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Skýrsla stjórnar 
 
 
 
 
Að áliti stjórnar og forstjóra Össurar hf. koma fram í samstæðuársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að 
glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu 2001. 
 
Össur hf. hannar, framleiðir og selur lausnir á sviði stoðtækja. Höfuðstöðvar félagsins eru á Íslandi en félagið á og rekur 
dótturfélög í Bandaríkjunum og Evrópu. Félagið selur framleiðsluvörur sínar um allan heim en helstu markaðssvæðin eru 
Bandaríkin, Vestur-Evrópa og Japan. Samstæða Össurar hf. 2001 samanstóð af Össuri hf. á Íslandi, samstæðu Össur Holdings 
Inc. í USA, samstæðu Össur Holding AB í Svíþjóð, auk einstakra félaga á Íslandi, í Luxemborg, Hollandi og víðar. Á árinu var 
unnið að því að samræma nöfn einstakra lögaðila innan samstæðunnar, rekstur samstæðunnar í Svíþjóð var einfaldaður með því 
að færa saman rekstur einstakra félaga. Sett var upp félag í Hollandi sem yfirtekur rekstur í Evrópu frá áramótum. 
 
Heildartekjur samstæðu Össurar voru 6.765 milljónir króna samanborið við 3.615 milljónir árið áður. Tekjuaukningin á milli ára 
nam því um 87%. Hagnaður af rekstri samstæðunnar var 844 milljónir. Til samanburðar var hagnaður af reglulegri starfsemi 409 
milljónir árið 2000. Hagnaður á hlut var 2,57 kr samanborið við 1,25 kr. árið 2000. Upphafleg rekstraráætlun félagsins fyrir árið 
2001 gerði ráð fyrir að tekjur ársins yrðu 6.100 milljónir króna og að hagnaður yrði 700 milljónir. Í október voru áætlunartölur 
endurskoðaðar, ársvelta var áætluð 6.650 milljónir og hagnaður 810 milljónir króna.  Hagnaður fyrir vexti, afskriftir og skatta var 
áætlaður um 20% eða 1.320 milljónir króna.  Reikningsskil og rekstraráætlanir fyrir félagið verða alfarið í bandaríkjadollurum á 
árinu 2002. Heildareignir samstæðunnar voru 6.006 milljónir í árslok, skuldir 2.854 milljónir og eigið fé 3.152 milljónir.  
Eiginfjárhlutfall í árslok var 52% samanborið við 45% árið á undan. 
 
Á árinu störfuðu að meðaltali 392 starfsmenn hjá samstæðunni, þar af 129 hjá móðurfélaginu á Íslandi. Á árinu 2000 unnu 327 
starfsmenn að meðaltali hjá samstæðunni en 120 hjá móðurfélaginu. 
 
Félagið keypti á árinu 4,2 milljónir af eigin hlutabréfum. Við tímabundið og verulegt fall á gengi bréfa félagsins, sem ekki skýrðist 
af breyttum rekstraraðstæðum, var það mat stjórnenda að réttmætt væri að kaupa eigin bréf.  Bréfin verða meðal annars notuð til 
að uppfylla kauprétti sem fyrrverandi eigendur og núverandi stjórnendur samstæðufélaga í Bandaríkjunum og Svíþjóð eiga á 
hendur félaginu. Gengi á bréfum félagsins var 49,8 í árslok en 66,0 í ársbyrjun. Markaðsvirði félagsins var 16,4 milljarðar um 
áramót og lækkaði um 5,3 milljarða á árinu. Í lok ársins voru hluthafar í Össuri hf. 4.918 en voru 5.923 í upphafi árs.  Tveir 
hluthafar áttu meira en 10% hlutafjár í árslok, en það eru Mallard Holding SA sem átti 28,78% og Kaupþing hf. sem átti 11,36%. 
 
Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2002. Um breytingar á eigin fé á árinu vísar stjórnin í 
skýringar með ársreikningnum. 
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Skýrsla stjórnar 
 
 
 
 
Stjórn og forstjóri Össurar hf. staðfesta hér með ársreikning félagsins og ársreikning samstæðu Össurar fyrir árið 2001 með 
undirritun sinni. 
 
 
 

Reykjavík, 6. febrúar 2002 
 

 
Í stjórn 

 
 
 

Pétur Guðmundarson 
stjórnarformaður 

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

 
 

Forstjóri 
 
 
 

Jón Sigurðsson 
 



Samstæða Össurar hf.
2001 2000* 1999 1998 1997

Vöxtur
Velta á verðlagi 2001 Millj.kr. 6.765,4 3.838,9 1.455,8 1.190,1 918,0
Starfsmenn Fjöldi 392,0 327,0 122,0 101,0 87,0
Hagn. af reglul. starfsemi á verðlagi 2001 Millj.kr. 843,9 434,5 155,8 91,1 13,3
Fjármunir á árslokaverðlagi 2001 Millj.kr. 6.006,4 5.229,9 1.995,3 614,9 538,1
Hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) Millj.kr. 1.268,3 745,9 272,0

Rekstrarfjármögnun
Handbært fé frá rekstri á verðlagi 2001 Millj.kr. 1.012,7 485,6 262,4 92,8 38,0
 -  í hlutfalli við heildarskuldir % 36,1 30,0 67,0 24,5 10,0
 -  í hlutfalli við hagnað af reglulegri starfsemi  1,2 1,1 1,7 1,0 2,9

Hreint veltufé frá rekstri á verðlagi 2001 Millj.kr. 1.053,0 716,8 210,3 131,9 46,1
 -  í hlutfalli við langtímafjármagn % 27,3 24,6 19,2 30,9 11,9
 -  í hlutfalli við fjárf. afborganir og arð  1,2 0,1 2,7 2,4 0,7

Fjárhagslegt jafnvægi
Lausafjárhlutfall  1,2 1,1 1,5 1,7 1,3
Veltufjárhlutfall  1,9 1,5 2,2 2,7 2,3
Eiginfjárhlutfall % 52,5 44,6 78,6 35,7 23,2

Nýting fjármagns
Velta á hvern starfsmann á verðlagi 2001 Millj. kr. 17,3 11,7 11,9 11,8 10,6
Veltuhraði fjármagns Skipti 1,3 1,1 1,1 2,2 1,8
Veltuhraði fullunninna vara Skipti 4,9 8,4 7,0 6,2 6,0
Veittur gjaldfrestur Dagar 44 50 40 39 41

Arðsemi
Arðsemi heildarfjármagns eftir skatta % 19,0 8,2 22,9 22,2 4,6
Arðsemi eigin fjármagns eftir skatta % 32,4 9,0 44,7 77,3 12,8
Hagnaður fyrir vexti sem % af veltu % 15,8 16,5 16,1 14,7 5,0
Hagnaður fyrir skatta sem % af veltu % 15,1 12,9 16,6 12,5 4,0
Hagnaður ársins sem % af veltu % 12,5 11,3 10,7 7,7 1,4

Markaður
Markaðsvirði í lok tímabilsins Millj. kr. 16.356,4 21.677,1 8.477,5
V/H hlutfall  19,4 53,0 60,8
V/I hlutfall  5,2 10,1 6,1
Fjöldi hluta Millj. 328,4 328,4 211,9
Hagnaður á hlut Krónur 2,57 1,25 0,66

* Við útreikninga vegna ársins 2000 er miðað við hagnað af reglulegri starfsemi þar sem við á.

Kennitölur

4



 5

Áritun endurskoðenda 
 

 
 
 
Til stjórnar og hluthafa í Össuri hf. 
 
 
Við höfum endurskoðað ársreikning samstæðu  Össurar hf. og dótturfyrirtækja fyrir árið 2001.  Samstæðureikningurinn hefur að 
geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.  Samstæðureikningurinn er lagður fram af 
stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur.  Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á 
samstæðureikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.  Ársreikningar erlendra dótturfyrirtækja voru endurskoðaðir af 
samstarfsfyrirtækjum okkar. 
 
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla en samkvæmt þeim skal skipuleggja og haga endurskoðuninni 
þannig að nægjanleg vissa fáist um að samstæðureikningurinn sé í meginatriðum annmarkalaus.  Endurskoðunin felur í sér 
greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem koma fram í 
samstæðureikningnum.  Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum sem notaðar eru 
við gerð samstæðureikningsins 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 
samstæðureikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Össurar hf. og dótturfyrirtækja á árinu 2001, efnahag í lok þess árs, og 
breytingum á fjárhagslegri skipan á árinu, í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju. 
 
 
 

 
Reykjavík, 6. febrúar 2002 

 
 

Deloitte & Touche hf. 
 

 
 
 
 

Heimir Þorsteinsson 
endurskoðandi 

 
 
 
 

Þorvarður Gunnarsson 
endurskoðandi 

 
 
 
 
       



Rekstrarreikningur ársins 2001
 

Samstæða Samstæða Samstæða
Skýr. 2001 1/10-31/12 01 2000

Rekstrartekjur

Sala ............................................................................................. 6.685,1 1.797,4 3.603,0 
Aðrar rekstrartekjur .................................................................. 80,3 15,2 11,5 

6.765,4 1.812,6 3.614,5 

Rekstrargjöld

Kostnaðarverð seldra vara ..................................................... 2.480,9 659,3 1.407,0 
Sölu- og markaðskostnaður .................................................... 1.248,7 370,6 555,1 
Þróunarkostnaður .................................................................... 498,7 125,2 276,6 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ....................................... 1.470,3 304,1 779,5 

5.698,6 1.459,2 3.018,2 

Rekstrarhagnaður ........................................................................ 1.066,8 353,4 596,3 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals  ....................... 21 (47,7) (34,5) (130,9)

Hagnaður af reglulegri starfsemi fyrir skatta ........................... 1.019,1 318,9 465,4 

Skattar af reglulegri starfsemi

Tekjuskattur .............................................................................. 16 (175,2) (34,0) (56,2)

Hagnaður af reglulegri starfsemi eftir skatta ............................ 843,9 284,9 409,2 

Aðrar tekjur og (gjöld)

Gjaldfærð viðskiptavild ........................................................... 0,0 0,0 (7.171,9)

Hagnaður/(tap) ársins ............................................ 843,9 284,9 (6.762,7)

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna 6



Efnahagsreikningur

Eignir

Samstæða Samstæða
Skýr. 31.12.2001 31.12.2000

Fastafjármunir

Óefnislegar  eignir
Viðskiptavild /reiknuð skattinneign .................................... 4 2.122,0 1.751,8 
Þróunarkostnaður og aðrar óefnislegar eignir .................. 5 31,1 32,9 

2.153,1 1.784,7 
Varanlegir rekstrarfjármunir 6

Fasteignir og lóðir  ................................................................ 303,8 233,1 
Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir ........................................ 605,3 437,8 

909,1 670,9 
Langtímakröfur

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum ......................................... 13,2 0,0 
Langtímakröfur ....................................................................... 8 118,5 158,5 

131,7 158,5 

    Fastafjármunir 3.193,9 2.614,1 

Veltufjármunir

Birgðir 9   
Hráefni og vörur í vinnslu .................................................... 369,4 258,6 
Fullunnar vörur og vörur til endursölu  ............................. 649,5 354,3 

1.018,9 612,9 
Skammtímakröfur

Viðskiptakröfur ...................................................................... 10 1.016,9 875,5 
Aðrar kröfur ............................................................................ 157,9 109,4 

1.174,8 984,9 
Handbært fé

Markaðsverðbréf.................................................................... 11 46,7 265,2 
Sjóður og bankainnstæður ................................................... 572,1 338,2 

618,8 603,4 

   Veltufjármunir 2.812,5 2.201,2 

Eignir 6.006,4 4.815,3 

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna 7



 31. desember 2001
                                                                                           

Eigið fé og skuldir

Samstæða Samstæða
Skýr. 31.12.2001 31.12.2000

Eigið fé 12,13

Hlutafé ......................................................................................... 324,2 328,4 
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár ............................... 2.813,1 7.660,6 
Lögbundinn varasjóður  ........................................................... 15,2 15,2 
Annað eigið fé ............................................................................ 0,0 (5.942,9)

Eigið fé 3.152,5 2.061,3 

Skuldir

Langtímaskuldir 15
Lánastofnanir ......................................................................... 1.461,4 1.293,7 
Skuldabréf ............................................................................... 5,2 91,2 
Aðrar langtímaskuldir ........................................................... 374,4 557,4 

1.841,0 1.942,3 
Næsta árs afborganir ............................................................. (506,5) (770,3)

Langtímaskuldir 1.334,5 1.172,0 

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir...................................................................... 355,8 290,1 
Næsta árs afborganir langtímaskulda.................................. 506,5 770,3 
Reiknaðir skattar ársins......................................................... 16 81,5 11,2 
Aðrar skammtímaskuldir........................................................ 575,6 510,4 

Skammtímaskuldir 1.519,4 1.582,0 

Skuldir 2.853,9 2.754,0 

Eigið fé og skuldir 6.006,4 4.815,3 
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Sjóðstreymi ársins 2001

Samstæða Samstæða
Skýr. 2001 2000

Rekstrarhreyfingar

Hagnaður/(tap) ársins ............................................................... 843,9 (6.762,7)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi

Afskriftir .................................................................................. 5,6 201,5 106,1 
Verðbætur og gengismunur af eignum og skuldum.......... 64,9 134,5 
Reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga......................... (85,4) (9,0)
Reiknaður tekjuskattur........................................................... 122,5 56,2 
Aðrir reiknaðir liðir................................................................. (94,4) (2,1)
Gjaldfærð viðskiptavild samstæðu....................................... 0,0 7.171,9 

 Veltufé frá rekstri 1.053,0 694,9 

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
Vörubirgðir, hækkun.............................................................. (268,5) (33,6)
Skammtímakröfur, hækkun.................................................... (484,9) (200,1)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun ................................. 713,1 (4,0)

Handbært fé frá rekstri 1.012,7 457,2 

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptir fastafjármunir ................................................................ (263,4) (136,5)
Seldir fastafjámunir .................................................................... 15,4 25,0 
Fjárfesting í öðrum félögum ...................................................... (94,0) (5.795,5)
Langtímaverðbréf og aðrar kröfur, breyting ........................... 47,1 953,6 

Fjárfestingarhreyfingar (294,9) (4.953,4)

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin langtímalán ....................................................................... 0,0 1.162,0 
Afborganir langtímaskulda  ...................................................... (569,4) (20,5)
Keyptir eigin hlutir ..................................................................... (265,1) 0,0 
Innborgað hlutafé ...................................................................... 0,0 3.779,8 
Seldir eigin hlutir vegna kaupréttarsamninga ........................ 47,6 0,0 

Fjármögnunarhreyfingar (786,9) 4.921,3 

Hækkun (lækkun) handbærs fjár  ............................ (69,1) 425,1 
Handbært fé frá keyptum félögum .......................... 24,8 53,5 
Áhrif gengisumreiknings dótturfélaga .................... 59,7 0,0 
Handbært fé í upphafi ársins .................................. 603,4 124,8 

Handbært fé í lok ársins .......................................... 618,8 603,4 

Skýring um sjóðstreymi .......................................... 24 
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Skýringar

Starfsemi

Reikningsskilaaðferðir

1. Ársreikningur samstæðu Össurar hf. er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og góða reikningsskilavenju á
Íslandi. Við gerð ársreikningsins er í meginatriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og á fyrra ári. Skýrt er frá
breytingum á reikningsskilaaðferðum í kafla um samanburð við fyrra ár.

Í íslenskum félögum samstæðunnar er notuð kostnaðarverðsaðferð að teknu tilliti til áhrifa verðlagsbreytinga.
Afkoma er sýnd á meðalverðlagi en efnahagsstærðir eru á verðlagi í lok ársins. Miðað er við breytingu á
neysluverðsvísitölu en hún hækkaði um 8,61% á árinu. Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir eru
endurmetnar með því að framreikna upphaflegt stofnverð þeirra og afskriftir til ársloka 2001. Þeir varanlegu
rekstrarfjármunir og óefnislegu eignir sem við bættust eða voru seldir eru endurmetnir miðað við eignarhaldstíma.
Áhrif verðlagsbreytinga á peningalegar eignir og skuldir eins og þær voru í byrjun reikningsársins og á breytingu
þeirra á árinu eru reiknuð og mynda reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga að fjárhæð 85,4 milljónir króna.
Endurmatshækkun varanlegra rekstrarfjármuna og reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga eru færðar á
endurmatsreikning meðal eiginfjárliða í efnahagsreikningi. Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru vísitölu
eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar upp miðað við verðlag eða gengi í lok ársins.

Í öðrum félögum samstæðunnar er notuð kostnaðarverðsaðferð. Rekstrarliðir eru reiknaðir í íslenskar krónur á
meðalgengi ársins en efnahagsliðir aðrir en hlutafé eru reiknaðir í íslenskar krónur á gengi í lok ársins.
Þýðingarmismunur á dótturfélögum er færður yfir annað eigið fé.

Þann 12. desember 2001 voru samþykkt lög um breytingar á lögum um ársreikninga sem öðluðust gildi 1. janúar
2002. Samkvæmt lögunum er gert ráð fyrir að félög hætti að taka tillit til áhrifa verðlagsbreytinga við gerð
ársreikninga þ.e. svokölluð verðbreytingafærsla og endurmat falli út. Í lögunum er bráðabirgðaákvæði þess efnis að
félögum sé heimilt að taka tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga við gerð ársreikninga vegna reikningsára sem
hefjast á árunum 2002 og 2003. Í reikningsskilum ársins 2001 er tekið tillit til áhrifa verðlagsbreytinga hjá
íslenskum félögum samstæðunnar. Ef það hefði ekki verið gert hefði hagnaður ársins 2001 verið 84,2 milljónum
krónum lægri.

Aðrar reikningsskilaaðferðir sem snerta einstök efnisatriði ársreikningsins eru tilgreindar í skýringum hér á eftir.

Össur hf. hannar, framleiðir og selur lausnir á sviði stoðtækja. Helstu framleiðsluvörur fyrirtækisins eru hulsur,
gervifætur, hnjáliðir og íhlutir ýmiskonar sem notaðir eru til framleiðslu á gervilimum. Helstu markaðssvæði
fyrirtækisins eru Norður-Ameríka, Vestur-Evrópa og Japan en fyrirtækið starfrækir félög í Bandaríkjunum, Svíþjóð
og Hollandi auk móðurfélagsins sem staðsett er á Íslandi.

Framleiðsla og samsetning á vörum samstæðunnar fór fram á fjórum stöðum á árinu 2001, hjá Össur North America
Inc. í Aliso Viejo, Kaliforníu, sem framleiðir og setur saman gervifætur, hjá Össur Engineering, Inc. í Albion,
Michigan, sem framleiðir hnjáliði, hjá Mauch Inc., Dayton, Ohio, sem einnig framleiðir hnjáliði og hjá Össuri hf. á
Íslandi, sem framleiðir hulsur og íhluti. Auk þessa voru framleidd stuðningstæki hjá Össur Nordic AB í Uppsala í
Svíþjóð og rekið stoðtækjaverkstæði á Íslandi.

Sala, dreifing og þjónusta í Bandaríkjunum og Vestur Evrópu fór fram frá Össur North America Inc., á
Norðurlöndum hjá Össur Nordic AB en aðrir markaðir voru aðallega þjónustaðir frá Össuri hf. á Íslandi og Össur
North America Inc. Frá og með janúar 2002 sér Össur Europe B.V. um sölu, dreifingu og þjónustu í Vestur Evrópu.
Á árinu var sölufyrirkomulagi breytt bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og er nú selt beint á þeim mörkuðum í stað
þess að selja í gegnum dreifingarfyrirtæki.

Á árinu 2002 tekur gildi nokkuð breytt skipulag á rekstrinum og félögum samstæðunnar. Öllu rannsóknar- og
þróunarstarfi og framleiðslu verður stýrt frá einu sviði, tæknisviði. Alþjóðlegri markaðssetningu, vörustjórnun og
sölu til annarra markaða en Bandaríkjanna og Vestur Evrópu er stýrt frá markaðs- og vörusviði. Staðbundin
markaðssetning, sala, dreifing og þjónusta verður rekin í þremur sjálfstæðum sölufyrirtækjum, Össur North America,
Inc., Kaliforníu, Össur Europe B.V. Hollandi og Össur Nordic AB í Svíþjóð.
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Samanburður við fyrra ár

2.

Samstæða

3.

Eignarhluti
Össur Holding, AB................................................................................................................................ 100%
    Össur Nordic, AB.............................................................................................................................. 100%
    Össur Nordic, AS............................................................................................................................... 100%
    PI Protesindustri, AB......................................................................................................................... 100%
    PI Medical, ApS................................................................................................................................. 100%
Mega Hali Med, AB............................................................................................................................... 100%
    PI Medical, AB.................................................................................................................................. 100%
    Protese Industri Medical, AS............................................................................................................. 100%
Össur Holdings, Inc............................................................................................................................... 100%
    Össur Engineering, Inc....................................................................................................................... 100%
    Century XXII Engineering, Inc.......................................................................................................... 100%
    Össur North America, Inc.................................................................................................................. 100%
    Mauch, Inc......................................................................................................................................... 100%
    Össur USA, Inc.................................................................................................................................. 100%
Össur Holding, S.a.r.l............................................................................................................................. 100%
OR Capital, Inc...................................................................................................................................... 100%
Össur stoðtæki hf................................................................................................................................... 90%
Össur UK, Ltd........................................................................................................................................ 100%
Össur Europe, BV.................................................................................................................................. 100%

Samstæðureikningsskil Össurar hf. taka til þessara dótturfélaga:

Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á reikningsskilaaðferðum frá fyrra ári:

Með vísan til IAS 21 og 39 er gengismunur á erlendu láni, sem tekið var til fjármögnunar á kaupum á dótturfélögum
í Bandaríkjunum, færður yfir eigið fé til mótvægis við gengisumreikning af rekstri og eignum dótturfélaganna.
Gengistapið að teknu tilliti til skattaáhrifa og áhrifa verðlagsbreytinga er 71,4 milljónir króna.

Í sjóðstreymi samstæðu eru áhrif gengisumreiknings sjóðstreymisyfirlita dótturfélaga sýnd sem sérstakur liður í
greiningu á breytingu handbærs fjár, í samræmi við IAS 7. 

Samanburðartölur ársreiknings 2000 hafa verið leiðréttar vegna kaupa á dótturfélögum síðla árs 2000. Við uppgjör
samninga á árinu 2001 kom fram kostnaður sem var hluti af kaupverði dótturfélagana og hefði átt að gjaldfærast á
óregluleg gjöld sem afskrift viðskiptavildar í ársreikningi 2000. Vegna þessa aukast óregluleg gjöld í
rekstrarreikningi ársins 2000 og skammtímaskuldir í efnahagsreikningi 31.12.2000 um 84,2 milljónir króna. 

Samanburðartölur frá fyrra ári eru ekki færðar til verðlags ársins 2001. Á árinu 2000 urðu verulegar breytingar á
starfsemi samstæðunnar og var fjárfest í nýjum félögum í apríl, lok október og lok nóvember 2000. Í
rekstrarreikningi samstæðu Össurar hf. fyrir árið 2001 eru öll dótturfélögin í fullum rekstri.
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Óefnislegar eignir

4.

Skattahagræði í tengslum við kaup á eignarhluta í öðrum félögum....................................................... 1.812,5 
Reiknuð skattinneign vegna yfirfæranlegs taps...................................................................................... 347,6 
Reiknuð skattinneign vegna bakfærðs hagnaðar í birgðum innan samstæðunnar................................... 43,9 
Skattskuldbindingar............................................................................................................................... (82,0)

2.122,0 

Meðal markmiða samstæðureikningsskilanna er að birta einungis tekjur, gjöld, eignir og skuldir samstæðunnar út á
við og er þessum stærðum því eytt innan samstæðunnar við gerð reikningsskilanna. Óinnleystur hagnaður í birgðum
af viðskiptum milli félaga innan samstæðunnar er bakfærður og samsvarandi leiðréttingar gerðar á reiknuðum
tekjuskatti samstæðunnar.

Í ársbyrjun stóð Össur hf. að stofnun Eirbergs ehf. ásamt öðrum. Eignarhlutur Össurar hf. er 48,75% og er færður
samkvæmt hlutdeildaraðferð. Hlutdeild í hagnaði ársins 2,2 milljónir króna er færð meðal annarra rekstrartekna í
rekstrarreikningi.

Viðskiptavild/reiknuð skattinneign skýrist annars vegar af skattahagræði í tengslum við kaup á eignarhluta í öðrum
félögum umfram bókfært eigið fé þeirra og hins vegar af reiknaðri skattinneign vegna rekstrartaps.
Skattskuldbindingar sem hvíla á nokkrum dótturfélögum koma til frádráttar reiknaðri skattinneign. Nánar greinist
fjárhæðin þannig í milljónum króna:

Samkvæmt gildandi skattalögum í Kaliforníu er kaupverð á hlutabréfum umfram bókfært eigið fé frádráttarbært á 15
árum ef kaupin uppfylla tilgreind skilyrði. Þetta hefur það í för með sér að dótturfélagið Össur Holdings, Inc. þarf
ekki að greiða skatta á næstu 14 árum af hagnaði að fjárhæð 5.846 milljónir króna. Áætlanir félagsins gera ráð fyrir
nægum árlegum hagnaði til þess að nýta skattahagræðið og því hafa 30% fjárhæðarinnar verið eignfærð, þó að
skatthlutfall í Kaliforníu sé nær 40%. Fjárhæðin verður gjaldfærð sem tekjuskattur í rekstrarreikningi á næstu 14
árum. Í samræmi við þetta voru 129,8 milljónir króna gjaldfærðar á árinu 2001 sem tekjuskattur í rekstrarreikningi
og nema eftirstöðvarnar 1.812,5 milljónum króna.

Í árslok 2001 átti samstæðan yfirfæranlegt rekstrartap, sem nýtast mun á næstu árum, og er reiknað skattahagræði
sem þessu fylgir eignfært, 347,6 milljónir króna. Á móti þessu vegur að á samstæðunni hvíla skattskuldbindingar
sem ætla má að muni koma til greiðslu á næstu árum og eru reiknaðar skattskuldbindingar 82,0 milljónir króna
dregnar frá reiknaðri skattinneign.

Við gerð samstæðureikningsskilanna var uppsafnaður hagnaður í birgðum vegna innbyrðis viðskipta innan
samstæðunnar bakfærður að fjárhæð 244 milljónir króna. Áhrif bakfærslunnar á tekjuskatt nemur 73,2 milljónum
króna sem er einnig bakfærður í samstæðureikningsskilunum. Í árslok er hin reiknaða skattinneign færð niður í 43,9
milljónir króna vegna lækkunar tekjuskattshlutfalls úr 30% í 18% frá 1. janúar 2002. Lækkunin nemur því 29,3
milljónum króna og er hún færð til gjalda meðal tekjuskatts í rekstrarreikningi.

Samstæðan er samin í samræmi við kaupsverðsreglu og í þeim tilvikum sem eignarhald í dótturfélögum er minna en
100% er færð upp hlutdeild minnihluta í eigin fé og rekstrarafkomu. Hlutdeild minnihluta í Össur stoðtækjum hf.
nemur óverulegum fjárhæðum og er ekki sýnd sérstaklega í ársreikningnum.  
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5.

Nánar greinist þróunarkostnaður og aðrar óefnislegar eignir þannig í milljónum króna:

Stofnverð í ársbyrjun.............................................................................................................................. 63,3 
Afskrifað áður ....................................................................................................................................... (30,4)
Bókfært verð í ársbyrjun........................................................................................................................ 32,9 
Endurmat og gengismismunur á árinu.................................................................................................... 5,4 
Viðbót á árinu........................................................................................................................................ 0,9 
Afskrifað á árinu.................................................................................................................................... (8,1)
Bókfært verð 31.12. .............................................................................................................................. 31,1 

Afskriftir þróunarkostnaðar og annarra óefnislegra eigna skiptist þannig á rekstrarliði í milljónum króna:

Þróunarkostnaður................................................................................................................................... 3,1 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður......................................................................................................... 5,0 

8,1 

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

6.

Fasteignir............................................................................................................................................... 3%
Bifreiðar................................................................................................................................................. 10-48%
Verksmiðjuvélar og áhöld...................................................................................................................... 12-20%
Innréttingar og skrifstofubúnaður........................................................................................................... 15-33%

Fasteignir Innréttingar
og lóðir Bifreiðar Vélar og skrifstofub. Samtals

Stofnverð í ársbyrjun................... 258,0 20,3 516,1 290,8 1.085,2 
Afskrifað áður ............................ (24,9) (5,4) (253,0) (131,0) (414,3)
Bókfært verð í ársbyrjun............. 233,1 14,9 263,1 159,8 670,9 

Endurmat/gengisbr. á árinu......... 52,0 2,3 45,8 29,5 129,6 
Keypt á árinu............................... 31,1 19,9 148,3 123,6 322,9 
Selt á árinu ................................. 0,0 (10,5) (9,7) (0,7) (20,9)
Afskrifað á árinu ......................... (12,4) (4,2) (94,4) (82,4) (193,4)
Bókfært verð 31.12.  .................. 303,8 22,4 353,1 229,8 909,1 

Þróunarkostnaður og aðrar óefnislegar eignir samanstanda annars vegar af eignfærðum þróunarkostnaði frá fyrri
árum og hins vegar af kostnaði við öflun einkaleyfa fyrir framleiðsluvörur félagsins. Eignir þessar eru afskrifaðar
um 10-20% á ári.  Allur þróunarkostnaður sem til féll á árinu var gjaldfærður.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á reiknuðu stofnverði að frádreginni línulegri afskrift og greinast
fyrningarhlutföll þannig:

Varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat þeirra, gengisbreytingar og afskriftir greinast þannig í milljónum króna:
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Kostnaðarverð seldra vara..................................................................................................................... 72,7
Sölu- og markaðskostnaður.................................................................................................................... 7,4
Þróunarkostnaður................................................................................................................................... 25,2
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður......................................................................................................... 88,1

193,4

7. Vátryggingarmat eigna samstæðunnar í árslok greinist þannig:

Vátryggingamat Bókfært verð
2.135,5 1.928,0

Langtímakröfur

8.

Birgðir

9.

Skammtímakröfur

10.

Handbært fé

11.

Eigið fé

12. Hlutafé greinist þannig í milljónum hluta og króna:
Hlutir Hlutfall Fjárhæð

324,2 98,7% 324,2 
4,2 1,3% 4,2 

328,4 100% 328,4 

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

Varanlegir rekstrarfjármunir og birgðir.......................................................................

Heildarhlutafé í árslok......................................................................
Eigin hlutir í árslok...........................................................................

Vörubirgðir eru metnar við kostnaðarverði/framleiðslukostnaðarverði eða dagverði hvort sem lægra reynist, að teknu
tilliti til úreltra og gallaðra vara.

Óinnleystur hagnaður í birgðum dótturfélaga í lok tímabilsins, sem skýrist af mismuni á kostnaðarverði og söluverði
til dótturfélaga, er bakfærður og birgðir lækkaðar samsvarandi.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af umreiknuðu kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á
árinu og færðar til gjalda á meðalverðlagi tímabilsins. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna skiptast þannig á
rekstrarliði í milljónum króna:

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að viðbættum áföllnum vöxtum og gengismun, en að teknu tilliti til
niðurfærslu að fjárhæð 125,9 milljónir króna. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða, heldur er myndaður
mótreikningur til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Aukning niðurfærslunnar á árinu 101,3 milljónir króna
er færð yfir rekstrarreikning.

Markaðsverðbréf samanstanda af inneign í verðbréfasjóði og eru færð á markaðsverði í árslok. Engar hömlur eru á
innlausn verðbréfanna.

Langtímakröfur samanstanda af verðbréfum sem samstæðan ætlar til fjárfestinga í framtíðinni. Langtímakröfur eru
færðar á kaupverði að teknu tilliti til verðbreytinga.

Fasteignir í eigu samstæðunnar er staðsettar í Kaliforníu, Bandaríkjunum.  
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13. Breytingar á einstökum eiginfjárreikningum greinast þannig:

Yfirverðs- Lögbundinn Annað
Hlutafé reikningur varasjóður eigið fé Samtals

Yfirfært frá fyrra ári.................... 328,4 7.660,6 15,2 (5.942,9) 2.061,3 
Skattáhrif af f.árs leiðr................. 9,4 9,4 
Keyptir eigin hlutir...................... (6,4) (258,7) (265,1)
Seldir eigin hlutir vegna
kaupréttarsamninga..................... 2,2 45,4 47,6 
Endurmat fastafjármuna.............. 15,7 15,7 
Þýðingarmismunur á 
erlendum eignarhlutum................ 525,1 525,1 
Reiknaðar tekjur vegna 
verðlagsbreytinga........................ (85,4) (85,4)
Hagnaður ársins........................... 843,9 843,9 
Yfirfært af yfirferðsreikningi
til jöfnunar á tapi......................... (4.634,2) 4.634,2 0,0 

324,2 2.813,1 15,2 0,0 3.152,5 

Kaupréttarsamningar og skuldbindingar um hækkun hlutafjár

14.

Samningsgengi / Skilyrði 2002 2003 2004 2005-6 Samtals

3,125 / Skilyrt.............................. 429,0 429,0 429,0 0,0 1.287,0
24,0 / Skilyrt................................ 189,6 189,6 189,6 189,6 758,4
46,0 / Skilyrt................................ 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0
58,5 / Skilyrt................................ 400,0 400,0 400,0 400,0 1.600,0
73,7/ Skilyrt................................. 0,0 0,0 0,0 3.550,0 3.550,0

1.018,6 1.018,6 1.018,6 5.139,6 8.195,4

Hlutir í þúsundum

Samstæðan hefur gert kaupréttarsamninga við stjórnendur, 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 markaðsvirði 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.

Hér fer á eftir yfirlit um kaupréttarsamninga og skuldbindingar um hækkun hlutafjár miðað við að öll skilyrði verði
að fullu uppfyllt:
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Langtímaskuldir

15.

Yfirlit um langtímaskuldir eftir gjaldmiðlum:
Eftirstöðvar

1.757,5
83,5

1.841,0

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár:

Afborganir 2002..................................................................................................................................... 506,5
Afborganir 2003..................................................................................................................................... 496,6
Afborganir 2004..................................................................................................................................... 798,1
Afborganir 2005..................................................................................................................................... 39,8

1.841,0

Skattamál

16.

2001 2000

84,1 12,3 

129,8 84,5 

(38,1) (24,6)

Lækkun skatthlutfalls á reiknaðri skattinneign vegna bakfærðs 

29,3 0,0 

(19,0) 0,0 

(10,9) (16,0)

175,2 56,2 

Tekjuskattur til greiðslu árið 2002..............................................................................

Afskrifað eignfært skattahagræði vegna kaupa á öðrum félögum...............................

Tekjuskattsáhrif vegna bakfærslu á óinnleystum hagnaði í birgðum...........................

Hækkun reiknaðrar skattinneignar/skattskuldbindinga á meðalgengi..........................

 hagnaðar í birgðum, sbr. skýring nr. 4........................................................................

Lækkun skatthlutfalls á tekjuskattsskuldbindingu móðurfélags...................................

Skuldir í  USD.......................................................................................................................................
Skuldir í ÍSK..........................................................................................................................................

Skattar á hagnað samstæðunnar á árinu eru reiknaðir og færðir í samstæðureikninginn. Nánar greinist gjaldfærður
tekjuskattur í rekstrarreikningnum þannig í milljónum króna:

Langtímaskuldir eru færðar á gengi í lok ársins og greinast þannig eftir gjaldmiðlum í milljónum króna:

Til frádráttar reiknuðum sköttum ársins í efnahagsreikningi hefur verið færður fyrirframinnheimtur
fjármagnstekjuskattur.

Í árslok 2001 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. Skráð markaðsverð á hlut var 49,8 í
árslok 2001.

Einnig eru í gildi samningar vegna kaupa á sænskum dótturfélögum á árinu 2000 þess eðlis að seljendur eiga eftir að
fá afhent 1.648.800 hluti á árunum 2002-2004 að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Félagið mun nota eigin bréf til
að uppfylla þessa samninga og er skuldin færð í bókum móðurfélagsins.
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Ábyrgðir og veðsetningar

17.

Eftirstöðvar Bókfært verð

Önnur mál

18.

19.

20.

Ameríka................................................................................................................................................. 56%
Evrópa.................................................................................................................................................... 35%
Önnur lönd............................................................................................................................................. 9%

100%

Stoðtæki................................................................................................................................................. 91%
Stuðningstæki......................................................................................................................................... 5%
Annað..................................................................................................................................................... 4%

100%

21. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig í milljónum króna:

2001 2000
Vaxtatekjur ................................................................................................................. 38,5 83,6 
Arður........................................................................................................................... 0,0 0,6 

38,5 84,2 

Vaxtagjöld og gengismunur ....................................................................................... (171,6) (224,1)
Reiknaðar tekjur v/verðlagsbreytinga.......................................................................... 85,4 9,0 

(47,7) (130,9)

Á eignum samstæðunnar hvíla þinglýst veð og skuldbindingar til tryggingar skuldum að eftirstöðvum 73,9 milljónir
króna í árslok. Í lánaskilmálum vegna lána að fjárhæð 1.227,2 milljónir króna kemur meðal annars fram að félagið
skal ekki án samráðs við lánveitanda selja verulegan hluta fastafjármuna eða gera meiriháttar breytingar á rekstri.
Auk þess eru í lánasamningunum skilmálar um leyfileg mörk milli rekstrarafkomu og skuldsetningar.

Gerðir hafa verið níu leigusamningar um húsnæði í Reykjavík, Hollandi, Svíþjóð og Bandaríkjunum.
Leigusamningarnir falla úr gildi á árunum 2002-2020. Heildarleigugreiðslur samstæðunnar á árinu 2001 námu 92,8
milljónum króna.

Félagið á kauprétt að fasteigninni að Grjóthálsi 5, Reykjavík meðan á leigutíma stendur.

Sala samstæðunnar greinist þannig eftir markaðssvæðum og vörutegundum :

Samstæðan hefur keypt rekstrarstöðvunartryggingu sem ætlað er að bæta tjón vegna rekstrarstöðvunar.
Tryggingarfjárhæðin nemur 584,8 milljónum króna.
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22.

2001 2000
1.788,2 856,3

595,9 182,7
2.384,1 1.039,0

392 327

Laun og tengd gjöld skiptast þannig á rekstrarliði í milljónum króna:
2001 2000

745,2 406,8
669,3 230,2
236,7 131,3
732,9 270,7

2.384,1 1.039,0

23.

Sjóðstreymi

24.

Laun   .........................................................................................................................
Launatengd gjöld   ......................................................................................................

Meðalfjöldi starfa........................................................................................................

Þróunarkostnaður........................................................................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður..............................................................................

Kostnaðarverð seldra vara...........................................................................................
Sölu- og markaðskostnaður.........................................................................................

Laun og launatengd gjöld samstæðunnar greinast þannig í milljónum króna:

Samstæðan hefur veitt starfsmönnum lán til hlutabréfakaupa að eftirstöðvum 3,0 milljónum króna í árslok 2001.
Lánin eru vaxtalaus og voru veitt til tveggja ára.

Heildarfjárhæð launa til stjórnar og stjórnenda samstæðunnar á árinu 2001 námu 29,2 milljónum króna. Sömu aðilar
hafa gert kaupréttarsamninga um kaup á 3.050.000 hlutum við verðinu 73,70 á hlut. Kauprétturinn nýtist á árinu
2005 ef tilgreind skilyrði eru uppfyllt.  Engir ágóðahlutir, lán eða aðrar ábyrgðir hafa verið veittar þessum aðilum.  

Handbært fé í keyptum félögum á kaupdegi er fært sem sérstakur liður í sjóðstreyminu.

Um gengisumreikning dótturfélaga er vísað til skýringar nr. 2.

Samstæðan hefur gert framvirka samninga til að jafna gengisáhættu. Framvirkir samningar koma til afhendingar á
tímabilinu janúar-maí 2002.  Heildarsamningsfjárhæðin er 900 þúsund USD á móti 93 milljónum króna.

Greiddir skattar á árinu námu 23,0 milljónum króna. Greidd vaxtagjöld umfram vaxtatekjur námu 125,3 milljónum
króna á árinu 2001.

Keyptir voru varanlegir rekstrarfjármunir á árinu að fjárhæð 57,0 milljónir króna sem voru fjármagnaðir að fullu
með kaupleigusamningum.  Kaupin hafa ekki áhrif á handbært fé og eru því ekki sýnd í sjóðstreymi.
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