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Annað árið í röð hlaut Össur hf. verðlaun fyrir 
góð samskipti og upplýsingagjöf til fjárfesta 
á árlegri verðlaunaafhendingu Investor
Relation s Magazine. 

Fyrirtæki› stofna› í Reykjavík af Össuri 
Kristinssyni sto›tækjafræ›ingi, Sjálfsbjörgu, 
Landssambandi fatla›ra, SÍBS, Styrktarfélag  i 
lama›ra og fatla›ra og Styrktarfélagi 
vangefinn a.

 Fyrsta einkaleyfi Össurar hf. skrá›.

Hlutabréf Össurar skrá› á almennan 
hlutabréfamarka ›.

Össur hf. kaupir Flex-Foot, Inc., Pi Medical AB, 
Karlson & Bergström AB og Century XXII, Inc.

PAM (Patient Activity Monitor), nýtt tölvustýrt 
mælitæki, þróað til að mæla virkni stoðtækja-

notenda, var sett á markað í maí. Mælitækið 
auðveldar stoðtækjafræðingum val á réttum 

vörum fyrir notandann.
Í lok september 2003 kaupir Össur hf. 

Generatio n II Group, forystufyrirtæki í hönnun 
og framleiðslu á hnjáspelkum í Norður-

Amerík u. Ný vörulína í ökklaspelkum var 
einnig sett á markað og mörkuðu þessir 

atburðir tímamót í sókn Össurar inn á markað 
stuðningstækja.

Össur setti á markað gerviskinn fyrir 
gervihendur. Framleiðslutæknin byggist á 
tækni þekkingu frá sænska fyrirtækinu Linea 
Orthopedi c sem Össur keypti árið 2003.  

Á F A N G A R  Ö S S U R A R  H F .



E F N I S Y F I R L I T

Össur hf. dró sig út úr allri starfsemi í Dayton, 
Ohio, með sölu á dótturfélaginu Mauch Inc. og 
þar með öllum framleiðslutækjum og viðskipta-

samböndum vegna framleiðslu á íhlutum til 
hryggígræðslu. 
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Iceross® Transfemoral Seal-I n-hulsan kom á 
markaðinn í júní og er ætluð notendum sem 
eru aflimaðir fyrir ofan hné. Össur hf. hefur 
verið í fremstu röð í hönnun og framleiðslu 
á hulsum og heldur forystu sinni á þessu 
sviði með þróu n á tækni sem byggist ekki 
á hefðbundnu m lásakerfum. Þessi nýja 
festitækni hefur vakið mikla athygli og reynst 
kærkomin lausn fyrir viðskiptavini Össurar.

Össur hf. setti á markað útlitslausn 
fyrir gervifætu r, TT Flex-Skin™. 

Össur var bakhjarl 27 íþróttamanna af ýmsu 
þjóðerni sem kepptu á Ólympíumóti fatlaðra í 
Aþenu 17.–28. september. Hópurinn stóð sig 
mjög vel og vann samtals til 29 verðlauna: 13 
gullverðlauna, 9 silfurverðlauna og 7 brons-
verðlauna, auk þess að setja tíu heimsmet. 
Árangur hópsins og stefnufesta verður Össuri 
enn frekari hvatning í starfi.

Flex-Foot Axia® gerviökklinn var settur á 
markað í des ember. Ökklinn er sérstaklega 
ætlaður notendum sem eru í meðallagi virkir 
og með langan stúf. Flex-Foot Axia ökklinn 
er hannaður til að stuðla að betri fjöðrun og 
eðlilegra göngulagi. 

Rheo Knee™ var sett á markað í október. 
Rheo Knee™ er stærsta og flóknasta þróunar-

verkefni sem fyrirtækið hefur ráðist í. Beitt er 
nýrri rafafls- og vökvaflæðitækni í hnénu til 

að laga hreyfingu að gönguhraða notanda og 
er um að ræða nýja hönnun frá grunni. Time 
Magazine taldi hnéð eina af áhugaverðustu 

uppfinningum ársins og einnig var umfjöllun 
um Rheo Knee™ þegar Fortun e Magazine 

tíundaði bestu vörur ársins.
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F R U M K V Æ Ð I  Í  F Y R I R R Ú M I

Mikilvægir áfangar náðust í starfi Össurar á liðnu ári. 

Okkur tókst að kynna nýjar, áhugaverðar vörur sem 

hlutu verðskuldaða athygli, markaðsaðstæður voru hag-

stæðar og áhugi fjárfesta á hlutabréfum Össurar jókst 

enn. 

Í FARARBRODDI MEÐ TÆKNINÝJUNGAR
Eftir mikið og strangt þróunarstarf kynnti Össur eitt 

stærsta og flóknasta verkefni sem fyrirtækið hefur ráðist 

í. Hér er um að ræða Rheo Knee-hátæknihnéð sem er 

ekki einungis ný vara heldur einnig til marks um nýtt 

tæknistig á sviði stoðtækja. Unnið hefur verið að þróun 

og prófunum á hnénu síðastliðin fjögur ár og er sú fram-

vinda gott dæmi um velheppnaða þróunarsamvinnu 

sérfræðinga Össurar og sérfræðinga við rannsóknarstofu 

dr. Hugh Herr við Tækniháskólann í Massachusetts, 

MIT. Hnéð vakti sannarlega verðskuldaða athygli. Time 

Magazine taldi hnéð eina af áhugaverðustu vörum 

ársins og einnig var farið lofsamlegum orðum um  

Rheo Knee þegar Fortune Magazine fjallaði um bestu 

vörur ársins.

Önnur tækninýjung, sem veit á byltingu, hefur verið 

þróuð í samstarfi Össurar og rannsóknar- og þróunar-

fyrirtækisins Victhom Human Bionics. Um er að ræða 

gervifótlegg sem byggist á lífverkfræðilegri hönnun og 

ætlaður er fólki sem misst hefur fótlegg fyrir ofan hné. 

Fótleggurinn verður reyndur á nokkrum völdum mörkuð-

um.

Nýjungarnar, sem Össur kynnti á árinu, eru árang-

ur af þrotlausu þróunarstarfi. Þær bera vott um þann 

sköpunarkraft sem fyrirtækið býr að og eru jafnframt til 

marks um hverju gott samstarf getur komið til leiðar. Á 

örfáum árum hafa orðið ótrúlegar framfarir á sviði stoð-

tækni. Fyrir nokkrum árum hefðu fáir trúað því að við 

stæðum þar sem við stöndum núna. Við hljótum því að 

íhuga hversu langt við getum komist á þróunarbraut-

inni. Við getum auðvitað ekki sagt fyrir víst hvers konar 

vörur við munum sjá eftir tíu eða fimmtán ár, en hitt er 

víst að á meðan Össur býr að þeim sköpunarkrafti, sem 

einkennir fyrirtækið um þessar mundir, virðast mögu-

leikarnir óendanlegir.

NOTENDUM FJÖLGAR
Frumkvæði okkar beinist markvisst að því að koma 

fram með vörur sem auka lífsgæði fólks með líkamlega 

örorku og hjálpa því að njóta sín til fulls. Talið er að á 

Vesturlöndum búi nálega tvær milljónir manna við fötlun 

vegna aflimunar, fyrst og fremst af völdum ýmissa sjúk-

dóma. Mun stærri hópur kann þó að þurfa á lausnum 

Össurar að halda. Hærri lífaldri fylgja margvíslegir sjúk-

dómar og meðal þeirra er slitgigt sem er ólæknandi og 

er talið að hún muni færast mjög í aukana í nánustu 

framtíð. Össur þróar og framleiðir spelkur sem veita 

fólki með slitgigt nýja möguleika og auka lífsgæði þess.  

Með stoð- og stuðningstækjum er unnt að lina þrautir 

og auðvelda þeim lífið sem búa við líkamlega fötlun eða 

þjást af sjúkdómum. Á Vesturlöndum mun þeim því 

væntanlega fjölga sem þurfa á tækni og atfylgi Össurar 

að halda. 

TRAUSTIR FJÁRFESTAR, HÆFT STARFSFÓLK, 
ÁHUGAVERÐIR NOTENDUR
Samhliða vexti Össurar á undanförnum árum og þeim 

góðu viðtökum sem vörur fyrirtækisins hafa hlotið, hefur 

áhugi fjárfesta aukist. Síðastliðið vor keypti danska fyrir-

tækið William Demant Invest A/S hlut í Össuri. Hér er um 

að ræða nafntogaða danska fjárfesta sem mikið kveður 

að í viðskiptum á sviði heilbrigðistækni. Val þeirra á 

Össuri sem vænlegum fjárfestingarkosti er okkur mikið 

ánægjuefni. 

Hjá Össuri starfa nú yfir 600 manns af ýmsu þjóðerni á 

sjö stöðum víðs vegar um heim. Þetta er fjölbreytilegur 

en samstilltur hópur og í vinnustaðagreiningu, sem gerð 

var síðastliðið vor, kom fram að starfsmenn eru almennt 

afar ánægðir hjá Össuri. Árangur fyrirtækisins vitnar þó 

best um ánægju starfsmanna, enda er góður starfs-

andi ómetanlegur í rekstri hvers fyrirtækis. Í lok síðasta 

árs var unnið að því að skerpa þau gildi sem við hjá 

Össuri tökum mið af í daglegu starfi og höfum við einsett 

okkur að vinna með heiðarleika, hagsýni og hugrekki að  

leiðarljósi.

Samhliða vexti Össurar á undanförnum árum og 
þeim góðu viðtökum sem vörur fyrirtækisins hafa 
hlotið, hefur áhugi fjárfesta aukist. Síðastliðið vor 
keypti danska fyrirtækið William Demant Invest A/S 
hlut í Össuri. Hér er um að ræða nafntogaða danska 
fjárfesta sem mikið kveður að í viðskiptum á sviði 
heilbrigðistækni. Val þeirra á Össuri sem vænlegum 
fjárfestingarkosti er okkur mikið ánægjuefni. 
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Góður árangur þeirra sem nota vörur Össurar var okkur 

einnig ofarlega í huga á liðnu ári. Í september beindust 

sjónir okkar að Ólympíumóti fatlaðra í Aþenu, en Össur er 

bakhjarl 27 íþróttamanna af ýmsu þjóðerni sem kepptu 

á mótinu. Þeir unnu til fjölda verðlauna og settu mörg 

heimsmet. Fatlaðir íþróttamenn vinna ótrúleg afrek og 

það er fagnaðarefni að augu almennings hafa lokist upp 

fyrir þeim. Í október varð Sarah Reinertsen, sem tilheyrir 

Össurarliðinu, fyrsti fatlaði íþróttamaðurinn til að komast 

á forsíðu tímaritsins Runner’s World. Sarah, sem hefur 

sífellt sett sér metnaðarfyllri markmið, vann með þessu 

ekki aðeins persónulegan sigur, heldur var þetta einnig 

skref í þá átt að fatlaðir íþróttamenn njóti fullrar viður-

kenningar og sannmælis til jafns við aðra íþróttamenn.

Flestir sem nota vörur okkar eru ekki íþróttamenn. Þeir 

ættu þó að okkar áliti skilið að hljóta viðurkenningu fyrir 

viðleitni sína og árangur. Það eitt að læra að ganga aftur, 

að fara á milli hæða, eða út að versla, eru mikilvægir 

áfangasigrar í sjálfu sér. Okkur, sem vinnum hjá Össuri, 

eru þessir yfirlætislausu sigrar stöðug hvatning í starfi.

Það hefur lengi verið meðal markmiða Össurar að fara 

fram úr væntingum viðskiptavina og skipa sér í fremstu 

röð á sviði stoð- og stuðningstækja. Þeir sigrar sem við 

unnum á liðnu ári staðfesta að við höfum hvergi hvikað 

frá þessum markmiðum. Ótrauð höldum við áfram að 

hjálpa fólki að njóta sín til fulls.

Jón Sigurðsson

forstjóri

OSSUR_IS_ARS2005.indd   3 18.2.2005   12:30:44



4

G I L D I  Ö S S U R A R

Fyrirtækisbragur Össurar einkennist af frumkvæði, metnaði, drifkrafti 

og samvinnu. Til að viðhalda þeim starfsanda sem ríkir hjá Össuri 

höfum við þrjú megingildi að leiðarljósi í daglegu starfi okkar:

Heiðarleiki – Við auðsýnum virðingu með því að halda 

okkur við staðreyndir, standa við gefin loforð, uppfylla 

kröfur og viðurkenna mistök. Við hlúum að heiðarlegum 

samskiptum innan fyrirtækisins með því að deila upp-

lýsingum og taka tillit til vinnuálags hvert annars.

Hagsýni – Við notum fjármuni fyrirtækisins af skynsemi. 

Við höfum það að markmiði að halda kostnaði í lágmarki 

á öllum sviðum viðskipta með árangursríkum sam-

skiptum, undirbúningi, skipulagningu og kappkostum 

að bæta vinnuferla.

Hugrekki – Við notum frelsi okkar til athafna. Við erum 

opin fyrir breytingum og keppum stöðugt að framförum. 

Við bjóðum óskrifuðum reglum byrginn, sýnum frum-

kvæði og tökum áhættu, en tökum jafnframt ábyrgð á 

hugmyndum okkar, ákvörðunum og athöfnum.

RHEO KNEE™ er 
rafeindastýrt gervihné með 

gervigreind. Hnéð notar nýja 
rafafls- og vökvaflæðitækni til 
að laga hreyfingu að göngu-

hraða notandans sem er ný 
hönnun frá grunni.
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FJÁRHAGSLEG MARKMIÐ 

Að skapa verðmæti fyrir hluthafa

Markmið okkar er að hagnaður á hlut aukist að jafn-

aði um 15% á ári. Össur hefur einsett sér að ná fram 

hagnaði fyrir hluthafa sína til að tryggja stöðugan vöxt og 

aukið verðmæti hlutafjár.

Að auka sölu félagsins

Að auka sölu félagsins í 180 milljónir Bandaríkjadala 

fyrir árslok 2006. Í ljósi mikillar framlegðar mun Össur 

leggja áherslu á öfluga vaxtarstefnu. Núverandi sölu- og 

markaðskerfi fyrirtækisins verður nýtt til að sækja inn á 

nýja markaði og afla nýrra viðskiptavina.

Að tryggja arðsemi í rekstri

Að tryggja arðsemi í rekstri með 20% EBITDA-hlut-

falli. Mikilvægur liður í vaxtarstefnu okkar er að stækka, 

jafnframt því að skila ágóða og tryggja hreinan rekstrar-

afgang sem nægir til þess að stuðla að stöðugri aukn-

ingu hreinna tekna og þar með hagnaðar á hlut.

HLUTVERK
Össur er alþjóðlegt fyrirtæki á heilbrigðissviði með sterkar rætur í 

stoðtækjamarkaðnum. Á þeim sviðum þar sem við störfum, leggjum 

við áherslu á að vera fremsta uppspretta nýsköpunar á vörum og 

þjónustu sem gerir fólki kleift að njóta sín til fulls.

GÆÐI
Við sjáum viðskiptavinum fyrir þjónustu og vörum sem taka vænting-

um þeirra fram. Við vöktum þarfir þeirra og svörum þeim, leggjum 

áherslu á stöðugar umbætur og förum ávallt eftir lögum og reglum.
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M A R K A ‹ U R I N N

Össur hannar og framleiðir stoð- og stuðningstæki og 

starfar því á heilbrigðismarkaði. Víðast hvar í heiminum 

einkennast heilbrigðismarkaðir af opinberum reglugerð-

um, flóknum innkaupaferlum og takmörkuðum áhrifum 

efnahagssveiflna á heildarútgjöld. Útboðsferli á heil- 

brigðissviði eru flókin og mismunandi milli landa, eftir því 

hvernig heilbrigðiskerfi eru upp byggð. Vörum á því sviði 

stoð- og stuðningstækjamarkaðarins sem Össur starfar á 

er venjulega ávísað af sérfræðingum í heilbrigðisþjónustu, 

þó að á síðustu árum hafi notendur sjálfir sýnt aukið sjálf-

stæði og gert auknar kröfur. Starfsfólki á heilbrigðissviði 

eru oft settar skorður vegna þröngra fjárhagsáætlana og 

sú staðreynd krefst hagkvæmra lausna án þess að gæð-

um sé fórnað. Notendur sjálfir eru mun betur upplýstir 

um vöruúrval og mismunandi lausnir og þegar þeir velja 

vörurnar sem þeir þurfa, sækjast þeir eftir sjálfstæði og 

þægindum.

Össur hefur frá upphafi starfað í stoðtækjaiðnaðinum á 

heilbrigðismarkaði. Á árinu 2003 haslaði Össur sér völl á 

markaði fyrir stuðningstæki með góðum árangri og er það 

í samræmi við vaxtarstefnu fyrirtækisins.

STOÐTÆKI
Æðasjúkdómar og sykursýki eru helstu orsakir aflimunar 

á Vesturlöndum. Sífellt fjölgar í eldri aldurshópum en þar 

eru líkur á þessum sjúkdómum mestar.

Ríkjandi lifnaðarhættir og breytingar á aldursdreifingu 

í hinum vestræna heimi hafa óhjákvæmileg og veruleg 

áhrif á tíðni æðasjúkdóma og aflimana af þeirra völdum. 

Aukin pólitísk áhrif og meiri ráðstöfunartekjur einkenna 

aldurshópinn 65 ára og eldri og eykur sú framvinda enn 

á spurnina eftir hágæða stoðtækjum. Þessari eftirspurn 

fylgir líka krafa um meiri hreyfanleika, sjálfstæði og þæg-

indi fyrir þá sem nota stoðtæki. Slíkar kröfur leiða til starfs-

umhverfis sem einkennist af stöðugum endurbótum og 

nýjungum á markaðnum.

STUÐNINGSTÆKI
Stuðningstækjaiðnaðurinn býður upp á lausnir á afar fjöl-

breyttu sviði. Þar má meðal annars nefna íhluti til endur-

uppbyggingar, festingarbúnað fyrir beinbrot, vörur til 

mjúkvefjaviðgerða og spelkur fyrir ökkla, hné, hrygg og 

efri útlimi. Spelkur eru notaðar til þess að meðhöndla 

meðfædda galla, slitgigt og sködduð liðbönd, oft vegna 

veikinda sem tengjast aldri eða lífsstíl, en einnig vegna 

íþróttameiðsla.

Stuðningstækjaiðnaðurinn skiptist í tvo hluta. Annars 

vegar eru vörur sem seldar eru samkvæmt tilvísun lækna, 

en hins vegar vörur sem seldar eru á almennum markaði. 

Um þessar mundir einbeitir Össur sér að vörum sem eru 

seldar samkvæmt tilvísun og þjónar þannig þörfum sama 

viðskiptavinahóps og á stoðtækjasviðinu, þ.e. lækna- 

stofum og stoðtækjaverkstæðum. Meðal þeirra stuðnings-

tækja sem Össur býður eru hnjáspelkur til að vinna gegn 

slitgigt, en hún er einhver skæðasta heilsufarsógn við lífs-

gæði nútímasamfélagsins. Sjúkdómurinn er meðhöndlað-

ur með lyfjum, spelkum og skurðaðgerðum. Á nýliðnum 

árum hefur borið á tilhneigingu til að beita mismunandi 

meðferðarúrræðum saman, einkum lyfja- og spelku- 

meðferð, í stað þess að velja á milli. Hnjáspelkur á borð 

við þær sem Össur hannar og framleiðir breyta aflfræði  

hnésins í göngu, draga úr sársauka við daglegar athafnir 

og eru eina meðferðin sem í raun minnkar þrýsting á 

skemmda liðhluta. Slíkar spelkur geta m.a. frestað því að 

þörf verði á hnjáliðaskiptum.

Samkvæmt skýrslu um bandaríska spelkumarkaðinn, 

sem gerð var af Frost & Sullivan í janúar 2004, er áætlað 

að markaður fyrir hnjáspelkur vegna slitgigtar sé að verð-

gildi 80,4 milljónir Bandaríkjadala. Ef marka má spár er 

óhætt að ætla að þessi markaður muni vera um 124,5 

milljónir Bandaríkjadala árið 2009.

SÓKNARFÆRI
Össur hefur skilgreint fjögur sérsvið innan fyrirtækisins 

þar sem þekking getur skapað sóknarfæri til framtíðar. 

Hér er um að ræða sérþekkingu Össurar á silíkon- 

efnum, koltrefjasamsetningum, nákvæmnisrennismíði og  
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rafeindavélfræði. Umfangsmikil þekking á silíkonefnum, 

sem fyrirtækið hefur öðlast í áranna rás, er grundvöllur 

sem unnt er að byggja á við þróun á sáraumbúðum. 

Vænta má að sú þróun muni ryðja brautina inn á önn-

ur svið heilbrigðismarkaðarins. Rafeindavélfræði saman-

stendur af vélaverkfræði, rafeindatækni og tölvustýringu. 

Hún er einn helsti vaxtarbroddur fyrirtækisins og þar er að 

finna annað mikilvægt sóknarfæri. Rafeindastýrða hnéð, 

Rheo Knee™, er fyrsti árangurinn af samtvinnun þeirrar 

framsæknu tækni sem Össur býr yfir og nýjustu framfara í 

tölvuvísindum. Áframhaldandi þátttaka í rannsóknarverk-

efnum og samvinna við háskóla og rannsóknarstofnanir 

tryggir þá fyrirætlan að vera í fararbroddi í nýsköpun á 

lækningatækjum byggðum á þessum grunni.

SAMKEPPNI
Samkeppni á stoð- og stuðningstækjamarkaðnum, eins 

og annars staðar í heilsugeiranum, einkennist af sam-

runa, stöðugri nýsköpun og hraðri tækniþróun. Stærstu 

fyrirtækin á þessum markaði, fyrir utan Össur, eru þýska 

fyrirtækið Otto Bock og bandaríski stuðningstækjafram-

leiðandinn DJ Orthopedics. 

ORSAKIR AFLIMUNAR Í VESTUR-EVRÓPU OG NORÐUR-AMERÍKU

Krabbamein 20% Sykursýki 34%

Slys 6%
Æðasjúkdómar 40%
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rannsóknar- og þróunarverkefnið hingað til er Rheo 

Knee™ sem kom á markað í október. Það er rafeinda- 

stýrt gervihné með gervigreind og er byltingarkennd 

nýjung á sviði stoðtækni. Unnið hefur verið að þróun 

og prófunum á hnénu síðastliðin fjögur ár af hópi verk-

fræðinga hjá Össuri, í samvinnu við Massachusetts  

Institute of Technology (MIT) í Boston í Bandaríkjunum. 

Hnéð notar nýja rafafls- og vökvaflæðitækni til að laga 

hreyfingu að gönguhraða notanda, sem er ný hönnun 

frá grunni. 

Það einkenndi árið að öll rekstrarmarkmið félagsins 

náðust. Sala Össurar á árinu óx um 32% og nam 124,4 

milljónum Bandríkjadala. Aðalviðfangsefni ársins fólst í 

að halda uppi sölu á vörum Generation II á sama tíma 

og hraðar skipulagsbreytingar gengu yfir og þróunar-

starf á vörulínum Generation II innan vébanda Össurar 

var að fara af stað. Aðlögun Generation II fyrirtækjanna 

að rekstri Össurar hefur gengið vel.

Fyrirtækið Össur hf. var stofnað sem stoðtækjaverk-

stæði árið 1971 en hefur þróast í alþjóðlegt fyrirtæki 

sem framleiðir stoð- og stuðningstæki sem seld eru 

víðs vegar um heim. Nú skiptist fyrirtækið í fjögur svið: 

fjármálasvið, rannsóknar- og þróunarsvið, framleiðslu-

svið og sölu- og markaðssvið. Sölufyrirtækin þrjú, Össur 

North America, Inc., Össur Europe B.V. og Össur  

Nordic AB heyra undir sölu- og markaðssvið, ásamt  

alþjóðasölu- og markaðsdeildinni. Höfuðstöðvar Össurar 

eru á Íslandi og í framkvæmdastjórn félagsins sitja for-

stjóri og fjórir framkvæmdastjórar.

STJÓRN FÉLAGSINS
Stjórn Össurar skipa sjö einstaklingar sem kosnir eru 

af hluthöfum á aðalfundi hvert ár. Stjórnin starfar sam-

kvæmt samþykktum félagsins og eftir vinnureglum 

stjórnar. Á hverju ári eru að minnsta kosti 6 fundir, en 

árið 2004 voru haldnir 10 stjórnarfundir.

NÝSKÖPUN Í BRENNIDEPLI
Allt frá því að félagið var stofnað hefur nýsköpun verið 

lykilatriði í starfsemi Össurar. Eitt af markmiðum félags-

ins er að viðhalda vexti með því að koma fram með nýjar 

vörur og nýja tækni á sínu sviði. Unnið var að mörg-

um stórum verkefnum þar að lútandi á árinu. Stærsta 

AUKIN FRAMLEIÐSLUGETA
Á árinu 2004 var framleiðslugeta aukin í takt við sölu 

og framleiðslubúnaður var nýttur betur. Sveigjanleiki og 

viðbragðsflýtir var jafnframt aukinn. Stærsta framleiðslu-

eining Össurar á stoðtækjum er á Íslandi en auk þess 

er framleiðsla í Bandaríkjunum. Framleiðsla á stuðnings-

tækjum, einkum hnjáspelkum, fer fram í Seattle og 

Vancouver en ökklaspelkur eru framleiddar á Íslandi.

S T A R F S E M I  2 0 0 4

Össur vinnur sífellt að því að gera starfsemina skilvirkari 

og í lok ársins 2004 seldi Össur allar eignir dóttur- 

félagsins Mauch, Inc. í Bandaríkjunum. Um var að ræða 

framleiðslutæki og viðskiptasambönd vegna framleiðslu 

á íhlutum til hryggígræðslu. 

ÖFLUGT GÆÐAKERFI
Gæðakerfi Össurar hefur verið í uppbyggingu frá árinu 

1993 og er það fyrst og fremst stjórntæki sem tryggir 

verklag og heldur utan um innra eftirlit á ferlum 

fyrirtækisins. Gæðakerfið hefur reynst öflugt stjórntæki 

og tryggir samræmi í vörum og þjónustu. Umfang þess 

hefur aukist jafnt og þétt með tilkomu nýrra laga og reglu-

gerða sem og með stækkun fyrirtækisins. Markmiðið er 

að allar starfsstöðvar Össurar starfi eftir gæðakerfi og 

er nú í flestum þeirra unnið samkvæmt staðlinum ISO 

9001:2000 og ISO 13485:2003.

Gæðakröfur, sem hvíla á Össuri, eru strangar því að 

vörur fyrirtækisins flokkast undir lækningatæki. Til að 

mæta kröfum Evrópska efnahagssvæðisins eru vörur 

CE-merktar og í Bandaríkjunum uppfylla vörurnar staðla 

FDA (Food and Drug Administration). 

ÁNÆGJA VIÐSKIPTAVINA 
Á árinu gerði Gallup viðamikla þjónustukönnun meðal 

viðskiptavina Össurar í Bandaríkjunum, Þýskalandi og á 

Norðurlöndunum. Markmið könnunarinnar var að meta 

ánægju viðskiptavina Össurar með stoðtæki og þjónustu 

fyrirtækisins, auk þess að fá samanburð við vörur og 

þjónustu helstu keppinauta. Þetta er annað árið í röð 

sem slík könnun er gerð og er hún gott mælitæki til að 

meta stöðu fyrirtækisins milli ára. 

Stjórn

Framkvæmdastjóri
framleiðslusviðs

Framkvæmdastjóri
rannsóknar- og þróunarsviðs

Framkvæmdastjóri
sölu- og markaðssviðs

Framkvæmdastjóri   
fjármálasviðs

Forstjóri
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Niðurstaða könnunarinnar var starfsfólki Össurar mjög 

ánægjuleg. Þegar á heildina er litið hefur fyrirtækið 

sterka stöðu meðal viðskiptavina sinna með hliðsjón að 

gæðum, þjónustu, þekkingu og viðhorfi starfsmanna. 

Sem dæmi má nefna mældist Össur með 4,7 af 5 

mögulegum í gæðum vörunnar og þekking starfsmanna 

var 4,4 af 5 mögulegum. Niðurstaðan felur í sér mikla 

hvatningu til að halda áfram á sömu braut.

MIKILVÆGAR SKIPULAGSBREYTINGAR Í  
NORÐUR-AMERÍKU
Starfsstöðvar Össurar í Kaliforníu, Kanada og í Seattle 

tilheyra Össur North America Inc. Í lok árs 2003 voru 

breytingar gerðar á framkvæmdastjórn Össur North Am-

erica til að ná fram nýjum áherslum í sölu- og markaðs-

starfi á Norður-Ameríkumarkaði sem er stærsti mark-

aður félagsins. Á árinu var allt sölu- og markaðsstarf 

endurskipulagt og voru söludeildir stoð- og stuðnings-

tækja sameinaðar. 

Í febrúar gerði söludeild Össurar í Norður-Ameríku 

samkomulag við SPS (Southern Prosthetic Supply), 

sem er eitt stærsta innkaupafyrirtæki í Bandaríkjunum, 

um að dreifa vörum Össurar þar í landi. Einnig hefur  

verið gert nýtt samkomulag við Hanger Orthopedic Group 

um sölu á vörum Össurar á verkstæðum í eigu Hanger, 

stærstu keðju stoðtækjaverkstæða í Bandaríkjunum.  

Miklar skipulagsbreytingar og hröð samþætting  

Generation II fyrirtækjanna og reksturs Össurar skilar 

sér nú í aukinni rekstrarhagræðingu. Mikil endurskipu-

lagning hefur átt sér stað í vörustjórnun og rannsóknar- 

og þróunarvinnu á stuðningstækjum innan Össurar. 

Nokkur stór vöruþróunarverkefni hófust á árinu í gerð 

hnjáspelkna og umtalsverðar breytingar á framleiðslu 

þeirra einnig. Töluverðar breytingar voru gerðar á fram-

leiðslu hnjáspelkna fyrir Bandaríkjamarkað, meðal  

annars með því að nota CadCam lausn Össurar, sem 

styttir framleiðslutíma og eykur þjónustu við viðskiptavini 

með styttri afhendingartíma.

AOPA (American Orthotic and Prosthetic Association), 

sem er stærsta stoð- og stuðningstækjasýningin í Banda-

ríkjunum, fór fram 20.–23. september og þar kynnti 

Össur nýjustu vörur fyrirtækisins: ICEROSS Seal-in TF 

og TT hulsurnar, Flex-Foot Axia gerviökklann, Flex-Skin 

gerviskinnið, PAM-tölvustýrða mælitækið og Rheo Knee. 

Jafnframt var fótleggurinn, sem þróaður er í samvinnu 

við Victhom Human Bionics, sýndur. Sýningin tókst vel 

og vöktu vörur Össurar mikla athygli. 

Sala í Norður-Ameríku var 53% af heildarsölu á árinu 

2004 og var vöxtur 33%. Salan á stoð- og stuðnings-

tækjum í Kanada jókst um 10% í staðbundinni mynt.

Stoðtæki 73%

SKIPTING Á SÖLU MILLI STOÐ- OG STUÐNINGSTÆKJA

Stuðningstæki 24%

Annað 3%
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STÖÐUGUR INNRI VÖXTUR Í EVRÓPU
Sala í Evrópu jókst enn og reyndist innri vöxtur nema 

12% í staðbundinni mynt á sölusvæði Össur Europe. 

Nýsköpun var lykilorð ársins í Evrópu eins og annars 

staðar innan fyrirtækisins. Þrátt fyrir mismunandi endur- 

greiðslukerfi og starfsaðferðir í 13 starfslöndum Össur 

Europe var ICEROSS Seal-In hulsunni afar vel tekið án 

þess að það hefði neikvæð áhrif á sölu annarrar vöru 

fyrirtækisins af sama tagi. 

Alheimssýningin Orthopädie & Reha-Technik í Leipzig 

í Þýskalandi, sem er stærsta vörusýning sinnar tegund-

ar í greininni, var haldin í maí. Á sýningunni gafst ein-

stakt tækifæri til þess að kynna fyrir 12.300 gestum, 

sem starfa á sviði stoð- og stuðningstækja, meira en tug 

nýrra lausna og var Rheo Knee kynnt þar í fyrsta sinn 

opinberlega og hlaut mjög góðar viðtökur hjá fagfólki á 

sýningunni. Segja má að kynningin á Rheo Knee hafi 

verið einn af hápunktum sýningarinnar.

Breytingar hafa verið gerðar á endurgreiðslukerfinu 

í Þýskalandi á undanförnum tveimur árum og hafa 

heilbrigðisyfirvöld og tryggingafélög í Evrópu þrýst 

mjög á aukna hagræðingu. Eitt af verkefnum síðasta 

árs var að þróa viðskiptatæki sem kynnt voru undir 

heitinu „O&P Business Solutions“, þ.e. „viðskipta- 

lausnir á sviði stoð- og stuðningstækni“. Þessar  

viðskiptalausnir gera viðskiptavinum kleift að hafa betri 

stjórn á aðstæðum sínum. Meðal þessara viðskiptatækja 

eru gæðakerfið Empower SMART og sérsniðnar stoð-

tækjalausnir Össur CAD, en báðar þessar aðferðir miða 

að því að bæta skilvirkni og hagkvæmni heilbrigðis- 

fyrirtækja á sviði stoð- og stuðningstækja. Fjölmargir 

viðskiptavinir víðs vegar um Evrópu hafa hafið undir-

búning og framkvæmdir við eitt eða fleiri viðskiptatæki 

sem tengjast viðskiptalausnum Össurar á sviði stoð- og 

stuðningstækja.

 

Sameiningu GII stuðningstækjafyrirtækisins í Brussel í 

Belgíu og starfsstöð Össurar í Eindhoven í Hollandi er 

að fullu lokið og tókst hún vel. Sú sameining auk mikils 

vaxtar á Evrópumarkaði leiddi til þess að allir verkferlar 

starfsstöðvarinnar voru endurskipulagðir, m.a. til að 

veita áfram framúrskarandi þjónustu. Megin þjónustu-

markmið Össur Europe er að viðskipavinir í Evrópu fái  í 

98% tilvika vöru afhenta innan sólarhrings frá pöntun.

STERK MARKAÐSHLUTDEILD Á NORÐURLÖNDUM
Sölusvæði Össur Nordic AB er Norðurlöndin auk Eystra-

saltsríkjanna. Á árinu hófst einnig sala á stoðtækjum 

í Póllandi og árið 2005 hefst sala á stuðningstækjum 

þar. Skrifstofa Össur Nordic er í Uppsölum í Svíþjóð. 

Markaðsstaða Össurar í stoðtækjum á þessum markaði 

er mjög sterk þannig að vöxtur og vaxtarfæri í þeim  

vörum eru minni en á öðrum mörkuðum fyrirtækisins. 

Sala Össur Nordic á árinu nam um 14% af heildarsölu 

samstæðunnar.

VAXTARTÆKIFÆRI
Össur leggur áherslu á að starfa á öllum stærstu 

markaðssvæðum heims og eru sölusvæði alþjóðasölu- 

og markaðsdeildarinnar Asía, Austur-Evrópa, Suður-

Ameríka, Ástralía og Afríka. Miklir vaxtarmöguleikar 

eru á þessum mörkuðum og hefur mesta uppbygging-

in verið í Ástralíu, Kína og Japan, en fjórir starfsmenn 

fyrirtækisins voru staðsettir í Asíu á árinu. Vöxtur hjá 

alþjóðasölu- og markaðsdeildinni var 25% á árinu og 

nam salan 7% af heildarsölu samstæðunnar.

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

HÖNNUNARFERLI
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S T A R F S S T Ö Ð V A R

ÍSLAND, REYKJAVÍK 
Össur hf. Höfuðstöðvar.

Framleiðsla, sala, rannsóknir og þróun

BANDARÍKIN, SEATTLE
Össur – Generation II
Sala, dreifing, þjónusta, 
og framleiðsla 

KANADA, VANCOUVER
Össur – Generation II
Sala, dreifing, þjónusta og framleiðsla 

SVÍÞJÓÐ, UPPSALIR
Össur Nordic A.B.

Sala, dreifing og þjónusta

BANDARÍKIN, KALIFORNÍA
Össur North America Inc.
Sala, dreifing, þjónusta og samsetning 

BANDARÍKIN, MICHIGAN
Össur Engineering Inc.
Framleiðsla

HOLLAND, EINDHOVEN
Össur Europe  B.V.

Sala, dreifing og þjónusta

Eyþór Bender, framkvæmdastjóri Össur North Americ a, 
hefur starfað hjá Össuri hf. frá árinu 1995, m.a. sem 
framkvæmdastjóri hjá Össuri í Lúxemborg, og  sem fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Össurar hf. Eyþór er 
með meistaragráðu í rekstrarhagfræði frá Háskólanum í 
Tübingen í Þýskalandi og starfaði hjá Hewlett Packard í 
Evrópu í 6 ár áður en hann hóf störf hjá Össuri.

EYfiÓR BENDER
ÖSSUR NORTH AMERICA INC.

Ólafur Gylfason, 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 Viðskiptaháskólanum á Bifröst og 
meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum í 
Álabor g. 

ÓLAFUR GYLFASON
ÖSSUR EUROPE B.V.

Yvonne Meyer, framkvæmdastjóri Össur Nordic AB, hef-
ur starfað í stoðtækjaiðnaðinum frá 1971. Hún var fram-
kvæmdastjóri Pi Medical frá 1998 til ársins 2000 þegar 
Össur keypti fyrirtækið. Yvonne hefur meistara gráðu í 
tungumálum, en hún hefur einnig stundað nám í hag-
fræði við Háskólann í Uppsölum.

YVONNE MEYER
ÖSSUR NORDIC AB

Kolbeinn Björnsson hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 
1999. Hann byrjaði að vinna í alþjóðasölu- og markaðs-
deildinni sem hann hefur séð um síðan. Kolbeinn er 
menntað ur í Þýskalandi og Japan, með meistaragráðu í 
rekstrarhagfræði frá University of Mannheim og japönsku 
(Japanese Studies) frá Hitotsubashi University í Tókýó. 

KOLBEINN BJÖRNSSON
ALÞJÓÐASÖLU- OG MARKAÐSDEILD
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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 framtíðarsýn 

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 farar-

broddi á sviði framleiðslu stoð- og stuðningstækja, 

sé það skylda okkar – auk þess sem það eru for-

réttindi – að styðja þá atvinnugrein sem við lifum 

og hrærumst í og þjóna notendum 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 smáum, 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)

Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi

California State University Dominguez Hills

Amputee Mobility and Performance Workshop

ÖSSURARLIÐIÐ

Össurarliðið er einstakur hópur fólks sem notar 

vörur Össurar. Þar eru m.a. íþróttamenn, hæfileika-

ríkir einstaklingar og sérfræðingar um allan heim 

sem njóta stuðnings Össurar. Einstaklingarnir í 

þessum hópi eiga sér allir það markmið að njóta 

lífsins til fullnustu. 

Liðsmenn í Össurarliðinu gegna hlutverki sendi-

herra Össurar með því að deila reynslu sinni og 

glæða eldmóð annarra sem misst hafa útlim. Hæfi-

leikar þeirra og persónutöfrar 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 

áorkað ýmsu sem fyrri kynslóðir gátu vart ímynd-

að sér. Sem dæmi má nefna að allnokkrir félagar í 

Össurarliðinu hafa keppt á Ólympíumóti fatlaðra. 

Þrátt fyrir þessar framfarir er enn mikið starf óunn-

ið við að auka þekkingu og skilning almennings á 

kjörum þeirra sem misst hafa útlim. Að sama skapi 

þarf að halda áfram baráttu gegn algengum rang-

hugmyndum um þær takmarkanir sem þeir eru 

taldir búa við. Æ fleiri sem missa útlim gera sér  

grein fyrir auknum kostum á bærilegra lífi sem þeim 

og fjölskyldum þeirra bjóðast – þökk sé stuðningi 

og viðurkenningu félaga í Össurarliðinu. 

S T U Ð N I N G U R  V I Ð  S A M T Ö K  O G  H Ó P A  
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V I R Ð I S A U K I  M E Ð  N Ý S K Ö P U N

Markmið Össurar er að vera fremsti framleiðandi heims 

á sviði framsækinna stoð- og stuðningstækja. Hjá Össuri 

hefur ætíð verið litið á rannsóknar- og þróunarstarf sem 

lykilinn að framtíðarvelgengni og fyrirtækið er staðráðið 

í að halda forystu sinni með metfjárfestingu í rannsókn-

um og þróun. Á síðasta ári nam fjárfesting í rannsóknar- 

og þróunarstarfi 7% af tekjum fyrirtækisins.

Vinna við rannsóknir og þróun beinist sem fyrr að því að 

skapa fyrirtækinu forskot með nýsköpunarvinnu á fjór-

um sviðum sem skilgreind eru sem sérsvið fyrirtækisins: 

silíkon efnablöndur, koltrefjasam setningar, nákvæmnis-

rennismíði og rafeindavélfræði. Sérþekkingin á þessum 

sviðum, sem safnast hefur með margra ára rannsóknar-

og þróunarvinnu á sviði stoðtækjafræði, hefur verið 

notuð til þess að auka viðskipta tækifæri fyrirtækisins 

meðal annars á sviði stuðnings tækja og sáraumbúða.

Fjárfestingar í rannsóknum og þróun hafa haldið áfram 

að leiða til spennandi nýsköpunar. Innri vöxtur fyrirtækis-

ins er best tryggður með því að koma stöðugt fram með 

nýjar vörur. 

Framfarirnar á sviði stoðtækni á síðustu áratugum 

eru gífurlegar. Með því að vinna ekki aðeins með þá 

þekkingu sem fyrir er, hefur Össuri tekist að þróa stoð-

tæki sem eru ekki aðeins hjálpartæki til að gera lífið 

bærilegra, heldur lausnir sem miða að því að uppræta 

takmarkanir, auka hreyfanleika og bæta lífsgæði þeirra 

sem stoðtækin nota.

Fjöldi einkaleyfa og einkaleyfaumsókna, sem fylla hug-

verkasafn Össurar, er áreiðanlegur mælikvarði á þá 

áherslu sem fyrirtækið leggur á fjárfestingu í rannsókna r- 

og þróunarvinnu. Í lok ársins 2004 voru í safninu 84 

bandarísk einkaleyfi og 80 umsóknir um bandarísk 

einkaleyfi, en af þeim leiða mörg alþjóðleg einkaleyfi. 

Meðallíftími einkaleyfa hjá Össuri er um 10 ár.

VÖRUMERKI ÖSSURAR
Á undanförnum árum hefur Össur safnað saman 

mörgu m af merkustu vörumerkjum stuðnings- og stoð-

tækjamarkaðarins. Össur á um þessar mundir um 70 

skráð vörumerki, sem öll eru þekkt og njóta virðingar 

sem samnefnari gæða og nýsköpunar um heim allan. 

Dæmi um vörumerki Össurar eru: ICEROSS, Flex-Foot, 

Generation II, Mauch, The Unloader og Total Knee.

HEFÐBUNDIN STOÐTÆKI LAUSNIR ÖSSURAR

S i l í k o n -
h u l s u r

H n é

H e f ð b u n d i n n  f ó t u r
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L Í F V E R K F R Æ Ð I  E R  F R A M T Í Ð I N  H J Á  Ö S S U R I

Framtíðarsýn Össurar í stoð- og stuðningstækjum felst í því að 
ná fram eins mikilli lífeðlisfræðilegri virkni og kostur er. Með 
tækni framtíðarinnar verður unnt að gera „skynrænan“ búnað 
þannig úr garði að hann verði traustari, áreiðanlegri og sam-
lagist betur líkamanum.

Hugtakið „lífverkfræði“ eða bionics vísar til þess að beitt er 
líffræðilegum lögmálum til að rannsaka og þróa verkfræðileg 
kerfi, einkum rafeindakerfi. Enska orðið bionics er samsett 
úr orðunum bi(o) og (electr)onics. Þegar hugtakið er notað á 
sviði stoð- og stuðningstækja er það skýrt sem samhæfing raf-
eindaþátta og/eða vélrænna þátta í svokallað „skynrænt stoð-
tæki“. Því er ætlað að koma í stað líffærafræðilegra forma, eða 
efla lífeðlisfræðileg ferli hjá mönnum. 

Með því að kynna til sögunnar Rheo Knee™ hnéð og hinn 
væntanlega Power Knee™ fótlegg er Össur að skipa sér í 
fararbrodd og vinna brautryðjendastarf í þróun lífverkfræði-
legra stoðtækja. Rheo Knee er sérstakt að því leyti að það er 
búið gervigreind. Power Knee verður fyrsta stoðtækjalausnin 
sem skeytir sams konar gervigreind saman við orkugjafa.
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H E L S T U  V Ö R U R

STOÐTÆKI
Áralöng reynsla af efnatækni og framsækinni hönnun 

hefur skipað Össuri í fremstu röð í þróun stoðtækja sem 

bæði endast og virka einstaklega 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 ganglim i, sem taka mið af því að hver og einn 

notandi hefur sínar sérstöku þarfir.

ÖKKLAR
Einstök hönnun Flex-Foot® gerviökkla ásamt framúrskar-

andi styrk og sveigjanleika koltrefja gerir að verkum að 

þeir sem misst hafa fót geta nú þjálfað með sér göngu-

lag sem engin leið er að greina frá eðlilegu göngulagi. 

Auk þess hafa fatlaðir íþróttamenn sem nota Flex-

Foot ökkla slegið mörg heimsmet og náð framúr-

skarandi árangri sem er sambærilegur við árangur

ófatlaðra íþróttamanna á heimsmæli kvarða. 

Grundvallarkostir Flex-Foot vörulínunna r byggjast 

á samspili ýmissa þátta, svo sem á fram sækinni 

rannsóknar- og þróunarvinnu, á því að öll fram-

leiðslan á sér stað innan fyrirtækis in s, prófunar-

ferlum, einkaleyfisvernd og einstökum eiginleiku m 

ökklanna sjálfra. Hönnunarvinnan er í höndum sérfræð-

inga sem sameina öfluga vísinda þekkingu og þekkingu 

á stoðtækja umhverfinu og þeir njóta góðs af reynslu 

sinni úr öðrum framsæknum greinum. Það sem fyrst 

og fremst einkennir eigin framleiðslu Össura r á koltrefja-

blöndum er sjálfvirkni, nýjasta tækni og nútímalegt og 

sveigjanlegt framleiðsluferli. Allt leiðir þetta til aukinna 

gæða, minni kostnaðar og sveigjanleika í rannsóknar- 

og þróunarvinnu. Nákvæmar verklagsreglur við prófanir,

sem fara fram hjá Össuri, tryggja nauðsynlega endingu 

á vörunum, öryggi notandans og þekkingu á kostum og 

eiginleikum vörunna r.

Árið 2004 kynnti Össur til sögunnar Flex-Foot® Axia, 

viðbó t við úrval okkar af gerviökklum. Nýi ökklinn er 

búinn tækni sem stýrir fætinum hvert fótmál og stuðlar 

þannig að stöðugleika, jafnvægi og auðveldum þunga-

flutningi.

LP CETERUS®

LP VARI-FLEX®

FLEX-FOOT® Axia
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HNÉ
Tvö þekktustu nöfnin á sviði stoðtækja tilheyra hnjá-

lausnum Össurar. Mauch® og Total Knee® eru gervihné 

sem bæði hafa fest sig í sessi og sífellt fjölgar í hópi 

þúsunda tryggra talsmanna þeirra. Það sem er einstakt 

við Total Knee er læsingarvægið sem kemur í veg fyrir 

að hnéð kikni þegar fóturinn er í beinni stöðu. Fjölmiðja 

hönnun þess líkir eftir eðlilegri hnjáhreyfingu og stillan-

legur „stöðu-sveigjustuðarinn“ virkar eins og höggdeyfir 

sem líkist sveigjunni í mannshnénu þegar gengið er eða 

hlaupið. Nútímaleg hönnun á vökvaknúnu kerfunu m 

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 íþróttaiðkun. Hvort sem 

veri ð 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 

athafna sömu lífi.

Árið 2004 haslaði Össur sér völl á vaxandi markaði fyri r 

rafeindahné með kynningu á Rheo Knee™, hnénu sem 

beðið hafði verið með mikilli eftirvæntingu. Þetta er fyrsti 

hnjábúnaðurinn sem búinn er gervigreind og getur lært 

á hreyfingar notandans og lagað sig að þeim. Þannig 

batnar starfshæfnin stöðugt og verður að loku m eins og 

best verður á kosið. Með því að styðjast við örgjörva, 

MAUCH XG®

samtengda nema og nýstárlegan vökvabún að með 

sveigju- og segulstýringu, gerir Rheo Knee notandanum 

kleift að ganga eins og hann var í upphafi 

skapaður til, sem er alger umbylt ing 

á göngu lagi aflim aðra.

TOTAL KNEE JUNIOR

RHEO KNEE™ 
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Meðal þeirr a fjöl mörg u  hulsu  teg und a í Iceross vöru-

línunni má nefna Iceross Ori  ginal, Ice ros   s Comfor t, 

Iceros s Derm o, Iceros s Stabil  o   og Iceros s Sport. 

Ný viðbó t við vörulínuna árið 2003 var Iceross Seal In™. 

Einka leyfi s bundinn festi bún að u r hulsunnar bygg ist á 

lofttæmingu. Hann er ekki aðeins ein staku r vegna eigin 

gæða heldur einn ig sökum hæfninnar til að virka með 

öðrum tegundum festinga. Árið 2004 kynnti Össur til 

sögunnar Iceross Seal In Transfemoral (fyrir þá sem eru 

aflimaðir ofan við hné) og Conical (fyrir notendur með 

keilulaga stúfa) og með því var Seal-In-vörulínan full-

komnuð, en hún hentar öllum sem misst hafa ganglim. 

Sérþekkingin á silíkoni leiðir til nýrra landvinning a og 

gífurlegur árangur hefur náðst með mis mun and i blönd-

um úr þessu fjölhæfa efni.

STUÐNINGSTÆKI
Stuðningstæki eru notuð til að styðja við líkamshluta. 

Þau eru fest utan á líkamann og auðvelda eða leiðrétta 

hreyfingu tiltekins útlims. Stuðningstæki eru hönnuð til 

að gera brot stöðug, hafa stjórn á hreyfingum og vernda 

og leiðrétta stöðu líkamshluta. Þau byggjast á því að 

auka kraft eða draga úr honum til þess að vernda líkams-

hluta og hefta hreyfingu eða breyta henni til að koma í 

veg fyrir eða leiðrétta aflögun og bæta viðkomandi upp 

veikleika eða aflögun. 

Þar sem fyrirtækið vinnur náið með sérfræðingum á sviði 

stoðtækja og stuðningstækja víðs vegar í heiminum, var 

rökrétt skref að fara einnig inn á stuðn ingstækjasviðið. 

Við þróun á stuðningstækjum Össurar fer saman 

besta og skilvirkasta tækni sem völ er á og yfir 30 ára 

hönnunarreynsla, ásamt víðtækri þekkingu á lífaflfræði. 

Úrvali stuðningstækja Össurar er ætlað að sjá til þess 

að stuðningstækjafræðingar geti boðið viðskiptavinum 

sínum bestu hugsanlegu lausnirnar. Í þeim fara saman 

nytsamlegustu efnin og hátæknileg, gæðastýrð ferli, allt 

frá hönnun til framleiðslu.

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 huls-

unnar stuðlar að stöðugleika 

í mjúk vefjum, heldur 

teygingu húðarinnar í 

lágmarki og bætir 

blóðrásina til að 

auka þægindi 

við notkun.

ICEROSS®

DERMO SEAL-IN
ICEROSS® STABILO

ÖSSUR JUNIOR ADAPTER
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ÖKKLASPELKUR
Með því að notfæra sér hönnunarþætti og skilvirkni 

Flex-Foot-koltrefjatækninnar, sem þegar hefur sannað 

gildi sitt, eru ökklaspelkur Össurar á góðri leið með að 

valda tímamótum í stuðningstækjum fyrir ganglimi. Nú 

er stuðst við sömu orkuskilatæknina, sem olli straum-

hvörfum í notagildi stoðtækja.

AFO Dynamic frá Össuri er forsteypt ökklaspelka úr 

koltrefjum. Hún er sveigjanleg, varðveitir orku og skila r 

henni til baka. Eiginleikar koltrefja til að varðveita orku 

gera þær að besta fáanlega efninu til að framleiða 

ökklaspelkur. Með távogarstöng í fullri lengd, skel að 

framan og Flex-Foot-tækni skilar þessi búnaður hnénu 

auknu jafnvægi til að vinna gegn vægum óstöðugleika 

í hné. AFO Dynamic frá Össuri nýtir sér það besta úr 

Flex-Foot-tækninni og býður upp á létta en sterka lausn 

fyrir fólk með ristarlömun eða aðra stoðkerfis- eða tauga-

sjúkdóma.

 HNJÁSPELKUR
Árið 2003 festi Össur kaup á fyrirtækjasamstæðunni 

Generation II Group, sem var í fararbroddi í Norður-

Amerík u í þróun og framleiðslu á hnjáspelkum. Í fjöl-

breyttu vöruúrvali Generation II er að finna bæði sér-

smíðaðar og staðlaðar hnjáspelkur. Sérgrein fyrirtækisin s 

er spelkur til nota við liðbandaáverkum, slitgigt og eftir 

skurð aðgerði r. Birtar hafa verið níu rannsóknir sem 

styðja klíníska og lífaflfræðilega virkni spelkna frá GII. 

Eftir að Össur bætti slitgigtar- og liðbandaspelkum GII 

við vöru úrval sitt er óumdeilt að fyrirtækið er komið í 

fremstu röð á stuðningstækjamarkaðnum.

Árið 1988 varð Generation II fyrst fyrirtækja til að þróa 

spelku sem ætlað er að vinna gegn sársaukanum sem 

fylgir slitgigt í hné. Hún er ört vaxandi heilsufarsvandi í 

iðnvæddum löndum og getur leitt til skertrar hreyfigetu. 

Unloader®-vörulínan eru þær slitgigtarspelkur á mark-

aðnum sem oftast er tilvísað til sjúklinga.

Markaðssetningin á 3DX Synergy® Hinge System markað i 

fyrstu meiriháttar framförina í liðbanda  spelk um í yfir tvo 

ára tug  i, þar sem spelka n líkir eftir náttúru legr i hreyf ing u 

hnjálið a r, 

en það er 

eigin  leiki sem 

vanta ð hefur í 

aðra r spelku r sem 

fáanlegar hafa verið 

hingað til.

Auk alls þessa býður Össu r 

upp á mikið vöruúrval undi r merkj-

um GII og allar tegundir af hnjáspelk-

um til að nota við styrkingu liðbanda, til 

stuðn ings eftir skurðaðgerðir og til að styðja við hné 

eftir því sem þörf krefur.

UMHVERFISMÁL
Efnin, sem notuð eru í vörum Össurar, eru ekki skaðleg 

umhverfinu. Össur hugar vel að umhverfismálum varð-

andi endurvinnslu og urðun á spilliefnum. Þau efni sem 

ekki er hægt að endurvinna, eða flokkast sem spilliefni, 

er farið með á viðeigandi hátt og þeim fargað samkvæmt 

reglum um slík efni.

ÖSSUR AFO DYNAMIC
ÖSSUR AFO LIGHT

3DX™

UNLOADER EXPRESS®
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VELTA Á HVERN STARFSMANN AÐ MEÐALTALI Á ÁRI
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M A N N A U Ð U R

STARFSUMHVERFIÐ
Nú er fyrirtækjum nauðsynlegt að búa starfsmönnum 

umhverfi sem er í senn hvetjandi og ögrandi. Fólk leitar 

ekki lengur að starfsstað til starfsloka, heldur vill það 

starfa við bestu aðstæður og fá verkefni við hæfi. Störf 

hjá Össuri eru tvímælalaust ögrandi og sömuleiðis er 

það markmið fyrirtækisins að starfsaðstæður séu með 

þeim hætti að starfsfólkið nái hámarksárangri. 

VINNUSTAÐAGREINING
Á árinu 2004 fór fram vinnustaðagreining hjá Össuri þar 

sem starfsmenn svöruðu fjölmörgum spurningum varð-

andi vinnustaðinn. Niðurstaðan í heildina var verulega 

góð, líkt og í vinnustaðagreiningu árið 2002. Í svörun 

við fullyrðingunni „Á heildina litið er ég ánægð/ánægður 

í starfi mínu hjá Össuri“ fékkst niðurstaða upp á 4,41 af 

5 mögulegum. 

Starfsmenn Össurar telja jafnframt að ímynd fyrirtækis-

ins sé mjög jákvæð. Það er afar mikilvægt að allir starfs-

menn leggi sig fram við að halda sterkri ímynd Össurar 

á lofti og stjórnendur verða að kappkosta að búa starfs-

mönnum aðstæður þar sem saman fer hvetjandi vinnu-

umhverfi og starfsánægja.

MEGINGILDI
Til þess að viðhalda þeim starfsanda sem við kjósum að 

efla, hefur fyrirtækið þrjú megingildi að leiðarljósi. Þau 

eru hugrekki, hagsýni og heiðarleiki. Hegðun starfs-

manna sem og ákvarðanir eiga að taka mið af megin-

gildunum í daglegu starfi. 

Fyrirtækisbragur Össurar einkennist af frumkvæði, 

metnaði, drifkrafti og samvinnu og nauðsynlegt er að 

stjórnendur og aðrir starfsmenn leggi sig fram við að við-

halda þeim anda sem ríkir í fyrirtækinu.

FRAMMISTÖÐUMAT
Til þess að starfsfólk nái settu markmiði er nauðsyn-

legt að meta frammistöðu þess reglulega. Formlegt 

frammistöðumat á sér í langflestum tilvikum stað á árs 

fresti. Starfsmaður og yfirmaður hans meta þá sameig-

inlega frammistöðu starfsmanns út frá markmiðum og 

gildum fyrirtækisins. Reynslan af slíku mati hefur verið 

afar gagnleg fyrir starfsmenn og matið tryggir að fyrir-

tækið hafi sífellt vakandi auga með frammistöðu hvers 

og eins.

ÞEKKINGIN
Starfssvið Össurar hefur breikkað og þar af leiðandi 

eykst þörfin á starfsfólki með mismunandi þekkingu. 

Hjá fyrirtækinu starfar fólk með fjölbreytta starfsreynslu 

og bakgrunn, sem gerir starfsumhverfið heillandi. Lögð 

er áhersla á að starfsmenn deili þekkingu sinni og afar 

algengt er að hópverkefni séu unnin þvert á deildir fyrir-

tækisins. Árið 2004 markar tímamót í sögu fyrirtækisins, 

þar sem hið rafstýrða hné kom á markað. Á bak við slíka 

vöru býr gífurleg þekking starfsfólks og það er fyrst og 

fremst á henni sem möguleikar til aukinnar framþróunar 

á vörum Össurar byggjast.

          

STARFSMANNAFJÖLDI
Á síðastliðnum 5 árum hefur starfsmönnum hjá fyrirtæk-

inu fjölgað úr 120 í rúmlega 600 manns. Að meðaltali 

störfuðu 580 starfsmenn hjá fyrirtækinu á árinu 2004. 

Starfsmannavelta hjá Össuri árið 2004 var um 16%.Háskólapróf 33,8%

Önnur menntun 40,1%

Iðn- og tæknimenntun 26,1%

MENNTUN STARFSMANNA

Karlar 62%

Konur 38%
KYNJAHLUTFALL
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Hlutabréf Össurar hf. eru skráð í Kauphöll Íslands og er 

Össur eitt af þeim félögum sem mynda Úrvalsvísitöluna 

ICEX 15. Gengi hlutabréfa félagsins hækkaði um 74,3% 

á árinu 2004, úr 43,6 í árslok 2003 í 76 í árslok 2004. 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 58,9% á sama tímabili. 

Heildarvelta með hlutabréf Össurar á árinu var 24,2 

milljarðar íslenskra króna í 4.705 viðskiptum og var 

veltuhraðinn 118%. Einn helsti mælikvarði þess hversu 

seljanleg hlutabréfin eru, er munurinn milli hagstæðasta 

kaup- og sölutilboðs, þ.e. verðbil bréfanna. Meðalverð-

bil (spread) hlutabréfa félagsins á árinu var 0,75%.

HLUTAFÉ
Markaðsvirði félagsins var tæpar 400 milljónir Banda-

ríkjadala í lok ársins. Á aðalfundi Össurar 2004 var sam-

þykkt að lækka hlutafé félagsins um 10.000.000 hluti 

eða úr 328.441.000 hlutum í 318.441.000 hluti og var 

lækkunin framkvæmd með þeim hætti að eigin hlutir  

félagsins voru lækkaðir um ofangreinda fjárhæð. Markaðs- 

virði Össurar í árslok gerir fyrirtækið að 11. stærsta  

félaginu sem skráð er í Kauphöll Íslands.

HLUTHAFAR
Í lok árs 2004 voru hluthafar Össurar hf. 3.376 talsins. 

Stærsti hluthafinn er sænska fjárfestingafyrirtækið 

Industrivärden AB sem er skráð fyrir 20,45% hlut í  

félaginu. Industrivärden er skráð í Kauphöllinni í Stokk-

hólmi. Annar stærsti hluthafinn er Mallard Holding sem 

er í eigu Össurar Kristinssonar, stofnanda félagsins, og 

er það skráð fyrir 18,69% hlut í félaginu. Danska fyrir-

tækið William Demant Invest A/S keypti 6,28% af heild-

arhlutafé fyrirtækisins í júní 2004, en fyrirtækið er alfarið 

í eigu fjárfestingarsjóðsins William Demants og Hustru 

Ida Emilies Fond (Oticon Foundation). Auk annarra 

fjárfestinga á sjóðurinn meirihluta í heyrnartækjafram-

leiðandanum William Demant Holding A/S, sem skráður 

er í dönsku kauphöllinni. Í lok ársins 2004 var William 

Demant þriðji stærsti hluthafi Össurar, samtals skráður 

fyrir 16,14% hlutafjár.

Á árinu nýtti Össur hf. sér rétt til kaupa á eigin bréfum 

og var heildareign félagsins í árslok tæpar 4,5 milljón-

ir hluta. Bréfin voru meðal annars notuð til að uppfylla 

kauprétt starfsmanna.

ARÐGREIÐSLUSTEFNA
Ekki hefur verið greiddur arður til hluthafa Össurar hf. 

Taki hluthafafundur ákvörðun um greiðslu arðs verður 

hann greiddur skráðum hluthöfum samkvæmt hluta-

skrá á aðalfundi. 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 arð-

semi 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 fundar-

ins á sama hátt og til annarra hluthafafunda, með að 

minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Niðurstöður aðal-

fundar eru sendar til Kauphallar Íslands strax að lokn-

um fundi og eru aðgengilegar á heimasíðu Össurar eftir 

fundinn. Aðalfundur félagsins árið 2006 verður haldinn 

24. febrúar.

FJÁRFESTATENGSL
Össur hf. leggur ríka áherslu á að veita fjárfestum, 

greiningaraðilum og öðrum markaðsaðilum greinagóðar 

upplýsingar um félagið. Skipulagðir hafa verið fjárfesta-

fundir, símafundir og kynningar í gegnum vefinn þegar 

fréttatilkynningar og uppgjör hafa verið birt á árinu.

Lykilatriði í stefnu félagsins varðandi fjárfestatengsl 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 upplýsinga-

gjöf tryggir félagið að allar nauðsynlegar upplýsingar um 

framvindu félagsins séu skýrar og stuðli að réttri verð-

myndun hlutabréfanna. 

Til að fá upplýsingar úr hlutaskrá Össurar hf. eða um 

hlutabréf félagsins er hægt að hafa samband við hluta-

skrá félagsins í síma 515-1339 eða 515-1388 eða í 

gegnum netfangið finance@ossur.com.

HLUTHAFAUPPLÝSINGAR GEGNUM NETIÐ
Heimasíða Össurar hefur að geyma yfirgripsmiklar upp-

lýsingar um félagið. Þar er t.d. unnt að lesa fréttatil-

kynningar 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 stjórnendum sem eru aðgengilegir í 10 

daga eftir fundina. Einnig eru ýmsar upplýsingar um 

vörur félagsins á heimasíðunni:

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

 

H L U T A B R É F  O G  H L U T H A F A R
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SAMKVÆMT SAMÞYKKTUM ÖSSURAR HF. 
SKULU EFTIRFARANDI MÁL TEKIN FYRIR 
Á AÐALFUNDI ÁR HVERT:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.

2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður 
 fram til staðfestingar.

3. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 

4. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap 
 félagsins á reikningsárinu.

5. Kosning stjórnar félagsins, sbr. gr. 5.01.

6. Kosning endurskoðenda, sbr. gr. 7.02.

7. Önnur mál, sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn 
 hefur samþykkt að taka til meðferðar.

SAMANBURÐUR

BIRTINGARÁÆTLUN UPPGJÖRA

28. apríl 1. ársfjórðungur
27. júlí  2. ársfjórðungur
25. október 3. ársfjórðungur
06. febrúar 4. ársfjórðungur
24. febrúar Aðalfundur Össurar hf. 2006

FRÉTTATILKYNNINGAR ÖSSURAR HF. Á ÁRINU 2004

2. febrúar Ársuppgjör Össurar hf. 
13. febrúar Niðurstöður aðalfundar Össurar hf.
22. mars Hlutafjárlækkun skráð.
29. apríl 3 mánaða uppgjör.
03. júní William Demant Invest A/S fjárfestir í Össuri hf.
27. júlí 6 mánaða uppgjör.
7. október Ný uppfinning á sviði lífverkfræði í samstarfi
 við Victhom.
26. október 6 mánaða uppgjör.
22. nóvember Rheo-hátæknihnéð valið ein af áhugaverðustu
 uppfinningum ársins.
23. desember Össur hf. selur dótturfélagið Mauch Inc.

STÆRSTU HLUTHAFAR ÖSSURAR HF. Í ÁRSLOK 2004

 Nafn Nafnverð hlutafjár %

01. Industrivärden AB 65.118.000 20,45
02. Mallard Holding S.A. 59.531.846 18,69
03. William Demant Invest A/S 51.382.101 16,14
04. Eyrir fjárfestingafélag ehf 31.539.167 9,90
05. Arion hf. v/viðskiptavina-safnreikningur 10.098.524 3,17
06. Lífeyrissjóðurinn Framsýn 6.652.929  2,09
07. Lífeyrissjóður verslunarmanna 6.613.305 2,08
08. Vik Investment Holding S.a.r.L. 5.872.423 1,84
08. Sameinaði lífeyrissjóðurinn 4.727.805 1,48
10. Össur hf 4.469.051 1,40
11. Fidelity Funds-Nordic Fund 3.169.344 1,00
12. Lífeyrissjóður sjómanna 3.04.126 0,97
13. Lífeyrissjóðurinn Lífiðn 2.897.295 0,91
14. Verðbréfastofan hf 2.832.264 0,89
15. Landsbanki Íslands hf, aðalstöðvar 1.780.466 0,56
   
Samtals eign 15 stærstu hluthafa 259.805.646 81,57
 
Aðrir hluthafar 58.635.354 18,43
 
Heildarhlutafé 318.441.000 100

GREININGARAÐILAR ÖSSURAR HF. 2004

Íslandsbanki hf.
Atli Guðmundsson / atli.gudmundsson@isb.is +354 664-4632

KB banki hf.
Davíð Rúdólfsson / davidr@kbbanki.is +354 444-6951

Landsbanki hf.
Bjarki Logason / bjarki.logason@landsbanki.is +354 560-3137
 
Cazenove & Co, London

Mike Yates / mike.yates@cazenove.com +44 207 155 8214

%04-

%02-

%0

%02

%04

%06

%08

%001

%021

%041

%061

janúar - mars apríl - júní júlí - ágúst september - desember

OMX 16,42%
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ICEX 58,90%
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REKSTRARTEKJUR
Sala á árinu nam 124,4 milljónum Bandaríkjadala en 

var 94,5 milljónir dala árið áður. Aukningin á milli ára 

var tæplega 30 milljónir dala eða rúmlega 32%. Árið 

2004 var fyrsta heila rekstrarárið eftir kaupin á Genera- 

tion II stuðningstækjafyrirtækjunum en sala þeirra kom 

fyrst inn á fjórða ársfjórðungi 2003. Söluaukning í stað-

bundinni mynt var um 8% samanborið við 2% árið 

2003. Er þá miðað við áframhaldandi starfsemi þar 

sem sala Generation II fyrirtækjanna er meðtalin allt árið 

2003 en sala aflagðrar rekstrareiningar tekin út.

Árlegur meðalvöxtur sölu frá 2000 til 2004 hefur verið 

rúmlega 28% á ári að jafnaði. Hlutfallsleg skipting sölu 

milli markaðssvæða var nánast óbreytt milli ára. Norður- 

Ameríkumarkaður vó 53% heildarsölunnar, Evrópu-

markaður 40% og aðrir alþjóðlegir markaðir 7%. Mjög 

hraður innri vöxtur á Evrópumarkaði og öðrum alþjóð-

legum mörkuðum vó upp á móti söluaukningu vegna 

fyrirtækjakaupa, sem fyrst og fremst hafði áhrif í Norður-

Ameríku. Meðalgengi evru á móti Bandaríkjadal styrktist 

verulega milli áranna 2003 og 2004 og skýrir það einnig 

að hluta þessa þróun. Vatnaskil urðu á Norður-Ameríku-

markaði þar sem nýjum stjórnendum tókst að snúa 4% 

samdrætti í sölu stoðtækja árið 2003 yfir í 8% vöxt árið 

2004. Það sem öðru fremur stuðlaði að þessum árangri 

var endurskipulagning á sölustarfseminni og nýir og 

endurnýjaðir samningar við dreifiaðila.

Sala eftir vöruflokkum breyttist nokkuð milli ára. Stoð-

tæki voru um 73% heildarsölunnar, stuðningstæki um 

24% og önnur sala var 3%. Árið 2003 voru þessi hlutföll: 

84% í stoðtækjum, 13% í stuðningstækjum og um 3% í 

öðru. Hlutfall heimamarkaðar á Íslandi var innan við 2% 

af sölu. Aukið hlutfall stuðningstækja í heildarsölunni 

2004 skýrist af því að sókn inn á stuðningstækjamarkað-

inn hófst á fjórða ársfjórðungi 2003.

Starfsstöðvar Össurar voru átta á árinu 2004. Í árslok 

dró Össur sig út úr allri starfsemi í Dayton, Ohio, og seldi 

dótturfélagið Mauch Inc. og þar með öll framleiðslu-

tæki og viðskiptasambönd vegna framleiðslu á íhlutum 

til hryggígræðslu. Sala Mauch Inc. árið 2004 var 2,2 

milljónir Bandaríkjadala.

REKSTRARGJÖLD
Rekstrargjöld fyrir vexti og skatta námu 105 milljónum 

Bandaríkjadala eða um 84% af tekjum samanborið 

við 88,6 milljónir dala og 94% af tekjum árið 2003. 

Almennur rekstur gekk ágætlega og voru öll lykilhlutföll í 

rekstrinum í samræmi við markmið. Framlegð var 60%, 

rekstrarhagnaður var 16% og hagnaður 12%. Hagnaður 

fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 20%.

Við samanburð á rekstri ársins 2004 við fyrra ár þarf 

að taka tillit til þess að innifalin í rekstrargjöldum 2003 

voru óvenjuleg útgjöld vegna málarekstrar, starfsloka, 

endurskipulagningar og annarra liða að fjárhæð um 

4,3 milljónir dala sem samsvara ríflega 4% af sölu það 

ár. Engir verulegir óvenjulegir gjaldaliðir féllu til á árinu 

2004. Ennfremur þarf að hafa í huga að rekstur Genera-

tion II fyrirtækjanna var innifalinn í samstæðunni allt árið 

2004 en aðeins einn fjórðung árið 2003. Frá sjónarmiði 

kostnaðar gekk vel að fella þessar rekstrareiningar að 

rekstri Össurar og ná fram verulegri hagræðingu.

Framlegð milli ára jókst um tæp 3%. Framlegð ársins 

var 60,2% samanborið við 57,4% árið 2003. Ágætur 

árangur náðist í að stýra framleiðsluferlum og kostn-

aði en einnig hefur aukin sala leitt til betri nýtingar á 

föstum framleiðsluþáttum. Helstu framleiðslulínur voru 

óbreyttar mili ára.

Sölu- og markaðskostnaður var 21,5% af sölu árið 2004 

samanborið við 22,5% árið 2003. Lækkunin staðfestir 

góðan árangur við samruna Generation II fyrirtækjanna 

og Össurar. Sölukostnaður var mun hærra hlutfall af 

sölu hjá Generation II fyrirtækjunum en hjá Össuri sem 

að óbreyttu hefði átt að leiða til hækkunar á þessum 

kostnaðarlið við samrunann. Sparnaður og endurskipu-

lagning sölufyrirkomulags skilaði þessum árangri.

Rannsóknar- og þróunarkostnaður var 7,3% og lækk-

aði úr 10,2% á fyrra ári. Nær allur rannsóknar- og 

þróunarkostnaður fellur til innan fyrirtækisins og er 

hann gjaldfærður í rekstrarreikningi. Langtímamark-

mið félagsins eru að ráðstafa 6–8% af tekjum til rann-

sóknar- og þróunarstarfsemi. Hlutfall rannsóknar- 

R E K S T U R  O G  E F N A H A G U R  Á R I ‹  2 0 0 4

Rekstrarhlutföll síðastliðin þrjú ár eru: 
 
 2004 2003 2002

Kostnaðarverð seldra vara 40% 43% 41%
Framlegð 60% 57% 59%
Sölu- og markaðskostnaður 22% 22% 21%
Þróunarkostnaður 7% 10% 9%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 16% 19% 16%
Rekstrarhagnaður 16% 6% 14%
Hagnaður fyrir skatta 15% 6% 15%
Skattar sem hlutfall af hagnaði fyrir skatta 20% 18% 15%
Hagnaður 12% 5% 12%
EBITDA 20% 10% 18%
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og þróunarkostnaðar árið 2003 var óvenjuhátt vegna 

verkefna á borð við Rheo Knee™ og þróunar á  

fyrstu stuðningstækjavörum Össurar. Endurskipulagning 

þróunardeilda, auk þeirrar staðreyndar að Generation 

II fyrirtækin vörðu lægra hlutfalli til þróunar en Össur, 

skilar sér einnig í lægra kostnaðarhlutfalli.

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður var 15,8% af sölu 

2004 samanborið við 18,6% árið 2003. Aðalástæðu 

lækkunar milli ára má rekja til óvenjuhárra útgjalda 

vegna skipulagsbreytinga og málarekstrar í tengslum 

við einkaleyfismál á árinu 2003. 

FJÁRMUNALIÐIR
Engin ný langtímalán voru tekin á árinu. Langtímalán hjá 

félaginu eru í meginatriðum tvíþætt, annars vegar kúlu-

lán með föstum vöxtum í Bandaríkjadölum og evrum og 

hins vegar ádráttarlína í Bandaríkjadölum með breyti-

legum vöxtum. Fjárhæð ádráttarlínunnar er breytileg á 

hverjum tíma en getur hæst farið í 15 milljónir dala. Í 

árslok voru 55% langtímalána með föstum vöxtum og 

45% með breytilegum vöxtum. Vextir á lánum sem bera 

fasta vexti eru 3,99% á þann hluta sem bundinn er 

Bandaríkjadal en 4,38% á þann hluta sem er bundinn 

evru. Um 80% af langtímalánunum koma til greiðslu í 

einu lagi árið 2008.

Vaxtatekjur námu 256 þúsund Bandaríkjadölum, en 

fjármagnskostnaður 1.617 þúsund dölum. Að teknu 

tilliti til gengishagnaðar voru fjármunaliðir neikvæðir um 

1.232 þúsund dali en árið á undan voru fjármagnsliðir 

neikvæðir um 407 þúsund dali. 

Í árslok voru 70% af langtímaskuldum samstæðunnar í 

Bandaríkjadölum og 30% í evrum. Um 59% af tekjum 

ársins voru í Bandaríkja- og Kanadadölum og 57% 

rekstrargjalda. Tekjur í evrum voru 21% og gjöld 14%. 

Tekjur í myntum Evrópulanda utan evru voru 21% og 

rekstrargjöld 29%. Þar af var vægi íslenskrar krónu í 

tekjum 1,7% en í gjöldum 23%. Í heild voru rekstrar-

tekjur og rekstrargjöld í jafnvægi milli N-Ameríkumynta 

og Evrópumynta en almenn stefna félagsins er að tak-

marka gjaldeyrisáhættu með því að stuðla að jafnvægi 

eftir myntum í rekstrinum sjálfum. Samstæðan hefur 

ekki farið þá leið að gera framvirka gjaldeyrissamninga, 

valrétti eða afleiðusamninga.

TEKJUSKATTUR
Reiknaður tekjuskattur samstæðunnar var liðlega 4 

milljónir Bandaríkjadala, eða ríflega 20% af hagnaði 

fyrir skatta. Sambærilegt hlutfall var 18% árið 2003. 

Samstæðan í heild er ekki samsköttuð en undirsam-

stæðan í Bandaríkjunum er samsköttuð. Annars staðar 

eru einstök félög skattlögð. Í Bandaríkjunum á samstæð-

an verulegar skattaívilnanir í tengslum við fyrirtækja-

kaup á árinu 2000. Tekjuskattshlutfall móðurfélagsins 

á Íslandi er 18% sem er með því hagstæðasta sem  

gerist. Eftirfarandi er yfirlit yfir tekjuskattshlutföll á 

starfsstöðvum samstæðunnar 2004, án allra frádráttar-

liða eða ívilnana:

Ísland 18%
Bandaríkin:  
   Kaliforníuríki 40%
   Washingtonríki 38%
   Michiganríki 36%
Kanada, Breska Kólumbía 38%
Svíþjóð 28%
Holland 34,5%
Þýskaland 40%

HAGNAÐUR ÁRSINS
Rekstrarhagnaður var liðlega 20,4 milljónir Banda-

ríkjadala og hækkaði úr 6,1 milljón dala árið áður eða 

um 233%. Hlutfall rekstrarhagnaðar af sölu var 16% 

samanborið við 6% árið 2003. Hagnaður fyrir vexti, af-

skriftir og skatta (EBITDA) var rúmar 25 milljónir dala 

sem er 20% samanborið við 9 milljónir eða 10% á fyrra 

ári. Hagnaður ársins var 15,2 milljónir dala samanborið 

við 4,7 milljónir árið 2003 og hækkaði um 10,6 millj-

ónir dala eða 227%. Óvenjuleg gjöld vegna málskostn-

aðar, starfsloka og endurskipulagningar og annarra liða 

hækkuðu rekstrargjöld ársins 2003 um 4,3 milljónir 

dala eða rúmlega 4% af sölu. 

HAGNAÐUR Á HLUT
Hagnaður á hlut 2004 var 4,80 bandarísk sent saman-

borið við 1,45 sent árið 2003. Aukningin var 232%. 

Hagnaður á hlut að teknu tilliti til kauprétta var 4,80 

sent samanborið við 1,44 sent árið áður. Árlegur meðal-

vöxtur hagnaðar á hlut frá 2000 til 2004 hefur verið 34%. 

EIGNIR
Heildareignir í árslok voru tæpar 109 milljónir Banda-

ríkjadala samanborið við 102 milljónir í árslok 2003. 

Aukningin var 7%. Fastafjármunir í árslok voru tæplega 

68 milljónir dala og hækkuðu um 4% frá fyrra ári. Eign-

fært skattahagræði í árslok var rúmlega 20 milljónir 

Bandaríkjadala. Stærstur hluti þess eða um 13 milljónir 

er vegna kaupa á fyrirtækjum í Bandaríkjunum á árinu 

2000. 

Fjárfesting í rekstrarfjármunum og einkaleyfum keyptum 

af þriðja aðila á árinu var tæplega 7 milljónir dala saman-

borið við 5 milljónir dala árið 2003. Það ár voru fastafjár-
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munir vegna fyrirtækjakaupa fyrir 2,5 milljónir jafnframt 

yfirteknir. 

Birgðir hráefna og fullunninna vara jukust um tæpar 3 

milljónir dala eða tæplega 22% milli ára. Viðskiptakröfur 

jukust um 7% milli ára. Fjárbinding í þessum liðum 

hefur því vaxið mun minna en sem nemur söluaukningu 

en hún var 32% milli ára. Handbært fé í árslok var 4,3 

milljónir dala, sama fjárhæð og í árslok 2003.

SKULDIR
Heildarskuldir í árslok voru rúmlega 54 milljónir Banda-

ríkjadala en voru rúmar 58 milljónir í árslok 2003. Lang-

tímaskuldir voru tæplega 36 milljónir samanborið við 

rúmlega 38 milljónir í lok árs 2003. Engin ný langtíma-

lán voru tekin á árinu. Í árslok voru 70% af langtíma-

skuldum samstæðunnar í Bandaríkjadölum og 30% í 

evrum. Skammtímaskuldir voru tæplega 19 milljónir 

dala í árslok og lækkuðu um 6% frá árinu áður. Hreint 

veltufé var um 22 milljónir í árslok og hækkaði milli ára 

um tæplega 2 milljónir dala. Veltufjárhlutfall í árslok var 

2,2. Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta árið 2004 

jókst um 34% og var 19 milljónir dala samanborið við 

14 milljónir árið 2003. Handbært fé frá rekstri án vaxta 

og skatta var um 35% af heildarskuldum samanborið 

við 24% árið 2003. Vaxtaberandi skuldir í árslok voru 

1,2 á móti EBITDA-framlegð.

EIGIÐ FÉ
Samþykkt var að lækka hlutafé Össurar hf. um 10 

milljónir hluta á aðalfundi félagsins í febrúar 2004. Hluta- 

féð lækkaði úr 328.441.000 hlutum í 318.441.000 

hluti. Keyptir voru 6.406.000 eigin hlutir á árinu. 

Hlutirnir voru keyptir á markaðsverði og var meðal-

kaupgengi liðlega 78 íslenskar krónur á hlut. Til að 

mæta skuldbindingum vegna kaupréttarsamninga 

voru afhentir 2.233.060 hlutir og var meðalgengið 

21.14 krónur á hlut. Í árslok voru eigin hlutir samtals 

4.469.051. Heildarfjöldi hluta í félaginu að frádregn-

um eigin hlutum var 313.971.949 hlutir. Félagið hefur 

gert skuldbindandi kaupréttarsamninga við stjórnendur 

og starfsmenn upp á 4.803.000 hluti. Félagið á ónýtta 

heimild í árslok til að gefa út 10 milljónir hluta til að 

mæta kaupréttarskuldbindingum. Heimildin gildir til  

24. mars 2005. Eiginfjárhlutfall í árslok var 50% og 

hækkaði úr 43% í árslok 2003. Markaðsvirði félags-

ins var rúmlega 396 milljónir dala og hækkaði úr 201 

milljón í ársbyrjun eða um 97%.

SJÓÐSTREYMI
Veltufé frá rekstri var 23 milljónir Bandaríkjadala og jókst 

um 163% milli ára. Handbært fé frá rekstri án vaxta og 

skatta var 19 milljónir dala samanborið við 14 milljónir 

árið 2003. Aukningin var 34%. Til greiðslu vegna fjár-

festinga var varið nettó 5 milljónum og til afborgana 

lána og kaupa á eigin hlutum var varið 11 milljónum. 

Handbært fé stóð í stað milli ára. Veltufjárhlutfall var 2,2 

og hækkaði úr 1,8. Lausafjárhlutfall var 1,4 og hækkaði 

úr 1,2. 

REKSTUR ÁRSINS EFTIR ÁRSFJÓRÐUNGUM

Rekstrarreikningur 2004 USD ‘000 1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. Samtals
     
Sala 30.668 31.775 30.674 31.282 124.399
Kostnaðarverð seldra vara -12.133 -12.595 -11.889 -12.938 -49.555
Framlegð 18.535 19.180 18.785 18.344 74.844
     
Aðrar rekstrartekjur 25 307 220 497 1.049
Sölu- og markaðskostnaður -6.840 -6.856 -6.246 -6.830 -26.772
Þróunarkostnaður -2.320 -2.156 -2.204 -2.386 -9.066
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -4.854 -4.853 -5.044 -4.930 -19.681
     
Rekstrarhagnaður 4.546 5.622 5.511 4.695 20.374
     
Fjármunatekjur / (fjármagnsgjöld) -278 -696 210 -468 -1.232
     
Hagnaður fyrir skatta 4.268 4.926 5.721 4.227 19.142
Tekjuskattur -1.005 -1.066 -1.043 -801 -3.915
     
Hagnaður 3.263 3.860 4.678 3.426 15.227
     
EBITDA 5.739 6.738 6.634 5.934 25.045
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K E N N I T Ö L U R  

SAMSTÆÐA ÖSSURAR HF.  2004 2003 2002 2001 2000 

VÖXTUR Sala  124.399  94.467  81.284  68.380  45.682   
 Hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)  25.045  9.428  14.310  12.973  8.904   
 Rekstrarhagnaður  20.374  6.112  11.501  10.889  7.560   
 Starfsmenn Fjöldi 568  480  431  392  327   
 Hagnaður (1)  15.227 4.661  10.056  8.632  5.188  
 Fjármunir  108.915 102.126  71.425  58.201  56.851  
      

REKSTRARFJÁRMÖGNUN Handbært fé frá rekstri  16.600 10.383  10.503  10.359  5.797  
 – í hlutfalli við heildarskuldir % 30 23  36  36  30  
 – í hlutfalli við hagnað   1,1 2,2  1,0  1,2  1,1  
      

 Hreint veltufé frá rekstri  23.095 8.774  14.661  10.771  8.557 
 – í hlutfalli við langtímafjármagn % 27 13  30  27  25  
 – í hlutfalli við fjárfestingar, afborganir og arð   0,8 0,2  1,7  1,2  0,1  
      

FJÁRHAGSLEGT JAFNVÆGI Lausafjárhlutfall   1,4 1,2  1,5  1,2  1,1  
 Veltufjárhlutfall   2,2 1,8  2,3  1,9  1,5  
 Eiginfjárhlutfall % 50 43  56  52  45  
      

NÝTING FJÁRMAGNS Velta á hvern starfsmann  219 197  189  174  140  
 Veltuhraði fjármagns Skipti 1,2 1,1  1,3  1,3  1,1  
 Veittur gjaldfrestur Dagar 44 47  44  44  50  
      

ARÐSEMI Arðsemi heildarfjármagns eftir skatta (1) % 20 9  20  19  8  
 Arðsemi eigin fjármagns eftir skatta (1) % 31 11  29  32  9  
 Hagnaður fyrir vexti sem % af veltu % 16 6  14  16  16  
 Hagnaður fyrir skatta sem % af veltu % 15 6  15  15  13  
 Hagnaður ársins sem % af veltu (1) % 12 5  12  12  11  
      

MARKAÐUR Markaðsvirði  395.514 201.237  219.584  158.492  255.928  
 V/H hlutfall (1)   26,0 43,2  21,8  19,4  53,0  
 V/I hlutfall   7,2 4,6  5,5  5,2  10,1  
 Fjöldi hluta Milljónir 318 328  328  328  328  
 Hagnaður á hlut (EPS) (1)(2) US cent 4,80 1,45  3,12  2,64  1,48  
 Hagnaður á hlut (Diluted EPS) (1)(3) US cent 4,80 1,44  3,10  2,63  

Skýringar
1. Við útreikninga vegna ársins 2000 er miðað við hagnað af reglulegri starfsemi þar sem við á. 2. Hagnaður á útistandandi hlut. 3. Hagnaður á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta.
4. Við útreikning á kennitölum úr ársreikningum fyrir tímabilin sem gerðir voru í íslenskum krónum hafa rekstrarliðir verið umreiknaðir í Bandaríkjadali miðað við meðalgengi hvers tímabils en efnahagsliðir miðað við lokagengi hvers tímabils.

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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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 2004. Ársreikningurinn er gerður í samræmi 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 Banda-

ríkjunum, Kanada, Hollandi og Svíþjóð. Félagið selur 

framleiðsluvörur sínar um allan heim en helstu mark-

aðssvæðin eru Norður-Ameríka og Evrópa. Samstæða 

Össurar hf. 2004 samanstóð í meginatriðum af Össuri 

hf. á Íslandi, samstæðu Össur Holdings Inc. í Banda-

ríkjunum, Generation II Orthotics, Inc. í Kanada, sam-

stæðu Össur Holding AB í Svíþjóð og Össur Europe 

B.V. í Hollandi. 

Heildartekjur samstæðu Össurar hf. námu 124,4 millj-

ónum Bandaríkjadala samanborið við 94,5 milljónir árið 

áður. Tekjuaukningin á milli ára nam því um 32%. Hagn-

aður af rekstri samstæðunnar var 15,2 milljónir Banda- 

ríkjadala. Til samanburðar var hagnaður ársins 2003 

4,7 milljónir Bandaríkjadala. Hagnaður á hlut var 4,80 

bandarísk sent samanborið við 1,45 bandarísk sent árið 

2003. Hagnaður fyrir vexti, afskriftir og skatta (EBITDA) 

var 25 milljónir Bandaríkjadala. 

Heildareignir samstæðunnar voru 108,9 milljónir Banda-

ríkjadala í árslok, skuldir 54,2 milljónir og eigið fé 54,7 

milljónir. Eiginfjárhlutfall í árslok var 50% samanborið 

við 43% árið á undan.

Á árinu störfuðu að meðaltali 568 starfsmenn hjá sam-

stæðunni, þar af 213 hjá móðurfélaginu á Íslandi. Á 

árinu 2003 unnu að meðaltali 480 starfsmenn hjá sam-

stæðunni, en 184 hjá móðurfélaginu. 

Félagið keypti á árinu 6,4 milljónir hluta af eigin bréf-

um og afhenti 2,2 milljónir hluta til fullnustu kauprétt-

arsamninga. Gengi á bréfum félagsins var 76 í árslok 

samanborið við 43,6 í ársbyrjun. Markaðsvirði félags-

ins var 396 milljónir Bandaríkjadala í árslok og hækk-

aði um 97% á árinu. Í lok ársins voru hluthafar í Össuri 

hf. 3.376 en voru 4.429 í upphafi árs. Þrír hluthafar 

S K Ý R S L A  S T J Ó R N A R

Reykjavík, 7. febrúar 2005

Í stjórn

Pétur Guðmundarson
stjórnarformaður

Össur Kristinsson   Gunnar Stefánsson
Heimir Haraldsson  Kristján T. Ragnarsson
Sigurbjörn Þorkelsson  Bengt Kjell

Forstjóri
Jón Sigurðsson

áttu meira en 10% hlutafjár í árslok, en það eru AB 

Industrivärden sem átti 20,45%, Mallard Holding SA, 

sem átti 18,69% og William Demant Invest A/S sem 

átti 16,14%. 

Stjórn Össurar starfar samkvæmt samþykktum félagsins 

og eftir vinnureglum stjórnar sem upphaflega voru sett-

ar árið 1999. Vinnureglur stjórnar uppfylla að öllu leyti 

leiðbeinandi tilmæli um stjórnunarhætti fyrirtækja sem 

gefin voru út af Kauphöll Íslands, Samtökum atvinnu-

lífsins og Verslunarráði Íslands í mars 2004. Í reglunum 

er m.a. að finna skilgreiningu á valdsviði og verkaskipt-

ingu 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 sinn-

ir 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 2005. Um breytingar á eigin fé á árinu 

vísar stjórnin í skýringar með ársreikningnum.

Stjórn og forstjóri Össurar hf. staðfesta hér með ársreikning samstæðu Össurar hf.  

fyrir árið 2004 með undirritun sinni.
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Til stjórnar og hluthafa í Össuri hf.

Við höfum endurskoðað ársreikning samstæðu Össurar 

hf. og dótturfyrirtækja fyrir árið 2004. Samstæðuárs-

reikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrar-

reikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. 

Samstæðuársreikningurinn er lagður fram af stjórn-

endum 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 endurskoð-

unarinnar. Ársreikningar erlendra dótturfyrirtækja voru 

endurskoðaðir af samstarfsfyrirtækjum okkar.

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoð-

unarstaðla en samkvæmt þeim skal skipuleggja og haga 

endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að 

samstæðuársreikningurinn sé í meginatriðum annmarka-

laus. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, úr-

takskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna 

fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem koma fram í sam-

stæðuársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér 

athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum 

sem notaðar eru við gerð samstæðuársreikningsins og 

mat á framsetningu 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 endurskoðenda á ársreikninga er-

lendra dótturfélaga, að samstæðuársreikningurinn gefi 

glögga mynd af afkomu Össurar hf. og dótturfyrirtækja 

á árinu 2004, efnahag í lok þess árs, og breytingum á 

fjárhagslegri skipan á árinu, í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla (IFRS).

Á R I T U N  E N D U R S K O Ð E N D A

Reykjavík, 7. febrúar 2005

Deloitte hf.

Heimir Þorsteinsson 

endurskoðandi

Þorvarður Gunnarsson

endurskoðandi
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R E K S T R A R R E I K N I N G U R  Á R S I N S  2 0 0 4

 SK†RING  2004  2003

SALA  4  124.399   94.467

Kostnaðarverð seldra vara  ( 49.555 )  ( 40.232 )

FRAMLEGÐ    74.844   54.235

Aðrar rekstrartekjur    1.049   266

Sölu- og markaðskostnaður   ( 26.772 ) ( 21.238 )

Þróunarkostnaður   ( 9.066 ) ( 9.592 )

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður   ( 19.681 ) ( 17.559 )

REKSTRARHAGNAÐUR    20.374   6.112

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  11 ( 1.232 ) ( 407 )

HAGNAÐUR FYRIR SKATTA    19.142   5.705

Tekjuskattur 30 ( 3.915 ) ( 1.044 )

HAGNAÐUR ÁRSINS    15.227   4.661

HAGNAÐUR Á HLUT 12

Hagnaður á útistandandi hluti (US cent)    4,80  1,45

Hagnaður á útistandandi hluti að teknu tilliti til kauprétta (US cent)    4,80  1,44

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

E F N A H A G S R E I K N I N G U R

EIGNIR 

 SK†RING 31.12.2004 31.12.2003

FASTAFJÁRMUNIR

Varanlegir rekstrarfjármunir  13  15.994   14.950

Viðskiptavild 14  25.095   23.599

Aðrar óefnislegar eignir 15  5.375   5.569

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur 17  824  448

Fjárfestingaverðbréf 18  411  476

Reiknuð skattinneign 30  20.245   20.529

   67.944   65.571

VELTUFJÁRMUNIR

Vörubirgðir 19  15.105   12.415

Viðskiptakröfur 20  16.026   14.965

Aðrar skammtímakröfur 20  5.543   4.586

Markaðsverðbréf 21  0  262

Sjóður og bankainnstæður  20  4.297   4.327

   40.971   36.555

  

 EIGNIR   108.915   102.126
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3 1 .  D E S E M B E R  2 0 0 4

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR

 SK†RING 31.12.2004 31.12.2003

EIGIÐ FÉ

Hlutafé  22  3.042   3.083

Varasjóðir 23  17.747    24.412

Þýðingarmunur 24  4.636   2.448

Óráðstafað eigið fé 25  29.295   14.068

   54.720   44.011

LANGTÍMASKULDIR

 

Skuldir við lánastofnanir 27  32.187   34.892

Fjármögnunarleigusamningar  28  240  767

Aðrar langtímaskuldir 29  332  482

Tekjuskattsskuldbindingar 30  2.863   2.206

   35.622   38.347

SKAMMTÍMASKULDIR

Næsta árs afborganir langtímaskulda  31  2.556   3.314

Viðskiptaskuldir    3.417   4.263

Ógreiddir áætlaðir skattar   2.425   606

Aðrar skammtímaskuldir    9.559   9.872

Skuldbindingar  32  616   1.713

   18.573   19.768

 EIGIÐ FÉ OG SKULDIR   108.915  102.126 

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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S J Ó Ð S T R E Y M I  Á R S I N S  2 0 0 4

REKSTRARHREYFINGAR SKÝRING  2004  2003
Rekstrarhagnaður    20.374   6.112
Afskriftir 13, 15  4.671   3.316
Sölutap / (söluhagnaður)  ( 433 )  9
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda   ( 5.439 )  4.839

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI ÁN VAXTA   19.173   14.276
Innborgaðar vaxtatekjur   76  195
Greiddir vextir  ( 1.500 ) ( 1.416 )
Greiddir skattar  ( 1.149 ) ( 2.672 )

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI   16.600   10.383

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR
Keyptir fastafjármunir  13, 15 ( 6.609 ) ( 4.686 )
Seldir fastafjármunir   813   196
Fjárfesting í dótturfélögum   ( 911 ) ( 29.867 )
Seld dótturfélög 33, 34  1.572   0
Fjárfestingar í langtímakröfum 17 ( 362 ) ( 128 )
Afborganir skuldabréfa 17  101   261
Kaup á fjárfestingaverðbréfum 18  0 ( 5 )
Sala á fjárfestingaverðbréfum 18  117  11
Kaup á markaðsverðbréfum  21 ( 137 ) ( 4.099 )
Sala á markaðsverðbréfum 21  408  5.152
 FJÁRFESTINGARHREYFINGAR  ( 5.008 ) ( 33.165 )

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR
Nýjar langtímaskuldir   20.620   32.000
Afborganir langtímaskulda  ( 25.346 ) ( 13.305 )
Keypt eigin bréf 22, 23 ( 7.255 ) ( 3.061 )
Afhentir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga 22, 23  340  61
 FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR  ( 11.641 )  15.695

BREYTING Á HANDBÆRU FÉ   ( 49 ) ( 7.087 )
ÁHRIF GENGISUMREIKNINGS DÓTTURFÉLAGA    19  338
HANDBÆRT FÉ Í UPPHAFI ÁRSINS    4.327   11.076

HANDBÆRT FÉ Í LOK ÁRSINS    4.297   4.327

AÐRAR UPPLÝSINGAR:  
HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI:  

Hagnaður ársins    15.227   4.661
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé   7.868   4.113
 HREINT VELTUFÉ FRÁ REKSTRI   23.095   8.774

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda   ( 6.495 )  1.609
 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI SBR. OFAN   16.600   10.383

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Y F I R L I T  Y F I R  E I G I Ð  F É  1 .  J A N Ú A R  2 0 0 3  –  3 1 .  D E S E M B E R  2 0 0 4

   ÞÝÐINGAR- ÓRÁÐSTAFAÐ 
 HLUTAFÉ VARASJÓÐIR MUNUR EIGIÐ FÉ SAMTALS

Staða 1. janúar 2003  3.123   26.903   368   9.467   39.861
Þýðingarmunur á erlendum eignarhlutum      2.080     2.080
Afkoma sem birtist ekki í rekstrarreikningi  0   0   2.080   0   2.080
Keyptir eigin hlutir ( 50 ) ( 3.011 )     ( 3.061 )
Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  2   59       61
Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  8   401       409
Hagnaður ársins        4.661   4.661
Tillag í lögbundinn varasjóð    60    ( 60 )  0

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 31. desember 2004  3.042   17.747   4.636   29.295   54.720

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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1. STARFSEMI
Össur hf. hannar, framleiðir og selur lausnir á sviði 

stoð- og stuðningstækja. Helstu framleiðsluvörur fyrir- 

tækisins eru hulsur, gervifætur, hnjáliðir, ökkla- og 

hnjáspelkur og íhlutir ýmis konar sem notaðir eru til 

framleiðslu á gervilimum. Helstu markaðssvæði fyrir-

tækisins eru Norður-Ameríka og Evrópa en fyrirtækið 

starfrækir félög í Bandaríkjunum, Kanada, Svíþjóð 

og Hollandi auk móðurfélagsins sem staðsett er á 

Íslandi.

Framleiðsla og samsetning á vörum samstæðunnar 

fór fram á sjö stöðum á tímabilinu, hjá Össur North 

America, Inc. í Aliso Viejo, Kaliforníu, sem setti sam-

an gervifætur, hjá Össur Engineering, Inc. í Albion, 

Michigan, sem framleiddi hnjáliði, hjá Mauch, Inc., 

Dayton, Ohio, sem framleiddi hluti til ígræðslu og hjá 

Össuri hf. á Íslandi, sem framleiddi hulsur, gervifætur 

og íhluti. Auk þessa voru framleidd stuðningstæki hjá 

Össuri hf. á Íslandi, hjá Generation II í Vancouver í 

Kanada og Generation II í Seattle í Bandaríkjunum, og 

stoðtækjaverkstæði rekið á Íslandi.

Samkvæmt skipuriti er fyrirtækinu skipt í fjögur svið, 

þ.e. fjármálasvið; sér um alhliða fjármálastjórnun, 

framleiðslusvið; ber ábyrgð á framleiðslu og birgða-

stýringu, sölu- og markaðssvið; stýrir markaðsmálum 

og söluskrifstofum og  þróunarsvið; stýrir gæðadeild, 

þróunardeild og vörustjórnun fyrir nýjar vörur.

Sala, dreifing og þjónusta í Norður-Ameríku fór fram 

frá Össur North America, Inc., starfsstöðvum Gener-

ation II í Kanada og Seattle, í Vestur-Evrópu frá Össur 

Europe B.V., á Norðurlöndum frá Össur Nordic AB 

en aðrir markaðir voru aðallega þjónustaðir frá Össur 

Nordic AB í Svíþjóð og Össur North America, Inc. 

2. REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR
Ársreikningur samstæðu Össurar hf. er gerður í sam-

ræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og er 

gerður eftir kostnaðarverðsaðferð fyrir utan uppreikning 

ýmissa peningalegra eigna og skulda. 

Við gerð samstæðuársreiknings þurfa stjórnendur í 

samræmi við góða reikningsskilavenjur að gefa sér 

forsendur og framkvæma ýmis möt sem hafa áhrif á 

eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í 

skýringum og tekjur og gjöld tímabilsins. Raunveruleg 

verðmæti kunna að verða með öðrum hætti en mat 

stjórnenda.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferð-

um samstæðunnar.

SAMSTÆÐA
Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings 

móðurfélagsins og ársreikninga félaga sem eru undir 

stjórn þess (dótturfélög) á reikningsskiladegi. Ráðandi 

yfirstjórn í fyrirtækjunum fæst með því að móðurfélagið 

hefur vald til þess að ákveða fjármála- og rekstrarstefnu 

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

Samstæðan er samin í samræmi við kaupverðsreglu 

og í því tilviki sem eignarhald í dótturfélagi 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 

ársreikningnum. 

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.

Rekstrarniðurstaða keyptra eða seldra dótturfélaga á ár-

inu er meðtalin í samstæðurekstrarreikningi frá og með 

kaupdegi eða fram að söludegi eftir því sem við á. 

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 samstæðunnar er bak-

færður og samsvarandi leiðréttingar gerðar á reiknuðum 

tekjuskatti samstæðunnar.

Ef við á eru gerðar leiðréttingar á reikningsskilum  

dótturfélaga til að samræma þau við reikningsskila- 

aðferðir samstæðunnar.

VIÐSKIPTAVILD
Viðskiptavild sem myndast í samstæðunni er vegna mis-

munar á kaupverði  dótturfélags og hlutdeildar í hreinni 

eign þess eftir að eignir og skuldir hafa verið metnar til 

gangverðs á kaupdegi. Viðskiptavild er færð til eignar 

og metin með tilliti til virðisrýrnunar á reikningsskila-

degi. Við mat á virðisrýrnun er notað vænt fjárstreymi 

sem fært hefur verið til núvirðis. Við núvirðisútreikning 

er notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðal-

tali fjármagnskostnaðar, þ.e. kostnaður skulda og eigin 

fjár að teknu tilliti til skatta. Ef gangverð viðskiptavildar 

(núvirt vænt fjárstreymi) reynist lægra en bókfært verð er 

mismunurinn færður til gjalda.

S K † R I N G A R
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Við sölu á dótturfélagi er tekið tillit til tengdrar viðskipta-

vildar 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 fjármögn-

unar sé í samræmi við innstreymi vegna rekstrar eftir 

myntum. Engir framvirkir gjaldeyrisskiptasamningar, 

valréttir eða afleiðusamningar eru við lýði hjá félagssam-

stæðunni eða einstökum félögum hennar. 

Langtímafjármögnun samstæðunnar er stýrt frá fjármála-

sviði móðurfélagsins á Íslandi. Einstök dótturfélög takast 

almennt ekki á hendur beinar skuldbindingar til lengri 

tíma gagnvart bönkum eða öðrum lánveitendum. Um 

55% langtímaskulda er með föstum vöxtum sem tak-

markar fjárhagslega áhættu gagnvart vaxtabreytingum.

Tæp 80% af langtímaskuldum eru kúlulán þar sem 

höfuðstóllinn kemur til greiðslu í einu lagi árið 2008. 

Vextir eru hins vegar greiddir reglulega yfir lánstímann. 

Þetta takmarkar sjóðstreymis- og lausafjáráhættu félags-

ins umtalsvert næstu 3–4 árin. Í lánasamningunum eru 

ákvæði um lágmarkseiginfjárhlutfall og hlutfall hagnaðar 

án afskrifta, vaxta og skatta í hlutfalli við skuldir.

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 reikningsskilavenju. 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 sam-

ræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

LEIGUSAMNINGAR
Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigu-

samningar þegar samningsskilmálar gera ráð fyrir að 

verulegur hluti áhættunnar og hagur af eignarréttindum 

sé framseldur leigukaupa. Eignir samkvæmt kaupleigu-

samningi eru færðar til eignar meðal varanlegra rekstrar-

fjármuna og eru afskrifaðar á líftíma þeirra. Samsvarandi 

skuld við leigusala er færð til skuldar í efnahagsreikningi. 

Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem rekstrarleigu-

samningar og leigugreiðslur gjaldfærðar á því tímabili 

sem þær tilheyra.

GJALDMIÐLAR
Viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en Bandaríkjadölum 

eru færð á gildandi gengi þess dags er viðskiptin fara 

fram. Peningalegar eignir og skuldir í öðrum gjald-

miðlum en Bandaríkjadölum eru umreiknaðar miðað 

við gengi í lok ársins og gengismunur færður yfir á  

rekstrarreikning.

Rekstrarliðir dótturfélaga, sem ekki semja reiknings-

skil í Bandaríkjadölum, eru umreiknaðir í Bandaríkja-

dali á meðalgengi hvers ársfjórðungs en efnahagsliðir 

aðrir en hlutafé eru umreiknaðir í Bandaríkjadali á 

gengi í lok ársins. Þýðingarmismunur vegna yfirfærslu 

reikningsskila dótturfélaga úr uppgjörsmynt í Bandaríkja- 

dali 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. Út-

reikningur hans byggist á afkomu fyrir skatta að teknu 

tilliti til varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og af-

komu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattur er reiknaður 

miðað við gildandi skatthlutfall í hverju landi fyrir sig.

Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í skatta-

uppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. Mis-

munurinn stafar af því að tekjuskattsstofn félagsins er 

miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil þess. Tekju-

skattsskuldbinding 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 skattskuldbind-

ingar eru einungis færðar til lækkunar hvor á annarri ef 

þær tengjast sköttum sem lagðir eru á af sömu skatt-

yfirvöldum.

Bókfært verð reiknaðrar skattinneignar er yfirfarið á 

reikningsskiladegi og fært niður ef ekki eru lengur taldar 

líkur á að skattskyldur hagnaður í framtíðinni muni vera 

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
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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 innbyrðis viðskipta bakfærð-

ur. Áhrif bakfærslunnar á tekjuskatt eru einnig bakfærð 

í samstæðureikningsskilunum og færast til hækkunar á 

reiknaðri skattinneign. Tekjuskatturinn er reiknaður út 

frá gildandi skatthlutföllum í þeim löndum þar sem vör-

urnar eiga uppruna sinn.

VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna 

þegar líklegt þykir að hagrænn ávinningur tengdur eign-

inni muni nýtast samstæðunni og hægt er að meta kostn-

að vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á 

kostnaðarverði.

Kostnaður varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af 

kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eign-

inni á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

Fyrningar eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðs-

hluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á ár-

inu. Fyrningahlutföll greinast þannig:

Fasteignir 5%

Innréttingar og tækjabúnaður 10–34%

Bifreiðar 10–32%

Verksmiðjuvélar og tæki 12–20%

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn fjármögnunar-

leigusamningum eru afskrifaðar á áætluðum endingar-

tíma á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur milli 

söluverðs og bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi.

AÐRAR ÓEFNISLEGAR EIGNIR
Óefnislegar eignir eru einungis færðar upp í tengslum 

við kaup á dótturfélögum ef þær eru skilgreinanlegar 

(eins og einkaleyfi og nýjar tæknilegar lausnir), ef líklegt 

þykir að hagrænn ávinningur muni nýtast samstæðunni 

í framtíðinni og ef hægt er að meta kostnaðarverð eign-

arinnar með áreiðanlegum hætti.

Reikningsliðurinn inniheldur þróunarkostnað frá fyrri 

árum og kostnað við öflun einkaleyfa fyrir framleiðslu-

vörur samstæðunnar. Meðal óefnislegra eigna eru eignir 

vegna viðskiptasamninga, einkaleyfa og framleiðslu-

tækni. Eignir þessar eru afskrifaðar á áætluðum endingar-

tíma og eru reiknaðar afskriftir hvers tímabils færðar í 

rekstrarreikningi. Fyrningarhlutföll greinast þannig:

Einkaleyfi 10–25%

Þróunarkostnaður 20%

Aðrar óefnislegar eignir 20%

Allur þróunarkostnaður og kostnaður vegna eigin einka-

leyfa sem féll til á árinu er gjaldfærður í rekstrarreikningi.

VERÐBRÉF
Skuldabréf og aðrar langtímakröfur eru metnar á kostn-

aðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta hugs-

anlegu tapi í framtíðinni. 

Önnur verðbréf eru flokkuð sem fjárfestingaverðbréf eða 

markaðsverðbréf. Verðbréf þessi 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 markaðsverð-

bréfa eru færðar meðal fjármunaliða í rekstrarreikningi.

VIRÐISRÝRNUN
Á hverjum reikningsskiladegi fer samstæðan yfir bók-

fært 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 tekjuvirði eignarinnar metið 

í því skyni að hægt sé að ákvarða hversu víðtæk virð-

isrýrnunin er (sé um slíkt að ræða). Þegar ekki er hægt 

að meta tekjuvirði einstakra eigna, metur samstæðan 

tekjuvirði þeirrar sjóðsskapandi einingar sem eignin 

fellur undir.

Tekjuvirði er annaðhvort hreint söluvirði eða nýtingar-

virði 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 tekjuvirði eignar metið lægra en bókfært verð, er bók-

fært verð eignarinnar lækkað í tekjuvirði. Tap vegna virðis- 

rýrnunar er fært í rekstrarreikning.

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.
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BIRGÐIR
Vörubirgðir eru metnar við kostnaðarverði/framleiðslu-

kostnaðarverði eða dagverði hvort sem lægra reynist, að 

teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. Framleiðslukostn-

aður inniheldur hráefni, launakostnað og óbeinan kostn-

að vegna framleiðslunnar. Dagverð samsvarar áætluðu 

söluverði að frádregnum kostnaði við sölu og dreifingu.

VIÐSKIPTAKRÖFUR
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til 

gengismunar og niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki end-

anleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að 

mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast ef kröfur 

reynast ekki innheimtanlegar.

KAUPRÉTTARSAMNINGAR OG SKULDBINDINGAR UM HÆKK-
UN HLUTAFJÁR
Samstæðan hefur gert kaupréttarsamninga við stjórn-

endur, starfsmenn og aðra aðila tengda rekstrinum. 

Ennfremur hefur hluti kaupverðs á fyrirtækjum sem 

samstæðan hefur keypt verið bundinn skilyrðum um 

tiltekinn árangur. Framangreindir samningar fela í sér 

skuldbindingar um hækkun hlutafjár í framtíðinni.

Þann 1. janúar 2004 tók Össur hf. upp IFRS 2 sem 

er nýr alþjóðlegur reikningsskilastaðall um kaupréttar-

samninga. Í samræmi við staðalinn verður ákvæðum 

hans beitt á alla kauprétti sem veittir voru eftir 7. nóvem- 

ber 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 eftirstöðvar nafnverðs 

reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok 

ársins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána 

eru færð yfir rekstrarreikning á því tímabili sem þau til-

heyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til 

gjalda á lántökuári.

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 út-

gjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða við-

skipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreið-

anlegum hætti.

Skuldbindingar vegna vöruábyrgða eru færðar á sölu-

degi 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 endurskipu-

lagninguna 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   30.668   31.775   30.674   31.282   124.399 

Kostnaðarverð seldra vara  ( 12.133 ) ( 12.595 ) ( 11.889 ) ( 12.938 ) ( 49.555 )

FRAMLEGÐ   18.535   19.180   18.785   18.344   74.844 

Aðrar rekstrartekjur   25   307   220   497   1.049 

Sölu- og markaðskostnaður  ( 6.840 ) ( 6.856 ) ( 6.246 ) ( 6.830 ) ( 26.772 )

Þróunarkostnaður  ( 2.320 ) ( 2.156 ) ( 2.204 ) ( 2.386 ) ( 9.066 )

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  ( 4.854 ) ( 4.853 ) ( 5.044 ) ( 4.930 ) ( 19.681 )

REKSTRARHAGNAÐUR   4.546   5.622   5.511   4.695   20.374 

Fjármunat. og (fjármagnsgjöld)   ( 278 ) ( 696 )  210  ( 468 ) ( 1.232 )

HAGNAÐUR FYRIR SKATTA   4.268   4.926   5.721   4.227   19.142 

Tekjuskattur  ( 1.005 ) ( 1.066 ) ( 1.043 ) ( 801 ) ( 3.915 )

HAGNAÐUR TÍMABILSINS   3.263   3.860   4.678   3.426   15.227 

          

Hagnaður fyrir afskr. (EBITDA)   5.739   6.738   6.634   5.934   25.045  

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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4. SALA 

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir mörkuðum:     

 2004 2003

Norður-Ameríka 65.899  49.488 

Meginland Evrópu 32.620  24.387 

Norðurlönd 17.722  14.089 

Alþjóðamarkaðir 8.158  6.503 

 124.399  94.467  

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir gjaldmiðlum:     

 2004 2003  

Kanadadalur, CAD 9.187  4.046 

Svissneskur franki, CHF 958  656 

Evra, EUR 25.504  18.999 

Sterlingspund, GBP 7.482  5.760 

Íslensk króna, ISK 2.178  1.629 

Norsk króna, NOK 4.950  3.873 

Sænsk króna, SEK 10.265  8.404 

Bandaríkjadalur, USD 63.875  51.100 

 124.399  94.467  

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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5. LANDFRÆÐILEG SKIPTING REKSTRAREININGA

Samstæðan notar landfræðilega skiptingu sem hæstu skiptingu starfsþátta. Við skiptinguna er notast við staðsetningu viðskiptavinar. Landfræðileg skipting samstæðunnar er  

greinist þannig eftir mörkuðum:

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 

            

Sala innan starfsþátta er verðlögð út frá söluverði á markaði.            

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  1.715   1.387   4.277   0  ( 523 )  6.856 

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 

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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5. LANDFRÆÐILEG SKIPTING REKSTRAREININGA (FRAMHALD)

2003 NORÐUR- MEGINLAND  ALÞJÓÐA- JÖFNUNAR-
 AMERÍKA EVRÓPU NORÐURLÖND MARKAÐIR FÆRSLUR SAMSTÆÐA

SALA

Ytri sala  49.488   24.387   14.089   6.503   0   94.467 

Sala innan samstæðu  11.256   0   30.089   0   (41.345)  0 

Heildarsala  60.744   24.387   44.178   6.503   (41.345)  94.467 

            

AFKOMA              

Afkoma eftir mörkuðum  8.357   (2.295)  2.816   (529)  (2.237)  6.112 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)            (407)

Hagnaður fyrir skatta            5.705 

Tekjuskattur            (1.044)

Hagnaður            4.661 

            

AÐRAR UPPLÝSINGAR            

Viðbætur fastafjármuna  8.363   801   3.780   3   (507)  12.440 

Afskriftir  1.744   300   1.264   8   0   3.316 

            

EFNAHAGSREIKNINGUR  31.12.2003  31.12.2003  31.12.2003  31.12.2003  31.12.2003  31.12.2003

            

EIGNIR            

Eignir eftir mörkuðum  92.613   16.065   103.720   1.020   (111.292)  102.126 

            

SKULDIR            

Skuldir eftir mörkuðum  96.517   10.076   48.073   0   (96.551)  58.115 

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

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 sam-

nýting er á eignum samstæðunnar. 

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir vörutegundum:

  2004 2003

Stoðtæki  91.549  79.482 

Stuðningstæki  30.153  11.814 

Annað  2.697  3.171 

  124.399  94.467  

7. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD

Laun og launatengd gjöld samstæðunnar greinast þannig:

  2004 2003

Laun  30.334  26.568 

Launatengd gjöld  8.946  7.678 

  39.280  34.246 

Meðalfjöldi starfa  568  480 

Laun og launatengd gjöld skiptast þannig á rekstrarliði:   

  2004 2003

Kostnaðarverð seldra vara  17.487  12.233 

Sölu- og markaðskostnaður  10.749  11.071  

Þróunarkostnaður  3.956  4.340 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  7.088  6.602 

  39.280  34.246  

8. LAUNAKJÖR STJÓRNENDA

 LAUN OG KAUPRÉTTUR  EIGNARHLUTIR 
STJÓRN: TENGD GJÖLD FJÖLDA HLUTA Í ÖSSURI HF.

Pétur Guðmundarson stjórnarformaður 38  300.000  1.238.641 

Össur Kristinsson varaformaður 63  150.000  59.531.846 

Gunnar Stefánsson  15  150.000  1.224.812 

Heimir Haraldsson 15  0  940.000 

Kristján Tómas Ragnarsson 15  150.000  349.616 

Sigurbjörn Þorkelsson 15  150.000  313.072 

Bengt Kjell 15  0  0 

FRAMKVÆMDASTJÓRN:    

Jón Sigurðsson forstjóri 335  2.000.000  5.882.368 

Hjörleifur Pálsson framkv.stj. fjármálasviðs 187  1.000.000  0 

Egill Jónsson framkv.stj. framleiðslusviðs 187  0  16.208 

Árni Alvar Arason framkv.stj. S&M 189  250.000  1.506.287 

Hilmar Bragi Janusson framkv.stj. R&Þ 187  250.000  969.456

 

Kaupréttir stjórnarmanna, forstjóra og framkvæmdastjóra voru gerðir á árunum 

2000–2001 og eru nýtanlegir á árunum 2005–2006 að því gefnu að viðkomandi 

aðilar séu enn í trúnaðarstöðu hjá félaginu þegar kaupréttur verður virkur. Kaup-

réttir stjórnarmanna, forstjóra og tveggja framkvæmdastjóra voru gerðir á genginu 

ISK 73,7 en eins framkvæmdastjóra á genginu ISK 46. Engir ágóðahlutir, lán eða 

aðrar ábyrgðir hafa verið veitt þessum aðilum. 

9. ÞÓKNUN TIL ENDURSKOÐENDA
 2004 2003

Endurskoðun ársreiknings 190  215 

Könnun árshlutareikninga 95  92 

Önnur þjónusta 121  136 

 406  443  

Ofangreind fjárhæð inniheldur greiðslur til kjörinna endurskoðenda allra félaga inn-

an samstæðunnar.
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10. KOSTNAÐUR VEGNA ENDURSKIPULAGNINGAR

Kostnaður vegna endurskipulagningar skiptist þannig á rekstrarliði:

  2004 2003

Kostnaðarverð seldra vara  241  162 

Sölu- og markaðskostnaður  0  480 

Þróunarkostnaður  0  556 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  260  333 

  501  1.531  

Kostnaðurinn er vegna breytinga meðal stjórnenda samstæðunnar, ásamt því að 

lögð var niður sölu- og markaðseining í Seattle, og uppsagna í tengslum við sölu 

eigna Mauch, Inc.

11. FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD) 

FJÁRMUNATEKJUR:  2004  2003

Vaxtatekjur af bankareikningum  54   150 

Hagnaður af skuldabréfum og öðrum langtímakröfum  115    58 

Hagnaður af fjárfestingaverðbréfum  52   72 

Hagnaður af markaðsverðbréfum  9   125 

Aðrar vaxtatekjur  26   43 

  256   448 

FJÁRMAGNSGJÖLD:   

Vaxtagjöld af bankalánum ( 1.441 ) ( 1.138 )

Vaxtagjöld af fjármögnunarleigusamningum ( 48 ) ( 63 )

Önnur vaxtagjöld ( 128) ( 141 )

 ( 1.617 ) ( 1.342 )

Gengismunur  129   487 

 ( 1.232 ) ( 407 )

12. HAGNAÐUR Á HLUT 

Hagnaður á hvern hlut útistandandi hlutafjár er reiknaður miðað við eftirfarandi 

forsendur:

 2004 2003

Hagnaður ársins 15.227  4.661 

Vegið meðaltal útistandandi hluta síðustu 

   12 mánaða (í þúsundum) 317.001  322.186 

Vegið meðaltal útistandandi hluta að teknu tilliti til

   kauprétta (í þúsundum) 317.363  323.431 

Hagnaður á útistandandi hlut (US cent)  4,80  1,45 

Hagnaður á útistandandi hlut að teknu tilliti til 

   kauprétta (US cent)  4,80  1,44 

 

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

13. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR
 FASTEIGNIR VÉLAR OG  INNRÉTTINGAR
KOSTNAÐARVERÐ OG LÓÐIR BIFREIÐAR OG SKRIFSTOFUB. SAMTALS 

1. janúar 2004  3.598   17.348   8.549   29.495 

Fært milli rekstrarfjármuna  0   92  ( 92 )  0 

Leiðrétt staða 1. janúar 2004  3.598   17.440   8.457   29.495 

Viðbætur  0   3.680   2.516   6.196 

Gengismunur ( 13 )  475   162   624 

Fært út vegna sölu á dótturfélögum  0  ( 2.826 ) ( 252 ) ( 3.078 )

Fært út vegna sölu ( 419 ) ( 662 ) ( 104 ) ( 1.185 )

Endanlega afskrifaðar eignir ( 5 ) ( 1.262 ) ( 1.682 ) ( 2.949 )

31. desember 2004  3.161   16.845   9.097   29.103 

     

AFSKRIFTIR     

1. janúar 2004  403   8.917   5.225   14.545 

Fært milli rekstrarfjármuna  0   92  ( 92 )  0 

Leiðrétt staða 1. janúar 2004  403   9.009   5.133   14.545 

Gjaldfært á tímabilinu  112   2.242   1.198   3.552 

Gengismunur  1   286   68   355 

Fært út vegna sölu á dótturfélögum  0  ( 1.691 ) ( 201 ) ( 1.892 )

Fært út vegna sölu ( 9) ( 434 ) ( 59 ) ( 502 )

Endanlega afskrifaðar eignir ( 5) ( 1.263 ) ( 1.681 ) ( 2.949 )

31. desember 2004  502   8.149   4.458   13.109 

     

BÓKFÆRT VERÐ     

31. desember 2004  2.659   8.696   4.639   15.994
 

31. desember 2003  3.195   8.431   3.324   14.950 

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 771 þúsund Bandaríkjadalir  (2003: 1.319 þúsund Bandaríkjadalir).  

Engar aðrar eignir eru veðsettar.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

13. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR (FRAMHALD)

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna skiptast þannig á rekstrarliði:

 2004 2003

Kostnaðarverð seldra vara 1.986  1.372 

Sölu- og markaðskostnaður 138  127 

Þróunarkostnaður 231  313 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 1.197  1.122 

 3.552  2.934

Söluhagnaður / tap varanlegra rekstrarfjármuna skiptist þannig á rekstrarliði:

  2004  2003

Aðrar tekjur  178   0 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ( 48 ) ( 9 )

  130  ( 9 )

 

14. VIÐSKIPTAVILD

KOSTNAÐARVERÐ  31.12.2004

1. janúar 2004  23.599 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum  459 

Gengismunur  1.037 

31. desember 2004  25.095 

  

BÓKFÆRT VERÐ  

31. desember 2004  25.095 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum eru vegna kaupa á Generation II fyrirtækja-

samstæðunni á árinu 2003. Um er að ræða 410 þúsund Bandaríkjadali sem er 

leiðrétting á kröfum í upphafsefnahag sem færður var inn í samstæðuna við kaup-

in enda reyndust þær eign seljenda skv. kaupsamningi. Einnig voru færðar á við-

skiptavild 49 þúsund Bandaríkjadalir vegna reikninga sem bárust á árinu 2004 en 

tengdust beint kaupunum á Generation II samstæðunni. Samtals nema viðbætur 

á árinu 2004 því 459 þúsund Bandaríkjadölum sem færast á viðskiptavild vegna 

kaupa á Generation II samstæðunni. 

Á árinu var samið við óháðan aðila, annan en endurskoðanda félagsins, um að 

framkvæma virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild félagsins. Samkvæmt niðurstöðu 

prófsins hefur viðskiptavildin ekki orðið fyrir virðisrýrnun.

OSSUR_IS_ARS2005.indd   51 18.2.2005   12:37:01



52

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

15. AÐRAR ÓEFNISLEGAR EIGNIR 
 

  ÞRÓUNAR- AÐRAR
KOSTNAÐARVERÐ EINKALEYFI KOSTNAÐUR EIGNIR SAMTALS

1. janúar 2004 3.578  458  2.609  6.645 

Viðbætur 658  0  2  660 

Gengismunur 182  0  155  337 

31. desember 2004 4.418  458  2.766  7.642 

   

AFSKRIFTIR   

1. janúar 2004 769  46  261  1.076 

Gjaldfært á tímabilinu 521  104  494  1.119 

Gengismunur 44  0  28  72 

31. desember 2004 1.334  150  783  2.267 

   

BÓKFÆRT VERÐ   

31. desember 2004 3.084  308  1.983  5.375 

31. desember 2003 2.809  412  2.348  5.569 

   

Afskriftir annarra óefnislegra eigna skiptast þannig á rekstrarliði:   

   2004 2003

Kostnaðarverð seldra vara   114  0 

Sölu- og markaðskostnaður   339  0 

Þróunarkostnaður   291  256 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður   375  126 

   1.119  382   

16. SAMSTÆÐAN

Samstæðureikningsskil Össurar hf. taka til þessara dótturfélaga:

 
   EIGNAR-
NAFN DÓTTURFÉLAGS STAÐSETNING HLUTI STARFSEMI 

Össur Holding, AB Svíþjóð 100%    Eignarhaldsfélag

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

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

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

   heilbrigðisþjónustu

Össur Holdings, Inc. USA 100%    Eignarhaldsfélag

Össur Engineering, Inc. USA 100%    Framleiðsla

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

Mauch, Inc. USA 100%    Engin starfsemi

Generation II USA, Inc. USA 100%    Framleiðsla, sala

Generation II Orthotics, Inc. Kanada 100%    Framleiðsla, sala,  

   dreifing og þjónusta

GII Orth. Europe, Holding SA Belgíu 100%    Eignarhaldsfélag

GII Orthotics Europe, NV Belgíu 100%    Engin starfsemi

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

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

samstæðunnar.

Í árslok voru eignir og skuldir Mauch, Inc. í Bandaríkjunum seldar ásamt rekstri 

félagsins. Sjá nánar um söluna í skýringu 33.

Í lok október seldi Össur hf. dótturfélögin Mega Hali Med AB og Linea Orthopedics 

AB í Svíþjóð. Engin starfsemi var í félögunum á söludegi. Sjá nánar um sölu félag-

anna í skýringu 34.

Dótturfélaginu Ossur UK Ltd. var slitið á árinu 2004. Enginn rekstur var í félaginu 

á árinu.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

17. SKULDABRÉF OG AÐRAR LANGTÍMAKRÖFUR 

 SKULDABRÉF OG LANGTÍMAKRÖFUR

1. janúar 2003  523 

Fjárfestingar ársins  128 

Innborganir ársins ( 261 )

Gengismunur  58 

1. janúar 2004  448 

Fjárfestingar ársins  362 

Innborganir ársins ( 101 )

Gengismunur  115 

31. desember 2004  824  

Ofangreindar fjárfestingar eru fjárfestingar í skuldabréfum og öðrum langtíma-

kröfum sem gefa samstæðunni tækifæri til að hagnast á vaxtatekjum og verðbreyt-

ingum. Fjárfestingarnar eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til taps vegna 

virðisrýrnunar.

18. FJÁRFESTINGAVERÐBRÉF 

 FJÁRFESTINGAVERÐBRÉF 

1. janúar 2003    410 

Keypt á árinu    5 

Selt á árinu   ( 11 )

Verðbreytingar og gengismunur    72 

1. janúar 2004     476 

Selt á árinu   ( 117 )

Verðbreytingar og gengismunur    52 

31. desember 2004  411 

    

 

Ofangreindar fjárfestingar eru fjárfestingar í skráðum verðbréfum og öðrum lang-

tímakröfum sem gefur samstæðunni tækifæri til að hagnast á vaxtatekjum og verð-

breytingum. Fjárfestingarnar eru metnar á skráðu markaðsverði.

19. VÖRUBIRGÐIR  

 31.12.2004 31.12.2003

Hráefni 6.489  6.585 

Vörur í vinnslu 624  248 

Fullunnar vörur 7.992  5.582 

 15.105  12.415  

Við gerð samstæðureikningsskilanna var uppsafnaður hagnaður í birgðum vegna 

innbyrðis viðskipta samstæðunnar bakfærður að fjárhæð 9.700 þúsund Bandaríkja-

dalir. Áhrif bakfærslunnar á tekjuskatt nemur 2.284 þúsund Bandaríkjadölum sem 

eru einnig bakfærðir í samstæðureikningsskilunum. 

Samstæðan færir gjöld vegna ónýtra og gallaðra vara meðal kostnaðarverðs seldra 

vara í rekstrarreikningi. Niðurfærsla að fjárhæð 351 þúsund Bandaríkjadalir (2003: 

511 þúsund Bandaríkjadalir) er dregin frá vörubirgðum í efnahagsreikningi, en ekki 

er um endanlega afskrift að ræða. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og 

reynslu fyrri ára.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

20. AÐRAR PENINGALEGAR EIGNIR

VIÐSKIPTAKRÖFUR: 31.12.2004 31.12.2003

Nafnverð viðskiptakrafna  17.318   16.372 

Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast ( 720 ) ( 843 )

Niðurfærsla vegna hugsanlegra vöruskila ( 572 ) ( 564 )

  16.026   14.965  

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 stjórnenda og reynslu fyrri ára.

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

AÐRAR SKAMMTÍMAKRÖFUR: 31.12.2004 31.12.2003

Virðisaukaskattur  1.607   862 

Fyrirframgreiddur kostnaður  2.932   2.280 

Krafa á fyrrum hluthafa Generation II  275   550 

Krafa vegna málaferla frá Generation II  0   440 

Aðrar kröfur  729   454 

  5.543   4.586  

Það er mat stjórnenda að bókfært verð annarra skammtímakrafna samsvari gang-

verði þeirra.

HANDBÆRT FÉ:

Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnistæðum sem fjármálasvið sam-

stæðunnar hefur umsjón með. Það er mat stjórnenda að bókfært verð handbærs 

fjár samsvari gangverði þess.

21. MARKAÐSVERÐBRÉF 

  MARKAÐSVERÐBRÉF

1. janúar 2003    1.190 

Keypt á árinu    4.099 

Selt á árinu   ( 5.152 )

Verðbreytingar og gengismunur    125 

1. janúar 2004     262 

Keypt á árinu    137 

Selt á árinu   ( 408 )

Verðbreytingar og gengismunur    9 

31. desember 2004    0  

22. HLUTAFÉ 

Hlutafé greinast þannig í milljónum hluta og þúsundum Bandaríkjadala:

 HLUTIR HLUTFALL FJÁRHÆÐ

Hlutafé í lok ársins 313,9  98,6% 3.042 

Eigin hlutir í lok ársins 4,5  1,4% 44 

 318,4  100,0% 3.086  

Útgefnir hlutir í lok tímabilsins eru alls 318.441.000 og er nafnverð hvers hlutar ein 

íslensk króna. 

Breytingar á hlutafé greinist þannig:

 HLUTAFÉ

Staða 1. janúar 2003  3.123 

Keyptir eigin hlutir ( 50 )

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  2 

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  8 

Staða 1. janúar 2004  3.083 

Keyptir eigin hlutir ( 62 )

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  16 

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  5 

31. desember 2004  3.042
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24. ÞÝÐINGARMUNUR

 fiÝÐINGARMUNUR

1. janúar 2003  368 

Þýðingarmunur á dótturfélögum  2.080 

1. janúar 2004  2.448 

Þýðingarmunur á dótturfélögum  2.318 

Uppleystur þýðingarmunur vegna sölu á dótturfélögum ( 130 )

31. desember 2004  4.636 

25. ÓRÁÐSTAFAÐ EIGIÐ FÉ

 ÓRÁÐSTAFAÐ EIGIÐ FÉ

1. janúar 2003  9.467 

Tillag í lögbundinn varasjóð ( 60 )

Hagnaður ársins  4.661 

1. janúar 2004  14.068 

Hagnaður ársins  15.227 

31. desember 2004  29.295 

23. VARASJÓÐIR 
 YFIRVERÐS- LÖGBUNDINN 
 REIKNINGUR VARASJÓÐUR SAMTALS

1. janúar 2003  26.167  736   26.903 

Keyptir eigin hlutir ( 3.011 )  ( 3.011 )

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  59    59 

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  401    401 

Flutt frá óráðstöfuðu eigin fé   60   60 

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 

31. desember 2004  16.951  796   17.747  

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

26. KAUPRÉTTARSAMNINGAR OG SKULDBINDINGAR UM HÆKKUN 
HLUTAFJÁR

Eftirfarandi er yfirlit um kaupréttarsamninga og skuldbindingar um hækkun hluta-

fjár miðað við að öll skilyrði verði að fullu uppfyllt:

SAMNINGSGENGI (ISK) /  HLUTIR  Í  ÞÚSUNDUM 
SKILYRÐI / SAMNINGSDAGUR  2005 2006 SAMTALS

24,0 / Skilyrt / September 2000  84  0  84 

46,0 / Skilyrt / Júní 2001  0  1.000  1.000 

58,5 / Skilyrt / Janúar 2001  319  0  319 

73,7/ Skilyrt / Júlí 2000  3.400  0  3.400 

  3.803  1.000  4.803  

Allir kaupréttarsamningar falla niður ef starfsmenn hætta hjá félaginu áður en samn-

ingarnir verða nýtanlegir. Kaupréttarsamningar með samningsverð 58,5 renna út 

2006 ef þeir verða ekki nýttir.

 01.01–31.12 2004 01.01–31.12 2003

  VEGIÐ  VEGIÐ
  MEÐALTAL  MEÐALTAL
 FJÖLDI HLUTA SAMNINGS- FJÖLDI HLUTA SAMNINGS-
 (Í ÞÚS.) VERÐS (ISK) (Í ÞÚS.) VERÐS (ISK)

Eftirstöðvar í upphafi ársins  6.655  52,80  7.606  52,00 

Niðurfelldir á tímabilinu  (    169 ) 58,50  (    761 ) 51,92 

Nýttir á tímabilinu  ( 1.683 ) 14,45  (    190 ) 24,00 

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

Nýtanlegir í lok ársins 319  58,50  1.458  25,91

Þann 31. desember 2004 voru útgefnir hlutir í Össuri hf. alls 318.441.000. Sam-

kvæmt samþykktum félagsins hefur stjórn þess heimild til útgáfu allt að 10.000.000 

hluta til að uppfylla ofangreinda samninga. Heimild þessi gildir til 24. mars 2005. 

Skráð markaðsverð á hlut var 76,0 íslenskar krónur í lok tímabilsins.

27. SKULDIR VIÐ LÁNASTOFNANIR 

 EFTIRSTÖÐVAR
 31.12.2004 31.12.2003

Skuldir í USD  23.115   25.600 

Skuldir í EUR  10.053   10.199 

Skuldir í ISK  0   25 

  33.168   35.824 

Næsta árs afborganir ( 981 ) ( 932 )

Skuldir við lánastofnanir  32.187   34.892  

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár: 

Afborganir 2005 / 2004  981   932 

Afborganir 2006 / 2005  981   906 

Afborganir 2007 / 2006  981   906 

Afborganir 2008 / 2007  28.754   906 

Afborganir 2009 / 2008  981   30.813 

Afborganir síðar   490   1.361 

  33.168   35.824  

Í lánaskilmálum vegna lána að fjárhæð 23,1 milljónir Bandaríkjadala og 7,4 milljónir 

evra koma meðal annars fram takmarkanir á ákveðnum aðgerðum án samráðs við 

lánveitanda. Auk þess eru í lánasamningunum skilmálar um ýmis fjárhagsleg skil-

yrði sem félagið þarf að uppfylla.
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28. FJÁRMÖGNUNARLEIGUSAMNINGAR 

 LEIGUGREIÐSLUR EFTIRSTÖÐVAR ÁN VAXTA
 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003

Skuldir í USD  174   704   168   650 

Skuldir í EUR  403   547   385   512 

Skuldir í ISK  0   49   0   48 

  577   1.300   553   1.210 

Næsta árs afborganir ( 331 ) ( 494 ) ( 313 ) ( 443 )

Fjármögnunarleigusamningar  246   806   240   767  

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár:

 LEIGUGREIÐSLUR EFTIRSTÖÐVAR ÁN VAXTA
 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003

Afborganir 2005 / 2004  331   494   313   444 

Afborganir 2006 / 2005  215   439   209   411 

Afborganir 2007 / 2006  31   316   31   305 

Afborganir 2008 / 2007  0   51   0   50 

  577   1.300   553   1.210 

Framtíðar vaxtagjöld ( 24 ) ( 90 )    

Eftirstöðvar án vaxta  553   1.210       

Að mati stjórnenda jafngildir gangverð fjármögnunarleigusamninga bókfærðu verði 

þeirra.

Fjármögnunarleigusamningar samstæðunnar eru tryggðir með veði í undirliggjandi 

eignum.

29. AÐRAR LANGTÍMASKULDIR

 EFTIRSTÖÐVAR
 31.12.2004 31.12.2003

Skuldir í USD  1.457   2.420 

Skuldir í EUR  137   0 

  1.594   2.420 

Næsta árs afborganir ( 1.262 ) ( 1.938)

Aðrar langtímaskuldir  332   482 

Afborganir af öðrum langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár:    

Afborganir 2005 / 2004  1.262   1.938 

Afborganir 2006 / 2005  189   287 

Afborganir 2007 / 2006  50   52 

Afborganir 2008 / 2007  48   50 

Afborganir 2009 / 2008  45   48 

Afborganir síðar   0   45 

  1.594   2.420 

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

30. FRESTAÐUR SKATTUR 
 REIKNUÐ TEKJUSKATTS- 
 SKATTINNEIGN SKULDBINDINGAR SAMTALS

1. janúar 2004  20.529  ( 2.206 )  18.323 

Reiknaður tekjuskattur ársins ( 1.468 ) ( 2.447 ) ( 3.915 )

Skattur til greiðslu vegna ársins  932   1.929   2.861 

Gengismunur  252  ( 139 )  113 

31. desember 2004  20.245  ( 2.863 )  17.382  

Helstu skattinneignir og skattskuldbindingar samstæðunnar greinast þannig:

     31.12.2004

Óefnislegar eignir     ( 1.306 )

Varanlegir rekstrarfjármunir     ( 782 )

Viðskiptavild      13.301 

Vörubirgðir      2.409 

Áfallinn kostnaður      89 

Skattalegir varasjóðir og afslættir      667 

Aðrir liðir     ( 725 )

Yfirfæranlegt skattalegt tap      3.729 

      17.382  

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

 SKATTALEGT REIKNUÐ
 TAP SKATTINNEIGN

Nýtanlegt í 15 ár    1.276   434 

Nýtanlegt óendanlega    9.080   3.295 

    10.356   3.729  

31. NÆSTA ÁRS AFBORGANIR LANGTÍMASKULDA
 

 31.12.2004 31.12.2003

Skuldir við lánastofnanir    981   932 

Fjármögnunarleigusamningar    313   444 

Aðrar langtímaskuldir    1.262   1.938 

    2.556   3.314  

32. SKULDBINDINGAR
 VÖRU- ENDUR- 
 ÁBYRGÐIR SKIPULAGNING SAMTALS

1. janúar 2004  392   1.321   1.713 

Viðbót á tímabilinu  435   501   936 

Gengismunur  0  ( 18 ) ( 18 )

Notað á tímabilinu ( 270 ) ( 1.745 ) ( 2.015 )

31. desember 2004  557   59   616  

Skuldbinding er vegna vöruábyrgða á stoðvörum sem er metin af stjórnendum m.v. 

reynslu fyrri ára og meðaltal iðnaðarins á gölluðum vörum.

Skuldbinding vegna endurskipulagningar tengist sölu eigna Mauch, Inc.
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33. SALA Á EIGNUM MAUCH, INC. Í BANDARÍKJUNUM

Þann 31. desember 2004 voru eignir og skuldir Mauch, Inc. seldar ásamt rekstri 

félagsins. Söluverð nam 1.569 þúsund Bandaríkjadölum.

 SÖLUDAGUR
EIGNIR AFHENTAR: 31.12.2004 

Varanlegir rekstrarfjármunir  1.186 

Veltufjármunir  598 

Langtímaskuldir ( 241)

Skammtímaskuldir ( 150)
 

  1.393 

Söluverð  1.569 

Eignir afhentar sbr. að ofan ( 1.393 )

Söluhagnaður  176 

Söluverð að hluta greitt með handbæru fé  1.575 

Ógreitt til kaupanda ( 6 )

  1.569 

INNSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA Á DÓTTURFÉLAGI:    

Kaupverð greitt með handbæru fé  1.575  

Þar sem rekstur Mauch, Inc. er óverulegur hluti af rekstri samstæðunnar er salan 

ekki flokkuð meðal niðurlagðrar starfsemi heldur er söluhagnaður sbr. að ofan færð-

ur til tekna meðal annarra tekna í samstæðurekstrarreikningi.

Mauch, Inc. skilaði sölu að fjárhæð 2,2 milljónir Bandaríkjadala og tapaði 810 þús-

und Bandaríkjadölum fyrir skatta fram að söludegi.

34. SALA Á DÓTTURFÉLÖGUNUM MEGA HALI MED AB OG LINEA  
ORTHOPEDICS AB Í SVÍÞJÓÐ

Þann 31. október 2004 voru félögin Mega Hali Med AB og Linea Orthopedics AB 

í Svíþjóð seld. Söluverð fyrir bæði félögin nam 264 þúsund SEK eða 37 þúsund 

Bandaríkjadölum. Enginn rekstur var í félögunum á söludegi.

 SÖLUDAGUR
EIGNIR AFHENTAR: 31.10.2004 

Handbært fé  40 

Söluverð  37 

Eignir afhentar sbr. að ofan ( 40 )

Uppleystur þýðingarmunur  130 

Söluhagnaður  127 

Hluti söluverðs greitt með handbæru fé  37

 

INNSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA SÖLU Á DÓTTURFÉLAGI:    

Söluverð greitt með handbæru fé  37 

Handbært fé í seldu félagi ( 40 )

 ( 3 )

Þar sem rekstur Mega Hali Med AB og Linea Orthopedics AB 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 samstæðurekstrar-

reikningi.

Engin sala var hjá félögunum fram að söludegi enda engin starfsemi í þeim á árinu. 

Félögin töpuðu 10 þúsund Bandaríkjadölum fyrir skatta fram að söludegi. 

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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35. REKSTRARLEIGUSAMNINGAR 

 2004 2003

Leigugreiðslur gjaldfærðar í rekstrarreikningi 3.358  2.172  

Á uppgjörsdegi hafði samstæðan skuldbundið sig til greiðslu eftirfarandi rekstrar-

leigusamninga. Væntanlegar greiðslur greinast þannig:

 

Greiðslur 2005 / 2004 3.547  2.949 

Greiðslur 2006 / 2005 3.370  2.646 

Greiðslur 2007 / 2006 2.259  1.876 

Greiðslur 2008 / 2007 1.454  1.034 

Greiðslur 2009 / 2008 1.120  525 

Greiðslur síðar  1.690  1.006 

 13.440  10.036  

Leigufjárhæðin sýnir væntanlegar leigugreiðslur samstæðunnar vegna leigu á hús-

næði, bílum og skrifstofubúnaði. Gerðir hafa verið fimmtán leigusamningar um hús-

næði í Reykjavík, Hollandi, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. Leigusamningarn-

ir falla úr gildi á árunum 2005–2020. 

36. SJÓÐSTREYMI 

Keypt voru einkaleyfi á árinu að fjárhæð 247 þúsund Bandaríkjadalir sem voru fjár-

mögnuð með langtímaláni. Þessi viðskipti hafa ekki áhrif á handbært fé og eru því 

ekki sýnd í sjóðstreymi.

37. VÁTRYGGINGAR 

Vátryggingamat eigna samstæðunnar í árslok greinist þannig:

 VÁTRYGGINGAMAT BÓKFÆRT VERÐ

Varanlegir rekstrarfjármunir og birgðir 42.718  31.099  

Fasteignir í eigu samstæðunnar eru staðsettar í Kaliforníu í Bandaríkjunum.

Samstæðan hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu sem ætlað er að bæta tjón vegna 

rekstrarstöðvunar. Tryggingarfjárhæðin nemur 27.950 þúsund Bandaríkjadölum.

38. MÁLAFERLI

Kenneth L. Heiting og Heiting Tool & Die, Inc. í Wisconsin, Bandaríkjunum hafa 

stefnt Össur North America, Inc. og halda því fram að fyrirtækinu hafi verið lofað 

framleiðslu á íhlutum í eina af hnjávörum Össurar. Össur mótmælir stefnunni og 

hafnar algjörlega kröfum málsækjanda.

39. SAMÞYKKI ÁRSREIKNINGS

Samstæðuársreikningurinn var samþykktur af forstjóra og stjórn félagsins og leyfður 

til birtingar þann 8. febrúar 2005.

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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Fjárfestatengsl Össurar hf.

Hjörleifur Pálsson, CFO 

Netfang: hpalsson@ossur.com        

Sigurborg Arnarsdóttir 

Fjárfestatengill 

Sími: +354-515-1339 

Netfang: sarnarsdottir@ossur.com 

       

Samstarfsaðilar í Bandaríkjunum

Hans Westerberg 

Sími:+1-212-644-2561 

Netfang: hansw@webquill.com 

Samstarfsaðilar í Evrópu

Mr. Lynge Blak

Sími: +45-44-47-07-09

Netfang: lynge.blak@mail.tele.dk
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GUNNAR STEFÁNSSON (9/8/1955) hefur átt sæti í stjórn félagsins sí›an 1993. Hann er prófessor vi›
stær›fræ›iskor Háskóla Íslands og hefur starfa› vi› rannsóknir og rá›gjöf á svi›i tölfræ›i og hafrannsókna,
m.a. fyrir Hafrannsóknastofnun og Alfljó›ahafrannsóknará›i›. Gunnar er me› doktorsgá›u í tölfræ›i
frá Ohio State University í Columbus, Bandaríkjunum. Gunnar er svili Össurar Kristinssonar.

EIGN Í ÖSSURI 1.224.812 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 150.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

HEIMIR HARALDSSON (22/4/1955)  tók sæti í  stjórn félagsins á árinu 2001. Heimir starfa›i um árabil hjá
KPMG endursko›un sem framkvæmdastjóri og  me›eigandi, en hefur á undanförnum árum reki› eigin
fjárfestingarfyrirtæki og  annast margvísleg nefnda- og rá›gjafastörf auk stjórnarstarfa. Heimir er
vi›skiptafræ›ingur frá Háskóla Íslands 1979 og löggiltur endursko›andi 1982.

EIGN Í ÖSSURI 940 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 0 HLUTIR

KRISTJÁN TÓMAS RAGNARSSON (15/11/1943) hefur átt sæti í stjórn félagsins sí›an 1999. Kristján hefur starfa›
me› fötlu›u fólki um árabil í Bandaríkjunum sem læknir og prófessor. Frá 1986 hefur hann veri›
forstö›uma›ur endurhæfingardeildar Mount Sinai-sjúkrahússins og læknaskólans í New York. Frá
1997 hefur hann gegnt stö›u stjórnarformanns Mount Sinai-læknastö›varinnar. Kristján lauk kandídatsprófi
í læknisfræ›i frá Háskóla Íslands ári› 1969 og sérfræ›iprófi í orku- og endurhæfingarlækningum frá
Bandaríkjunum ári› 1976.

EIGN Í ÖSSURI 349.616 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 150.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

PÉTUR GU‹MUNDARSON (5/5/1950) hæstaréttarlögma›ur hefur veri› stjórnarforma›ur félagsins sí›an 1995.
Hann útskrifa›ist sem cand.jur. frá Háskóla Íslands 1978 og hefur frá fleim tíma stunda› lögfræ›istörf.
Hann er einn af eigendum Logos lögmannsfljónustu.

EIGN Í ÖSSURI 1.238.641 HLUTUR • KAUPRÉTTUR 300.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

SIGURBJÖRN fiORKELSSON (13/9/1966) tók sæti í stjórn félagsins ári› 1999. Hann hefur starfa› sem
framkvæmdastjóri hjá Lehman Brothers fjárfestingabanka í New York frá 1998–2002 og frá 2002 hjá
Lehman Brothers í London. Sigurbjörn útskrifa›ist sem vélaverkfræ›ingur frá Háskóla Íslands ári›
1990 og lauk meistaraprófi í rekstrarverkfræ›i og fjármálum frá Stanford University í Bandaríkjunum
ári› 1992.

EIGN Í ÖSSURI 313.072 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 150.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

ÖSSUR KRISTINSSON (5/11/1943) er stofnandi félagsins. Hann hefur seti› í stjórn fless frá 1971 og var
framkvæmdastjóri frá 1971 til 1989. Össur nam sto›tækjafræ›i í Svífljó› og hlaut löggildingu í
sto›tækjafræ›i frá The Swedish Board of Certification for Prosthetics and Orthotics ári› 1971. Össur
er svili Gunnars Stefánssonar.

EIGN Í ÖSSURI 59.531.846 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 150.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

BENGT KJELL (16/9/1954) hefur átt sæti í stjórn sí›an í febrúar 2003. Bengt Kjell er framkvæmdastjóri hjá
Industrivärden AB í Svífljó›. Á›ur starfa›i Bengt hjá rá›gjafafyrirtækinu Navet AB og var einn eigenda
fless. Hann starfa›i einnig hjá K.G. Knutson AB sem fjármálastjóri og framkvæmdastjóri. Bengt Kjell
er stjórnarforma›ur Pandox AB og Kungsleden AB og á sæti í stjórn Munters AB.  Bengt er me› MBA-
grá›u frá Stockholm School of Economics.

EIGN Í ÖSSURI 0 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 0 HLUTIR

JÓN SIGUR‹SSON (29/6/1956) hefur veri› forstjóri Össurar hf. sí›an 1996.
Hann starfa›i á›ur sem vi›skiptafulltrúi Útflutningsrá›s Íslands í New
York á árunum 1992 til 1996. Jón var fjármálastjóri hjá Álafossi hf. frá
1989 til 1992, hjá Eimskipum hf. frá 1986 til 1989, me›al annars sem
forstö›uma›ur utanlandsdeildar, og starfa›i í flróunardeild hjá Bang &
Olufsen AS í Danmörku á tímabilinu 1982 til 1984. Hann er stjórnarma›ur
í Alcan á Íslandi, Samherja og Háskólanum í Reykjavík. Jón er me› B.S.-
grá›u í rekstrartæknifræ›i frá Tækniskólanum í Ó›insvéum í Danmörku
og meistaragrá›u í vi›skiptafræ›um frá The United States International
University í San Diego í Bandaríkjunum.

EIGN Í ÖSSURI 5.882.368 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 2.000.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

FRAMLEI‹SLUSVI‹
EGILL JÓNSSON (13/5/1957) framkvæmdastjóri framlei›slusvi›s, hefur starfa› hjá
fyrirtækinu frá árinu 1996. Hann hefur veri› stjórnandi framlei›sludeildar frá
fleim tíma. Egill var á›ur sta›arverkfræ›ingur vi› Nesjavallavirkjun og verkefnastjóri
hjá Verkfræ›istofu Gu›mundar og Kristjáns, VGK hf (1985–1996). Egill er me›
meistaragrá›u í vélaverkfræ›i frá Technical University í Kaupmannahöfn, DTU
(1984).

EIGN Í ÖSSURI 16.208 HLUTIR •  KAUPRÉTTUR 0 HLUTIR

FJÁRMÁLASVI‹
HJÖRLEIFUR PÁLSSON (28/11/1963) framkvæmdastjóri fjármálasvi›s hefur starfa› hjá
fyrirtækinu sí›an 2001. Hjörleifur starfa›i á›ur hjá Deloitte & Touche á Íslandi
og var einn af eigendum fless. Hjörleifur er vi›skiptafræ›ingur frá Háskóla Íslands
1988 og löggiltur endursko›andi frá 1989.

EIGN Í ÖSSURI 0 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 1.000.000 HLUTIR Á GENGINU 46

SÖLU- OG MARKA‹SSVI‹
ÁRNI ALVAR ARASON (2/7/1964) er framkvæmdastjóri sölu- og marka›ssvi›s. Árni
hefur starfa› hjá fyrirtækinu sí›an 1996. Hann var forstö›uma›ur
vi›skiptaflróunarsvi›s frá 2001 til 2003. Fjármálastjóri frá 1999 til 2001,
marka›sstjóri frá 1997 til 1999 og vörustjóri frá 1996 til 1997.  Frá 1994 til 1996
var hann marka›sstjóri hjá Foldu hf. og sölu- og dreifingarstjóri hjá Christoph
Fritzsch GmbH í fi‡skalandi frá 1992 til 1994. Árni er me› meistaragrá›u í
rekstrarhagfræ›i frá háskólanum í Trier í fi‡skalandi.

EIGN Í ÖSSURI 1.506.287 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 250.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

RANNSÓKNAR- OG fiRÓUNARSVI‹
HILMAR BRAGI JANUSSON (31/8/1961) er framkvæmdastjóri rannsóknar- og flróunarsvi›s.
Hilmar hefur starfa› hjá fyrirtækinu sí›an 1993 sem yfirma›ur rannsókna og
flróunar. Hann stunda›i rannsóknir hjá I›ntæknistofnun frá 1987 til 1988. Hilmar
á sæti í stjórn Stjörnuodda hf. og í stjórn Vísindasjó›s hjá Rannsóknarrá›i Íslands.
Hilmar er me› B.Sc.-grá›u í efnafræ›i frá Háskóla Íslands og doktorsgrá›u í
efnavísindum og verkfræ›i frá Leeds University í Englandi.

EIGN Í ÖSSURI 969.456 HLUTIR • KAUPRÉTTUR 250.000 HLUTIR Á GENGINU 73,7

St jórn Össurar hf .  sk ipa s jö menn sem kosnir  eru af
hluthöfum á a›alfundi fé lagsins. Starfsemi Össurar er
skipt í f jögur svi› og skipa fleir sem veita fleim forstö›u
framkvæmdast jórn auk forst jóra.

STJÓRN FORSTJÓRI SVI‹

S T J Ó R N  O G  F R A M K V Æ M D A ST J Ó R N



ÖSSUR HF.
Grjótháls 5, 110 Reykjavík, Ísland
Sími + 354 515 1300, Fax + 354 515 1366

Höfu›stö›var, rannsóknir, flróun,
sto›tækjaverkstæ›i og framlei›sla

ÖSSUR NORTH AMERICA INC.
27412 Aliso Viejo Parkway, Aliso Viejo CA 92656, USA
Sími +  949 362 3883, Fax +  949 362 3888

Sala, marka›ssetning, dreifing og fljónusta

ÖSSUR EUROPE B.V.
Ekkersrijt 4112–4114
5690 AC Son en Breugel, The Netherlands
Sími + 31 499 462840, Fax + 31 499 462841

Sala, marka›ssetning, dreifing og fljónusta

ÖSSUR NORDIC AB.
Box 67, S-751 03 Uppsala, Sweden
Sími + 46 1815 2115, Fax + 46 1813 0609

Sala, marka›ssetning, dreifing og fljónusta

ÖSSUR GENERATION II USA, INC.
11818 North Creek Parkway N., Suite 102
Bothell, Washington  98011, USA
Sími (425) 486-9057, (800) 462-7252
Fax (425) 485-9587

Framlei›sla, flróun, sala, dreifing og fljónusta

ÖSSUR GENERATION II ORTHOTICS, INC.
12111 Jacobson Way
Richmond, B. C.  V6W 1L5, CANADA
Sími (604) 241-8152, (800) 663-5982
Fax (604) 241-8153

Framlei›sla, sala, dreifing og fljónusta

Árssk‡rsla 2004
Umsjón: Fjármálasvi› Össurar hf.
Hönnun og umbrot:                      – augl‡singastofa
Prentun: Oddi hf
Ljósmyndir: Grímur Bjarnason o.fl.


