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N Ý I R  Á F A N G A R

Á liðnu ári haslaði Össur sér völl á nýjum sviðum og vöru-

framboð okkar og tækniþekking náðu nýjum hæðum. 

Kannanir á öllum helstu markaðssvæðum Össurar 

staðfesta vaxandi eftirspurn eftir öllum gerðum stoð- og 

stuðningstækja. Spáð er aukinni tíðni þeirra sjúkdóma 

sem valda þörfinni fyrir stoð- og stuðningstæki og því 

eru tækniþekking og hraðar framfarir lykilatri›i í starf-

semi Össurar. 

Ákveðin vandræði sem stafa af efnahagsástandinu 

í Bandaríkjunum eru enn á markaðinum og ef litið 

er til heimsins alls hafa almennar aðhaldsaðgerðir 

í heilbrigðismálum víða komið niður á vexti okkar. Í 

niðurskurðarviðleitni heilbrigðisyfirvalda, sem beinist 

ekki síst að innkaupum, hefur stundum farist fyrir að 

reikna inn í dæmið heildarkostnað samfélagsins af 

skertri hreyfigetu fleirra sem flurfa á sto›tækjum a› 

halda. Á okkur, sem vinnum í þessari atvinnugrein,  

hvílir sú skylda að leiðrétta þessa yfirsjón og koma 

til skila upplýsingum um raunverulegan kostnaðar-

ávinning af vörum okkar.

ÁFRAMHALDANDI SÓKN
Össur vinnur stöðugt að því að hagnýta samlegðar- 

áhrif viðskiptastefnu fyrirtækisins. Tækniþekking okkar 

á sviði koltrefjasmíði hefur opnað okkur nýjar leiðir á 

stuðningstækjasviðinu, og sérþekking okkar á silíkon-

efnum kemur nú fram á sviði sáraumbúða á þessu ári. 

Gentleheal-vörur okkar, sem notaðar eru til meðhöndl-

unar á þrálátum sárum, byggjast á þekkingu okkar á 

vinnslu þessa einstaka efnis, sem hefur þann eigin-

leika að festast ekki í opnum sárum og gerir skiptingu á 

sáraumbú›um au›veldari og sársaukaminni.

  

Meðal nýjunga á árinu 2003 var Junior Solution-línan, 

sem er fyrsta heildarlausnin á sviði gervifóta sem  

ætluð er fyrir börn. Þá má nefna nýjar Flex-Foot-vörur, 

endurbætur á Total Knee-vörulínunni og Elation, nýjan 

fót með stillanlegum hæl; allar þessar vörur hafa hlotið 

afar góðar móttökur. Í júlímánuði síðastliðnum festi  

Össur kaup á sænska fyrirtækinu Linea, sem þýðir að 

við getum nú boðið upp á útlitslausnir fyrir gervihendur 

í heimsklassa. 

Ein af lykilvörum okkar á árinu 2004 verður ICEROSS 

Seal-In-hulsan. Þessi nýjung úr Iceross-línunni markar 

tímamót í framleiðslu festingarkerfa fyrir gervilimi og er 

vísbending um það sem koma skal í nýrri einkaleyfis-

bundinni tækni Össurar.

HUGAÐ AÐ FJÁRFESTINGUM
Aukin fjárfesting Össurar í rannsóknar- og þróunarstarfi 

á síðasta ári færir vöruframboð Össurar upp á nýtt 

tæknistig. Þessi aukning í rannsóknum og þróun er 

grunnurinn að ávinningi framtíðarinnar, sem m.a. mun 

felast í þróun rafrænna hnjáliða, í nýjum lífverkfræði- 

legum lausnum og ýmiss konar vélvæðingu gervilima.

Við gætum líka vel að því að vernda þær fjárfestingar 

sem við eigum fyrir. Nýir stjórnendur hafa tekið við 

hjá Össur North America til að bregðast við hægum 

vexti fyrirtækisins í þeim heimshluta. fieim er ætlað að  

tryggja hámarksaðgengi viðskiptavina að vöruframbo›i  

okkar og skipuleggja nýjar sóknar- og varnaraðgerðir vi›  

breyttar samkeppnisaðstæður. 

Samkomulag sem náðist á síðasta ári í máli sem 

höfðað var vegna alvarlegra brota á einkaleyfum okkar í  

Bandaríkjunum sendi skýr skilaboð inn í atvinnugrein 

okkar og reisti varnargarð kringum hugverk okkar.  

Össur var í árslok 2003 með 58 bandarískar umsóknir 

um einkaleyfi sem bíða afgreiðslu og einkaleyfabundin 

tækni á eftir að vega þungt í tekjuöflun fyrirtækisins í 

framtíðinni. 

Við erum afar stolt af því að hafa hlotið, annað árið í röð, 

norræn verðlaun fyrir góða upplýsingagjöf og samskipti 

við fjárfesta. Það er mikill heiður að vera skipað á bekk 

með bestu fyrirtækjum á þessu sviði og við lítum ekki á 

það sem lokaáfanga, heldur erum við ákveðin í að halda 

áfram að efla tengsl okkar við fjárfesta.

Framtíðarverkefni Össurar voru í brennidepli á 
síðasta ári. Áfangar unnust í vöruþróun og rann- 
sóknum og fyrirtækið sótti á ný og spennandi 
mið. Við hleyptum af stokkunum eigin stuðnings- 
tækjaframleiðslu í september og um leið festum 
við kaup á fyrirtækinu Generation II Group, sem 
sérhæfir sig í framleiðslu hnjáspelkna. Með kaup-
unum tryggðum við okkur bæði nýtt vöruúrval fyrir 
viðskiptavini okkar og öflugt markaðssetningarkerfi 
í Norður-Ameríku.
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AÐ SKILA ÁRANGRI
Á nýliðnu ári kusum við að fjárfesta í framtíð Öss-

urar og hefur mikill hluti vaxtar fyrirtækisins verið ytri  

vöxtur. Nýir sprotar í viðskiptum okkar færa fyrirtækinu 

augljóslega aukinn styrk og aukið virði og á árinu 2004 

munum við byrja að sjá ávöxtinn af útrás okkar.

Á síðasta ári náði ég því persónulega markmiði að 

klífa tind Kilimanjaros í Afríku og reyndist það bæði 

ögrandi og gefandi viðfangsefni. Á þessu ári munum 

við hjá Össuri klífa skýrt markaðan vaxtarstíg. Þegar þið  

flettið þessari ársskýrslu er það von mín að þið sjáið fyrir  

ykkur hæðarbrúnirnar sem við höfum þegar náð og 

greinið framundan tindana sem í vændum eru.

Jón Sigur›sson
forstjóri
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H L U T V E R K

GÆÐASTEFNA
Við sjáum viðskiptavinum fyrir þjónustu og 

vörum sem taka væntingum þeirra fram. Við 

leggjum áherslu á stöðugar umbætur, við 

vöktum þarfir og svörum þeim og förum í 

einu og öllu að lögum og reglum.

GILDI / VIÐSKIPTAVINIR
Viðskiptavinirnir eru ávallt í fyrirrúmi, allt sem 

við gerum miðar að þörfum viðskiptavina 

okkar. 

GÆÐI
Við ætlum okkur a› halda áfram að vera 

leiðandi fyrirtæki á okkar sviði og fara fram 

úr væntingum viðskiptavina með gæðum 

þeirrar vöru og þjónustu sem við bjóðum.

NÝSKÖPUN
Með því að einbeita okkur að rannsóknum 

og þróun, beita skilvirkum söluaðferðum, 

styðja við fólkið sem við þjónum og gegna 

forystuhlutverki í okkar fagi skuldbindum við 

okkur til stöðugra framfara.  

METNAÐUR
Við sýnum metnað í verki. Metnaður ein-

kennir allt sem við gerum og við sækjumst 

eftir samstarfi við önnur metnaðarfull fyrir-

tæki og einstaklinga.

HAGNAÐUR
Við leggjum áherslu á hagkvæman rekstur, 

án þess að minnka þjónustu og vörugæði, 

til þess að tryggja hagsmuni viðskiptavina 

okkar og hluthafa. 

VIRÐING
Sérhver einstaklingur nýtur virðingar okkar.  

Við leggjum okkur fram um að s‡na hverjum 

sem í hlut á velvild, skilning og jafnræði. Við 

tryggjum að hjá okkur séu lög og reglur í 

hávegum höfð.  

SAMVINNA
Við teljum að samstarf og gagnkvæmur 

stuðningur meðal einstaklinga, deilda og 

samtaka komi öllum að gagni og stuðli að 

aukinni sköpunargáfu og hæfni til þess að 

ná sameiginlegum markmiðum.

Össur er alþjóðlegt fyrirtæki á heilbrig›issvi›i með sterkar  
rætur í stoðtækjamarkaðinum. Á þeim sviðum sem við störfum á 
leggjum við áherslu á að vera fremsta uppspretta nýsköpunar á 
vörum og þjónustu sem gerir fólki kleift að njóta sín til fulls.
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M A R K M I ‹

Það er grundvallaratriði hjá fyrirtæki sem ætlar 
að ná árangri a› fla› setji sér skýr markmið. 

Hjá Össuri eru sett metnaðarfull markmið sem 
eru ætíð höfð að leiðarljósi í starfseminni. Um árabil 

hefur hvert svið sett sér markmið og er það orðið hluti 
af starfi sviðsins. Reglulega eru markmiðin yfirfarin og 

skoðað hverju þarf að breyta til að hægt sé að ná þeim. 
Aðferðafræði samhæfðs árangursmats (e. balanced score-

card) er notuð við markmiðasetningu fyrirtækisins.

FJÁRHAGSLEG MARKMIÐ 
A› skapa verðmæti fyrir hluthafa – auka hagnað á hlut 

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

fram hagnaði fyrir hluthafa sína sem nægir til að tryggja 

stöðugan vöxt og aukið verðmæti hlutafjár.

A› auka sölu félagsins í 180 milljónir Bandaríkjadala 

fyrir árslok 2006. Í ljósi mikillar framlegðar mun Össur 

leggja áherslu á öfluga vaxtarstefnu með því að byggja á 

núverandi sölu- og markaðskerfi fyrirtækisins til þess að 

sækja inn á nýja markaði og afla nýrra viðskiptavina.

A› tryggja arðsemi í rekstri með 20% EBITDA-

hlutfalli. Mikilvægur liður í vaxtarstefnu okkar er að 

stækka jafnframt því að skila ágóða og tryggja hreinan 

rekstrarafgang sem nægir til þess að stuðla að stöðugri 

aukningu hreinna tekna og þar með hagnaðar á hlut.

BARNALÍNA ÖSSURAR
Í nóvember 2003 kynnti Össur heildstæða barnalínu, Össur Junior Solution. Þessi 

vörulína samanstendur af koltrefjaökkla, hnjálið, silíkonhulsu og tengistykkjum. 

Þetta er í fyrsta skipti sem vörulína fyrir börn er hönnuð með hliðsjón af bæ›i 

virkni og útliti. 

Tæknin í vörunum mun auka hreyfifærni barna strax frá 5 ára aldri og minnka 

áreynslu á líkama þeirra við íþróttaiðkun og auka getu þeirra í virkum leik með 

jafnöldrum. Það er mjög mikilvægt að börn sem þurfa á stoðtækjum að halda 

fái réttar lausnir sem fyrst flví fla› gerir að verkum að þau ná betri stjórn á 

líkamanum og beita honum rétt sem hefur mikla þýðingu fyrir líkamsbyggingu,  

svo sem bak og beinabyggingu alla.

Við undirbúning og þróunarvinnu á barnalínunni vann þróunarsvið Össurar náið 

með stoðtækjafræðingum sem sérhæfa sig í að vinna með börnum og einnig 

með fjórum börnum á aldrinum 7–10 ára. 

Þessi hópur barna og stoðtækjafræðinga kom inn í þróunarferlið með þeim 

hætti að hönnunarforsendur voru ákvarðaðar með hliðsjón af þörfum barnanna. 

Þau tóku þátt í að prófa mismunandi lausnir og létu í ljós álit sitt í vi›urvist 

sérfræðinga Össurar og stoðtækjafræðinga.
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M A R K A ‹ U R I N N

Í atvinnugrein þar sem breytingar eru örar og nýsköpun og 

tækniþróun eru lykillinn að velgengni hefur Össuri tekist 

að halda stöðu sinni sem leiðandi fyrirtæki. Í samræmi 

við vandlega undirbúna langtímaáætlun haslaði Öss- 

ur sér völl á stuðningstækjamarkaðinum á árinu 2003 

með því að hleypa af stokkunum nýrri vörulínu og með því 

að festa kaup á fyrirtækinu Generation II Group, sem er 

þekkt fyrirtæki á sviði stuðningstækja. 

Sem fyrr er krafa notenda aukinn hreyfanleiki, sjálfstæði 

og þægindi. En á sama tíma standa stjórnendur á sviði 

heilbrigðismála frammi fyrir fjárhagslegum þrengingum, 

niðurskurði og forgangskrafa þeirra mi›ar a› hagkvæmum 

lausnum og lægri kostna›i. fietta eru hagkvæmari lausnir, 

en endurspeglast samt sem á›ur ekki í lágu ver›i og  

minni gæ›um. Við þetta bætist síðan reglugerðarum-

hverfið, því stoðtæki og stuðningstæki falla undir fjölmörg 

lög og flóknar reglugerðir sem gilda um heilbrigðismál.

Til að takast á við þessi viðfangsefni hefur Össur farið þá 

leið að standa fremst í fjárfestingum í rannsóknum og 

þróun, setja á markað nýjar og eftirsóknarverðar vörur og 

bjóða viðskiptavinum betri þjónustu og þjálfun.   

STOÐTÆKI
Æðasjúkdómar og sykursýki eru helstu orsakir af-

limunar í Vestur-Evrópu og Nor›ur-Ameríku. Forvarnir 

í tengslum við þessa sjúkdóma munu eflaust leiða til 

þess að hlutfall aflima›ra lækkar, en á móti kemur sífelld 

fjölgun í eldri aldurshópum iðnvæddra þjóða en líkur 

á þessum sjúkdómum aukast með aldrinum. Meðal  

annarra orsaka aflimunar eru beinkrabbi og slys. Hlutfall 

tilvika af völdum slysa er töluvert hærra í þróunarlöndum.  

Áætlanir benda til þess að í yfir 80% tilvika aflimunar sé 

um fót að ræða og að flestir sem missa útlim séu eldri 

50 ára.

Ríkjandi lifnaðarhættir og breytingar á aldursdreifingu 

í hinum vestræna heimi, þ.e. vaxandi fjöldi fólks á  

aldrinum 65 ára eða eldri, leiða óhjákvæmilega til 

töluvert aukinnar tíðni æðasjúkdóma og aflimana 

af þeim sökum. Aukinni eftirspurn fylgir líka 

krafa um meiri hreyfanleika, aukið sjálfstæði og 

þægindi fyrir þá sem nota stoðtæki, og leiðir það til 

starfsumhverfis sem einkennist af stöðugum endur- 

bótum og nýjungum á markaðinum.

STUÐNINGSTÆKI
Stuðningstækjaiðnaðurinn fæst við lausnir á afar fjöl-

breyttu sviði og má þar m.a. nefna græðlinga til endur-

uppbyggingar og skorðunarbúnað fyrir beinbrot, vörur 

til mjúkvefjaviðgerða og spelkur og stuðningstæki fyrir 

ökkla, hné, hrygg og efri útlimi í enduruppbyggingar- 

og endurhæfingarskyni. Þessar vörur eru notaðar til 

þess að bregðast við vansköpun, slitgigt og sködduðum 

liðböndum, oft vegna veikinda sem tengjast aldri eða 

lífsstíl, en einnig vegna íþróttameiðsla.

Ólíkt stoðtækjamarkaðinum, sem snýst að mestu 

um vörur sem seldar eru samkvæmt ávísun lækna,  

skiptist stuðningstækjamarkaðurinn í tvo hluta,  

annars vegar vörur sem seldar eru samkvæmt  

ávísun lækna, en hins vegar vörur sem seldar eru á al- 

mennum markaði. Á sviði stoðtækja eru þjónustu-

miðstöðvar eða stofur sem þjóna viðskiptavinum sem 

þurfa á gervilimum að halda. Í stu›ningstækjageiranum 

eru fljónustua›ilarnir fjölbreyttari en í sto›tækjageiranum. 

Stærstu fljónustua›ilarnir eru enn sto›tækjaverkstæ›i, 

en talsvert stór hluti marka›arins er fljónusta›ur af  

læknum, sjúkrafljálfurum og ö›rum  sérfræ›ingum í 

faginu. Í markaðssetningunni á stuðningsvörum ætlar 

Össur áfram að beina athyglinni að þessum viðskiptavi-

nahópi, þ.e. stofum sem starfa á sviði stoð- og stuðning-

stækja, og bjóða þessum viðskiptavinum breiðara úrval 

af vörum. Á sama tíma mun Össur beina athygli sinni a› 

brei›ari hópi faga›ila.

Framleiðslugeiri markaðarins fyrir ávísaðar stuðnings- 

vörur er metinn á 1–1,3 milljarða Bandaríkjadala. Ástæð-

urnar fyrir markaðsvextinum eru aukinn fjöldi aldra›ra í 

i›nvæddum samfélögum, ný tækni, nýjar og markaðs-

sæknari vörur, aukin þekking notenda á leiðum til betri  

heilsu, svo og fleiri markhópar á sviði heilsuvarnings og  

vöxturinn í meðferð á íþróttameiðslum.

SAMKEPPNIN
Samkeppnin á stoð- og stuðningstækjamarkaðinum, 

eins og á öðrum sviðum heilbrigðismarkaðarins, ein-

kennist af þróun í átt til samþjöppunar, stöðugrar ný-

sköpunar og örrar tækniþróunar.

ORSAKIR AFLIMUNAR Í VESTUR-EVRÓPU OG NORÐUR-AMERÍKU

Krabbamein 20%
Sykursýki 34%

Slys 6%
Æðasjúkdómar 40%
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Samkeppni á markaðinum beinist að þáttum á borð við 

þjónustubreidd og viðleitni til þess að auka þekkingu 

viðskiptavina, auk hönnunar og vörugæða.

VIÐSKIPTAfiRÓUN OG VÖXTUR
Í stefnu Össurar, sem mi›ar að flví a› ryðja braut-

ina fyrir framfarir á því sviði sem fyrirtækið starfar 

á, er gert ráð fyrir áframhaldandi leit að nýjum við- 

skiptatækifærum til að tryggja vöxt. Össur fetar sig inn á  

nýjar brautir með því að beita á nýjan hátt þeirri  

tækniþekkingu sem fyrirtækið býr yfir, sérþekk- 

ingu á efnatækni og efnablöndum, ásamt reynslu af 

markaðs- og sölumálum. Á árinu 2003 haslaði Össur 

sér völl á stuðningstækjamarkaðinum og nýtti m.a. til 

þess þekkingu sína á koltrefjatækni. Á árinu 2004  

hyggst Össur halda áfram að n‡ta þekkingu sína á  

notkunarmöguleikum silíkons með því að hleypa af  

stokkunum nýrri vörulínu flróa›ra sáraumbúða og hasla 

sér þannig völl á lyfja- og lækningatækjamarkaðinum.

Stuðningstækjamarkaður

Stoðtækjamarkaður

VAXTARLEIÐIR Á KOMANDI ÁRUM

 Silíkon
Rafeindastýritækni 

Koltrefjatækni
Nákvæmnissmíði

ÁR0          1           2          3           4           5           6           7           8           9           10

Aðgangur að markaði

Vöxtur í stoðtækjum

SKIPTING STU‹NINGSTÆKJAMARKA‹ARINS

30%
Verkstæ›i

30%
Apótek

40%

Læknar og 
sjúkrafljálfarar 

á spítölum

STÆRSTU SAMKEPPNISAÐILAR

STO‹TÆKI

Otto Bock
Bauerfeind
Medi
Ohio Willow Wood
Fillauer

STU‹NINGSTÆKI

Otto Bock
Bauerfeind
Medi
Bledsoe Brace Systems
BBI
Breg
Dj Ortho
Townsand
Becker Orthopedic

Efna- og vinnslutækni
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E I N K A L E Y F A S A F N  Ö S S U R A R Hjá Össuri hefur ætíð verið litið á rannsóknar- og þróunarstarf sem 

lykilinn að framtíðarvelgengni fyrirtækisins og því verður hvergi 

slakað á í viðleitninni til að halda forskotinu á þeim vettvangi. Mark-

mi› fyrirtækisins er a› fjárfesting í rannsóknum og þróun ver›i að 

jafnaði um 6–8%.

Jafnframt því a› halda hlífiskildi yfir þróun á n‡jum vörum með 

umsóknum um einkaleyfi, er fyrirtækið staðráðið í að verja með 

öllum ráðum núverandi einkaleyfasafn sitt gegn eftirlíkingum 

á markaðinum sem verða sífellt meira áberandi frá ári til árs. Í 

mars 2003 höfðaði Össur mál gegn Freedom Innovations Inc. 

fyrir brot á einkaleyfa- og samningsrétti, en yfirmenn þess fyrir- 

tækis eru fyrrum undirverktakar og samstarfsaðilar Össurar. Tilefni 

málshöfðunarinnar var að Freedom Innovations hafði sett á markað 

vörur sem að mati Össurar voru eftirlíkingar af þremur vörum úr 

Flex-Foot-línu fyrirtækisins sem er varin me› einkaleyfum. Hinn 

8. desember 2003 náðist dómsátt milli Össurar og Freedom Inno- 

vations, og var máli› látið niður falla. Báðir aðilar lýstu ánægju með  

sáttina, sem meðal annars felur í sér ákvæði um framleiðsluleyfi.

Fjöldi einkaleyfa í safni Össurar er árei›anlegur mælikvar›i 
á fjárfestingar fyrirtækisins í rannsóknum og flróun. Í árslok 
2003 voru vörur Össurar vernda›ar af 79 bandarískum einka-
leyfum auk fjölmargra alfljó›legra einkaleyfa. Meðallíftími 
einkaleyfa hjá Össuri er um 10,7 ár. Stöðugt er unnið að því að 
endurnýja einkaleyfasafnið eftir því sem nýjar vörur verða til. 
Hugverkaþátturinn er óaðskiljanlegur liður í heildarviðskipta-
áætlun fyrirtækisins. Stefna fyrirtækisins varðandi umsóknar- 
og skráningarferli einkaleyfa er mótuð samhliða þróun á n‡jum 
vörum og tryggir það aukna skilvirkni í öllu starfi fyrirtækisins á 
sviði hugverkamála. Á síðasta ári voru 35 einkaleyfisumsóknir 
tengdar nýjum vörum lagðar inn í Bandaríkjunum, en í árslok 
bi›u samtals 58 einkaleyfisumsóknir afgrei›slu flar í landi.

RHEO KNEE
RAFEINDASTÝRT GERVIHNÉ

RHEO KNEE er rafeindastýrt gervihné með 

gervigreind. Unnið hefur verið að þróun 

og prófunum á hnénu síðastliðin þrjú ár af 

hópi verkfræðinga hjá Össuri í samvinnu 

við Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) í Boston í Bandaríkjunum.

Hnéð notar nýja rafafls- og vökvaflæðitækni 

(magnetorheological fluid) til að laga hreyf-

ingu að gönguhraða notanda, sem er ný 

hönnun frá grunni.  

Þegar Rheo-hnéð er notað með Flex-Foot-

ökkla frá Össuri veitir það notendum aukið 

öryggi, orkunýting ver›ur betri og göngulag 

ver›ur fjaðurmagnað og eðlilegt.

RHEO KNEE verður markaðssett 

á fyrsta ársfjórðungi 2004.
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EINKALEYFASAFN ÖSSURAR EFTIR VÖRUFLOKKUM

39 – Fætur og höggdemparar

8 – Hné

4 – Vélar og raftæki

7 – Stu›ningstæki

5 – Tengihulsur

5 – Har›ar hulsur

11 – Lásar

Það er metnaður okkar hjá Össuri að gera fólki  
lífið auðveldara og ánægjulegra. Við leitum stöðugt 
leiða til að þróa nýjar vörur sem hjálpa fólki og 
þegar það tekst hefur starf okkar borið ávöxt.



10

stjórn sitja fjórir framkvæmdastjórar auk forstjóra, en 

voru sjö. Áður sátu framkvæmdastjórar söluskrifstofa 

félagsins í framkvæmdastjórn, en heyra nú undir sölu- 

og markaðssvið. Viðskiptaþróunarsvið er ekki lengur 

séreining, heldur heyra verkefni þess undir rannsóknar- 

og þróunarsvið annars vegar og sölu- og markaðssvið 

hins vegar. Tæknisviði var skipt upp í tvær einingar, 

rannsóknar- og þróunarsvið og framleiðslusvið.  

Í nóvember voru gerðar breytingar á framkvæmdastjórn 

Össur North America, Inc. Breytingarnar voru gerðar 

til að ná fram nýjum áherslum í sölu- og markaðsstarfi 

á Norður-Ameríkumarkaði, sem er stærsti markaður 

samstæðunnar. Framkvæmdastjóra og þremur lykil-

starfsmönnum í sölu- og markaðsmálum var sagt upp 

störfum og er núverandi framkvæmdastjóri Össur North 

America Eyþór Bender, áður framkvæmdastjóri sölu- og 

markaðssviðs.

Sala Össurar á árinu nam 94,5 milljónum Bandaríkja-

dala og óx um 16%. Þessi vöxtur skýrist að mestu leyti 

af ytri vexti. Það sem einkennir árið 2003 í starfsemi 

félagsins er endurskipulagning í kjölfar kaupa félagsins 

á Generation II og miklar áherslubreytingar á Ameríku-

markaði.

Á árinu keypti Össur fyrirtækin Linea Orthopedic A.B. 

og Generation II Group, auk þess sem gerður var 

samstarfssamningur við kanadíska fyrirtæki› Victhom  

Human Bionics Inc. Í kjölfar kaupa Össurar á þessum 

félögum breyttist Össur úr stoðtækjafyrirtæki í stoð- og 

stuðningstækjafyrirtæki. Áður en þessar breytingar áttu 

sér stað voru viðskiptavinir Össurar að mestu stoðtækja-

fræðingar og mun Össur halda áfram að leggja áherslu 

á þann hluta markaðarins. Í kjölfar kaupa félagsins á 

Generation II hafa læknar og heilbrigðisstofnanir bæst 

í hópinn.  

Á síðari hluta ársins voru gerðar breytingar á fram- 

kvæmdastjórn og skipuriti félagsins. Í framkvæmda-

FJÁRMÁLASVIÐ
Á árinu var unnið að því að aðlaga uppgjör félags-

samstæðunnar að kröfum alþjóðlegra reikningsskila-

staðla (International Financial Reporting Standards).

Níu mánaða uppgjör Össurar var fyrsta uppgjör 

samstæðunnar sem staðfest var að uppfyllti ákvæði 

staðlanna. Verkefnið var mikilvægur áfangi fyrir fjárfesta, 

lánardrottna og aðra fjárhagslega hagsmunaaðila því 

reikningsskilin eru nú gerð eftir gæðavottaðri aðferð 

sem er þekkt og viðurkennd alþjóðlega. Verkefnið var 

líka kærkomið tækifæri fyrir fjármáladeildir einstakra 

fyrirtækja innan samstæðunnar til að samræma verklag. 

Össur var fyrst fyrirtækja á Íslandi til að gera uppgjör 

í samræmi við staðlana en samkvæmt tilskipun frá 

Evrópusambandinu ber félögum skráðum í kauphöll 

að gera uppgjör eftir stöðlunum frá og með ársbyrjun 

2005.

Á síðari hluta ársins var innra net Össurar opnað en því 

er ætlað að veita starfsfólki aðgang að upplýsingum um 

starfsemi fyrirtækisins og innviði. Markmið innra netsins 

er einnig að gefa starfsfólki færi á að fylgjast betur með 

öðrum starfsstöðvum samstæðunnar og stuðla að virkari 

tengslum milli starfsmanna.

Eins og undanfarin ár var mikil áhersla lögð á góð 

samskipti við fjárfesta og hlaut Össur, annað árið í röð, 

ver›laun Investor Relation Magazine en flau eru veitt 

fyrir góða upplýsingagjöf og samskipti við fjárfesta.

Vel heppnuð fjármögnun á kaupunum á Generation II 

var eitt af því sem bar hæst í starfsemi fjármálasviðs á 

síðasta ári. Skýr vaxtarstefna gaf ráðrúm til að undirbúa 

fjárfestingar með því að byggja upp fjárhagslegan 

S T A R F S E M I N  Á R I ‹  2 0 0 3

STO‹- OG STU‹NINGSTÆKJAI‹NA‹URINN

Læknar
Sjúkrafljálfarar

Spítalar
Apótek

Marka›ur

Verkstæ›i

Stjórn

Framkvæmdastjóri
framleiðslusviðs

Framkvæmdastjóri
rannsóknar- og þróunarsviðs

Framkvæmdastjóri
sölu- og markaðssviðs

Framkvæmdastjóri   
fjármálasviðs

Forstjóri

Stu›ningstæki

100%

30%

70%

Framlei›andi
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Frumkvöðlahugsun er grundvallarþáttur í 
fyrirtækjamenningu Össurar. Við leitumst 
sífellt við að yfirstíga hið ómögulega, finna 
nýjar og betri lausnir og nýta þekkingu okkar 
á sem hugvitssamlegastan hátt.



12

styrkleika samstæðunnar. Sá styrkleiki nýttist síðan 

til að ná fram hagstæðari langtímafjármögnun til 

kaupanna.  Fjármögnunin var vel tímasett sem skilaði 

sér í  hagkvæmum vaxta- og lánskjörum.

FRAMLEIÐSLUSVIÐ
Á árinu hefur verið lögð aukin áhersla á hag-

kvæmni og skilvirkni í framleiðslu á vörulínum  

Össurar. Vegna hagræðingar er markvisst unnið 

að því að fækka framleiðslueiningum í fyrirtækinu. 

Einnig er markvisst unnið að því að auka sveigjan-

leika og viðbragðsflýti í framleiðslunni og fram- 

leiðslustýring er nú beintengd sölukerfum fyrirtækis-

ins. Með þessum hætti hefur tekist að viðhalda háu  

þjónustustigi með um 99% afhendingaröryggi á vöru-

línum fyrirtækisins.  

Í upphafi árs 2002 var framleiðsla á koltrefjaökklum 

flutt frá Bandaríkjunum til Íslands. Með því að flytja 

þennan hluta framleiðslunnar, sem áður var í höndum 

undirverktaka, til Íslands hefur tekist að minnka 

áhættuþætti og bæta enn frekar þekkingu starfsmanna 

á þessu sviði. 

Þa› hefur sýnt sig að tekist hefur að auka fram-

leiðslugetu, sveigjanleika og viðbragðsflýti og nýta betur 

tækjabúnað. Aukin þekking starfsmanna hefur leitt til 

þess að vörulínur hafa verið endurhannaðar og fram-

leiðsluferli þannig verið einfölduð. Einnig var hafin fram-

leiðsla á nýjum koltrefjaspelkum í september.

Til að lækka framleiðslukostnað hefur starfsemi renni-

verkstæðis á Íslandi verið aukin jafnt og þétt. Lykillinn 

að árangri á þessu sviði er notkun öflugra og afkasta- 
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mikilla framleiðsluvéla af nýjustu gerð og hefur fyrirtækið 

nýverið fest kaup á tveimur slíkum vélum til viðbótar. 

Ýmis eftirvinnsla, svo sem rafbrynjun og nikkelhúðun, 

fer nú fram samhliða smíði íhluta á renniverkstæðinu.

Verið er að undirbúa framleiðslu á rafeindast‡r›a Rheo-

hnénu en ætlunin er að fla› ver›i sett á marka› snemma 

á árinu 2004. Tilraunaframleiðsla á sáraumbúðum 

er hafin og gæðakerfið hefur verið aðlagað ströngum 

kröfum sem gerðar eru til slíkrar framleiðslu.

Framleiðsla tengistykkja og íhluta hjá Össur Nordic var 

flutt til Íslands í byrjun árs og framleiðsla á útlitslausnum 

fyrir gervihendur sænska fyrirtækisins Linea var flutt til 

landsins í lok ársins. Tekið var upp nýtt strikamerkja-

kerfi, EAN 113, til að auka og auðvelda rekjanleika á 

framleiðsluvörum fyrirtækisins.

ALBION

Árið 2002 var unnið að því að flytja framlei›slu á Mauch-

hnénu til Albion í Michigan og fer því öll framleiðsla 

og samsetning á hnjáliðum fyrirtækisins fram flar. Á 

árinu 2003 var unnið að samræmingu á vinnuferlum 

og hagræðingu vegna þessa, sem skilaði sér í aukinni 

framleiðslugetu.

Á árinu lauk innleiðingu og undirbúningi á vinnu- 

ferlum samkvæmt gæðastaðlinum ISO 9001 og hlaut 

starfsstö›in í Albion vottun samkvæmt ISO 9001 á  

árinu 2003. 

SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐ
Talsverðar breytingar hafa átt sér stað á þessu sviði 

á árinu. Í september var sviðinu breytt úr vöru- og 

markaðssviði í sölu- og markaðssvið. Ákveðið var að 

færa allt markaðsstarf nær mörkuðunum og stýra 

markaðsstarfi frá hverri starfsstöð um sig. Á sama tíma 

var hluti af viðskiptaþróunarsviði sameina›ur sölu- og 

marka›ssvi›i. Söluskrifstofur samstæðunnar heyra nú 

undir sölu- og markaðssvið sem mun auka samstarf 

milli þeirra.

ÖSSUR NORTH AMERICA, INC.  

Á árinu nam sala Össur North America 52%  af heildar-

sölu samstæðunnar og er Norður-Ameríkumarkaður 

því enn stærsti markaður samstæðunnar. Á árinu  

2003 hafa markaðsaðstæður á Norður-Ameríkumark-

aði breyst töluvert með tilkomu aukinnar samkeppni 

sem skýrir að hluta til þann samdrátt í sölu sem orðið 

hefur. Til að bregðast við því voru gerðar breytingar á 

framkvæmdastjórn Össur North America í nóvember 

með það fyrir augum að ná fram nýjum áherslum í sölu- 

og markaðsstarfi.  

Í upphafi ársins var gerður samningur á milli Össur 

North America og Ríkisháskóla Kaliforníu (California 

State University, Dominguez Hills) um flutning náms-

brautar háskólans í stoð- og stuðningstækjafræðum til 

höfuðstöðva Össurar í Kaliforníu. Aðstaðan hjá Össuri 

gerir háskólanum kleift að bjóða nýja tilhögun B.Sc.- 

náms þar sem nemendur ljúka fyrst þriggja ára al- 

mennu námi og síðan lokaári með klínískri þjálfun á 

sviði stoðtækjafræði.  

Össur North America kynnti í upphafi árs nýjan sam-

starfsgrundvöll með stoðtækjaverkstæðum sem kall-

ast Össur Affiliated Facilities. Á árinu skráðu sig um 

700 stoðtækjaverkstæði í Össur Affiliated Facilities 

sem þar með er orðið stærsta net stoðtækjaverkstæða 

í Bandaríkjunum. Markmið Össurar með stofnun Öss-

ur Affiliated Facilities er að aðstoða viðskiptavini við 

markaðssetningu, m.a. til lækna og sjúkraþjálfara, og 

að viðhalda menntun og þjálfun stoðtækjafræðinga og 

kynna þeim nýjustu tækni hverju sinni. Í lok ársins voru 

gerðar breytingar í samræmi við óskir viðskiptavina sem 

fólu í sér meiri áherslu á kennslu og þjálfun og í kjölfarið 

var nafninu breytt í Össur Academy.

Starfsstö›in leggur mikla áherslu á að veita bestu  

fáanlegu þjónustu á sínu markaðssvæði og a› hafa  

sem stystan afhendingartíma á vörum fyrir- 

tækisins. Á svæðinu starfa 13 sölumenn ásamt 

hópi þjónustufulltrúa og tæknifólks. Össur 

North America leggur einnig mikinn metnað í  

kennslu og þjálfun í meðhöndlun á vörum fyrirtækisins 

með það að markmiði að hámarka notagildi þeirra.

GENERATION II, INC.

Í byrjun október keypti Össur hf. fyrirtækjasamstæðuna 

Generation II Group fyrir 31 milljón Bandaríkjadala, 

Á síðustu mánuðum ársins var lögð áhersla á að hraða 
samræmingu Generation II við samstæðu Össurar 
hf. til að ná fram samlegðaráhrifum. Ákveðið var að 
starfsstöðvar Generation II í  Vancouver og Seattle 
skyldu heyra undir Össur North America, Inc. í 
Kaliforníu. Markaðsstarfi í Norður-Ameríku verður 
stýrt frá Kaliforníu en allt þróunarstarf verður flutt frá 
Kanada og Kaliforníu til Seattle annars vegar og 
Reykjavíkur hins vegar. 
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en fyrirtækið er lei›andi á sviði þróunar og framleiðslu 

á hnjáspelkum í Norður-Ameríku. Generation II hefur 

sérhæft sig í þróun og framleiðslu á spelkum til nota 

vegna liðbandaáverka, slitgigtar og eftir skurðaðgerðir. 

Áhersla Generation II á rannsóknar- og þróunarstarf og  

hágæðavörur fyrirtækisins falla vel að starfsemi Össurar.

ÖSSUR EUROPE B.V.

Sala Össur Europe var 26% af heildarsölu samstæðu 

Össurar. Össur Europe hefur ná› góðum árangri 

en á árinu 2002 nam sala þess 21% af heildarsölu 

félagsins. Á árinu var haldi› áfram að breyta sölu- 

fyrirkomulagi og selja beint til stoðtækjaverkstæða. 

Þessi breyting hefur skilað miklum árangri og jókst  

salan í Suður-Evrópu um 50% á árinu.

Aukinn kraftur hefur verið lagður í að kynna starfsemi  

skrifstofunnar í Evrópu og byggja upp jákvæða ímynd 

gæða og góðrar þjónustu. Össur Europe leggur mikla 

áherslu á samskipti við viðskiptavini sína og hefur bo›i› 

helstu viðskiptavinum til Íslands til að kynnast betur  

stefnu og anda fyrirtækisins.  

Össur Europe hefur lagt mikla vinnu í að aðlagast  

endurgreiðslukerfinu í Evrópu, en þar þarf að 

bjóða upp á heildarlausn í fjórum mismunandi 

verðflokkum til að eiga möguleika á að ná til allra  

þeirra sem eru metnir í kerfinu. Árið 2003 var 

fyrsta árið sem Össur Europe náði þessu takmarki.  

Áhersla hefur verið lögð á að eiga góð samskipti við  

bæklunarsérfræðinga og aðra sem koma a› me›- 

ferð þeirra sem misst hafa útlim. Til að ná enn 

betri árangri á þessu sviði hefur Össur Europe 

sett upp kerfi sem kallast ERA-kerfið (Effect- 

ive Rehabilitation of Amputees), en það miðar að því 

að koma að endurhæfingu á fyrstu stigum. ERA-kerfi› 

tekur mi› af SMART-gæ›akerfinu en fla› er endurhæf-

ingarkerfi ætla› læknum og fleim sem koma a› endur-

hæfingu aflima›ra.

ÖSSUR NORDIC AB

Sala Össur Nordic á árinu nam um 15% af heildarsölu 

samstæðunnar.  Á árinu hefur mikil áhersla verið lögð 

á að innleiða nýjungar í vöruframboði samstæðunnar á 

markað Össur Nordic. Þetta eru Össur Cad Cam-lausnir, 

gervihandalína frá Linea, ný lína í ökklaspelkum og vörur 

Generation II.

Flutningi skrifstofunnar í Helsingborg til Uppsala er lokið 

og því er öll starfsemi Össur Nordic á einum stað í Upp-

sölum. Þjónustukönnun Gallup staðfestir að samræming 

á starfseminni í Uppsölum hefur tekist vel, en niðurstöður 

sýna að markaðurinn er mjög ánægður með Össur sem  

fljónustuaðila, me› þjónustuna og skjótan afgrei›slutíma.  

Unnið hefur verið að því að bæta markaðsefni fyrir 

nýjar vörur og aðlaga betur að aðstæðum og kröfum 

mismunandi landa á markaðssvæðinu. Á árinu fékk 

Össur Nordic gæðavottun samkvæmt stöðlunum ISO 

9001:2000 og ISO-EN 13485. 

INNANLANDSDEILD

Í september flutti starfsemi innanlandsdeildar Össurar í 

nýtt húsnæði, Orkuhúsið við Suðurlandsbraut. Orkuhúsið 

er ein af stærstu einkareknu læknastöðvum landsins og 

mun þessi tilhögun auka tækifæri innanlandsdeildarinnar í 

gegnum samstarf við bæklunarlækna og sjúkraþjálfara. 

Eyþór Bender, framkvæmdastjóri Össur North Amer-

ica, hefur starfað hjá Össuri hf. frá árinu 1995, m.a. 

sem framkvæmdastjóri hjá Össuri í Lúxemborg, og nú 

síðast sem framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs 

Össurar hf. Eyþór er með meistaragráðu í rekstrarhag-

fræði frá Háskólanum í Tübingen í Þýskalandi.

Ólafur Gylfason, framkvæmdastjóri Össur Europe 

B.V., hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 1997. Fyrst 

sem sölustjóri alþjóðamarkaða og síðar sölu- og 

markaðsstjóri. Ólafur hefur BS-gráðu í rekstrarfræði 

frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst og meistaragráðu í 

alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum í Álaborg.

Yvonne Meyer, framkvæmdastjóri Össur Nordic AB, 

hefur starfað í stoðtækjaiðnaðinum frá 1971. Hún 

var framkvæmdastjóri Pi Medical frá 1998 til ársins 

2000 þegar Össur keypti fyrirtækið. Yvonne hefur 

meistaragráðu í tungumálum, en hún hefur einnig 

stundað nám í hagfræði við Háskólann í Uppsölum.

EYfiÓR BENDER
ÖSSUR NORTH AMERICA INC.

ÓLAFUR GYLFASON
ÖSSUR EUROPE B.V.

YVONNE MEYER
ÖSSUR NORDIC AB
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ALÞJÓÐAMARKAÐIR

Össur leggur áherslu á að starfa af þekkingu og kunnáttu 

á öllum stærstu markaðssvæðum heims. Á undanförnum 

árum hefur verið lögð mikil vinna í að kanna markaðinn í 

Ástralíu og í Asíu og vinna með hæfum samstarfsaðilum 

á þessum svæðum. Í upphafi árs flutti einn starfsmaður  

deildarinnar til Hong Kong og í framhaldi af því var 

ráðinn starfsmaður í Singapore. Þessi hluti markaðarins 

er í örum vexti og er salan á þessu markaðssvæði 7% 

af heildarsölu samstæðunnar. Á þessu markaðssvæði er 

svigrúm fyrir vöxt  og með því að nýta markaðsþekkingu 

heimamanna hefur Össur haldið áfram að ná árangri 

með vörum sínum og viðskiptaáætlunum.

MAUCH, INC.

Mauch er sérhæft framleiðslufyrirtæki á sviði íhluta til 

hryggígræðslu. Á árinu hefur verið lögð mikil áhersla á 

uppbyggingu fyrirtækisins og fjölgun viðskiptavina. Á 

skömmum tíma hefur tekist að byggja upp tengsl við 

nýja viðskiptavini sem rekja má til mikilla vörugæða og 

samkeppnishæfni fyrirtækisins. 

SÁRAUMBÚÐIR

Eitt af verkefnum viðskiptaþróunarsviðs var að vinna 

að því að nýta efnisþekkingu starfsmanna til að þróa  

nýjar vörur fyrir grenndarmarkaði. Á árinu 2003 hófst 

tilraunaframleiðsla á sáraumbúðum og er einkum lögð 

áhersla á umbúðir fyrir legusár sykurs‡kisjúklinga og 

sár vegna aflimunar. Nú þegar liggja fyrir 13 einka- 

leyfisumsóknir tengdar verkefninu. Ger›ar eru strang-

ar kröfur um gæðaeftirlit á framleiðslu sem þessari og  

hefur gæðakerfið verið aðlagað þeim kröfum.

RANNSÓKNAR- OG ÞRÓUNARSVIÐ
Allt frá stofnun félagsins hefur það verið skilningur 

stjórnenda að frumkvæði í þróunarstarfi sé lykillinn að 

árangri og sókn félagsins á markaðnum.

Á árinu 2003 var unni› a› mörgum stórum verk- 

efnum á rannsóknar- og þróunarsviði. Nýjar vörur og  

endurbættar sem kynntar voru á árinu eru um 20  

talsins. Þar ber hæst nýja vörulínu í ökklaspelkum,  

heildarlausn fyrir börn og silíkonhulsuna ICEROSS  

Seal-In.

Ný vörulína í ökklaspelkum var sett á markað í byrjun  

september. Sérfræðiþekking starfsmanna á sviði kol- 

trefja og virkni ökklans er mikil og gekk verk- 

efnið flví mjög hratt fyrir sig og hönnunar- 

ferlið á þessari nýju vörulínu tók aðeins átján 

mánuði. Ný silíkonhulsa, Iceross Seal-In, var sett á  

markað í nóvember. Hulsan markar tímamót í stoð- 

tækjahönnun, en hulsan byggir á tækni þar sem festingin 

er með undirþrýstingi án þess að nota hnjáhlíf. Nýja 

hulsan hefur staðist strangt prófanaferli og eru bundn-

ar vonir við að með hulsunni muni Össur jafnframt ná 

forystu í framleiðslu og þróun á hulsutækni sem ekki 

byggir á hefðbundnum lásakerfum.

Heildstæð barnalína, Össur Junior Solution, var 

markaðssett í nóvember. Vörulínan samanstendur af 

koltrefjaökkla, hnjálið, silíkonhulsu og tengistykkjum. 

Þetta er í fyrsta skipti sem vörulína fyrir börn er hönnuð 

með hliðsjón af hvoru tveggja, virkni og útliti. Tæknin 

í vörunum mun auka hreyfifærni barna strax frá 5 ára 

aldri og minnka áreynslu á líkama þeirra.

SKIPTING SÖLU

Össur North America, Inc. 52%

Össur Europe 26%

Össur Nordic 15%
Aðrir alþjóðamarkaðir 7%

Í maí var undirritaður samstarfssamningur við kanad-

íska fyrirtækið Victhom Human Bionics. Samningurinn 

miðar að því að framleitt og markaðssett verði nýtt hné 

sem á sér enga hliðstæðu í heiminum í dag. Hnéð er 

með rafmagnsmótor sem stjórnar hreyfingum þess, 

en mótorinn nemur upplýsingar frá heilbrig›a fæti-

num og verða þannig viðbrögð gervihnésins þau sömu.  

Unnið  er að því að gera samning við Victhom um áfram- 

haldandi samstarf á sviði þróunar.
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H E L S T U  V Ö R U R

Össur hefur lengi notið viðurkenningar sem forystufyrirtæki 
á sviði hönnunar og framleiðslu á stoðtækjum. Með því að 
eignast og sameina önnur fyrirtæki sem hafa verið í farar-
broddi á sviði hönnunar og nýsköpunar hefur Össur safnað 
saman nokkrum af þekktustu vörumerkjunum á stoðtækja-
sviðinu. Með yfir 200 vörur á sviði stoðtækja á boðstólum 
leggur Össur áherslu á að bjóða upp á heildarlausnir fyrir þá 
sem misst hafa útlim, allt frá því að endurhæfing hefst eftir 
aflimun og þar til fullum bata er náð, til þess að gera þeim 
kleift að varðveita og bæta lífsgæði sín.

Markmið fyrirtækisins hefur ætíð verið að kanna ný við-
skiptatækifæri til þess að framfylgja vaxtarstefnu sinni. Með 
því að beita grunnþekkingu sinni, hönnunartækni og yfir-
burðaþekkingu á lífaflfræði hefur Össur nú haslað sér völl 
á stuðningstækjamarkaðinum. Samruninn við Generation II 
hefur tekist afar vel, en það fyrirtæki er leiðandi í Norður- 
Ameríku á sviði hnjáspelkna. Með því að sameina þekkingu 
og framleiðsluvörur beggja fyrirtækja getur Össur nú enn 
aukið vöruframboð sitt á sviði stoðtækja og stuðningstækja. 
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Við höfum ávallt lagt áherslu á framúr-
skarandi gæði og þjónustu. fia› hefur 
skilað sér í ánægðum viðskiptavinum sem 
vita að við berum hag þeirra fyrir brjósti.



18

HNÉ
Af hnjám sem Össur framleiðir ber hæst Total Knee, 

sem byggist á fjölásahönnun, og Mauch, vökvaknúinn 

stjórnbúnað fyrir hné, sem er afar áreiðanlegur í notkun 

og hæfir álagi af öllu tagi og hvers konar lífsstíl. Total 

Knee er einstaklega léttbyggt álhné, búið læsibúnaði 

sem kemur í veg fyrir að hnéð falli saman þegar það 

er í útréttri stöðu, og fjölmiðja hönnun þess líkir eftir 

hreyfingu eðlilegra hnjáliða. Total Knee hentar sérlega 

vel þeim sem leggja mikla stund á íþróttir og útivist.  

Tvær gerðir hnésins, 2000 og 2100, eru ætlaðar fólki 

sem stundar vinnu og virka hreyfingu. Önnur gerð, TKO 

1500, er ger› fyrir minna álag og hentar vel öldruðum 

og þeim sem ekki hafa mikla hreyfiþörf. Hún er búin 

sérstakri höggdeyfingu sem gerir að verkum að ekki 

þarf að hnykkja til mjöðminni til þess að fóturinn sveiflist 

eðlilega. Small Wonder-hnéð er ætlað börnum.

MAUCH-hnéð er sterkasta koltrefjahné sem völ er á 

og er það sérlega vinsælt meðal fatlaðra íþróttamanna 

vegna styrksins og vökvastýringarinnar.

Helstu vörur í þessum vöruflokki eru 8 talsins.

HULSUR
ICEROSS® silíkonhulsan er besta tenging gervilims og 

líkama, með einstakri fjöðrun, þægindum, endingu og 

húðhirðu. Össur hefur gegnt forystuhlutverki á sviði 

rannsókna á silíkontækni síðan 1971 og hefur þetta 

frumkvöðulsstarf skilað stórkostlegum árangri. Áratuga 

notkun silíkons í læknisfræðilegum tilgangi hefur sýnt 

að það er hvarftregt við lífræn efni, það er endingargott 

og auðvelt er að halda því hreinu. Silíkonblöndurnar 

frá Össuri eru sérstaklega gerðar til þess að veita 

nákvæmlega þá mýkt og þann styrkleika sem hæfir 

hverjum notanda. DermoSil og DermoGel eru blöndur 

silíkons með bætiefnum sem bæta húðhirðu með 

virkum hætti og auka þægindi. Hönnun ICEROSS- 

hulsunnar stuðlar að stöðugleika mjúkvefja, heldur 

teygingu húðarinnar í lágmarki, bætir blóðrásina og 

eykur þægindi. 

Nýjasta viðbótin við þessa vörulínu er ICEROSS Seal-

In. Þar er á ferðinni einhver fullkomnasti festingar- og 

fjöðrunarbúnaður sem völ er á og er hann einstakur 

að því leyti að festingin byggist á lofttæmiskrafti einum 

saman.

Helstu silíkonvörur fyrirtækisins sem tengjast hulsum eru 12 talsins.

FÆTUR
FLEX-FOOT® ökklar hafa allt frá 1984 verið þekktir 

fyrir gæði. Einstök hönnun ásamt miklum styrk og 

sveigjanleika koltrefja gerir að verkum að þeir sem misst 

hafa fót geta náð göngulagi sem ekki er hægt að greina frá 

eðlilegu göngulagi, en auk þess hafa íþróttamenn slegið 

hvert heimsmetið af öðru með Flex-Foot-ökklanum og 

náð árangri sem er sambærilegur við árangur ófatla›ra 

íþróttamanna á heimsmælikvarða.

Það voru tvær mikilvægar uppgötvanir sem gerðu að 

verkum að Flex-Foot náði algerri sérstöðu og gerbylti 

öllum væntingum um lífsgæði meðal þeirra sem verða 

fyrir því að missa fót. Önnur uppgötvunin, svokölluð 

orkunýting við göngu, fólst í sérstakri koltrefjahönnun 

sem sameinar styrk og sveigjanleika og nýtur nú 

einkaleyfisverndar. Hin uppgötvunin fólst í lóðréttri 

höggdeyfingu sem dró úr álagi á skaddaða útliminn, 

heilbrigða útliminn og líkamann almennt. Þriðja atri›i›, 

sem rannsóknar- og þróunarhópur er að vinna a›, 

snýr að fjölásatækni sem leyfir snúning, úthverfingu, 

innhverfingu og iljarsveigju, allt á sama fæti. Nýir og 

endurbættir ökklar og fylgihlutir sameina hina mörgu 

kosti allra þessara tækninýjunga.

Helstu vörur fyrirtækisins sem tengjast gerviökklum eru 9 talsins.

LP CETERUS®

ICEROSS® DERMO SEAL-IN MAUCH XG®

LP VARI FLEX®

ICEROSS® LOCKING STABILO

SMALL WONDER
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HNJÁSPELKUR
Generation II Group hannar og framleiðir ýmiss konar 

spelkur, bæði til almennra nota og sérsniðnar að 

þörfum einstakra notenda. Sérgrein fyrirtækisins er 

hönnun spelkna til nota við liðbandaáverkum, slitgigt 

og eftir skurðaðgerðir. Slitgigt er ört vaxandi ógn við 

heilsu manna og lífsgæði í iðnvæddum löndum og 

hefur í för með sér mikla hættu á skertri hreyfigetu. 

Hnéspelkurnar frá Generation II eru me› fleim sterkustu 

á markaðinum.

Meðal vörumerkja GII eru einhver þekktustu merki á 

stuðningstækjamarkaðinum. GII Unloader® er leiðandi 

merki í spelkumeðferð, sem hlotið hefur vísindalega 

viðurkenningu, gegn slitgigt sem bundin er við eitt hólf. 

3DX™ er fysta liðbandaspelkan sem búin er tveimur 

liðum og nær þannig sömu þrívíddarhreyfingu og hnéð. 

Hnéspelkan er notuð í kjölfar skurðaðgerðar til þess 

að ná fram eðlilegri hreyfingu. Lykillinn að þessum 

eiginleika eru Synergy™ liðirnir sem gera spelkunni 

kleift að laga sig að eðlilegri líkamshreyfingu um leið og 

hún veitir hnénu stöðugleika.

LÁSABÚNAÐUR OG TENGISTYKKI
Össur framleiðir fjölbreytt úrval af hágæðalæsibúnaði, 

íhlutum og tengistykkjum sem hafa það hlutverk að 

tengja saman hulsur, hné og ökkla. Alls er um að ræða 

57 mismunandi vörur. Á þessu ári hefur bæst við ný 

röð af lásum og tengistykkjum fyrir börn, sem eru hluti 

af heildarlausn sem Össur setti á markað á árinu. Allar 

þessar vörur eru hannaðar til þess að auka notagildi 

búnaðar frá Össuri og til að festa hulsur tryggilega 

við gervilimi. Tengistykki frá Össuri hafa hæsta 

styrkleika miðað við þyngd af öllum tengistykkjum á 

markaðinum.

ÖKKLASPELKUR
Ökklaspelkur Össurar veita stuðning, vörn og möguleika 

á hreyfanleika sem tapast hefur. Spelkur eru notaðar 

til þess að leysa ýmis lífaflfræðileg vandamál, ekki 

aðeins vegna bilunar í fætinum sjálfum, heldur einnig 

í hnjám, mjaðmagrind, mjöðmum eða hrygg. Þær eru 

einnig notaðar við meðferð á ristarlömun. Ristarlömun 

(„dropfótur“) nefnist það þegar getan til þess að lyfta 

ristinni hefur skerst vegna minnkaðrar vöðvastarfsemi 

vi› ökklann. Meðal helstu orsaka þessa eru slag, 

meðfædd heilalömun og MS. 

Sá eiginleiki koltrefja að geta varðveitt orku, en 

koltrefjatækni er eitt af sérsviðum Össurar, veitir ökkla-

spelkunum aukinn styrk og stöðugleika, sem aftur 

tryggir þægilegra og öruggara göngulag.

ÖSSUR AFO DYNAMIC

ÖSSUR JUNIOR ADAPTER

UNLOADER EXPRESS®

3DX™

ÖSSUR AFO LIGHT



20

GÆÐAKERFI
Össur hf. byrjaði uppbyggingu gæðakerfisins árið 1993 

og hefur umfang kerfisins aukist jafnt og þétt með til-

komu n‡rra laga og reglugerða sem og auknum um-

svifum fyrirtækisins.

Framleiðsluvörur Össurar flokkast sem lækningatæki 

og því eru gæðakröfur strangar. Allar vörur Össurar eru 

CE-merktar til að mæta kröfum Evrópska efnahags-

svæðisins og í Bandaríkjunum uppfylla vörurnar staðla 

FDA (Food and Drug Administration). Þær kröfur sem 

Össur þarf að uppfylla vegna staðla FDA eru sambæri-

legar stöðlum vegna CE-merkinga. Á síðasta ári byrjaði 

Össur tilraunaframleiðslu á sáraumbúðum sem falla í 

hærri áhættuflokk og fela í sér enn strangari kröfur um 

gæðaeftirlit.

CE-merkingin felur í sér:

• Yfirlýsingu framleiðanda um virkni vöru

• Yfirlýsingu um örugga notkun

• Yfirlýsingu um að varan uppfylli opinbera 

 staðla og reglugerðir

Markmið CE-merkisins er að:

• Tryggja öryggi sjúklinga

• Tryggja frjálst flæði framleiðsluvara innan 

 Evrópusambandsins

Markmiði› er að allar starfsstöðvar Össurar starfi eftir 

gæðakerfi, en flestar vinna nú þegar samkvæmt ISO 

9001:2000. Á næsta ári verður unnið að áframhaldandi 

samræmingu og uppfærslu gæðakerfisins í samræmi 

við ISO 9001:2000 og n‡jan sta›al, ISO 13485, sem er  

eingöngu ætlaður fyrir framleiðendur lækningatækja. 

Til marks um að innra eftirlit gæðakerfisins hefur skila› 

verulegum árangri má nefna að gallaðar vörur hafa  

einungis veri› um 0,2% af heildarframlei›slunni á  

undanförnum árum.  

ÞJÓNUSTUKÖNNUN
Í byrjun ársins gerði Gallup viðamikla þjónustu- 

könnun fyrir Össur. Markmið könnunarinnar var að 

meta ánægju viðskiptavina Össurar með vörur og  

þjónustu fyrirtækisins, ásamt samanburði við vörur og 

þjónustu helstu samkeppnisaðila.

Könnunin var gerð á meðal viðskiptavina Össurar í 

Bandaríkjunum, Þýskalandi og á Norðurlöndunum.  

Niðurstaða könnunarinnar er mjög ánægjuleg fyrir 

fyrirtækið og þegar á heildina er litið hefur Össur sterka 

stöðu meðal viðskiptavina sinna. Niðurstöður könnun-

arinnar fela í sér mikla áskorun fyrir starfsfólk Öss-

urar um að halda áfram á sömu braut. Þetta er í fyrsta 

sinn sem Össur lætur framkvæma slíka könnun og er  

ætlunin að gera fla› reglulega í framtíðinni. 

STUÐNINGUR VIÐ SAMTÖK OG HÓPA
Össur hefur markað sér þá stefnu að beina styrk- 

veitingum sínum einkum til þeirra sem eru að nota vörur 

Össurar. Um árabil hefur Össur starfað með notendum 

við þróun á n‡jum vörum og í auknum mæli styrkir Össur  

I N N V I Ð I R

fatlaða íþróttamenn sem eru meðal þeirra bestu í heim-

inum í dag.

Össur hf. er einn af aðalstyrktaraðilum Íþróttasam-

bands fatlaðra á Íslandi.  Fyrirtækið gerði samning um 

stuðning við ÍF fram yfir Ólympíuleikana í Aþenu 2004. 

Félagið mun senda 6–8 þátttakendur á leikana og eru 

einstaklingar í hópnum sem hafa sett mörg heims- og 

Ólympíumet.

Gæðakerfið er fyrst og fremst stjórntæki sem tryggir 
verklag og stjórnun fyrirtækisins og heldur utan um 
innra eftirlit með framleiðslu og gæðum. Hlutverk 
gæðadeildarinnar er að sjá um almennan rekstur á 
kerfinu og viðhalda virkni þess.

ALMENN ÁNÆGJA ME‹ fiJÓNUSTU

7% Hvorki né

2% Óánæg›ir

91% Ánæg›ir

2% Hvorki mikil né lítil

1% Lítil

97% Mikil

GÆ‹I FRAMLEI‹SLUVARA 

MÆLA ME‹ VÖRUM

3% Hvorki né

1% Ólíklegt

96% Líklegt

NI‹URSTÖ‹UR fiJÓNUSTUKÖNNUNAR
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Að missa útlim er mikið áfall, jafnt líkamlegt 
sem andlegt. Okkar markmið er draga úr þessu 
áfalli og gera fólki kleift að lifa sem eðlilegustu 
og virkustu lífi.
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M A R L O N  S H I R L E Y ,  
F L J Ó T A S T U R  M E Ð A L  
F A T L A Ð R A

Marlon Shirley er einn af þeim íþrótta-
mönnum sem Össur styrkir. Hann er 
besti spretthlauparinn meðal aflimaðra 
í dag og sá fyrsti sem hefur ná› að 
hlaupa 100 metra undir 11 sekúndum. 
Marlon setti heimsmet í 100 metra 
hlaupi fatlaðra á árinu 2003 og er fla› 
10,97 sekúndur. 

Marlon Shirley er 25 ára, en þegar 
hann var þriggja ára fór hann á 
munaðarleysingjahæli. Á hælinu lenti 
hann í slysi sem varð til þess að hann 
missti fótinn. Þegar hann var 10 ára 
var hann ættleiddur af Shirley-
fjölskyldunni og hefur ást og um- 
hyggja fleirra breytt lífi hans. Marlon 
lítur mjög jákvæðum augum á lífs- 
hlaup sitt. Markmi› Marlons Shirley er 
að komast í bandaríska landsliðið í  
frjálsum íflróttum og fá að keppa á 
íþróttaviðburðum ófatlaðra, en til 
þess þarf hann að hlaupa 100 
metrana á 10,33 sekúndum.  
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að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Niðurstöður 

aðalfundar eru sendar til Kauphallar Íslands strax að  

loknum fundi og eru aðgengilegar á heimasíðu Öss-

urar næsta virka dag. A›alfundur félagsins 2005 ver›ur  

haldinn 25. febrúar.

SAMKVÆMT SAMÞYKKTUM ÖSSURAR 
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.

Eins og a›rar starfsstö›var fyrirtækisins leggur Össur 

Nordic áherslu á að styrkja og vera í samstarfi vi› 

félagasamtök og hópa sem starfa með þeim sem nota  

vörur fyrirtækisins. Össur Nordic hefur gert samkomu-

lag um samstarf við fern samtök, sem starfa með 

aflimuðum á Norðurlöndunum, og tekur Össur Nordic 

þátt í viðburðum á þeirra vegum. 

UMHVERFISMÁL 
Össur hf. hugar vel að umhverfismálum varðandi 

endurvinnslu og urðun á spilliefnum.  Allt rusl er flokkað 

og endurunnið þar sem það á við.  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.

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 á 

árinu 2003 voru haldnir 10 stjórnarfundir. 

Stjórnin hefur skipað nefnd til að fjalla um og koma 

með tillögur að kaupréttarsamningum fyrir fram- 

kvæmdastjórn fyrirtækisins. Lög á Íslandi heimila  

greiðslur til stjórnarmanna í formi kaupréttarsamninga 

og eru í gildi kaupréttarsamningar við stjórnarmenn  

upp á samtals 900.000 hluti.

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 

Össur North America styrkir hóp aflimaðra í Banda- 

ríkjunum sem kallast Team Össur. Þeir sem eru í  

þessum hópi eru einstaklingar sem náð hafa framúr-

skarandi árangri, hver á sínu sviði. Í hópnum eru m.a.  

íþróttafólk, sjúkraþjálfari, söngvari og sérstök börn sem 

öll eiga það sameiginlegt að koma reglulega fram í 

fjölmiðlum og á samkomum aflimaðra. Meðlimir hópsins 

kynna vörur fyrirtækisins og sýna öðru aflimuðu fólki hvað 

hægt er að gera með réttu hugarfari.

Össur North America styður einnig samkomur aflimaðra 

sem stýrt er af Bob Gaily sem er þekktur sjúkraþjálfari í 

Bandaríkjunum og fremstur á sínu sviði. Samkomurnar 

kallast Amputee Mobility Clinics og er markmið þeirra að 

kenna fólki að ná fram hámarksnýtingu á gervilimum, 

kenna flví að ganga rétt og hlaupa, en einnig að kynna 

nýjustu tækni í stoðtækjavörum. Samkomurnar hafa 

verið afar vel sóttar og hafa fengið mikið lof frá stoðtækja-

fræðingum, sjúkraþjálfurum og notendum sem hafa sótt 

þær.

Össur Europe leggur mikla áherslu á að styrkja íþrótta- 

menn til flátttöku í öllum íflróttavi›bur›um fatla›ra 

í Evrópu. Meðal þeirra íþróttamanna sem Össur 

Europe styrkir eru Evrópu- og heimsmethafar.  

Össur Europe leggur einnig mikið upp úr því að vera  

alltaf með sitt besta tæknifólk á þessum íþrótta- 

viðburðum til að aðstoða íþróttamennina. Þar að auki 

styrkir Össur Europe tvenn samtök í Þýskalandi sem 

vinna með fötluðu íþróttafólki. Markmið Össur Europe 

með þátttöku sinni og stuðningi við fatlaða íþróttamenn 

er  að hjálpa til við að kynna íþróttaviðburði af þessu tagi 

á meðal almennings.
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STARFSUMHVERFIÐ
Hjá Össuri er mikil áhersla lögð á að skapa hvetjandi 

starfsumhverfi til að laða fram það besta hjá hverjum 

starfsmanni. Það er gert með því að ráða metnaðar-

fullt starfsfólk, leggja því til þá aðstöðu og þann búnað 

sem þarf til að það nái árangri, og hvetja starfsfólk til 

þverfaglegs samstarfs. Starfsfólk er eindregið hvatt til 

fless að auka sérþekkingu sína og þekkingu á starfsemi 

fyrirtækisins. 

Mikilvægt er að starfsfólk fái að glíma við ögrandi verk-

efni sem reyna á hæfni og útsjónarsemi þess. Jákvæð 

ímynd fyrirtækisins auðveldar því að laða til sín hæfa 

einstaklinga sem gera miklar kröfur til starfsumhverfis 

og gera fyrirtækinu kleift að ná hámarksárangri. 

ÞEKKINGIN
Þekkingarbrunnur starfsmanna Össurar dýpkaði veru- 

lega á árinu þegar starfsfólk stuðningstækjafyrir- 

tækisins Generation II bættist í starfsmannahópinn. Nú 

framlei›ir og selur Össur ekki eingöngu stoðtæki, held-

ur hefur fyrirtækið einnig haslað sér völl á stuðnings- 

tækjamarkaði. Ennfremur er þekking innan fyrirtækisins 

n‡tt til að takast á við ný verkefni, s.s. framleiðslu 

á sáraumbú›um og útlitslausnum. Tryggja þarf 

að þekkingu á öllum þessum þáttum sé viðhaldið  

innan fyrirtækisins, starfsmenn og stjórnendur þurfa 

að vera vakandi fyrir nýjungum og mi›la hver ö›rum af 

sérþekkingu sinni.

STARFSMANNAFJÖLDI
Á undanförnum fjórum árum hefur starfsmannafjöldi 

Össurar fimmfaldast. Árið 1999 voru starfsmenn um 

120 en í dag eru þeir rúmlega 600 talsins. Að meðal-

tali störfuðu 460 starfsmenn hjá fyrirtækinu fyrstu níu 

mánuði ársins, en síðustu flrjá mánuði ársins störfuðu 

þar að meðaltali 615 manns. Starfsmannavelta hjá  

Össuri árið 2003 var um 17%, þar af hætti um  

helmingur vegna skipulagsbreytinga.

INNRA NET
Til þess að auka upplýsingaflæði til starfsmanna var  

innra net fyrirtækisins opnað í október, en eingöngu 

starfsmenn Össurar hafa aðgang að því. Innra netið 

gerir starfsfólki kleift að fylgjast með því hvað er að  

gerast í öðrum starfsstöðvum fyrirtækisins, fá má upplýs-

ingar um alla starfsmenn og starfsstöðvar, ásamt gagn- 

legum fréttum og viðburðum frá hverri starfsstöð, á einum 

stað. Langstærstur hluti innra netsins er á ensku, sem er  

tungumál fyrirtækisins.

FYRIRTÆKISBRAGURINN
Hjá Össuri ríkir sterk hefð fyrir frumkvæði, metnaði, 

drifkrafti og samstarfi. Mikilvægt er að viðhalda þessari 

hefð með því að sýna því starfsfólki stuðning sem hefur 

þessi gildi í heiðri og jafnframt þarf að laða að einstaklinga 

sem hafa þessa eiginleika. Þessi hefð er nauðsynleg fyrir  

frumkvöðlafyrirtæki sem er í örum vexti og því afar 

mikilvægt að leggja rækt vi› vinnulag sem stuðlar að 

slíku starfsumhverfi.

Nauðsynlegt er að starfsfólk Össurar búi yfir að- 

lögunarhæfni og sveigjanleika vegna þeirra öru breyt-

inga sem eiga sér stað í fyrirtækinu og ytra umhverfi 

þess. Ennfremur er mikilvægt að starfsmenn séu með- 

vitaðir um að þó lögð sé áhersla á ákveðinn fyrir-

tækisbrag, eru aðstæður og samskiptahættir ólíkir á 

milli starfsstöðva og virðing fyrir ólíkri menningu því 

mikilvægur þáttur í okkar starfsemi.

M A N N A U Ð U R

MENNTUN STARFSMANNA

Önnur menntun 51%

I›n- og tæknimenntun 17%

Háskólapróf 32%

HLUTFALL KARLA OG KVENNA

Karlar 63%

Konur 37%

STARFSMANNAFJÖLDI OG VELTA
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Ein allra dýrmætasta auðlind Össurar er 
þekking starfsfólks fyrirtækisins. Hún er 
sá grunnur sem velgengni okkar byggir á.
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Hlutabréf Össurar hf. eru skráð í Kauphöll Íslands og 

er Össur hf. eitt af þeim félögum sem mynda Úrvals-

vísitöluna ICEX 15. Gengi hlutabréfa félagsins lækkaði 

um 19% á árinu 2003, úr 54 í árslok 2002 í 43,6 í árslok 

2003. Á sama tíma hækkaði Úrvalsvísitalan um 56%. 

Á árinu 2003 voru þónokkrar sveiflur á gengi hluta- 

bréfanna, sem orsökuðust af erfiðum aðstæðum hjá  

félaginu, einkum vegna breyttra markaðsaðstæðna í  

Bandaríkjunum. Gengi hlutabréfanna fór hæst í 53,5  

í lok september, en í desember var gengi bréfanna 

lægst í 43.

Á árinu skiptu 170.510.713 hlutir um hendur og var 

markaðsvirði þessara bréfa 8.254.609.200 kr. Einn 

helsti mælikvarði á það hversu seljanleg hlutabréf eru er 

munurinn milli hagstæðasta kaup- og sölutilboðs, þ.e. 

verðbil bréfanna. Meðalverðbil (e. spread) hlutabréfa  

félagsins var 0,9% á árinu. 

HLUTAFÉ OG HLUTHAFAR
Markaðsvirði félagsins var 201 milljón Bandaríkja- 

dala í lok ársins. Hver hlutur er ein króna og hélst hlutafé  

félagsins óbreytt á árinu og er 328.441.000 hlutir.  

Markaðsvirði Össurar hf. í lok árs gerir félagið a› tólfta 

stærsta félaginu sem skráð er í Kauphöll Íslands.

Í lok ársins 2003 voru 4.429 skráðir hluthafar í Össuri hf. 

Ekki var mikil breyting á stærstu hluthöfum Össurar 

hf. Stærsti hluthafinn er Mallard Holding sem er í eigu 

Össurar Kristinssonar, stofnanda félagsins, og er fla› 

skráð fyrir um 24% hlut í félaginu. Á árinu 2002 varð 

sænska fjárfestingafyrirtækið Industrivärden annar 

stærsti hluthafi Össurar hf., skráð fyrir 15,83% hlut í 

félaginu og hélst hlutur fless óbreyttur á árinu 2003. 

Aðrir hlutir eru að mestu í eigu innlendra fjárfesta. 

Me›limir stjórnar og framkvæmdastjórnar Össurar hf. 

eru skráðir fyrir um 28% hlut í félaginu.

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

var heildareign félagsins í árslok tæplega 10,3 milljónir 

hluta. Bréfin voru meðal annars notuð til að uppfylla 

kauprétti fyrrverandi eigenda og núverandi stjórnenda.

ARÐGREIÐSLUSTEFNA
Ekki hefur verið greiddur arður til hluthafa Össurar hf. 

Taki hluthafafundur ákvörðun um greiðslu arðs verður 

hann greiddur skráðum hluthöfum samkvæmt hlutaskrá 

á aðalfundi. Í útboðslýsingu Össurar hf. kom fram að ekki 

yrði greiddur arður til hluthafa næstu árin, þess í stað yrði 

fjárfest í eigin vexti svo lengi sem arðsemi fjárfestinga á 

flví svi›i sem Össur starfar á verður meiri en fjárfestum 

býðst í öðrum geirum að teknu tilliti til áhættu.

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

greiningaraðilum og ö›rum marka›sa›ilum greinagóðar 

og tímanlegar upplýsingar um félagið. Skipulagðir hafa 

verið fjárfestafundir, símafundir og kynningar í gegnum 

vefinn þegar fréttatilkynningar og uppgjör hafa verið birt 

á árinu.   

Lykilatriði í stefnu félagsins um fjárfestatengsl er að  

Ö S S U R  H F .  O G  H L U T A B R É F A M A R K A Ð U R I N N

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

31. 12. 2000
$ 255.928.052

31. 12. 2001
$ 158.491.878

31. 12. 2002
$ 219.584.177

31. 12. 2003
$ 201.237.038

31
.1

2.
00

28
.0

2.
01

30
.0

4.
01

30
.0

6.
01

31
.0

8.
01

31
.1

0.
01

31
.1

2.
01

28
.0

2.
02

30
.0

4.
02

30
.0

6.
02

31
.0

8.
02

31
.1

2.
02

28
.0

2.
03

30
.0

4.
03

30
.0

6.
03

31
.0

8.
03

31
.1

0.
03

31
.1

2.
03

MARKA‹SVIR‹I ÖSSURAR Í BANDARÍKJADÖLUM
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tryggja það að allir hluthafar hafi jafnan aðgang að öllum 

upplýsingum. Til að tryggja jafnan aðgang erlendra og 

innlendra fjárfesta birtast allar upplýsingar jafnhliða á 

íslensku og ensku. Með gó›ri og skilvirkri upplýsinga-

gjöf tryggir fyrirtækið að allar nauðsynlegar upplýsingar 

um framvindu félagsins séu sk‡rar og stuðli a› réttri 

verðmyndun hlutabréfanna. 

Fyrirtækið leggur metnað sinn í að vera í fremstu röð 

varðandi upplýsingagjöf til fjárfesta og í maí 2003 

fékk Össur hf. annað árið í röð verðlaun Investor  

Relations Magazine fyrir bestu fjárfestatengslin á Íslandi  

(Nordic IR-Award). Til þess að hjálpa okkur að vera 

fremst á þessu sviði og skilja þarfir markaðarins var 

gerð könnun meðal stærstu hluthafa og innlendra og  

erlendra fjárfesta. Markmið könnunarinnar var að finna 

út á hvaða sviðum fjárfestatengsla við þurfum að bæta 

okkur enn frekar og eru það verkefni komandi árs.

Til að fá upplýsingar úr hlutaskrá Össurar eða um hluta-

bréf félagsins er hægt að hafa samband við hlutaskrá 

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

netfangi› finance@ossur.com.

HLUTHAFAUPPLÝSINGAR GEGNUM INTERNETIÐ
Heimasíða Össurar hefur að geyma yfirgripsmiklar 

upplýsingar um fyrirtækið. Þar er t.d. hægt að lesa 

og skrá sig fyrir fréttatilkynningum sem sendar eru 

til Kauphallar Íslands, fylgjast með gengisþróun 

hlutabréfanna, lesa ársreikninga félagsins, og hlusta 

á símafundi með stjórnendum í 10 daga eftir fundina. 

Einnig eru ‡msar upplýsingar um vörur fyrirtækisins á 

heimasíðunni.

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

BIRTINGAÁÆTLUN UPPGJÖRA

13. febrúar Aðalfundur Össurar 2004
29. apríl 1. ársfjórðungur
27. júlí 2. ársfjórðungur
26. október 3. ársfjórðungur
08. febrúar 4. ársfjórðungur
25. febrúar Aðalfundur Össurar 2005

FRÉTTATILKYNNINGAR ÖSSURAR HF. 
Á ÁRINU 2003

22. desember  Afkomuviðvörun
09. desember  Niðurstaða í deilu við Freedom Innovation
11. nóvember  Breytingar hjá Össur North America, Inc.
23. október           9 mánaða uppgjör
09. október  Frágangi vegna kaupa Össurar á 
 Generation II Group lokið
26. september  Össur hf. undirritar samning um kaup 
 á Generation II Group
24. júlí  6 mánaða uppgjör
02. júlí  Össur kaupir Linea Orthopedics í Svíþjóð
14. maí  Victhom og Össur hf. gera með sér 
 samstarfssamning
29. apríl  3 mánaða uppgjör
21. febrúar  Niðurstöður aðalfundar Össurar hf. 
12. febrúar  Ársuppgjör Össurar hf.

STÆRSTU HLUTHAFAR ÖSSURAR HF. Í ÁRSLOK

 
Nafn Nafnverð hlutafjár %

01. Mallard Holding S.A. 79.531.846,00 24,21
02. Industrivärden AB 52.000.000,00 15,83
03. Lífeyrissjóðir, Bankastræti 7 39.309.253,00 11,97
04. Arion hf. v/viðskiptavina - safnreikningur 15.527.102,00 4,73
05. Össur hf 10.296.111,00 3,13
06. Lífeyrissjóður sjómanna 9.531.044,00 2,9
07. Lífeyrissjóðurinn Framsýn 8.073.924,00 2,46
08. Vik Investment Holding S.a.r.l. 7.872.423,00 2,4
09. Lífeyrissjóður Norðurlands 5.600.052,00 1,71
10. Sjóvá-Almennar tryggingar hf 5.089.424,00 1,55
   
Samtals eign 10 stærstu hluthafa 232.831.179,00 70,89
 
Aðrir hluthafar 95.609.821,00 29,11
 
Heildarhlutafé 328.441.000,00 100

GREININGARAÐILAR ÖSSURAR HF. 2003

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

KB banki hf.
Þórhildur Einarsdóttir  /  thorhildur@kbbanki.is +354 444 6956 

Landsbanki hf.
Bjarki Logason  /  bjarki.logason@landsbanki.is +354 560 3137

Cazenove & Co, London
Mike Yates  /  mike.yates@cazenove.com +44  207 155 8214
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REKSTRARTEKJUR
Sala á árinu nam 94,5 milljónum Bandaríkjadala en 

var 81,3 milljónir dala árið áður. Aukningin á milli ára 

er tæplega 13,2 milljónir dala eða rúmlega 16%. Þar 

af voru tæplega 5,9 milljónir eða um 7% vegna kaupa 

á fyrirtækjum en í október keypti Össur Generation II 

Group og var sala þeirra innifalin í sölu fjórða ársfjórðungs 

hjá samstæðunni.  Gengisáhrif settu mark sitt á árið 

en lækkun Bandaríkjadals gagnvart evru og öðrum 

Evrópumyntum skilaði sér í söluaukningu í dölum. 

Söluaukning í staðbundinni mynt var um 8% en ef litið 

er framhjá fyrirtækjakaupum var vegin söluaukning 

í staðbundinni mynt rúm 2%.

Árlegur meðalvöxtur sölu frá 1999 til 2003 er 51%. Vægi 

Norður-Ameríkumarkaðar hefur dregist saman frá fyrra 

ári en það var um 52% af heildarsölu 2003 á móti 57% 

árið 2002. Vægi Evrópumarkaðar jókst á síðastliðnu ári 

úr 35% af heildarsölu  upp í 41%. Vægi annarra markaða 

var svipað milli ára eða 7%. Kaupin á Generation II auka 

vægi Ameríkumarkaðar til lengri tíma, en sala þeirra var 

aðeins innifalin í sölu fjórða ársfjór›ungs. Á móti kemur 

hins vegar að ágætur vöxtur var í sölu stoðtækja í Evrópu  

á sama tíma og samdráttar gætti í Ameríku, auk þess 

sem gengislækkun Bandaríkjadals gagnvart evru hafði 

veruleg áhrif.

Sala eftir vöruflokkum breyttist nokkuð milli ára.  

Stoðtæki eru um 84% heildarsölunnar, stuðningstæki 

um 13% og annað er um 3%. Árið 2002 voru þessi 

hlutföll: 90% í stoðtækjum, 5% í stuðningstækjum og um 

5% í öðru. Hlutfall heimamarkaðar á Íslandi var innan 

við 2% af sölu. Sókn inn á stuðningstækjamarkaðinn 

hófst í september með markaðssetningu á nýrri vörulínu 

Össurar og var haldi› áfram af auknum þunga í október 

með kaupum á Generation II Group.

REKSTRARGJÖLD
Rekstrargjöld fyrir vexti og skatta námu 88,6 milljónum 

Bandaríkjadala eða um 94% af tekjum samanborið við 

70,8 milljónir dala og 87% af tekjum árið 2002. 

Við mat á rekstri ársins 2003 þarf að taka tillit til þess 

að innifalin í rekstrargjöldum eru óvenjuleg útgjöld 

vegna málarekstrar, starfsloka, endurskipulagningar og 

annarra liða að fjárhæð um 4,3 milljónir dala en það 

samsvarar ríflega 4% af sölu. 

Til málarekstrar vegna samningsbrota og brota á 

einkaleyfum var alls varið 2,2 milljónum dala á árinu 

en enginn slíkur kostnaður féll til árið 2002. Kostnaður 

við skipulagsbreytingar, aðallega í Norður-Ameríku var 

ríflega 1,5 milljónir dala.  Auk þessa féll til óvenjulegur 

kostnaður vegna flutnings stoðtækjaverkstæðis á Íslandi 

og vegna vinnu við fyrirtækjakaup sem ekki gengu eftir.

Með kaupunum á Generation II fyrirtækjunum, sem 

staðsett eru í Seattle í Bandaríkjunum, í Vancouver 

í Kanada og í Brussel í Belgíu, bættust við þrjár nýjar 

starfsstöðvar. Á árinu var unnið að því að sameina 

starfsstöðina í Belgíu sölufyrirtæki Össurar í Eindhoven 

í Hollandi og þegar var hafist handa við að samþætta 

aðra starfsemi Generation II þeirri starfsemi sem fyrir 

var.  Starfsstöðvar Össurar voru níu í árslok að með-

talinni starfsstöðinni í Belgíu. Rekstrarhlutföll Generation 

II eru nokkuð önnur en tíðkast hefur í þeim rekstri 

sem fyrir var, framlegð hefur verið svipuð en sölu- og 

markaðskostnaður hefur verið hærri og rannsóknar- og 

þróunarkostnaður lægri.

Með kaupunum á Generation II komu til nýjar 

framleiðslulínur í spelkum en ekki urðu sérstakar 

breytingar á tilhögun eldri framleiðslulína á árinu. Ný 

koltrefjaframleiðslulína á Íslandi var starfrækt allt árið 

en hún var tekin í notkun á miðju ári 2002.  Hafin var 

framleiðsla á koltrefjaspelkum í línunni haustið 2003.

Ekki urðu sérstakar breytingar á sölufyrirkomulagi á 

helstu markaðssvæðum félagins á árinu, fyrir utan þá 

viðbót sem kom til með kaupunum á Generation II, 

sem notar bæði eigin sölumenn og selur gegnum net 

dreifiaðila. Hlutfall sölu- og markaðskostna›ar af sölu 

var svipað milli ára eða 22% á móti 21% árið 2002. 

Þróunarkostnaður er sem fyrr allur gjaldfærður.  Yfirlýst 

markmið félagsins er að hlutfall hans af sölu nemi 

árlega um 6–8% en á árinu var hann um 10%. Á árinu 

var unnið að miklum fjölda verkefna á sviði stoðtækja, 

stuðningstækja og þróaðra sáraumbúða. Með verklokum 

nokkurra stórra verkefna, flutningi þróunardeildar 

R E K S T U R  O G  E F N A H A G U R  Á R I ‹  2 0 0 3

 2003 2002 2001

Kostnaðarverð seldra vara 43% 41% 37%
Framlegð 57% 59% 63%
Sölu- og markaðskostnaður 22% 21% 18%
Þróunarkostnaður 10% 9% 7%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 19% 16% 22%
Rekstrarhagnaður 6% 14% 16%
Hagnaður fyrir skatta 6% 15% 15%
Skattar sem hlutfall af hagnaði fyrir skatta 18% 15% 17% 
Hagnaður 5% 12% 13%

REKSTRARHLUTFÖLL SÍÐASTLIÐIN ÞRJÚ ÁR ERU:
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í Kaliforníu til Íslands og breyttum hlutföllum í rekstri 

Generation II mun þróunarkostnaður sem hlutfall af 

sölu fara lækkandi á næsta ári.

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður sem hlutfall af 

sölu hækkaði úr 16% árið 2002 í 19% árið 2003. 

Aukninguna má alla rekja til óvenjulegra gjaldaliða 

vegna málarekstrar, endurskipulagningar og starfsloka. 

Gengislækkun Bandaríkjadals gagnvart Evrópumyntum 

hefur aukið framleiðslukostnað og rekstrargjöld undan-

farin tvö ár sérstaklega á Íslandi. 

FJÁRMUNALIÐIR
Á árinu voru tekin ný langtímalán að fjárhæð 35 milljónir 

Bandaríkjadala. Þar af fóru um 10 milljónir til uppgreiðslu 

á eldri langtímalánum. Af heildarlánsfjárhæðinni eru 20 

milljónir dala með föstum vöxtum en 15 milljónir eru 

ádráttarlína með breytilegum vöxtum. Lánsfjárhæðin 

endurgreiðist í einu lagi árið 2008. Vaxtakjör þess hluta 

sem er með föstum vöxtum eru mjög hagstæð, eða 

3,99% á þann hluta sem bundinn er Bandaríkjadal en 

4,38% á þann hluta sem er bundinn evrum.

Vaxtatekjur námu 448 þúsund Bandaríkjadölum, en 

fjármagnskostnaður 1.342 þúsund dölum. Að teknu 

tilliti til gengishagnaðar voru fjármunaliðir neikvæðir um 

407  þúsund dali en árið á undan voru fjármagnsliðir 

jákvæðir um 182 þúsund dali. Í árslok voru 73% af 

langtímaskuldum samstæðunnar í Bandaríkjadölum og 

27% í evrum. Um 58% af tekjum ársins voru í Banda-

ríkjadölum og Kanadadölum sem og 58% rekstrargjalda. 

Tekjur í evrum voru 26% og gjöld 10%. Tekjur í myntum 

Evrópulanda utan evru voru 16% og rekstrargjöld 32%. 

Þar af er vægi íslenskrar krónu í tekjum 1,8% en gjöld 

22% og hefur vægi gjalda í krónum hækkað frá árinu 

2001 úr 18%. Ástæða þess er fyrst og fremst flutningur 

framleiðslu til Íslands og gengisfall Bandaríkjadals.

TEKJUSKATTUR
Reiknaður tekjuskattur samstæðunnar var liðlega 

1 milljón Bandaríkjadala, eða 18% af hagnaði fyrir 

skatta. Sambærilegt hlutfall var 15% árið 2002 og 

17% árið 2001. Samstæðan í heild er ekki samsköttuð  

en undirsamstæðan í Bandaríkjunum er samsköttuð.  

Annars staðar eru einstök félög skattlögð. Í millivið-

skiptum innan samstæðunnar eru í gildi samræmd 

afsláttarkjör. Í Bandaríkjunum á samstæðan verulegar 

skattaívilnanir í tengslum við fyrirtækjakaupin á árinu 

2000. Tekjuskattshlutfall móðurfélagsins á Íslandi er  

18% sem er með því hagstæðasta sem gerist. 

Eftirfarandi er yfirlit yfir tekjuskattshlutföll á starfssvæði 

samstæðunnar 2003, án allra frádráttarliða eða 

ívilnana:

 Ísland 18%
 Bandaríkin: 
       Kalifornía 40%
       Washington 38%
       Michigan 36%
       Ohio 40%
 Kanada, Breska Kólumbía 38%
 Svíþjóð  28%
 Belgía 34%
 Holland 35%

HAGNAÐUR ÁRSINS
Rekstrarhagnaður var liðlega 6,1 milljón dala og lækkaði 

úr 11,5 milljónum dala árið áður. Hlutfall rekstrar-

hagnaðar af sölu var 6% samanborið við 14% árið 

2002. Hagnaður fyrir vexti, afskriftir og skatta (EBITDA) 

var rúmar 9,4 milljónir dala eða 10% samanborið við 

14,3 milljónir eða 18% á fyrra ári. Hagnaður ársins var 

4,7 milljónir dala samanborið við 10,1 milljón árið 2002 

og lækkaði um 5,4 milljónir dala. Óvenjuleg gjöld vegna 

málskostnaðar, starfsloka og endurskipulagningar og 

annarra liða lækka hagnað ársins um 4,3 milljónir dala 

eða sem nemur ríflega 4% af sölu. 

HAGNAÐUR Á HLUT
Hagnaður á hlut 2003 er 1,45 US cent samanborið við 

3,12 US cent árið 2002. Hagnaður á hlut að teknu tilliti 

til kauprétta var 1,44 US cent samanborið við 3,10 US 

cent árið áður. 

EIGNIR
Heildareignir í árslok voru rúmar 102 milljónir 

Bandaríkjadala samanborið við 71 milljón í árslok 

2002. Aukningin nemur 43%. Fastafjármunir í árslok 

voru tæplega 66 milljónir dala og hækkuðu um 100% 

frá fyrra ári. Nær öll aukningin skýrist af kaupunum  

á Generation II Group, en eignfært kaupverð meðal 

fastafjármuna vegna þeirra var tæplega 30 millj- 

ónir dala. Þar af voru tæplega 23 milljónir eignfærð  

viðskiptavild og tæplega 4,5 milljónir eignfærðar aðrar  

óefnislegar eignir, aðallega einkaleyfi og viðskipta-

samningar. Viðskiptavildin verður ekki afskrifuð 

reglulega heldur metin árlega og færð niður ef sýnt 

þykir að verðmæti hennar hafi rýrnað verulega. Aðrar 

óefnislegar eignir munu hins vegar verða færðar niður 
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með reglubundnum hætti og munu því hækka afskriftir 

nokkuð frá því sem verið hefur. 

Eignfært skattahagræði í árslok er tæplega 21 milljón 

Bandaríkjadala. Stærstur hluti þess, eða tæplega 15 

milljónir, er vegna kaupa á fyrirtækjum í Bandaríkjunum 

á árinu 2000. 

Fjárfesting í rekstrarfjármunum á árinu var tæplega 5 

milljónir dala samanborið við 4 milljónir árið 2002. Þar til 

viðbótar voru yfirteknir fastafjármunir vegna kaupanna á 

Generation II 2,5 milljónir dala. 

Birgðir hráefna og fullunninna vara stóðu í stað milli 

ára þrátt fyrir birgðaaukningu vegna fyrirtækjakaupa að 

upphæð 1,6 milljónir dala sem felur í sér að birgðir vegna 

eldri starfsemi lækkuðu um 12% milli ára. Viðskiptakröfur 

jukust um 21% milli ára. Ef frá er talin aukning vegna 

fyrirtækjakaupa lækkuðu kröfur vegna eldri starfsemi 

um 6%. Handbært fé og skammtímamarkaðsverðbréf 

lækkuðu milli ára um tæplega 8 milljónir dala. Ástæðan 

er fyrst og fremst sú að frá ársbyrjun 2001 til október 

2003 var fjárhagsstaða félagsins markvisst byggð upp 

til þess að mæta fjárfestingum vegna fyrirtækjakaupa í 

samræmi við langtímastefnu félagsins.

SKULDIR
Heildarskuldir í árslok voru rúmlega 58 milljónir 

Bandaríkjadala en voru rúm 31 milljón árið á undan. 

Langtímaskuldir voru liðlega 38 milljónir samanborið við 

tæplega 15 milljónir í árslok 2002. Á árinu voru tekin 

ný langtímalán að fjárhæð 35 milljónir Bandaríkjadala. 

Þar af fóru um 10 milljónir til uppgreiðslu á eldri 

langtímalánum. Í árslok voru 73% af langtímaskuldum 

samstæðunnar í Bandaríkjadölum og 27% í evrum.  

Skammtímaskuldir voru tæplega 20 milljónir dala í 

árslok og hækkuðu um 17% frá árinu áður. Hreint 

veltufé var um 17 milljónir í árslok og lækkaði milli ára 

um tæplega 5 milljónir dala. Veltufjárhlutfall í árslok var 

1,8. Handbært fé frá rekstri árið 2003 var um 23% af 

heildarskuldum samanborið við 36% árið 2002.

EIGIÐ FÉ
Útgefið hlutafé Össurar hf. var óbreytt allt árið 2003 eða 

328.441.000 hlutir. Keyptir voru 5.163.400 eigin hlutir 

á árinu. Hlutirnir voru keyptir á markaðsverði og var 

meðalkaupgengi liðlega 44,88 íslenskar krónur á hlut. 

Til að mæta skuldbindingum vegna kaupréttarsamninga 

voru afhentir 1.035.714 hlutir og var meðalgengið 39,99 

krónur á hlut. Í árslok var fjöldi hluta að frádregnum 

eigin hlutum 318.144.889 hlutir. Félagið hefur gert 

skuldbindandi kaupréttarsamninga við stjórnendur og 

starfsmenn upp á 6.655.000 hluti. Einnig er til staðar 

skuldbinding til að láta af hendi til viðbótar 549.608 hluti 

til að mæta skuldbindingum vegna kaupa á sænskum 

dótturfélögum á árinu 2000. Við kaupin var þessi skuld 

bókfærð í efnahagsreikningi. Félagið á ónýtta heimild í 

árslok til að gefa út 10 milljónir hluta til að mæta kaup-

réttarskuldbindingum. Heimildin gildir til 24. mars 2005. 

Eiginfjárhlutfall í árslok var 43% og lækkaði úr 56% í 

árslok 2002. Markaðsvirði félagsins var rúmlega 201 

milljón dala og lækkaði úr 220 milljónum í ársbyrjun.

SJÓÐSTREYMI
Veltufé frá rekstri var 8,8 milljónir Bandaríkjadala og 

lækkaði um 40% milli ára. Handbært fé frá rekstri var 

hins vegar áþekkt milli ára eða ríflega 10 milljónir. Til 

greiðslu vegna fjárfestinga var varið nettó 33 milljónum 

og ný lán umfram greiðslu eldri skulda og kaup eigin 

hluta voru nettó 16 milljónir. Handbært fé lækkaði um 

6,7 milljónir á árinu. Veltufjárhlutfall var 1,8 og lækkaði  

úr 2,3. Lausafjárhlutfall var 1,2 og lækkar úr 1,5. 

REKSTUR ÁRSINS EFTIR ÁRSFJÓRÐUNGUM

Rekstrarreikningur 2003 1. ársfjór›ungur 2. ársfjór›ungur 3. ársfjór›ungur 4. ársfjór›ungur Samtals

Sala 21.692 22.726 22.398 27.651 94.467
Kostnaðarverð seldra vara -9.129 -9.019 -9.676 -12.408 -40.232
Framlegð 12.563 13.707 12.722 15.243 54.235
Aðrar rekstrartekjur 82 22 40 122 266
Sölu- og markaðskostnaður -4.872 -5.013 -4.080 -7.273 -21.238
Þróunarkostnaður -2.257 -2.595 -1.990 -2.750 -9.592
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -3.546 -3.572 -3.750 -6.691 -17.559
Rekstrarhagnaður 1.970 2.549 2.942 -1.349 6.112
Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) -126 -247 -114 80 -407
Hagnaður fyrir skatta 1.844 2.302 2.828 -1.269 5.705
Tekjuskattur -440 -394 -562 352 -1.044
Hagnaður 1.404 1.908 2.266 -917 4.661
EBITDA 2.642 3.206 3.658 -78 9.428

Upphæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. 
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Öll mætum við erfiðleikum á lífs-
leiðinni. Flestir eru þeir tímabundnir 
og yfirstíganlegir en stundum eru þeir 
það alvarlegir að hugrekki og seiglu 
þarf til að mæta þeim.
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K E N N I T Ö L U R  

SAMSTÆÐA ÖSSURAR HF.  2003 2002 2001 2000 1999 

VÖXTUR Sala  94.467  81.284  68.380  45.682  17.933  
 Hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)  9.428  14.310  12.973  8.904  3.361  
 Rekstrarhagnaður  6.112  11.501  10.889  7.560  2.891  
 Starfsmenn Fjöldi 480  431  392  327  122  
 Hagnaður (1)  4.661  10.056  8.632  5.188  1.925  
 Fjármunir  102.126  71.425  58.201  56.851  24.307  
      

REKSTRARFJÁRMÖGNUN Handbært fé frá rekstri  10.383  10.503  10.359  5.797  3.243  
 – í hlutfalli við heildarskuldir % 23  36  36  30  67  
 – í hlutfalli við hagnað   2,2  1,0  1,2  1,1  1,7  
      

 Hreint veltufé frá rekstri  8.774  14.661  10.771  8.557  2.598 
 – í hlutfalli við langtímafjármagn % 13  30  27  25  19  
 – í hlutfalli við fjárfestingar, afborganir og arð   0,2  1,7  1,2  0,1  2,7  
      

FJÁRHAGSLEGT JAFNVÆGI Lausafjárhlutfall   1,2  1,5  1,2  1,1  1,5  
 Veltufjárhlutfall   1,8  2,3  1,9  1,5  2,2  
 Eiginfjárhlutfall % 43  56  52  45  79  
      

NÝTING FJÁRMAGNS Velta á hvern starfsmann  197  189  174  140  147  
 Veltuhraði fjármagns Skipti 1,1  1,3  1,3  1,1  1,1  
 Veittur gjaldfrestur Dagar 47  44  44  50  40  
      

ARÐSEMI Arðsemi heildarfjármagns eftir skatta (1) % 9  20  19  8  23  
 Arðsemi eigin fjármagns eftir skatta (1) % 11  29  32  9  45  
 Hagnaður fyrir vexti sem % af veltu % 6  14  16  16  16  
 Hagnaður fyrir skatta sem % af veltu % 6  15  15  13  17  
 Hagnaður ársins sem % af veltu (1) % 5  12  12  11  11  
      

MARKAÐUR Markaðsvirði  201.237  219.584  158.492  255.928  116.850  
 V/H hlutfall (1)   43,2  21,8  19,4  53,0  60,8  
 V/I hlutfall   4,6  5,5  5,2  10,1  6,1  
 Fjöldi hluta Milljónir 328  328  328  328  212  
 Hagnaður á hlut (EPS) (1)(2) US Cent 1,45  3,12  2,64  1,48  0,91  
 Hagnaður á hlut (Diluted EPS) (1)(3) US Cent 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.

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 2003.

Össur hf. hannar, framleiðir og selur lausnir á sviði stoð- 

og stuðningstækja. Höfuðstöðvar félagsins eru á Íslandi 

en félagið á og rekur dótturfélög í Bandaríkjunum, 

Kanada og Evrópu. Félagið selur framleiðsluvörur sínar 

um allan heim en helstu markaðssvæðin eru Bandaríkin, 

Kanada, Vestur-Evrópa og Japan. Samstæða Össurar 

hf. ári› 2003 samanstóð í meginatriðum af Össuri hf. á 

Íslandi, samstæðu Össur Holdings Inc. í USA, samstæðu 

Össur Holding AB í Svíþjóð, Össur Europe B.V. í Hollandi, 

Generation II Orthotics, Inc. í Kanada og Generation II 

USA, Inc. í Bandaríkjunum. Frá og með 1. janúar 2002 

hafa uppgjör Össurar hf. verið í Bandaríkjadölum sem 

er starfrækslugjaldmiðill félagsins.

Heildartekjur samstæðu Össurar hf. námu 94,5 

milljónum Bandaríkjadala samanborið við 81,3 milljónir 

árið áður. Tekjuaukningin á milli ára nam því um 16%. 

Hagnaður af rekstri samstæðunnar var 4,7 milljónir 

Bandaríkjadala. Til samanburðar var hagnaður ársins 

2002 10,1 milljón Bandaríkjadala. Hagnaður á hlut var 

1,45 US cents samanborið við 3,12 US cents árið 2002. 

Hagnaður fyrir vexti, afskriftir og skatta (EBITDA) var 

9,4 milljónir Bandaríkjadala. 

Heildareignir samstæðunnar voru 102,1 milljón 

Bandaríkjadala í árslok, skuldir 58,1 milljón og eigið fé 

44 milljónir. Eiginfjárhlutfall í árslok var 43% samanborið 

við 56% árið á undan.

Á árinu störfuðu að meðaltali 480 starfsmenn hjá 

samstæðunni, þar af 184 hjá móðurfélaginu á Íslandi. 

Á árinu 2002 unnu að meðaltali 431 starfsmenn hjá 

samstæðunni, en 161 hjá móðurfélaginu. 

S K Ý R S L A  S T J Ó R N A R

Reykjavík, 30. janúar 2004

Í stjórn

Pétur Guðmundarson
stjórnarformaður

Össur Kristinsson   Gunnar Stefánsson

Heimir Haraldsson  Kristján T. Ragnarsson

Sigurbjörn Þorkelsson  Bengt Kjell

Forstjóri

Jón Sigurðsson

Félagið keypti á árinu 5,2 milljónir hluta af eigin 

bréfum. Gengi á bréfum félagsins var 52,5 í ársbyrjun 

en 43,6 í árslok. Markaðsvirði félagsins var 201 milljón 

Bandaríkjadala í árslok og lækkaði um 18,3 milljónir 

Bandaríkjadala frá því árið áður. Í lok ársins voru 

hluthafar í Össuri hf. 4.429 en voru 4.866 í upphafi 

árs. Tveir hluthafar áttu meira en 10% hlutafjár í árslok, 

en það eru Mallard Holding SA, sem átti 24,21% og 

sænska fjárfestingarfyrirtækið AB Industrivärden sem 

átti 15,83%.

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til 

hluthafa á árinu 2004. 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 2003 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 2003. 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 endurskoðunar-

innar. Ársreikningar erlendra dótturfyrirtækja voru endur-

skoðaðir af samstarfsfyrirtækjum okkar.

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endur-

skoðunarstaðla en samkvæmt þeim skal skipuleggja 

og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa 

fáist um að samstæðuársreikningurinn sé í megin-

atriðum annmarkalaus. Endurskoðunin felur í sér 

greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögn-

um til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem 

koma fram í samstæðuársreikningnum. Endurskoðunin 

felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum 

og matsreglum sem notaðar eru við gerð samstæðu-

ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild. 

Við teljum að endurskoðunin 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 

erlendra dótturfélaga, að samstæðuársreikningurinn gefi 

glögga mynd af afkomu Össurar hf. og dótturfyrirtækja 

á árinu 2003, 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, 30. janúar 2004

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 3

 SK†RING  2003  2002

SALA  6  94.467  81.284

Kostnaðarverð seldra vara  ( 40.232 ) ( 33.433 )

FRAMLEGÐ    54.235  47.851

Aðrar rekstrartekjur    266  1.030

Sölu- og markaðskostnaður   ( 21.238 ) ( 16.927 )

Þróunarkostnaður   ( 9.592 ) ( 7.103 )

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður   ( 17.559 ) ( 13.350 )

REKSTRARHAGNAÐUR    6.112  11.501

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  12 ( 407 )  182

Tekjur frá hlutdeildarfélögum   0  154

HAGNAÐUR FYRIR SKATTA    5.705  11.837

Tekjuskattur 31 ( 1.044 ) ( 1.781 )

HAGNAÐUR ÁRSINS    4.661  10.056

HAGNAÐUR Á HLUT 13

Hagnaður á útistandandi hluti (US cent)    1,45  3,12

Hagnaður á útistandandi hluti að teknu tilliti til kauprétta (US cent)    1,44  3,10

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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E F N A H A G S R E I K N I N G U R

EIGNIR 

 SK†RING 31.12.2003 31.12.2002

FASTAFJÁRMUNIR

Varanlegir rekstrarfjármunir  14  14.950  10.220

Viðskiptavild 15  23.599  0

Aðrar óefnislegar eignir 16  5.569  751

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur 18  448  523

Fjárfestingaverðbréf 19  476  410

Reiknuð skattinneign 31  20.529  20.932

   65.571  32.836

VELTUFJÁRMUNIR

Vörubirgðir 20  12.415  12.358

Viðskiptakröfur 21  14.965  12.403

Aðrar skammtímakröfur 21  4.586  1.562

Markaðsverðbréf 22  262  1.190

Sjóður og bankainnstæður  21  4.327  11.076

   36.555  38.589

  

 EIGNIR   102.126  71.425

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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3 1 .  D E S E M B E R  2 0 0 3

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR

 SK†RING 31.12.2003 31.12.2002

EIGIÐ FÉ

Hlutafé  23  3.083  3.123

Varasjóðir 24  24.412  26.903

Þýðingarmunur 25  2.448  368

Óráðstafað eigið fé 26  14.068  9.467

   44.011  39.861

LANGTÍMASKULDIR

 

Skuldir við lánastofnanir 28  34.892  11.528

Fjármögnunarleigusamningar  29  767  1.016

Aðrar langtímaskuldir 30  482  1.341

Tekjuskattsskuldbindingar 31  2.206  742

   38.347  14.627

SKAMMTÍMASKULDIR

Næsta árs afborganir langtímaskulda  32  3.314  5.132

Viðskiptaskuldir    4.263  2.927

Ógreiddir áætlaðir skattar   606  1.280

Aðrar skammtímaskuldir    9.872  7.288

Skuldbindingar  33  1.713  310

   19.768  16.937

 EIGIÐ FÉ OG SKULDIR   102.126  71.425

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 3

REKSTRARHREYFINGAR SKÝRING  2003  2002
Rekstrarhagnaður    6.112  11.501
Afskriftir 14, 16  3.316  2.809
Sölutap   9  25
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda    4.839 ( 2.260 )

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI ÁN VAXTA   14.276  12.075
Innborgaðar vaxtatekjur   195  138
Greiddir vextir  ( 1.416 ) ( 890 )
Greiddir skattar  ( 2.672 ) ( 820 )

 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI   10.383  10.503

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR
Keyptir fastafjármunir  14, 16 ( 4.686 ) ( 3.572 )
Seldir fastafjármunir   196  86
Fjárfesting í dótturfélögum  34, 35 ( 29.867 )  0
Sala á hlutdeildarfélögum   0  174
Fjárfestingar í langtímakröfum 18 ( 128 )  0
Afborganir skuldabréfa 18  261  340
Kaup á fjárfestingaverðbréfum 19 ( 5 )  0
Sala á fjárfestingaverðbréfum 19  11  0
Kaup á markaðsverðbréfum  22 ( 4.099 ) ( 6.717 )
Sala á markaðsverðbréfum 22  5.152  6.070
 FJÁRFESTINGARHREYFINGAR  ( 33.165 ) ( 3.619 )

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR
Nýjar langtímaskuldir   32.000  5.227
Afborganir langtímaskulda  ( 13.305 ) ( 5.549 )
Keypt eigin bréf  ( 3.061 ) ( 2.961 )
Seld eigin bréf    0  1.589
Afhentir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga   61  52
 FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR   15.695 ( 1.642 )

LÆKKUN / HÆKKUN HANDBÆRS FJÁR   ( 7.087 )  5.242
ÁHRIF GENGISUMREIKNINGS DÓTTURFÉLAGA    338  290
HANDBÆRT FÉ Í UPPHAFI ÁRSINS    11.076  5.544

HANDBÆRT FÉ Í LOK ÁRSINS    4.327  11.076

AÐRAR UPPLÝSINGAR:  

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI:  
Hagnaður ársins    4.661  10.056
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé   4.113  4.605
 HREINT VELTUFÉ FRÁ REKSTRI   8.774  14.661

Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda    1.609 ( 4.158 )
 HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI   10.383  10.503

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 2  –  3 1 .  D E S E M B E R  2 0 0 3

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

   ÞÝÐINGAR- ÓRAÐSTAFAÐ 
 HLUTAFÉ VARASJÓÐIR MUNUR EIGIÐ FÉ SAMTALS

Staða 1. janúar 2002  3.142   27.406   0   0   30.548 
Þýðingarmunur á erlendum eignarhlutum      368     368 
Afkoma sem birtist ekki í rekstrarreikningi  0   0   368   0   368 
Keyptir eigin hlutir ( 55 ) ( 2.905 )     ( 2.960 )
Seldir eigin hlutir  29   1.559       1.588 
Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  2   50       52 
Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  5   204       209 
Hagnaður ársins        10.056  10.056 
Tillag í lögbundinn varasjóð    589    ( 589 )  0 

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 31. desember 2003  3.083   24.412   2.448   14.068   44.011 
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

1. STARFSEMI
Össur hf. hannar, framleiðir og selur lausnir á sviði stoð- 

og stuðningstækja. Helstu framleiðsluvörur fyrirtækisins 

eru hulsur, gervifætur, hnjáliðir, ökkla- og hnjáspelkur 

og íhlutir ýmiss konar sem notaðir eru til framleiðslu 

á gervilimum. Helstu markaðssvæði fyrirtækisins eru 

Norður-Ameríka, Vestur-Evrópa og Japan 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 fjórum stöðum á tímabilinu, hjá Össur 

North America, Inc. í Aliso Viejo, Kaliforníu, sem setur 

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

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

Dayton, Ohio, sem framleiðir hluti til ígræðslu og hjá 

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

íhluti. Auk þessa voru framleidd stuðningstæki hjá Össuri 

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

Generation II í Seattle í Bandaríkjunum og hjá Össur 

Nordic AB í Uppsölum, Svíþjóð og á stoðtækjaverkstæði 

sem rekið er á Íslandi.

Samkvæmt skipuriti er fyrirtækinu skipt í fjögur svið, 

þ.e. fjármálasvið sem sér um alhliða fjármálastjórnun, 

framleiðslusvið sem ber ábyrgð á framleiðslu og birgða-

stýringu, sölu- og markaðssvið sem stýrir markaðsmálum 

og söluskrifstofum og flróunarsvið sem stýrir gæðadeild, 

þróunardeild og vörustjórnun fyrir nýjar vörur.

Sala, dreifing og þjónusta í Norður-Ameríku fór fram frá 

Össur North America, Inc., starfsstöðvum Generation 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. UPPGJÖRSMYNT
Í samræmi við íslensk lög nr. 25/2002 um breytingu 

á lögum nr. 145/1994 um bókhald, lögum nr. 

144/1994 um ársreikninga og lögum nr. 75/1981 um 

tekjuskatt og eignarskatt birtir Össur hf. reikningsskil 

samstæðu félagsins í Bandaríkjadölum. Ástæða þess 

er að meginumfang starfsemi samstæðunnar er í 

Bandaríkjunum og starfrækslugjaldmiðill samstæðunnar, 

þ.e. sá gjaldmiðill sem ákvarðar mestar tekjur, gjöld, 

eignir og skuldir hennar, er Bandaríkjadalur.

3. NOTKUN ALÞJÓÐLEGRA 
REIKNINGSSKILAREGLNA
Samstæða Össurar hf. hefur tekið upp alþjóðlega 

reikningsskilastaðla (IFRS) í samræmi við IFRS 1, um 

upptöku alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti. 

Upptaka staðlanna hefur ekki veruleg áhrif á einstaka 

liði í opnunarefnahagsreikningi. Upptaka IFRS hefur 

aðallega áhrif á framsetningu og upplýsingar í skýringum 

samstæðuársreikningsins.

4. REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR
Ársreikningur samstæðu Össurar hf. er gerður í samræmi 

vi› alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og er gerður 

eftir kostnaðarverðsaðferð fyrir utan uppreikning ýmissa 

peningalegra eigna og skulda. 

Við gerð samstæðuársreikningsins þurfa stjórnendur 

í samræmi við góða reikningsskilavenju að gefa sér 

forsendur og framkvæma ýmis möt sem hafa áhrif 

á fjárhæð eigna og skulda á reikningsskiladegi og 

upplýsingar í skýringum og fjárhæð tekna og gjalda á 

árinu. Raunveruleg verðmæti kunna að verða með 

öðrum hætti en mat stjórnenda.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum 

samstæðunnar.

SAMSTÆÐA

Ársreikningur samstæðunnar tekur til ársreiknings 

móðurfélagsins og ársreikninga 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 

árinu 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 

S K † R I N G A R
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við gerð reikningsskilanna. Óinnleystur hagnaður í 

birgðum af viðskiptum milli félaga innan samstæðunnar 

er bakfærður og samsvarandi leiðréttingar gerðar á 

reiknuðum tekjuskatti samstæðunnar.

Ef við á eru gerðar leiðréttingar á reikningsskilum 

dótturfélaga til að samræma þau við reikningsskilaaðferðir 

samstæðunnar.

VI‹SKIPTAVILD

Viðskiptavild sem myndast í samstæðunni er vegna 

mismunar á kaupverði dótturfélags og hlutdeildar í hreinni 

eign þess eftir að eignir og skuldir hafa verið metnar til 

gangverðs á kaupdegi. Viðskiptavild er færð til eignar og 

metin með tilliti til virðisrýrnunar á reikningsskiladegi. 

Við mat á virðisrýrnun er notað vænt fjárstreymi sem 

fært hefur verið til núvirðis. Við núvirðisútreikning er 

notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðaltali 

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.

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 fjármögnunar 

sé í samræmi við innstreymi vegna rekstrar eftir myntum. 

Engir framvirkir gjaldeyrisskiptasamningar, valréttir eða 

afleiðusamningar eru við lýði hjá félagssamstæðunni 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 helmingur langtímaskulda er með föstum 

vöxtum sem takmarkar fjárhagslega áhættu gagnvart 

vaxtabreytingum.

Yfir 80% af langtímaskuldum eru kúlulán þar sem 

höfuðstóllinn kemur til greiðslu í einu lagi árið 2008. Vextir 

eru hins vegar greiddir reglulega á lánstímanum. Þetta 

takmarkar sjóðstreymis- og lausafjáráhættu félagsins 

umtalsvert næstu 4–5 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 samræmi 

við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

LEIGUSAMNINGAR

Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnunarleigu-

samningar þegar samningsskilmálar gera ráð fyrir 

að verulegur hluti áhættunnar og hagur af eignar-

réttindum sé framseldur leigukaupa. Eignir samkvæmt 

kaupleigusamningi eru færðar til eignar meðal varan-

legra rekstrarfjármuna og eru afskrifaðar á líftíma þeirra. 

Samsvarandi skuld við leigusala er færð til skuldar í 

efnahagsreikningi. Aðrir leigusamningar eru flokkaðir 

sem rekstrarleigusamningar og leigugreiðslur gjaldfærðar 

á því tímabili sem þær tilheyra.

GJALDMI‹LAR

Viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en Bandaríkjadölum eru 

færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. 

Peningalegar eignir og skuldir í öðrum gjaldmiðlum en 

Bandaríkjadölum eru umreiknaðar miðað við gengi í lok 

tímabilsins og gengismunur færður yfir rekstrarreikning.

Rekstrarliðir dótturfélaga, sem ekki semja reikningsskil 

í Bandaríkjadölum, eru umreiknaðir í Bandaríkjadali á 

meðalgengi hvers ársfjórðungs en efnahagsliðir aðrir en 

hlutafé eru umreiknaðir í Bandaríkjadali á gengi í lok 

ársins. Þýðingarmismunur vegna yfirfærslu reikningsskila 

dótturfélaga úr uppgjörsmynt í Bandaríkjadali er færður 

yfir þýðingarmun meðal eigin fjár.

Slíkir þýðingarmunir eru færðir til tekna eða gjalda eftir 

því sem við á þegar dótturfélög eru seld.

FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikningi á 

því tímabili sem hann fellur til.

SKATTAMÁL

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn. 

Útreikningur hans byggist á afkomu fyrir skatta að teknu 

tilliti til varanlegra mismuna á skattalegri afkomu og 

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.

afkomu samkvæmt ársreikningi. Tekjuskattur er reiknaður 

miðað við gildandi skatthlutfall í hverju landi fyrir sig.

Frestaður skattur stafar af mismun efnahagsliða í 

skattauppgjöri annars vegar og ársreikningi hins vegar. 

Mismunurinn stafar af því að tekjuskattsstofn félagsins 

er miðaður við aðrar forsendur en reikningsskil 

þess. Tekjuskattsskuldbinding er færð vegna allra 

tímamismuna en reiknuð skattinneign er færð vegna 

tímamismuna ef líkur eru á að þeir nýtist á móti skatt-

skyldum hagnaði í framtíðinni. Reiknu› skattinneign og 

skattskuldbinding eru einungis færðar til lækkunar á 

hvor annarri ef þær tengjast sköttum sem lagðir eru á 

af sömu skattyfirvöldum.

Bókfært verð reiknaðrar skattinneignar er yfirfarið á 

reikningsskiladegi og fært niður ef ekki eru lengur taldar 

líkur á að skattskyldur hagnaður í framtíðinni muni 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 

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 

skatturinn einnig færður meðal eigin fjár.

Við gerð samstæðureikningsskilanna er uppsafnaður 

hagnaður í birgðum vegna innbyrðis viðskipta bakfærður. 

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 

vörurnar eiga uppruna sinn.

Til frádráttar reiknuðum sköttum tímabilsins í 

efnahagsreikningi hefur verið færður fyrirframinnheimtur 

fjármagnstekjuskattur.

VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna 

þegar líklegt þykir að hagrænn ávinningur tengdur 

eigninni muni nýtast samstæðunni og hægt er að meta 

kostnað 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 

eigninni á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

Fyrningar eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti 

af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu. 

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 ætluðum endingartíma 

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 

eignarinnar með áreiðanlegum hætti.

Reikningsliðurinn inniheldur þróunarkostnað frá fyrri 

árum og kostnað við öflun einkaleyfa fyrir framleiðsluvörur 

samstæðunnar. Eignir þessar eru afskrifaðar um 

10–20% á ári. Óefnislegar eignir hafa verið færðar 

upp á árinu vegna fjárfestinga í dótturfélögum. Um er 

að ræða eignir vegna viðskiptasamninga, einkaleyfa 

og framleiðslutækni. Eignir þessar verða afskrifaðar á 

áætluðum endingartíma og eru reiknaðar afskriftir hvers 

árs færðar í rekstrarreikningi.

Allur þróunarkostnaður og kostnaður vegna eigin 

einkaleyfa sem féll til á árinu er gjaldfærður í rekstrar-

reikningi.

VERÐBRÉF

Skuldabréf og aðrar langtímakröfur eru metnar á 

kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta 

hugsanlegu 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 markaðsverðbréfa 

eru færðar meðal fjármunaliða í rekstrarreikningi.
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VIRÐISRÝRNUN

Á hverjum reikningsskiladegi fer samstæðan yfir bókfært 

verð efnislegra og óefnislegra eigna sinna til þess að 

komast að raun um hvort vísbendingar séu um að eignir 

þessar hafi orðið fyrir virðisrýrnun. Komi fram einhver slík 

vísbending, er tekjuvirði eignarinnar metið í því skyni að 

hægt sé að ákvarða hversu víðtæk virðisrýrnunin er (sé 

um slíkt að ræða). Þegar ekki er hægt að meta tekjuvirði 

einstakra eigna, metur samstæðan tekjuvirði þeirrar 

peningamyndandi einingar sem eignin fellur undir.

Tekjuvirði er annaðhvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði 

eignar, hvort sem hærra er. Við mat á nýtingarvirði er 

notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis 

með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við fjármögnun 

slíkrar eignar að teknu tilliti til skatta.

Sé tekjuvirði eignar metið vera lægra en bókfært verð, er 

bókfært verð eignarinnar lækkað í tekjuvirði. Tap vegna 

virðisrýrnunar er fært í rekstrarreikning.

Þegar tap vegna virðisrýrnunar snýst síðar við er bókfært 

verð eignarinnar hækkað aftur, en þó ekki í hærra verð 

en það sem hefði verið ef virðisrýrnun hefði aldrei verið 

færð.

BIRGÐIR

Vörubirgðir eru metnar við kostnaðarverði/fram-

leiðslukostnaðarverði eða dagverði eftir flví hvort 

er lægra, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. 

Framleiðslukostnaður inniheldur hráefni, launakostnað 

og óbeinan kostnað 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 

endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur 

til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast ef 

kröfur reynast ekki innheimtanlegar.

KAUPRÉTTARSAMNINGAR OG SKULDBINDINGAR UM HÆKKUN 

HLUTAFJÁR

Samstæðan hefur gert kaupréttarsamninga við stjórn-

endur, starfsmenn og aðra aðila tengda rekstrinum. 

Ennfremur hefur hluti kaupverðs á fyrirtækjum sem 

samstæðan hefur keypt verið bundið skilyrðum um 

tiltekinn árangur. Framangreindir samningar fela í sér 

skuldbindingar um hækkun hlutafjár í framtíðinni.

Sú reikningsskilaaðferð hefur verið viðhöfð að 

færa mismun á markaðsverði og kaupréttarverði á 

samningsdegi til hækkunar á kaupverði þeirra félaga 

sem samstæðan hefur keypt eða hlutfallslega til 

gjalda á samningstímanum þar til fyrst er heimilt að 

nýta kaupréttinn. Í þeim tilvikum sem markaðsverð 

á samningsdegi hefur verið jafnt eða lægra en 

kaupréttarverð hefur engin bókun átt sér stað.

LANGTÍMASKULDIR

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum 

greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs 

reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu 

í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna 

langtímalána eru færð yfir rekstrarreikning á því tímabili 

sem þau tilheyra. 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 

útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða 

viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með 

áreiðanlegum hætti.

Skuldbindingar vegna vöruábyrgða eru færðar á 

söludegi viðeigandi vara og metnar af stjórnendum m.t.t. 

áætlaðs fjárútstreymis sem ábyrgðirnar kunna að valda 

í framtíðinni.

Skuldbindingar vegna endurskipulagningar eru 

færðar þegar útbúin hefur verið formleg áætlun um 

endurskipulagninguna og hún hefur verið kynnt þeim 

aðilum sem málið varðar.

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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5. 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   21.692  22.726  22.398  27.651  94.467 

Kostnaðarverð seldra vara  ( 9.129 ) ( 9.019 ) ( 9.676 ) ( 12.408 ) ( 40.232 )

FRAMLEGÐ   12.563   13.707   12.722   15.243  54.235 

Aðrar rekstrartekjur   82  22  40  122  266 

Sölu- og markaðskostnaður  ( 4.872 ) ( 5.013 ) ( 4.080 ) ( 7.273 ) ( 21.238 )

Þróunarkostnaður  ( 2.257 ) ( 2.595 ) ( 1.990 ) ( 2.750 ) ( 9.592 )

Skrifstofu- og stjórnunarkostna›ur  ( 3.546 ) ( 3.572 ) ( 3.750 ) ( 6.691 ) ( 17.559 )

REKSTRARHAGNAÐUR (TAP)   1.970   2.549   2.942  ( 1.349 )  6.112 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)  ( 126 ) ( 247 ) ( 114 )  80 ( 407 )

HAGNAÐUR (TAP) FYRIR SKATTA   1.844  2.302   2.828  ( 1.269 )  5.705 

Tekjuskattur  ( 440 ) ( 394 ) ( 562 )  352 ( 1.044 )

HAGNAÐUR (TAP) TÍMABILSINS   1.404   1.908   2.266 ( 917 )  4.661 

Hagna›ur fyrir afskriftir (EBITDA)   2.642  3.206  3.658 ( 78 )  9.428 

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

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir mörkuðum:     

 2003 2002

Norður-Ameríka 49.488  46.118 

Meginland Evrópu 24.387  16.995 

Norðurlönd 14.089  11.783 

Alþjóðamarkaðir 6.503  6.388 

 94.467  81.284 

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir vörutegundum:

       

Stoðtæki 79.482  72.899 

Stuðningstæki 11.814  4.529 

Annað 3.171  3.856 

 94.467  81.284 

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir gjaldmiðlum:

       

Kanadadalur, CAD 4.046  2.149 

Svissneskur franki, CHF 656  315 

Evra, EUR 18.999  14.334 

Sterlingspund, GBP 5.760  4.016 

Íslensk króna, ISK 1.629  1.241 

Japanskt jen, JPY 0  221 

Norsk króna, NOK 3.873  3.132 

Sænsk króna, SEK 8.404  9.806 

Bandaríkjadalur, USD 51.100  46.070 

 94.467  81.284 

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

Landfræðileg skipting samstæðunnar greinist þannig eftir mörkuðum:

2003 NORÐUR- MEGINLAND  ALÞJÓÐA-
 AMERÍKA EVRÓPU NORÐURLÖND MARKAÐIR LEIÐRÉTTINGAR 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  3.055  ( 1.900 )  5.354  ( 531 ) ( 1.317 )  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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7. LANDFRÆÐILEG SKIPTING REKSTRAREININGA (FRAMHALD)

2002 NORÐUR- MEGINLAND  ALÞJÓÐA-
 AMERÍKA EVRÓPU NORÐURLÖND MARKAÐIR LEIÐRÉTTINGAR SAMSTÆÐA

SALA

Ytri sala  46.118   16.995   11.783   6.388   0   81.284 

Sala innan samstæðu  9.577   0   21.493   0  ( 31.070 )  0 

Heildarsala  55.695   16.995  33.276   6.388  ( 31.070 )  81.284 

AFKOMA

Afkoma eftir mörkuðum  3.536  ( 1.445 )  9.942  ( 351 ) ( 1.626 )  10.056 

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Viðbætur fastafjármuna  1.430   391   2.790   4   0   4.615 

Afskriftir  1.731   214   859   5   0   2.809 

EFNAHAGSREIKNINGUR

  31.12.2002  31.12.2002  31.12.2002  31.12.2002  31.12.2002  31.12.2002            
EIGNIR

Eignir eftir mörkuðum  43.133   10.932   86.734   1.012  ( 70.386 )  71.425

SKULDIR

Skuldir eftir mörkuðum  68.215   4.922   25.248   0  ( 66.821 )  31.564 

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.

8. LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD
  2003 2002

Laun  26.568 18.853

Launatengd gjöld  7.678 6.591

  34.246  25.444

Meðalfjöldi starfa  480 431 

Laun og launatengd gjöld skiptast þannig á rekstrarliði:

  2003 2002

Kostnaðarverð seldra vara  12.233  9.155 

Sölu- og markaðskostnaður  11.071 7.932 

Þróunarkostnaður  4.340 3.460 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  6.602 4.897
 

  34.246 25.444 

9. LAUNAKJÖR STJÓRNENDA
 LAUN OG KAUPRÉTTUR  EIGNARHLUTIR 
 TENGD GJÖLD FJÖLDA HLUTA Í ÖSSURI HF.

Pétur Guðmundarson stjórnarformaður 38  300.000  1.238.641 

Össur Kristinsson varaformaður 59  150.000  79.531.846 

Fjórir aðrir stjórnarmenn 64  450.000  1.887.500 

Jón Sigurðsson forstjóri 457  2.000.000  7.882.368 

Fjórir framkvæmdastjórar 616  1.500.000  2.733.243
 

 1.234  4.400.000  93.273.598 

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. Kaupréttir 

stjórnarmanna, forstjóra og þriggja framkvæmdastjóra voru gerðir á genginu ISK 

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

ábyrgðir hafa verið veittar þessum aðilum.

10. ÞÓKNUN TIL ENDURSKOÐENDA
 2003

Endurskoðun ársreiknings   215 

Könnun árshlutareikninga   92 

Önnur þjónusta   136
 

   443 

Í ofangreindum fjárhæ›um eru me›taldar greiðslur til kjörinna endurskoðenda allra 

félaga innan samstæðunnar.

11. KOSTNAÐUR VEGNA ENDURSKIPULAGNINGAR

Kostnaður vegna endurskipulagningar skiptist þannig á rekstrarliði:

   2003

Kostnaðarverð seldra vara 162 

Sölu- og markaðskostnaður 480 

Þróunarkostnaður 556 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 333 
 

   1.531 

Kostnaðurinn er vegna breytinga meðal stjórnenda samstæðunnar ásamt því að 

lögð var niður þróunareining í Aliso Viejo í Kaliforníu, ýmis störf á Íslandi, og vegna 

endurskipulagningar í tengslum við kaup á félögum í Generation II samstæðunni.
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12. FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)  

FJÁRMUNATEKJUR:  2003  2002

Vaxtatekjur af bankareikningum  150   75 

Hagnaður af skuldabréfum og öðrum langtímakröfum  58   22 

Hagnaður (tap) af fjárfestingaverðbréfum  72  ( 155 )

Hagnaður af markaðsverðbréfum  125   90 

Aðrar vaxtatekjur  43   17   

  448   49 

FJÁRMAGNSGJÖLD:

Vaxtagjöld af bankalánum ( 1.138 ) ( 792 )

Vaxtagjöld af fjármögnunarleigusamningum ( 63 ) ( 53 )

Önnur vaxtagjöld ( 141 ) ( 75 )

 ( 1.342 ) ( 920 ) 

 

Gengismunur  487   1.053 

 ( 407 )  182 

13. HAGNAÐUR Á HLUT 

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

  2003  2002

Hagnaður ársins  4.661   10.056 

Vegið meðaltal útistandandi hluta síðustu 12 mánaða (í þúsundum)  322.186   322.669 

Vegið meðaltal útistandandi hluta að teknu tilliti til kauprétta (í þúsundum)  323.431   323.875 

Hagnaður á útistandandi hlut (US cent)   1,45   3,12 

Hagnaður á útistandandi hlut að teknu tilliti til kauprétta (US cent)   1,44   3,10 

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.

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

1. janúar 2003  3.634   9.047   4.802   17.483 

Fært milli rekstrarfjármuna ( 605 )    605   0 

Leiðrétt staða 1. janúar 2003  3.029   9.047   5.407   17.483 

Viðbætur  197   3.366   1.118   4.681 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum  373   4.909   2.018   7.300 

Gengismunur ( 1 )  481   127   607 

Fært út vegna sölu   ( 455 ) ( 121 ) ( 576 )

31. desember 2003  3.598   17.348   8.549   29.495 

AFSKRIFTIR

1. janúar 2003  567   4.152   2.544   7.263 

Fært milli rekstrarfjármuna ( 202 )    202   0 

Leiðrétt staða 1. janúar 2003  365   4.152   2.746   7.263 

Gjaldfært á árinu  98   1.615   1.221   2.934 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum    3.125   1.323   4.448 

Gengismunur    222   49   271 

Fært út vegna sölu ( 60 ) ( 197 ) ( 114 ) ( 371 )

31. desember 2003  403   8.917   5.225   14.545 

          

BÓKFÆRT VERÐ

31. desember 2003  3.195   8.431   3.324   14.950 

31. desember 2002  2.664   4.895   2.661   10.220 

Í upphafi árs voru breytingar á leiguhúsnæði í Bandaríkjunum og Hollandi ranglega flokkaðar meðal fasteigna og lóða. Fjárhæðin hefur verið færð meðal innréttinga og 

skrifstofubúnaðar og eru breytingarnar sýndar sérstaklega hér að ofan ásamt því að samanburðartölum í efnhagsreikningi hefur verið breytt.

A› mati stjórnenda er raunvir›i fasteigna og ló›a 4.500 flúsund Bandaríkjadalir, en a›rir rekstrarfjármunir eru metnir á bókfær›u ver›i.

Meðal varanlegra rekstrarfjármuna eru eignir keyptar með fjármögnunarleigusamningum að fjárhæð 1.319 þúsund Bandaríkjadalir (2002: 1.464 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.

14. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR (FRAMHALD)

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna skiptast þannig á rekstrarliði:

 2003 2002

Kostnaðarverð seldra vara 1.372  1.012 

Sölu- og markaðskostnaður 127  91 

Þróunarkostnaður 313  327 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 1.122  1.281
 

 2.934  2.711 

15. VIÐSKIPTAVILD
 2003

KOSTNAÐARVERÐ 

1. janúar 2003 0 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum 22.801 

Gengismunur 798 
 

31. desember 2003 23.599 

BÓKFÆRT VERÐ

31. desember 2003 23.599

16. AÐRAR ÓEFNISLEGAR EIGNIR 
 

KOSTNAÐARVERÐ 2003 2002

1. janúar 2003 / 2002 1.255  707 

Viðbætur 5  0 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum 5.060  511 

Gengismunur 325  37 
 

31. desember 2003 / 2002 6.645  1.255 

 

AFSKRIFTIR

1. janúar 2003 / 2002 504  406 

Gjaldfært á árinu 382  98 

Viðbætur vegna kaupa á dótturfélögum 158  0 

Gengismunur 32  0 
 

31. desember 2003 / 2002 1.076  504 

 

BÓKFÆRT VERÐ

31. desember 2003 / 2002 5.569  751 

 

Afskriftir annarra óefnislegra eigna skiptist þannig á rekstrarliði: 

 2003 2002

Þróunarkostnaður 256  82 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 126  16 

 382  98 
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

17. SAMSTÆÐAN

Samstæðureikningsskil Össurar hf. taka til þessara dótturfélaga:

NAFN DÓTTURFÉLAGS STAÐSETNING EIGNARHLUTI 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  

Össur Engineering, AB Svíþjóð 100%  Framleiðsla  

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

Mega Hali Med, AB Svíþjóð 100%  Engin starfsemi  

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%  Framleiðsla, sala, dreifing og þjónusta  

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

Linea Orthopedics, AB Svíþjóð 100%  Framleiðsla  

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

GII Orth. Europe, Holding SA Belgía 100%  Eignarhaldsfélag  

GII Orthotics Europe, NV Belgía 100%  Sala, dreifing og þjónusta  

Össur UK, Ltd. Bretland 100%  Engin starfsemi  

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

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

Í byrjun júlí 2003 festi Össur hf. kaup á sænska stoðtækjafyrirtækinu Linea Orthopedics, AB. Félagið er á þróunarstigi, en fla› hannar og framleiðir hátækniútlitslausnir fyrir 

gervihendur. Starfsemi Linea Orthopedics, AB var flutt til Íslands í upphafi árs 2004. 

Þann 3. október 2003 festi Össur hf. kaup á fyrirtækjasamstæðunni Generation II, sem er forystufyrirtæki á sviði þróunar og framleiðslu á hnjáspelkum í Norður-Ameríku og 

sérhæfir sig í spelkum til nota vegna liðbandaáverka, slitgigtar og eftir skurðaðgerðir.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

18. SKULDABRÉF OG AÐRAR LANGTÍMAKRÖFUR 

  2003  2002

1. janúar 2003 / 2002  523   583 

Fjárfestingar ársins  128   258 

Selt á árinu ( 261 ) ( 340 )

Gengismunur  58   22

31. desember 2003 / 2002  448   523 

Ofangreindar fjárfestingar eru fjárfestingar í verðbréfum og öðrum langtímakröfum 

sem gefa samstæðunni tækifæri til að hagnast á vaxtatekjum og verðbreytingum. 

Fjárfestingarnar eru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til taps vegna virðis-

rýrnunar.

19. FJÁRFESTINGAVERÐBRÉF 

  2003  2002

1. janúar 2003 / 2002  410   565 

Keypt á árinu  5   0 

Selt á árinu ( 11 )  0 

Verðbreytingar og gengismunur  72  ( 155 )

31. desember 2003 / 2002  476   410 

Ofangreindar fjárfestingar eru fjárfestingar í skráðum verðbréfum og öðrum lang-

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

breytingum. Fjárfestingarnar eru metnar á skráðu markaðsverði.

20. VÖRUBIRGÐIR  

 31.12.2003 31.12.2002

Hráefni 6.585  5.764 

Vörur í vinnslu 248  292 

Fullunnar vörur  5.582  6.302

 12.415  12.358 

Við gerð samstæðureikningsskilanna var uppsafnaður hagnaður í birgðum 

vegna innbyrðis viðskipta samstæðunnar bakfærður að fjárhæð 6.648 þúsund 

Bandaríkjadalir. Áhrif bakfærslunnar á tekjuskatt nemur 1.765 þúsund Banda-

ríkjadölum sem eru einnig bakfærðir í samstæðureikningsskilunum. 

Samstæðan færir gjöld vegna ónýtra og gallaðra vara meðal kostnaðarverðs seldra 

vara í rekstrarreikningi. Almenn niðurfærsla að fjárhæð 511 þúsund Bandaríkjadalir 

(2002: 246 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.

Vörubirgðir eru ekki veðsettar.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

21. AÐRAR PENINGALEGAR EIGNIR

VIÐSKIPTAKRÖFUR: 31.12.2003 31.12.2002

Nafnverð viðskiptakrafna  16.372   14.132 

Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast ( 843 ) ( 1.210 )

Niðurfærsla vegna hugsanlegra vöruskila ( 564 ) ( 519 )

  14.965   12.403 

Veittur gjaldfrestur samstæðunnar er að meðaltali 47 dagar. Niðurfærsla hefur verið 

reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast og vegna vöruskila. Niðurfærslan er 

byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára.

AÐRAR SKAMMTÍMAKRÖFUR: 31.12.2003 31.12.2002

Virðisaukaskattur  862   718 

Fyrirframgreiddur kostnaður  2.280   457 

Krafa á fyrrum hluthafa Generation II  550   0 

Krafa vegna málaferla frá Generation II   440   0 

Aðrar kröfur  454   387 

  4.586   1.562 

Það er mat stjórnenda að bókfært verð annarra skammtímakrafna samsvari 

gangverði 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.

22. MARKAÐSVERÐBRÉF 

  2003  2002

1. janúar 2003 / 2002  1.190   453 

Keypt á árinu  4.099   6.717 

Selt á árinu ( 5.152 ) ( 6.070 )

Verðbreytingar og gengismunur  125   90 

31. desember 2003 / 2002  262   1.190 

23. HLUTAFÉ 

Hlutafé greinist þannig í milljónum hluta og þúsundum Bandaríkjadala:

 HLUTIR HLUTFALL FJÁRHÆÐ

Hlutafé í lok ársins 318,1  96,9% 3.083 

Eigin hlutir í lok ársins 10,3  3,1% 100 

 328,4  100,0% 3.183 

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 328.441.000 og er nafnverð hvers hlutar ein 

íslensk króna. 

Breytingar á hlutafé greinist þannig:

 HLUTAFÉ

Staða 1. janúar 2002  3.142 

Keyptir eigin hlutir ( 55 )

Seldir eigin hlutir  29 

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  2 

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  5 

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 31. desember 2003  3.083 
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25. ÞÝÐINGARMUNUR
 fiÝÐINGAR-
 MUNUR

1. janúar 2002  0 

Þýðingarmunur á dótturfélögum  341 

Þýðingarmunur á hlutdeildarfélögum  27 

1. janúar 2003  368 

Þýðingarmunur á dótturfélögum  2.080 

31. desember 2003  2.448 

26. ÓRÁÐSTAFAÐ EIGIÐ FÉ 
 ÓRÁÐSTAFAÐ
 EIGIÐ FÉ

1. janúar 2002  0 

Tillag í lögbundinn varasjóð ( 589 )

Hagnaður ársins  10.056 

1. janúar 2003  9.467 

Tillag í lögbundinn varasjóð ( 60 )

Hagnaður ársins  4.661 

31. desember 2003  14.068 

24. VARASJÓÐIR 
 YFIRVERÐS- LÖGBUNDINN 
 REIKNINGUR VARASJÓÐUR SAMTALS

1. janúar 2002  27.259  147   27.406 

Keyptir eigin hlutir ( 2.905 )  ( 2.905 )

Seldir eigin hlutir  1.559    1.559 

Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga  50    50 

Afhentir eigin hlutir vegna kaupa á dótturfélögum  204    204 

Flutt frá óráðstöfuðu eigin fé   589   589 

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 

31. desember 2003  23.616  796   24.412 

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.

27. KAUPRÉTTARSAMNINGAR OG SKULDBINDINGAR UM HÆKKUN 
HLUTAFJÁR

Eftirfarandi er yfirlit um kaupréttarsamninga og skuldbindingar um hækkun hlutafjár 

miðað við að öll skilyrði verði að fullu uppfyllt:

 HLUTIR  Í  ÞÚSUNDUM 
SAMNINGSGENGI / SKILYRÐI 2004 2005 2006 SAMTALS

3,125 / Skilyrt  1.287  0  0  1.287 

24,0 / Skilyrt 84  84 0  168 

46,0 / Skilyrt 0  0  1.000  1.000 

58,5 / Skilyrt 400  400  0  800 

73,7 / Skilyrt 0  3.400  0  3.400 

 1.771  3.884  1.000  6.655 

Þann 31. desember 2003 voru útgefnir hlutir í Össuri hf. alls 328.441.000. 

Samkvæmt 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 43,6 íslenskar krónur í lok tímabilsins.

Einnig eru í gildi samningar vegna kaupa á sænskum dótturfélögum frá árinu 

2000 þess eðlis að seljendur eiga eftir að fá afhenta 549.608 hluti á árinu 2004 að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Félagið mun nota eigin bréf til að uppfylla þessa 

samninga og er skuldin færð í bókum móðurfélagsins.

28. SKULDIR VIÐ LÁNASTOFNANIR 

 EFTIRSTÖÐVAR
 31.12.2003 31.12.2002

Skuldir í USD   25.600   9.249 

Skuldir í EUR   10.199   5.654 

Skuldir í ISK   25   43 

  35.824   14.946 

Næsta árs afborganir ( 932 ) ( 3.418 )

Skuldir við lánastofnanir  34.892   11.528 

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár: 

Afborganir 2004 / 2003  932   3.418 

Afborganir 2005 / 2004  906   7.382 

Afborganir 2006 / 2005  906   754 

Afborganir 2007 / 2006  906   754 

Afborganir 2008 / 2007  30.813   754 

Afborganir síðar  1.361   1.884 

  35.824   14.946 

Í lánaskilmálum vegna lána að fjárhæð 28 milljónir Bandaríkjadala og 9,2 milljónir 

evra koma meðal annars fram takmarkanir á ákveðnum aðgerðum án samráðs 

við lánveitanda. Auk þess eru í lánasamningunum skilmálar um ýmis fjárhagsleg 

skilyrði sem félagið þarf að uppfylla.
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

29. FJÁRMÖGNUNARLEIGUSAMNINGAR 

 LEIGUGREIÐSLUR EFTIRSTÖÐVAR ÁN VAXTA
 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002

Skuldir í USD   704   860   650   784 

Skuldir í EUR   547   592   512   545 

Skuldir í ISK   49   112   48   99 

  1.300   1.564   1.210   1.428 

Næsta árs afborganir ( 494 ) ( 475 ) ( 443 ) ( 412 )

Fjármögnunarleigusamningar  806   1.089   767   1.016 

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár:

Afborganir 2004 / 2003  494   475   444   412 

Afborganir 2005 / 2004  439   419   411   390 

Afborganir 2006 / 2005  316   367   305   344 

Afborganir 2007 / 2006  51   258   50   253 

Afborganir 2008 / 2007  0   45   0   29 

   1.300   1.564   1.210   1.428 

Framtíðarvaxtagjöld ( 90 ) ( 136 ) 

Eftirstöðvar án vaxta  1.210   1.428  

Að mati stjórnenda jafngildir gangverð fjármögnunarleigusamninga bókfærðu verði 

þeirra.

Fjármögnunarleigusamningar samstæðunnar eru tryggðir með veði í eignum sem 

eru á bak við samningana.

30. AÐRAR LANGTÍMASKULDIR

 EFTIRSTÖÐVAR
   31.12.2003  31.12.2002

Skuldir í USD     2.420   2.643 

Næsta árs afborganir   ( 1.938 ) ( 1.302 )

Aðrar langtímaskuldir    482   1.341 

Afborganir af öðrum langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár: 

Afborganir 2004 / 2003    1.938   1.302 

Afborganir 2005 / 2004    287   969 

Afborganir 2006 / 2005    52   372 

Afborganir 2007 / 2006    50   0 

Afborganir 2008 / 2007    48   0 

Afborganir síðar    45   0 

    2.420   2.643
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Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala. Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.

31. FRESTAÐUR SKATTUR 
 REIKNUÐ TEKJUSKATTS- 
 SKATTINNEIGN SKULDBINDINGAR SAMTALS

1. janúar 2003  20.932  ( 742 )  20.190 

Yfirtekið við kaup á dótturfélögum  0  ( 1.688 ) ( 1.688 )

Reiknaður tekjuskattur ársins ( 1.086 )  42  ( 1.044 )

Skattur til greiðslu vegna ársins  497   313   810 

Gengismunur  186  ( 131 )  55
 

31. desember 2003  20.529  ( 2.206 )  18.323 

Helstu skattinneignir og skattskuldbindingar samstæðunnar greinast þannig:
 

     31.12.2003

Óefnislegar eignir     ( 1.566 )

Varanlegir rekstrarfjármunir     ( 329 )

Viðskiptavild      14.635 

Vörubirgðir      1.971 

Áfallinn kostnaður      510 

Skattalegir varasjóðir og afslættir      426 

Aðrir liðir      150 

Yfirfæranlegt skattalegt tap      2.526 

      18.323 

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

 SKATTALEGT REIKNUÐ
 TAP SKATTINNEIGN

Nýtanlegt í 10 ár    2.299   414 

Nýtanlegt í 15 ár    1.869  455 

Nýtanlegt óendanlega    4.802   1.657 

    8.970   2.526 

32. NÆSTA ÁRS AFBORGANIR LANGTÍMASKULDA
 

 31.12.2003 31.12.2002

Skuldir við lánastofnanir    932   3.418 

Fjármögnunarleigusamningar    444   412 

Aðrar langtímaskuldir    1.938   1.302 

    3.314   5.132 

33. SKULDBINDINGAR
 VÖRU- ENDUR- 
 ÁBYRGÐIR SKIPULAGNING SAMTALS

1. janúar 2003  304   6   310 

Yfirtekið við kaup á félagi  49   0   49 

Viðbót á árinu  335   1.387   1.722 

Notað á árinu ( 296 ) ( 72 ) ( 368 )

31. desember 2003  392   1.321   1.713 

Skuldbinding er vegna vöruábyrgða á stoðvörum og er metin af stjórnendum mi›a› 

vi› reynslu fyrri ára og meðaltal iðnaðarins á gölluðum vörum.

Skuldbinding vegna endurskipulagningar tengist skipulagsbreytingum á samstæð-

unni og vegna kaupa á Generation II samstæðunni.
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34. KAUP Á LINEA ORTHOPEDICS, AB

Í byrjun júlí 2003 festi Össur hf. kaup á sænska stoðtækjafyrirtækinu Linea 

Orthopedics, AB. Kostnaður við kaup á félaginu nam 682.651 Bandaríkjadal og eru 

kaupin skráð með kaupaðferð.

 KAUPDAGUR
EIGNIR YFIRTEKNAR: 01.07.2003 

Varanlegir rekstrarfjármunir      331 

Aðrar óefnislegar eignir      458 

Veltufjármunir      65 

Langtímaskuldir     ( 33 )

Skattskuldbinding     ( 87 )

Skammtímaskuldir     ( 51 )

Kaupverð      683 

   

Hluti kaupverðs greiddur með handbæru fé     232 

Greitt með eigin bréfum      201 

Núvirði væntra framtíðargreiðslna      250

      683 

ÚTSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA Á DÓTTURFÉLAGI:   

Kaupverð greitt með handbæru fé      232 

Handbært fé frá keyptu félagi     ( 2 )

      230 

Samkvæmt kaupsamningi ber Össuri hf. að greiða seljanda 20% af sölu næstu 

fimm ára, þó að hámarki 300 þúsund Bandaríkjadali. Fjárhæðin hefur verið núvirt 

við 5% vexti og jafnar greiðslur og færð til skuldar.

Linea Orthopedics AB skilaði sölu að fjárhæð 70 þúsund Bandaríkjadalir og 

tapaði 111 þúsund Bandaríkjadölum fyrir skatta á tímabilinu frá kaupdegi fram að 

reikningsskiladegi.

35. KAUP Á GENERATION II 

Þann 3. október 2003 festi Össur hf. kaup á fyrirtækjasamstæðunni Generation II. 

Kostnaður við kaupin á fyrirtækinu nam 32,6 milljónum Bandaríkjadala og eru kaupin 

skráð með kaupaðferð. 

 KAUPDAGUR
EIGNIR YFIRTEKNAR: 3.10.2003

Varanlegir rekstrarfjármunir  2.521 

Aðrar óefnislegar eignir  4.444 

Veltufjármunir  7.865 

Handbært fé  2.096 

Langtímaskuldir ( 570 )

Skattskuldbinding ( 1.601 )

Skammtímaskuldir ( 4.961 )

  9.794

Viðskiptavild  22.801 

Kaupverð  32.595

Hluti kaupverðs greiddur með handbæru fé  31.733 

Áfallið ógreitt  862

  32.595

ÚTSTREYMI HANDBÆRS FJÁR VEGNA KAUPA Á DÓTTURFÉLAGI:    

Kaupverð greitt með handbæru fé  31.733 

Handbært fé frá keyptu félagi ( 2.096 )

  29.637 

Samkvæmt kaupsamningi inniheldur kaupverðið leiðréttingu vegna yfirtekins 

veltufjár sem getur breyst eftir yfirferð kaupanda á upphafsefnahagsreikningi. 

Yfirferðinni er lokið og er það mat kaupanda að seljanda beri að endurgreiða 550 

þúsund Bandaríkjadali vegna þessa. Fjárhæðin hefur verið færð í samstæðunni 

meðal annarra skammtímakrafna.

Generation II samstæðan skilaði sölu að fjárhæð 5,9 milljónir Bandaríkjadala og 

tapaði 513 þúsund Bandaríkjadölum fyrir skatta á tímabilinu frá kaupdegi fram að 

reikningsskiladegi.

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

 2003 2002

Leigugreiðslur gjaldfærðar í rekstrarreikningi 2.172  1.431 

Á uppgjörsdegi hafði samstæðan skuldbundið sig til greiðslu rekstrarleigusamninga 

að fjárhæð 10 milljónir Bandaríkjadala. Væntanlegar greiðslur greinast þannig:

 31.12.2003 31.12.2002

Greiðslur 2004 / 2003 2.949  1.421 

Greiðslur 2005 / 2004 2.646  1.430 

Greiðslur 2006 / 2005 1.876  1.162 

Greiðslur 2007 / 2006 1.034  1.031 

Greiðslur 2008 / 2007 525  745 

Greiðslur síðar 1,006  804 

 10.036  6.593 

Leigufjárhæðin sýnir væntanlegar leigugreiðslur samstæðunnar vegna leigu á 

húsnæði, bílum og skrifstofubúnaði. Gerðir hafa verið ellefu leigusamningar 

um húsnæði í Reykjavík, Hollandi, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. 

Leigusamningarnir falla úr gildi á árunum 2004–2020. 

37. VÁTRYGGINGAR 

Vátryggingamat eigna samstæðunnar í árslok greinist þannig:

 VÁTRYGGINGAMAT BÓKFÆRT VERÐ

Varanlegir rekstrarfjármunir og birgðir  43.150  27.365 

Fasteignir í eigu samstæðunnar er staðsettar í Kaliforníu, Bandaríkjunum og í Belgíu.

Samstæðan hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu sem ætlað er að bæta tjón vegna 

rekstrarstöðvunar. Tryggingarfjárhæðin nemur 17.616 þúsund Bandaríkjadölum.

38. MÁLAFERLI

Þann 11. mars 2003 stefndi Össur North America, Inc. Freedom Innovations Inc. 

fyrir alríkisdómstól í Kaliforníuríki í Bandaríkjum fyrir brot á fjórum einkaleyfum, sem 

bundin eru einkarétti Össurar. 

Með dómsátt hinn 8. desember sl. náðist samkomulag milli félaganna um öll 

málaferli fyrirtækjanna fyrir ríkis- og alríkisdómstólum í Bandaríkjunum. Báðir aðilar 

lýstu ánægju með niðurstöðuna, sem er trúnaðarmál en felur m.a. í sér ákvæði um 

notendaleyfi.

Lögfræðikostnaður vegna málaferlanna nam 2,2 milljónum Bandaríkjadala og er 

hann færður í rekstrarreikningi.

39. SAMÞYKKI ÁRSREIKNINGS

Samstæðuársreikningurinn var samþykktur af forstjóra og stjórn félagsins og birting 

hans heimilu› þann 30. janúar 2004.

Allar fjárhæ›ir eru í flúsundum Bandaríkjadala.
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S T A R F S S T Ö Ð V A R
SKATTHLUTFALL EFTIR LÖNDUM

ÍSLAND, REYKJAVÍK

Össur hf.
Höfuðstöðvar, framleiðsla, 
sala, rannsókn og þróun

SVÍÞJÓÐ, UPPSALIR

Össur Nordic A.B.
Sala, dreifing og þjónusta

HOLLAND, EINDHOVEN

Össur Europe  B.V.
Sala, dreifing og þjónusta

BANDARÍKIN, KALIFORNÍA

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

BANDARÍKIN, SEATTLE

Össur - Generation II
Framleiðsla, þjónusta, 
flróun, sala og dreifing

KANADA, VANCOUVER

Össur - Generation II
Þjónusta, framleiðsla, 
sala og dreifing

BANDARÍKIN, OHIO

Össur Mauch Inc.
Framleiðsla

BANDARÍKIN, MICHIGAN

Össur Engineering Inc.
Framleiðsla

ÖSSUR
Vancouver, Kanada

ÖSSUR
Seattle, Bandaríkin

ÖSSUR NORTH AMERICA
Kalifornía, Bandaríkin

ÖSSUR
Ohio, Bandaríkin

ÖSSUR
Michigan, Bandaríkin

ÖSSUR EUROPE
Eindhoven, Holland

ÖSSUR NORDIC
Uppsalir, Svífljó›

ÖSSUR HÖFU‹STÖ‹VAR
Reykjavík, Ísland
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Hugrekki og þrautseigja margra þeirra sem 
þurfa á vörum okkar að halda nálgast hi› 
ofurmannlega. Það er til þessa fólks sem 
við sækjum innblástur okkar.




