut mjög góðar viðtökur. 
  

Evrópa 

Evrópa, þ.m.t. Norðurlönd, standa fyrir 30% af heildarsölunni. Aukning sölu á evrópska markaðnum var 43%, mæld í 
Bandaríkjadölum. Styrking breska pundsins og evrunnar  gagnvart Bandaríkjadal er helsta skýring þess að söluaukning 
mæld í staðbundinni mynt er nokkuð lægri, eða 37%. Innri vöxtur var 6%, mælt í staðbundinni mynt.  Sala hvern 
virkan dag jókst um 46% frá þriðja ársfjórðungi 2005, mælt í Bandaríkjadölum.  

Sala á stoðtækjum jókst un 2% á þriðja fjórðungi, mælt í Bandaríkjadölum.  Sala á spelkum og stuðningsvörum jókst 
um 193% á meðan pro forma söluaukning var 5%. Samþætting gengur samkvæmt áætlunum og flutti skrifstofan í 
Bretlandi frá Blackburn til Manchester í byrjun september og á sama tíma var vörudreifingin flutt til Eindhoven. 
Samþættingu á skrifstofustörfum er lokið svo og innleiðingu á samræmdu tölvukerfi fyrirtækisins. Vegna 
samþættingarinnar hefur starfsmönnum verið fækkað um 10. 

Síðustu misseri hafa verið krefjandi hjá Össur Europe vegna vaxtar og umfangsmikillar samþættingar en það er mat 
stjórnenda að viðsnúningur starfseminnar sé í sjónmáli.  

 

Alþjóðamarkaðir 

Sala á öðrum alþjóðamörkuðum er 7% af heildarsölu og stendur í stað milli ára, en innri vöxtur dregst saman. Nýlegar 
skipulagsbreytingar og stofnun Össur Asíu fela í sér aukna áherslu á þennan markað sem og aukna getu til að nýta 
fjölmörg tækifæri á þessum markaði. 

Framlegð 

Framlegð var 60,2% af sölu, samanborið við 61,9% á þriðja fjórðungi 2005, sem skýrist að mestu leyti af lægri 
framlegð á vörum IMP og Innovation Sports heldur en af vörum Royce Medical og Össurar. Jákvæð gengisþróun vegur 
nokkuð upp á móti þessum mismun, mest vegna veikingar íslensku krónunnar gagnvart Bandaríkjadal.  

Rekstrargjöld 

Afskriftir óefnislegra eigna vegna kaupa á Royce Medical, IMP og Innovation Sports halda áfram að hafa veruleg áhrif á 
rekstrarhagnað og á hagnað tímabilsins, þó að hún hafi ekki áhrif á sjóðstreymi og hagnað fyrir afskriftir, vexti og 
skatta (EBITDA). Afskriftirnar á þriðja fjórðungi námu 3,1 milljón Bandaríkjadala samanborið við 1,4 milljónir á sama 
tímabili í fyrra. Á þriðja fjórðungi lækka afskriftirnar hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu um 4,9 prósentustig og hlutfall 
hagnaðar af sölu um 3,0 prósentustig. Upphæðin skiptist á einstaka rekstrarliði sem hér segir: 

 
Kostnaðarliður (þús. USD) 3. ársfj. 2006 % af sölu 3. ársfj. 2005 % af sölu 

Sölu- og markaðskostnaður  1.719 2,8%    854 1,9% 

Þróunarkostnaður  1.093 1,7%    464 1,0% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður           263 0,4%      82 0,2% 

Áhrif á rekstrarhagnað -3.075 -4,9% -1.400 -3,1% 

Áhrif á hagnað eftir skatta -1.873 -3,0%   -842 -1,9% 

 
Afskriftir óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa halda áfram næstu 4-5 árin. 

Sölu- og markaðskostnaður, að undanskildum afskriftum vegna óefnislegra eigna, jókst og var 25% af sölu 
samanborið við 22% á sama tímabili í fyrra.  Þetta skýrist einkum vegna mismunandi kostnaðarhlutfalla hjá keyptum 
fyrirtækjum. 
 
Þróunarkostnaður, að undanskildum afskriftum vegna óefnislegra eigna, nam 5% af sölu, samanborið við 6% á sama 
tímabili í fyrra. Styrking Bandaríkjadals gagnvart íslensku krónunni hefur jákvæð áhrif þar sem meginhluti 
þróunarstarfs Össurar fer fram á Íslandi. Að auki var hlutfall þróunarkostnaðar af sölu hjá keyptum fyrirtækjum lægra 
en hjá Össuri. Allur þróunarkostnaður er gjaldfærður.  
 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður, að undanskildum afskriftum vegna óefnislegra eigna var 14% af sölu  og stendur í 
stað samanborið við þriðja ársfjórðung 2005.  

Fjármagnsgjöld 

Fjármagnsgjöld nema tæplega 3,9 milljónum Bandaríkjadala, þar eru meðtaldar 3,8 milljónir dala í vaxtagreiðslur af 
bankalánum og 50 þúsund dalir vegna gengismunar. 
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Vaxtagreiðslur af bankalánum jukust um 64% sem er vegna verulegrar aukningar á skuldsetningu fyrirtækisins í 
kjölfar kaupanna á Royce í ágúst 2005. Eiginfjárhlutfall var 36% í lok ársfjórðungsins samanborið við 17% á þriðja 
ársfjórðungi 2005, en á þeim tíma var óuppgert 83 milljóna dala hlutafjárútboð og fyrirtækið með tímabundið 
brúarlán. Össur hefur gert vaxtaskiptasamning sem festir vaxtaprósentu á 140 milljónum Bandaríkjadala og 48,6 
milljónum evra af langtímalánum félagsins.  Föst árleg vaxtaprósenta út lánstímabilið er 5,99%. 

Um 69% af langtímalánum Össurar eru í Bandaríkjadölum og 31% í evrum. Væg veiking evru gagnvart Bandaríkjadal 
frá lokum annars ársfjórðungs til loka þriðja ársfjórðungs hefur í för með sér jákvæð gengisáhrif sem nemur 242 
þúsundum dala. Gengismunurinn var neikvæður sem nemur 3,2 milljónum á öðrum fjórðungi þessa árs. 

Tekjuskattur 
 
Verulegur skattafrádráttur vegna fyrirtækjakaupa síðustu misseri sem og skattafrádráttur í tengslum við innri 
fjármögnun dótturfélaga, leiðir af sér tap á Norður Ameríkumarkaði, en yfir samstæðuna í held er virkt skatthlutfall 
jákvætt um 69%. 

Hagnaðarhlutföll 
 
Framlegðin var 60,2% af sölu, sem er 1,7 prósentustigum lægra en á sama tímabili í fyrra. Helsta skýringin á 
lækkuninni er lægra framlegðarhlutfall hjá Innovation Sports og IMP heldur en hjá Royce og Össur, en IMP og 
Innovation Sports komu inn í samstæðu Össurar á fjórða fjórðungi 2005 og á fyrsta fjórðungi þessa árs.  
 
Hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu, að frátöldum áhrifum vegna afskriftar óefnislegra eigna, er 16,2%, samanborið við 
19,8% á þriðja fjórðungi 2005. Neikvæð áhrif vegna hækkunar á kostnaðarverði seldra vara og sölu- og 
markaðskostnaði jafnast að hluta til út vegna jákvæðra gengisáhrifa.  

Hlutfall EBITDA af sölu var 19,3% á þriðja fjórðungi samanborið við 23,2% á þriðja fjórðungi 2005, að undanskildum 
óvenjulegum liðum tengdum fyrirtækjakaupum.  
 
Hagnaður nam 7,2 milljónum dala eða um 11,6% af sölu samanborið við 4,8 milljónir og 10,8% af sölu á þriðja 
ársfjórðungi 2005. Þessi aukning skýrist vegna jákvæðra skattaáhrifa í formi aukins skattfrádráttar í kjölfar 
fyrirtækjakaupa og í tengslum við innri fjármögnun dótturfélaga. 

 

Rekstrarniðurstöður fyrstu níu mánuða ársins 2006 
 

Rekstrarreikningur  
Janúar – september 2006 
(þús. USD) 

Jan.-sept.  
2006 án 
afskrifta 

óefnislegra 
eigna  

% af      
sölu 

Jan.-sept.  
2005 án 

óregl. liða 
og afskr. 

óefnisl.eigna 
% af      
sölu Breyting 

            

Sala 188.289 100,0% 111.139 100,0% 69,4% 

Kostnaðarverð seldra vara -75.811 -40,3% -43.349 -39,0% 74,9% 

Framlegð 112.478 59,7% 67.790 61,0% 65,9% 

            

Aðrar rekstrartekjur 244 0,1% 593 0,5% -58,9% 

Sölu- og markaðskostnaður -45.811 -24,3% -23.728 -21,3% 93,1% 

Þróunarkostnaður -10.049 -5,3% -7.887 -7,1% 27,4% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -25.629 -13,6% -17.044 -15,3% 50,4% 

Kostnaður vegna endurskipul. 0 0,0% 0 0,0%   

Rekstrarhagnaður 31.233 16,6% 19.724 17,7% 58,4% 

            

Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld) -14.795 -7,9% -2.543 -2,3% 481,8% 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 16.438 8,7% 17.181 15,5% -4,3% 

            

Tekjuskattur 1.166 0,6% -4.568 -4,1% -125,5% 

Hagnaður tímabilsins 17.604 9,3% 12.613 11,3% 39,6% 

            

EBITDA 36.877 19,6% 23.638 21,3% 56,0% 
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Yfirlit yfir leiðréttingar: 

Rekstrarreikningur  
Janúar – september 2006 
(þús. USD) 

Jan.-
sept.  
2006 

Leiðr. 
óreglul. 

kostn. og 
afskr. 

óefnisl. 
eigna 

Jan.-
sept.  

2006 án 
óregl. 
liða og 
afskr. 

Jan.-
sept. 
2005 

Leiðr. 
óreglul. 

kostn. og 
afskr. 

óefnisl. 
eigna. 

Jan.-
sept.  

2005 án 
óregl. 
liða og 
afskr. 

              

Sala 188.289   188.289 111.139   111.139 

Kostnaðarverð seldra vara -75.811   -75.811 -45.971 2.622 -43.349 

Framlegð 112.478   112.478 65.168   67.790 

              

Aðrar rekstrartekjur 244   244 1.593 -1.000 593 

Sölu- og markaðskostnaður -50.862 5.051 -45.811 -24.582 854 -23.728 

Þróunarkostnaður -13.181 3.132 -10.049 -8.351 464 -7.887 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -26.380 751 -25.629 -17.126 82 -17.044 

Kostnaður vegna endurskipul. -3.000 3.000 0 -4.115 4.115 0 

Rekstrarhagnaður 19.299   31.233 12.587   19.724 

              

Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld) -14.795   -14.795 -2.543   -2.543 

Hagnaður fyrir tekjuskatt 4.504   16.438 10.044   17.181 

              

Tekjuskattur 3.563 -2.397 1.166 -1.444 -3.124 -4.568 

Hagnaður tímabilsins 8.067   17.604 8.600   12.613 

              

EBITDA 33.877   36.877 17.901   23.638 
 

Sala fyrstu níu mánuði ársins var 188,3 milljónir Bandaríkjadala, sem jafngildir 69% aukningu frá fyrstu níu mánuðum 
ársins 2005, mælt í Bandaríkjadölum. Innri vöxtur var 8% og pro forma söluvöxtur 6%. 

Rekstrarhagnaður, að frátöldum einskiptiskostnaði vegna endurskipulagningar og afskrifta á óefnislegum eignum, nam 
31,2 milljón dala eða 16,6% af sölu, sem jafngildir 58,4% aukningu samanborið við sama tímabil 2005. EBITDA, að 
frátöldum óvenjulegum liðum vegna fyrirtækjakaupa, nam 36,9 milljónum dala samanborið við 23,6 milljónir dala á 
fyrstu níu mánuðum 2005, sem er aukning um 56%.  EBITDA hlutfall af sölu er 19,6% og lækkar úr 21,3% á þriðja 
fjórðungi 2005.  

Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta á fyrstu níu mánuðum ársins, að 
undanskildum  einskiptiskostnaði vegna endurskipulagningar, var 6,36 bandarísk sent, sem er aukning úr 5,42 
bandarísku senti fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2005. Þetta jafngildir 17% aukningu.  

Fjárfesting í fastafjármunum nam 6,9 milljónum Bandaríkjadala fyrstu níu mánuði ársins 2006, en það jafngildir 3,6% 
af sölu. 

Efnahagsreikningur 
 

Efnahagsreikningur (þús. USD) 
30. september  

2006 
31. desember  

2005 Breyting 

        

Fastafjármunir 362.054 325.873 11,1% 

Veltufjármunir 91.543 82.113 11,5% 

Eignir samtals 453.597 407.986 11,2% 

     

Eigið fé 164.805 152.829 7,8% 

Langtímaskuldir 227.991 215.361 5,9% 

Skammtímaskuldir 60.801 39.796 52,8% 

Eigið fé og skuldir samtals 453.597 407.986 11,2% 
 

Heildareignir jukust úr 408 milljónum dala í lok árs 2005 í 453,6 milljónir í lok september, sem er 11% aukning.  Í 
janúar var fyrirtækið Innovation Sports keypt fyrir 38,4 milljónir dala. Kaupin voru að hluta til fjármögnuð með 
handbæru fé og að hluta til með lánsfé.  Meginlánasamningur fyrirtækisins var hækkaður um 40 milljónir dala en þar 
af eru 20 milljónir óádregnar.  
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Eiginfjárhlutfall í lok september var 36%, samanborið við 37% í árslok 2005. Eiginfjárhlutfallið var 17% í lok þriðja 
fjórðungs 2005, en á þeim tíma var enn óuppgert 83 milljón dala hlutafjárútboð og fyrirtækið með tímabundið 
brúarlán, sem skýrir lágt eiginfjárhlutfall á þessu tímabili. 

Sjóðstreymi 
 

Sjóðstreymi (þús. USD) 
Janúar-september 

2006 
Janúar-september 

2005 

Hreint veltufé frá rekstri 22.791 13.519 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 22.704 16.581 

Fjárfestingahreyfingar -46.271 -222.690 

Fjármögnunarhreyfingar 25.897 247.276 

Breytingar á handbæru fé -13.374 37.431 
 

Handbært fé frá rekstri, að frátöldum vöxtum og sköttum nam 22,7 milljónum Bandaríkjadala á fyrstu níu mánuðum 
ársins samanborið við 16,6 milljónir á fyrstu níu mánuðum ársins 2005. Aukningin er 37%. 

 
Lykiltölur 

Jan.-sept. 
2006 

Jan.-sept. 
2005 

3. ársfj. 
2006 

3. ársfj. 
2005 

Hagnaður á hlut (bandarísk sent)  2,10 2,73 1,40 0,26 
Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta 
(bandarísk sent)*  2,56 3,73 1,40 1,26 
Hagnaður að viðbættum afskriftum á hlut að 
teknu tilliti til kauprétta (bandarísk sent)  5,89 4,41 2,72 1,18 
Hagnaður að viðbættum afskriftum á hlut að 
teknu tilliti til kauprétta, leiðr. (bandar. sent)* 6,36 5,42 2,72 2,18 

*  að undanskildum óvenjulegum liðum vegna fyrirtækjakaupa á síðustu misserum 

 
Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta var 1,40 bandarísk sent á hlut á þriðja fjórðungi 2006 og hækkar úr 1,26 
bandarískum sentum á þriðja fjórðungi í fyrra sem er 11% hækkun. 
 
Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta og óvenjulegra liða árið 2005, var 
2,72 bandarísk sent á þriðja ársfjórðungi og hækkar úr 2,18 bandarískum sentum, sem samsvarar 24% hækkun. 
Hagnaður að viðbættum afskriftum á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta og óvenjulegra liða á fyrstu níu 
mánuðum ársins var 6,36 bandarísk sent og hækkar úr 5,42 bandarískum sentum á sama tímabili í fyrra sem 
samsvarar 17% aukningu.    
 

Við mat á breytingu á hagnaði á hlut þarf að hafa í huga áhrif vegna aukinnar skuldsetningar fyrirtækisins, í kjölfar 
fyrirtækjakaupa síðustu misseri og þar af leiðandi aukningu á vaxtakostnaði. 

Fimm ára samanburður 

Fimm ára samanburður 
(þús. USD) 

3. ársfj. 
2006 

3. ársfj. 
2005 

3. ársfj. 
2004 

3. ársfj. 
2003 

3. ársfj. 
2002 

Sala 62.755 44.567 30.674 22.398 21.391 

Rekstrarhagnaður  7.061 1.686 5.511 2.942 4.690 

Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld) -3.887 -1.861 210 -114 -150 

Hagnaður (tap) fyrir skatta  3.174 -175 5.721 2.828 4.542 

Hagnaður eftir skatta  5.377 812 4.678 2.266 3.650 

       

Eigið fé 164.805 66.062 54.236 46.900 36.967 

Heildareignir 453.597 396.454 107.977 101.731 69.642 

Veltufé frá rekstri, janúar – september 22.791 13.519 17.925 9.424 10.623 

Handbært fé frá rekstri, janúar – september  7.000 12.845 10.905 8.729 5.092 

       

Arðsemi eigin fjár síðustu 12 mánuði 8% 20% 22% 20% 31% 

Veltufjárhlutfall 1,5 0,9 2,1 2,2 2,3 

Eiginfjárhlutfall 36% 17% 50% 46% 53% 

Hagnaður á hlut síðustu 12 mánuði 3,02 3,82 3,42 2,59 3,11 

Verð á hlut í lok tímabils (ISK) 126,0 85,5 91,5 53,5 50,5 

Markaðsvirði í milljónum dala 692 441 410 231 195 
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Capital Market Day 
 
Össur bauð fjárfestum og öðrum markaðsaðilum á svokallaðan Capital Market Day þar sem lögð var áhersla á að 
kynna mismunandi þætti starfseminnar, enda mjög mikilvægt að fjárfestar og aðrir markaðsaðilar þekki markmið og 
stefnu fyrirtækisins.  
 
Kynningarefni frá Capital Market Day er aðgengilegt á heimasíðu Össurar: http://www.ossur.com/cmd 
 
Fyrsta erlenda greiningarskýrslan 

ABG Sundal Collier birti sína fyrstu greiningu á Össuri þann 16. október 2006. Markmið Össurar er að auka þekkingu 
erlendra fjárfesta á félaginu og fjölga erlendum fjárfestum. ABG Sundal Collier greiningin er því mikilvægur áfangi.    
 

Rekstrarhorfur  
 
Rekstrarhorfur eru jákvæðar.  Gert er ráð fyrir að sala Össurar verði rétt yfir 250 milljónir Bandaríkjadala árið 2006 og 
að EBITDA framlegð verði um 20% að undanskildum einskiptiskostnaði á fyrsta fjórðungi. Endurskipulagning og 
samþætting í kjölfar fyrirtækjakaupa ganga samkvæmt áætlun, en gert er ráð fyrir að þær muni skila allt að 8 milljón 
dala rekstrarhagræði frá og með árinu 2007.   
 
Rekstrarhorfur til lengri tíma eru áfram jákvæðar. Stjórnendur hafa trú á því að metnaðarfull markmið um vöxt og 
framlegð náist, sem fela í sér aukningu á sölu í 750 milljónir Bandaríkjadala og 23% EBITDA framlegð í lok árs 2010. 

Samþykkt árshlutareiknings 
 
Árshlutareikningur fyrir þriðja ársfjórðung 2006 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykktur á stjórnarfundi í dag. 
Árshlutareikningurinn, sem gerður er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial 
Reporting Standards), hefur verið kannaður af endurskoðendum félagsins og áritaður án athugasemda. 

Kynningarfundir fyrir markaðsaðila 
 
Þriðjudaginn 31. október heldur Össur hf. upplýsingafundi fyrir fjárfesta og markaðsaðila. 
 
Klukkan 13:00 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 0025 
Símanúmer fyrir Bandaríkin: +1 334 323 6201 
 
Einnig er unnt að senda fyrirspurnir til fundarins, sem haldinn er á ensku, með tölvupósti á 
investormeeting@ossur.com   
 
Klukkan 16:15 að staðartíma verður opinn fundur með stjórnendum fyrirtækisins á Grand Hóteli við Sigtún. Á 
fundinum  munu Jón Sigurðsson, forstjóri og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, fara yfir rekstur tímabilsins.  
 
 
Kynningarefni fundarins verður hægt að nálgast á heimasíðu Össurar: www.ossur.com og á vef Kauphallar Íslands, 
www.icex.is  jafnhliða fréttatilkynningunni. 

Birtingadagatal Össurar 
 
Eftirfarandi dagsetningar sýna áætlaða birtingu uppgjöra fyrir árið 2006: 
 
  
 4. ársfjórðungur 7. febrúar 2007 
 Aðalfundur 2007 23. febrúar 2007 
 

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/cmd
http://www.ossur.com
mailto:investormeeting@ossur.com
http://www.ossur.com
http://www.icex.is
http://www.ossur.com/investormailings
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