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Ágrip

Össur er alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar á heilbrigðissviði. Össur er leiðandi í þróun,

framleiðslu, dreifingu og sölu á ýmis konar stuðningsbúnaði og gervilimum. Fyrirtækið er

annar stærsti framleiðandi á stoðtækjum í heimunum og er Össur stærsti framleiðandi

stuðningsvara í Bandaríkjunum. Fyrirtækið hefur verið starfrækt frá 1971 og í dag starfa

um 1600 manns hjá félaginu.

Markmiðið með þessu verkefni er að greina fyrirtækið og meta virði þess.  Notaðar eru

upplýsingar úr ársreikningum til að búa til spár fyrir framtíðar fjárflæði félagsins, verður

FFCF fjárflæðisgreiningu beitt við það.

Forsendur verðmats voru eftirfarandi:

Wacc = 9,31%

Vöxtur(g) = 3%

Niðurstaða verðmatsins gefur til kynna að hlutabréf Össurar séu nokkuð rétt verðlögð.

Miðað við gefnar forsendur þá er virði hvers hlutar 114,16 kr. sem er nokkuð nálægt

þeim 113 kr. sem hluturinn selst á í dag (10. ágúst 2009).



Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af

mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

Verkefni þetta er mitt eigið og skilmerkilega er vísað til heimilda þar sem vitnað er til

verka annarra. Í því efni hef ég fylgt reglum skólans eftir bestu getu.

Háskólinn á Bifröst, 10. ágúst 2009

Eyþór Gunnar Jónsson
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1. Inngangur

Markmið þessarar ritgerðar er að verðmeta íslenskt félag sem skráð er á almennum

hlutabréfamarkaði í íslensku kauphöllinni. Össur hf. varð fyrir valinu sökum þess mikla

stöðugleika sem félagið hefur sýnt í þeim hremmingum sem nú ganga yfir efnahagskerfi

heimsins.

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi:

,,Hvert er virði eiginfjár Össur hf?“

Stuðst var við sjóðflæðisgreiningu við gerð verðmatsins. Til að niðurstaða slíkrar

greiningar sé raunhæf þarf greinandinn að skoða vel rekstrarumhverfi og stöðu þess

félags sem á að meta, því við gerð framtíðarspár þarf að gefa sér mikilvægar forsendur

fyrir þróun tekju og kostnaðarliða.

Hefst ritgerðin því á ítarlegri greiningu á starfsemi Össur hf. og síðan er gerð

framtíðarspá fyrir rekstrarreikning félagsins. Stuðst er að mestu við upplýsingar sem

gefnar eru út af fyrirtækinu sjálfu við gerð framtíðarspáa. Næst eru upplýsingar úr

framtíðar rekstrarreikningi túlkaðar og virði sjóðstreymis og eigna metið.
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1.1 Markmið verkefnis

 Að svara rannsóknarspurningunni

 Að sýna fram á að námsmaður geti valið, undirbúið og fullunnið verkefni sem hefur

fræðilegt gildi og bætir við þekkingu og þjálfun nemandans

 Að það verði áreiðanlegt, fræðandi og fullnægi kröfum skólans

 Að veita lesendum innsýn inn

1.2 Annmarkar verkefnis

 Ekki er tekið tillit til verðbólgu við gerð þessa verkefnis.
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2. Aðferðafræði

2.1 SWOT greining

SWOT greining er notuð við áætlanagerð til að reyna að meta styrk, veikleika, tækifæri

og ógnanir tengd rekstri fyrirtækis. Skoðuð er stefna fyrirtækisins og mögulegir ytri og

innri áhrifavaldar, bæði þeir sem vinna með og á móti umræddum rekstri.1

Til innri áhrifavalda teljast styrkleikar og veikleikar en tækifæri og ógnanir teljast til ytri

áhrifavalda. Til gagnlegra krafta teljast styrkleikar og tækifæri en til varasamra krafta

teljast veikleikar og ógnanir.

Aðferðin gerir stjórnendum kleift að greina hvar fyrirtæki stendur, hvaða möguleikar

standa til boða og á hverju þarf að vara sig á. Þessi aðferð er því alger hornsteinn í

stefnumótun margra fyrirtækja.

1 Quick MBA (e.d.). SWOT Analysis.

Styrkleikar

Tækifæri
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2.2 Fimm krafta líkan Porters

Eitt þekktasta tækið til greiningar á eðli og uppbyggingu mismunandi atvinnugreina er

fimm krafta líkan Michael Porters. Porter er þekktur bandarískur hagfræðingur sem

hannaði þessa aðferð á sjöunda áratug síðustu aldar og varð hún fljótt kennd við hann.2

Kenningin sem liggur til grundvallar líkaninu, er að allar atvinnugreinar eigi það

sameiginlegt að sömu fimm grundvallarþættirnir stýri því hversu auðvelt sé fyrir

fyrirtæki að skila hagnaði. Fyrstu fjórir þættirnir eru utanaðkomandi og eru þeir styrkur

kaupenda, styrkur birgja, inngönguhindranir markaðar og samkeppni við

staðkvæmdarvörur. Fimmti og síðasti þátturinn er svo samkeppnisharka innan

greinarinnar.3

2 Businessballs. (e.d.).
3 Þorsteinn Siglaugsson. (2007). Bls. 15.

Staðkvæmdar-
vörur
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2.3 Almennt um CAPM

Líkanið fyrir ávöxtunarkröfu eigin fjár (e. Capital asset pricing model) metur þá

ávöxtunarkröfu sem við ættum að krefjast af þeim fjárfestingum sem við förum út í með

tilliti til þeirrar áhættu sem felst í fjárfestingunni.

Krafa á eigið fé = Rf + (Rm-Rf)*β =  Rf + RP (β)

Ávöxtunarkrafan er samansett af summu grunnvaxta og markaðsálags sem svo er

margfaldað með hlutfallslegum verðbreytingum viðkomandi félags(betagildi) gagnvart

breytingum á markaði í heild sinni.4

2.4 Áhættulausir vextir (RF)

Áhættulausir vextir eru sú lágmarks ávöxtun sem fjárfestir ætti að sætta sig við af

fjárfestingu sinni, má líta á þá sem einhverskonar grunnvexti. Í raun er ekki til neitt sem

heitir áhættulaus fjárfesting og er því miðað við ávöxtun af þeim fjárfestingum sem talið

er að beri minnsta áhættu, en það eru vextir af langtíma verðtryggðum

ríkisskuldabréfum.5 Ef nefna ætti dæmi um aðstæður þar sem  ríkisskuldabréf reyndust

ekki vera traust fjárfesting, þá má til dæmis benda á Argentínu. Í lok ársins 2001 tók

ríkistjórn landsins þá stefna að hætta að greiða af erlendum skuldbindingum sínum í

kjölfari mikilla efnahags erfiðleika og verðbólgu sem hrjáð hefur landið undanfarin ár.6

Við gerð verðmata þarf að skoða hvaðan sjóðstreymið kemur, ef fyrirtækið hefur

innkomu í mörgum mismunandi myntum þá þarf að búa til körfu þar sem tekið er tillit til

áhættulausra vaxta hlutaðeigandi myntsvæða í réttum hlutföllum við sjóðstreymi

fyrirtækisins.7

4 Íslandsbanki. (2004). Bls. 3.
5 Sigurður Erlingsson. (2007). Bls. 25.
6 Federal reserve bank of San Fransisco. (2002).
7 Íslandsbanki. (2004). Bls. 3.
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2.5 Áhættuálag (Rp)

Áhættuálag er einnig þekkt sem markaðsálag. Samkvæmt CAPM jöfnunni er áhættuálag

mismunurinn á ávöxtunarkröfu markaðarins og langtíma skuldabréfum(áhættulausri

ávöxtun). Þetta er sú viðbótar ávöxtun sem fæst með því að auka áhættuna, meiri

áhætta þarf að skila meiri arðsemi.8

Ávöxtunarkrafa markaðar er oftast metin á sögulegum gildum, menn skoða hver

ávöxtunin hefur verið á þeim mörkuðum sem þeir ætla að fjárfesta á og gefa sér að

markaðirnir haldi áfram að skila svipaðri ávöxtun. Það þykir varasamt að byggja

framtíðarspár á sögulegum gildum en til þessa dags hefur ekki tekist að hanna betri

aðferðafræði en þá sem við notum hér.

2.6 B gildi

Til að finna betagildi fyrirtækis þarf að finna út hversu næmt félagið er fyrir breytingum á

gengi markaðar með því að skoða söguleg gögn aftur í tímann.

Þetta virkar þannig að markaðurinn hefur betagildið 1:

 Ef fyrirtæki hefur betagildið 1 þá mun gildi hlutabréfa þess fyrirtækis hækka og

lækka í takt við markaðinn

 Ef betagildi fyrirtækis er 2 og markaðurinn sveiflast til dæmis upp, þá mun virði

fyrirtækisins hækka helmingi meira. Fyrirtæki með hátt beta gildi teljast

áhættusamari því þau búa ekki yfir miklum stöðugleika og ef að það verður

niðursveifla á markaðinum, þá falla þau hratt, fyrir vikið verður ávöxtunarkrafan

á slík félög hærri.

 Svipað gerist hjá fyrirtæki með betagildið 0,5 en í staðinn fyrir að hækka eða

lækka helmingi meira en markaðurinn, þá verður breytingin helmingi minni. Fyrir

vikið teljast félög með lágt betagildi oftast vera nokkuð öruggari fjárfesting

sökum meiri stöðugleika sem skilar sér í lægri ávöxtunarkröfu.

8 Sigurður Erlingsson. (2007). Bls. 25.
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Þó beta gildið sé mikið notað þá þykir það vera nokkrum takmörkunum háð, þar sem

það byggist mikið á sögulegum hlutfallslegum gildum og upphaf mælinga og staða

markaða á þeim tímapunkti getur ráðið miklu um hvert betagildið verður.9 Þannig geta

tveir aðilar sem eru að meta sama fyrirtækið fengið sitthvort betagildið ef þeir byrja ekki

að mæla á sama tímapunkt.

Eftirfarandi formúla sínir hvernig betagildi fyrir eign i er reiknað út:

Til að finna betagildi eignar i er CoV(Ri, Rm) sem er covariance eignar i og ávöxtunar

markaðar deilt í dreifni markaðar.

Til eru tvær útfærslur af beta gildi fyrirtækis, fyrst er það hin almenna ógíraða beta sem

tekur bara viðmið af sveiflum félags og markaðar. Síðan er einnig talað um gíraðar eða

vegnar betur sem taka líka tillit til skuldsetningar félags.

Hægt er að nálgast ógíraða betu félaga sem skráð eru í kauphöllum á netinu á

heimasíðum kauphallanna, en til að finna gíraða betu er notast við eftirfarandi formúlu:

Βgíruð = Bógíruð + [1 + (1 - Skattur) * (Skuldir / Eigið fé)]

9 Íslandsbanki. (2004). Bls. 6.
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2.7 Smæðarálag

Sumir greinendur ganga skrefinu lengra og bæta svokölluðum álögum við CAPM

formúluna ef þeir sjá tilefni til, sem dæmi er algengt að smæðarálag sé sett á íslensk

fyrirtæki sökum smæðar þeirra og samþjappaðs eignarhalds.10 Þegar notast er við álög

verður formúlan svona útlítandi:

Ávöxtunarkrafa = Rf + RP (β) + SCP

Gert er ráð fyrir að smæðarálag verði notað við gerð þessa verðmats.

2.8 Veginn fjármagnskostnaður (WACC)

Eignir fyrirtækja eru fjármagnaðar annaðhvort með lánum eða eigin fé. Vegið meðaltal

fjármagnskostnaðar eða WACC eins og það er oft kallað finnur út hversu mikið það

kostar fyrirtæki að fá aðgang að því fjármagni sem það þarf.11 Formúlan sem almennt er

notuð má sjá hér fyrir neðan:

Í fyrrihluta formúlurnar er fundið hlutfallslegt vægi lána í heildarfjármögnun fyrirtækisins

áður en margfaldað er í lánshlutfallið með því vaxtaálagi sem ríkir þarf að taka tillit til

skatta. Vaxtagreiðslur teljast til kostnaðar og eru því frádráttarbærar frá skatti. Ef við

gefum okkur að vextir séu 10% og skattar 15% þá þurfum við að lækka vaxtaprósentuna

um 15% til að taka tillit til frádráttabærra vaxtagreiðslna. Rétt vaxtaálag væri því 8,5%

sem við myndum síðan nota til að finna þann kostnað sem fylgir lánsfénu.

10 Sigurður Erlingsson. (2007). Bls. 25.
11 Investopedia. (e.d.). Weighted Average Cost Of Capital – WACC.
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Í seinnihlutanum er fundið út hversu stórt hlutfallslegt vægi eigin fjár er í fjármögnun

fyrirtækisins og við margföldum í það með ávöxtunarkröfu eigin fjár, en það er sú

ávöxtun sem fjárfestar munu fara fram á. Ávöxtunarkrafa eigin fjár er fundin með CAPM

formúlunni.

Með því að leggja þess tvo hluta saman er hægt að gera sér grein fyrir því hvað það

kostar fyrirtækið í raun að fjármagna hverja krónu. Fjármagnskostnaður er mikið notað

hugtak og getur til dæmis verið gott að bera saman fjármagnskostnað og vænta arðsemi

fjárfestinga til að sjá hvort að þær standi undir kostnaði. Sama gildir um rekstur

fyrirtækja, ef að hann stendur ekki undir fjármagnskostnaðinum þá verður svo kölluð

eignarýrnun.12

2.9 Sjóðstreymisgreining(FCF)

Greining á frjálsu sjóðstreymi fyrirtækja er talin vera ein besta verðmatsaðferðin sem völ

er á þrátt fyrir að hún geti reynst erfið í framkvæmd. Aðferðafræðin gengur út á að búa

til spár um framtíðarsjóðstreymi félags til að gera sér grein fyrir hversu mikil

verðmætasköpun á sér stað í rekstri þess.13 Spáð er fyrir um hversu miklu fjármagni félag

getur skilað kröfuhöfum eftir að fjárbindingu í veltufjármunum og endurfjárfestingaþörf

fyrirtækisins hefur verið mætt. Sú fjárhæð er síðan núvirt með þeirri ávöxtunarkröfu sem

hæfir rekstri félagsins og eftir situr þá núvirt verðmæt félags.14

Til eru tvær aðferðir af sjóðstreymisgreiningunni (FCF), þær eru frjálst sjóðstreymi til

félags (FCFF) og frjálst sjóðstreymi til hluthafa (FCFE):

 Frjálst sjóðstreymi til félags (FCFF) veitir upplýsingar um það fjárflæði sem

fyrirtæki býr til eftir að hafa tekið tillit til rekstrarkostnaðs, skatta og fjárfestinga.

Þetta sjóðstreymi stendur í raun fyrir ávöxtun þeirra sem fjármagnað hafa

12 Þröstur Sigurðsson. (e.d.). Bls. 4.
13 PricewaterhouseCoopers. (e.d.). Bls. 1.
14 Kaupþing. (2001).
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fyrirtækið, lánadrottnar og eigendur. Fyrirtækið getur því notað þetta fjármagn

til að greiða út arð, borga af lánum, kaupa upp hlutabréf og svo framvegis.15

 Frjálst sjóðstreymi til hluthafa (FCFE) finnur út hversu mikið fjármagn félag getur

greitt út til hluthafa  eftir að tekið hefur verið tillit til allra útgjalda, fjárfestinga og

afborgana af skuldum.16

Aðferðirnar eru líkar og ef sami aðili notaði báðar aðferðir á sama félag þá ætti hann að

fá sömu niðurstöðuna, en frjálst sjóðstreymi til félags (FCFF) er algengari aðferð þar sem

oft getur verið erfitt að nálgast allar þær upplýsingar sem þarf til að greina frjálst

sjóðstreymi til hluthafa (FCFE).17 Því mun höfundur notast við FCFF greiningu í þessu

verðmati. Formúluna fyrir frjálst sjóðstreymi til fyrirtækis má sjá hér:

FCFF = EBIT * (1 - Skattur) + Afskriftir – Breytingar á veltufjármunum – Fjárfestingar í

varanlegum rekstrarfjármunum

3. Össur hf.
3.1 Upphafið

Össur Kristinsson stofnandi Össur hf. hefur þurft að glíma

við bæklun allt sitt líf en hann fæddist með mjög mis langa

fætur. Til að vera fær um að takast á við daglegt líf þurfti

hann að notast við gervifót en á hans yngri árum voru

gæði slíkra stoðvara mjög lítil.18 Össuri gramdist hversu

gæði gervilimanna voru takmörkuð og taldi þá vera lélega

lausn á vandamálum sínum.19 Þegar hann var um tvítugt

fór hann út til Svíþjóðar þar sem hann fór í stoðtækjanám.

15 Financial Education. (e.d.).
16 Investopedia. (e.d.). Free cash flow to equity -FCFE.
17 Sigurður Erlingsson. (2007). Bls. 70.
18 Heimur. (e.d.).
19 Össur. (e.d.).

Mynd 1. Össur Kristinsson

stofnandi Össur hf.
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Átta árum seinna, árið 1970 kemur Össur aftur heim til Íslands ríkur af þekkingu og

hugmyndum og ári síðar stofnar hann Össur hf. sem sérhæfir sig í stoðtækjalausnum.

Fyrstu árin fólst starfsemi fyrirtækisins eingöngu í þjónustu við þá sem þurftu á

einhverskonar stoðbúnaði að halda, en í starfi sínu var Össur sífellt minntur á hversu

takmarkaðar lausnir stóðu honum og viðskiptavinum hans í raun til boða.20

Össur fór út í mikla rannsóknarvinnu þar sem hann þurfti að leggja allt sem að hann átti

undir til að fjármagna verkefnið, en það átti eftir að margborga sig. Afrakstur

þróunarvinnunnar var einhverskonar sílikonhulsu sem hann fékk einkaleyfi fyrir,hún átti

eftir að slá í gegn og koma fyrirtækinu á kortið bæði hér á landi sem og erlendis.21

Árið 1986 hóf Össur hf. útflutning og þá fóru hlutirnir virkilega að fara af stað, sem dæmi

má nefna að árið 1989 var velta fyrirtækisins aðeins 5 milljónir en sex árum seinna, árið

1995 var hún komin upp í 420 milljónir.22 Vöxturinn var gífurlegur, árið 1996 tók Jón

Sigurðsson við stjórn fyrirtækisins og í kjölfari var áherslan á alþjóðaviðskipti aukin til

muna. Þrem árum síðar, árið 1999 var félagið svo loks tekið úr einkaeigu Össurar

Kristinssonar og fjölskyldu og skráð á aðallista Verðbréfaþings Íslands.23

3.2 Útrásin

Það mætti segja að aldamótin 2000 séu ákveðin tímamót í rekstri Össurar, fram að þeim

tíma hafði vöxtur félagsins eingöngu verið í gegnum innri vöxt en eftir aldamótin fer

fyrirtækið í mikla útrás á erlenda markaði með megin áherslu á ytri vöxt. Félagið fór að

kaupa upp framleiðslu og sölueiningar í miklu magni um allan heim til að sækja inn á

nýja markaði.

20 Össur. (e.d.).
21 Heimur. (e.d.).
22 Heimur. (e.d.).
23 Auður Hermannsdóttir og Snjólfur Ólafsson. (2008).
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Ár Fyrirtæki Land Ástæða yfirtöku Kaupverð í USD
2000 Flex-Foot Bandaríkin Vörur og sölunet 72 milljónir
2000 Pi Medical Svíþjóð Sölunet 2,8 milljónir
2000 Karlsson & Bergström Svíþjóð Sölunet 3 milljónir
2000 Century XXII Innovations Bandaríkin Vörur 31 milljón
2003 Linea Orthopedics Svíþjóð Vörur 0,7 milljónir
2003 Generation II Group Bandaríkin Vörur og sölunet 31 milljón
2005 Advanced Prosthetic Components Ástralía Sölunet 1,2 milljónir
2005 Royce Medical Bandaríkin Vörur og sölunet 216 milljónir
2005 Innovative Medical Products Bretland Sölunet 18,5 milljónir
2005 GBM Medical Svíþjóð Sölunet 1,9 milljónir
2006 Innovation Sports Bandaríkin Vörur og sölunet 38,5 milljónir
2006 Gibaud Group Frakkland Vörur og sölunet 132 milljónir
2007 Somas Holland Sölunet 9,8 milljónir

Tafla 1. Yfirtökur Össurar hf.24

Flex-Foot - 2000

Árið 2000 sótti Össur hf. inn á Ameríku markað með kaupum á Flex-Foot sem sérhæfir

sig í gerð hnjáliða og gerviökkla. Helsti styrkur Össur hf. á þessum tíma var í framleiðslu

hulsa sem festu gervifætur við útlimi, sameining þessara fyrirtækja var því tilvalin þar

sem hún færði félagið nær því að geta boðið upp á heildarlausn fyrir sína viðskipta vini.

Einnig bjó Flex-Foot yfir öflugu sölukerfi bæði í Bandaríkjunum og Evrópu sem átti eftir

að gagnast Össuri hf. mikið þar sem hingað til hafði öll sala erlendis farið í gegnum þriðja

aðila.25

Pi Medical AB og Karlsson & Bergström AB - 2000

Sama ár Keypti Össur hf. upp fyrirtækin Pi Medical AB og Karlsson & Bergström AB, þau

voru bæði stödd í Svíþjóð. Pi Medical AB var leiðandi í markaðssetningu á

framleiðsluvörum Össurar hf. í heiminum og starfaði sem dreifiaðili íslenska fyrirtækisins

frá árinu 1986. Karlsson & Bergström AB bjó einnig yfir öflugu dreifikerfi sem og

sérhæfði sig í gerð stuðningstækja, eins og spelkum og beltum, en Össur hf. hafði á þeim

24 Auður Hermannsdóttir og Snjólfur Ólafsson. (2008).
25 Landsbankinn. (6. mars 2000). Össur hf. kaupir Flex-Foot Inc.
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tíma ekki haslað sér völl á þeim vettvangi. Við sameiningu þessara félaga varð til Össur

Nordic AB. 26

Century XXII Innovations - 2000

Í lok árs 2000 gerði félagið svo síðustu kaup sín það árið en fyrir valinu varð Ameríska

félagið Century XXII Innovations sem sérhæfði sig í gerð gervihnjáa. Samlegðaráhrifin

voru mikil og nú gat Össur loks farið að bjóða viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir

í stoðtækjum.27

Generation II. Group og Linea Orthopedics - 2003

Árið 2003 keypti Össur hf. upp tvö fyrirtæki til viðbótar. Félagið styrkti sig á

stuðningstækja markaðnum með kaupum á Generation II. Group í Bandaríkjunum sem

sérhæfir sig í gerð hnjáhlífa.28 Hitt félagið var Linea Orthopedics í Svíþjóð sem framleiðir

og þróar gervihúð úr sílikoni sérstaklega ætluð fyrir gervihendur. Starfsemi Linea

Orthopedics var færð til Íslands stuttu eftir kaupin.29

Advanced Prosthetic Components - 2005

Félagið var helsti dreifiaðili Össur hf. í Ástralíu og nágrenni, félagið var keypt af Össuri

árið 2005 til að fá aðgang að dreifikerfi þess í Ástralíu og Asíu. Eftir sameininguna var

lögð áhersla á markaðssetningu Össurar í Kína og Japan í gegnum þetta nýja félag.30

Royce Medical – 2005

Royce Medical er lang stærsta fyrirtækið sem Össur hefur tekið yfir til þessa dags.

Yfirtakan styrkti Össur en frekar á sviði stuðningstækja, aðgengi að Ameríkumarkaði

26 Landsbankinn. (16. október 2000). Össur hf. kaupir tvö sænsk stoðtækjafyrirtæki.
27 Landsbankinn. (20. nóvember 2000). Össur hf. undirritar samning um kaup á bandaríska fyrirtækinu
Century XII Innov.
28 Viðskiptablaðið. (14. Október 2003). Generation II. Group var rétta félagið fyrir Össur.
29 Landsbankinn. (2. júlí 2003). Össur hf. kaupir Linea Orthopedics í Svíþjóð.
30 Arnar Freyr Ólafsson. (febrúar 2006). Bls. 3.
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jókst til muna, mikil starfsreynsla kom inn í fyrirtækið bæði á sviði framleiðslu og

markaðssetningar í Ameríku, vörulínan breikkaði  og varð Össur orðinn stærsti

framleiðandi stuðningsvara í Bandaríkjunum. Ávinningur sameiningarinnar var því mikill

og gat Össur nýtt sér öflug sölukerfi sín í Evrópu til að selja vörur Royce Medical á nýjum

mörkuðum og þannig styrkt þetta nýja félag sitt en frekar. Kaupverðið var heilar 216

miljónir dala og voru kaupin fjármögnuð með hlutafjárútboði og lántöku.31

Innovative Medical Products og GBM Medical – 2005

IMB er fyrsta félagið sem Össur kaupir í Bretlandi og er megin ástæðan fyrir kaupunum

aukinn aðgangur Össurar inn á breska markaði. Félagið var vel rekið, starfsemi þess fólst

bæði í framleiðslu á stuðningstækjum og dreifingu þeirra. Kaupverðið var 18,5 miljónir

dala. GBM Medical var staðsett í Svíþjóð, félagið var fyrst og fremst dreifingaraðili fyrir

stuðningstæki á Norðurlöndunum og þótti búa yfir mjög góðum sölusamböndum á því

svæði. Kaupverðið var 1,9 miljónir dala. Meginmarkmið Össurar  með þessum kaupum

var að styrkja sölukerfi sitt í Evrópu og breikka vörulínu fyrirtækisins á sviði

stuðningstækja.32

Innovation Sports - 2006

Össur heldur áfram að styrkja sig á sviði stuðningstækja. Bandaríska fyrirtækið

Innovation Sports þótti vera forystu fyrirtæki á sviði þróunar og framleiðslu á

liðbandaspelkum, sem er stærsti hluti markaðarins fyrir stuðningsvörur. Megin markaðir

Innovation Sports voru í Bandaríkjunum, Kanada og Mið-Evrópu, en starfsemi þess

samsvarar vel starfsemi Össurar og sem áður var búist við miklum samlegðaráhrifum.

Kaupverðið var 38,5 milljónir dala en kaupin voru fjármögnuð með 40 miljón dala

kúluláni sem greiðist upp 2011-2012.33

31 Kauphöll Íslands. (28. júlí 2005).
32 Arnar Freyr Ólafsson. (febrúar 2006). Bls. 3.
33 Kauphöll Íslands. (18. janúar 2006). Össur – Kaupir bandaríska stuðningstækjafyrirtækið Innovation
Sports, Inc.
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Gibaud Group – 2006

Gidbaud Group var franskt félag sem var bæði í forystu á sviði þróunar og framleiðslu á

stuðningstækjum og vörum til blóðrásarmeðferðar. Kaup Össurar á Gibaud Group er

næst stærstu kaup félagsins frá upphafi, þau falla vel að stefnu fyrirtækisins að víkka

starfsemina út á sviði stuðningstækja sem og gefur fyrirtækinu aðgang að nýjum

mörkuðum tengdum blóðrásarmeðferðum, en fram að því hafði Össur aðeins starfað við

framleiðslu og sölu á stoð- og stuðningstækjum.

Gibaud á sér mikla sögu í Frakklandi en fyrirtækið var stofnað árið 1890. Sökum þess

hversu félagið er þekkt í Frakklandi ákvað Össur að fara hægt í sameiningu félaganna og

láta Gibaud starfa áfram undir sínu gamla merki, en menn telja að sterk markaðsstaða

Gibaud muni styrkja stöðu Össur verulega í Suður Evrópu. Kaupverð var 132 miljónir dala

og vöru kaupin fjármögnuð með lánum frá Kaupþingi.34

Somas – 2007

Í byrjun árs 2008 keypti Össur Somas í Hollandi fyrir 9,8 milljónir dala. Somas var sterkur

dreifingaraðili á stuðningsvörum í Beneluxlöndunum með um 15% markaðshlutdeild.35

Þetta er nokkur upptalning sem þó gefur upp ágæta mynd af stefnu Össurar. Þegar kaup

fyrirtækisins eru skoðuð má sjá að fyrstu árin 2000-2005 stefnir fyrirtækið fyrst og

fremst á að geta boðið viðskiptavini sínum á sviði stoðtækni upp á heildstæðar lausnir.

Því eru bæði keypt upp fyrirtæki sem búa yfir þekkingu sem fullkomnar vörur Össurar og

búa yfir öflugum dreifikerfum til að koma vörunum út.

Þó Össur hafi aðeins verið komið inn á stuðningstækja markaðinn þá fer það fyrst að

sækja af krafti inn á hann í kringum 2005 þegar Össur kaupir Royce Medical, mörg álíka

kaup fylgdu svo í kjölfarið. Eru stuðningstæki nú orðinn veltuhæsta framleiðslulína

34 Kauphöll Íslands. (22. desember 2006). Össur kaupir Gibaud Group í Frakklandi.
35 Össur. (2007). Uppgjör Össurar fyrir fjórða ársfjórðung og ársuppgjör 2007. Bls. 2.
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Össurar. Árið 2006 fer félagið síðan í nýja átt og hefur framleiðslu á vörum tengdum

blóðrásarmeðferðum, en Össur komst inn á þann markað með kaupunum á Gibaud

Group.

3.3 Starfsemi Össurar í dag

Össur er alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar á heilbrigðissviði. Össur er leiðandi í þróun,

framleiðslu, dreifingu og sölu á ýmis konar stuðningsbúnaði og gervilimum.36 Fyrirtækið

er annar stærsti framleiðandi á stoðtækjum í heimunum og starfsemi Össurar á sviði

stuðningsvara hefur stækkað gífurlega síðustu árin.

Í dag eru höfuðstöðvar Össur í Reykjavík og það starfa um 1600 manns hjá fyrirtækinu. Í

höfuðstöðvunum fer fram yfirstjórnun og stefnumótun félagsins, fjármalastjórnun,

þróunarvinna og mest öll framleiðsla gervilima sem fyrirtækið selur á sér stað hér á

landi.37 Össur er einnig með 14 starfsstöðvar staðsettar í Bandaríkjunum, Kanada,

Hollandi, Bretlandi, Frakklandi, Svíþjóð, Ástralíu og Kína en fyrirtækið býr líka yfir

umfangsmiklu neti dreifingaraðila á öðrum alþjóðlegum mörkuðum.38

Eins og fyrr segir starfar Össur á þrem mörkuðum; Stoðtækja, stuðningsvara og á sviði

blóðrásameðferða. Hér er súlurit tekið úr ársreikning Össurar sem sýnir vel þróun

þessara vöruflokka innan félagsins sem hlutfall af heildarveltu:

36 Össur. (2008). Bls. 14.
37 Össur. (e.d.). Company Background.
38 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 14.
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Mynd 2. Hlutfall hvers vöruliðs af heildarveltu Össurar.39

Undir stoðtæki falla fyrst og fremst gervilimir. Mætti kalla þá kjarnastarfsemi

fyrirtækisins en eins og komið hefur fram hófst starfsemi Össurar einmitt á gerð

gervilima og þróunarvinnu í kringum sílikon sokk eða hulsu sem átti að tengja gervilim og

líkama betur saman en áður þekktist. Nær öll framleiðsla gervilima fer fram í

höfuðstöðvum félagsins hér á Íslandi og eins og sjá má á töflu 1 þá hefur sá markaður

verið að vaxa jafnt og þétt yfir árin, í ársreikningi sínum gerir Össur ráð fyrir 3% vexti á

þessum vöruflokki næstu árin.40

Í kringum 2005 fer Össur síðan að sækja inn á stuðningstækjamarkaðinn af fullum krafti

með kaupum sínum á Royce Medical sem kostaði fyrirtækið 216 miljónir bandaríkja dala

og er stærsti samruni Össurar til þessa dags. Þau kaup gerðu Össur að stærsta

stuðningstækja framleiðanda Bandaríkjanna og eru stuðningstækin nú orðin stærsti

vöruflokkurinn hjá fyrirtækinu.41 Framleiðsla stuðningsvara innan fyrirtækisins hefur

hingað til farið fram í Bandaríkjunum og Frakklandi en þeirri vinnu er nú úthýst í sífellt

meira magni til Asíu þar sem framleiðslu kostnaður er lægri, þetta er skref í stefnu

fyrirtækisins að búa yfir kostnaðaryfirburðum þegar kemur að framleiðslu til að vera sem

39 Össur. (2007). Ossur Annual Report 2007. Bls. 2.
40 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 10.
41 Össur. (2007). Ossur Annual Report 2007. Bls. 2.
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samkeppnishæfastir á sínum mörkuðum.42 Þetta er sá vöruflokkur sem vaxið hefur

hraðast hjá Össuri en á næstu árum sjá menn fram á minni vöxt eða um  3%.43

Blóðrásarmeðferðir er nýung innan fyrirtækisins en Össur kom inn á þann markað með

kaupunum á Gibaud Group. En sem komið er keppir Össur aðeins á frönskum mörkuðum

á sviði blóðrásameðferða og fer öll framleiðsla á því sviði þar fram. Bundnar eru nokkrar

vonir við örann vöxt á þeim markaði á næstu árum og spáir Össur 7-8% vexti á ári næstu

fjögur til fimm árin.44

Síðustu ár hafa einkennst af miklum vexti og fjöldanum allan af samrunum, þegar

fyrirtæki vaxa svona hratt geta myndast ákveðnir vaxtaverkir. þörf var að hægja á og fara

yfir innri ferla og verkefni til að takast á við þau vandamál sem fylgdu samrununum og

draga úr allri sóun í framleiðsluferlinu. Þessi sjálfsskoðun sem Össur fór í virðist hafa gert

fyrirtækinu gotten framleiðnin hækkaði um 5,04% milli ára. 45

4. Markaðsgreining

Markmiðið með markaðsgreiningu er að reyna að gera sér grein fyrir því umhverfi sem

fyrirtækið starfar í. Greiningin hjálpar þeim sem hana les að koma auga á þau tækifæri

og ógnanir sem eru til staðar á þeim mörkuðum sem fyrirtækið starfar á. Fyrir vikið

verður auðveldara að gera sér grein fyrir hvernig fyrirtækið stendur, hvaða markmið

fyrirtækið það hefur sett sér, tekjumyndun fyrirtækisins og hverjir helstu

samkeppnisaðilar þess eru. Gott getur verið að notast við greiningaraðferðir eins og 5

krafta líkan Porters og SWOT greiningu.

42 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 18.
43 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 10.
44 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 10.
45 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 3.
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4.1 Markaðssvæði

Markaðssvæði Össur er skipt í þrennt; Ameríku, Asíu og svo er það EMEA sem er Evrópa,

Mið-Austurlönd og Afríka. EMEA og Ameríka skipta bróður part heildarsölu fyrirtækisins

á milli sín, EMEA með 50% og Ameríkumarkaður með 46%, næst kemur síðan Asía með

4% af heildarsölu.46

Mynd 3. Sala Össurar frá 1999 – 2008 skipt eftir markaðssvæðum4748

Á mynd 2 hér fyrir ofan má svo sjá hvernig heildarsala Össurar skipt eftir

markaðssvæðum hefur þróast síðustu 10 árin.

4.2 Atvinnugreinin

Össur er alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar á heilbrigðissviði. Össur er leiðandi í þróun,

framleiðslu, dreifingu og sölu á ýmis konar stuðningsbúnaði og gervilimum.49 Fyrirtækið

er annar stærsti framleiðandi á stoðtækjum í heimunum og starfsemi Össurar á sviði

stuðningsvara hefur stækkað gífurlega síðustu árin, er félagið orðið einn fremsti

46 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 2.
47 Auður Hermannsdóttir og Snjólfur Ólafsson. (2008). Bls. 4.
48 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 19.
49 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 14.
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framleiðandi á því sviði í Bandaríkjunum.50 Þeir þrír markaðir sem Össur keppir á eru

taldir velta um 4 miljörðum dala á ári og er meðal vöxtur þeirra í kringum 3-4%.51

Mynd 4. Skilgreining Össurar á þeim mörkuðum sem félagið starfar á innan heilbrigðisgeirans.52

4.3 Samkeppni

Mikil samkeppni og hraði ríkir á stoð- og stuðningstækja mörkuðum heimsins. Mikil

nýsköpun einkennir markaðinn sem neyðir þá sem á honum keppa til að leggja áherslu á

þróunarvinnu svo þeir dragist ekki aftur úr.

Lausnir hvers fyrirtækis eru oft nokkuð líkar og felst aðgreiningin því oftast þáttum eins

og gæði veittrar þjónustu, hönnunar á vöru, aðgengi og breidd þeirrar þjónustu sem er

til staðar, sem sagt hvort þjónustuaðilinn bjóði upp á heildarlausnir eða ekki.

Hingað til hefur verið algengast að fyrirtæki einblíni á ákveðna hluta markaðarins og

byggðist hann því að miklu leyti upp af smærri fyrirtækjum sem bjuggu yfir mikilli

sérhæfingu. Þetta hefur aðeins verið að breytast þar sem viðskiptavinurinn vill geta

fengið heildarlausnir við þörfum sínum á sama staðnum. Því er orðið mikið um samruna

og er Össur gott dæmi um slíka þróun. Sökum fjölda keppinauta þjónar litlum tilgangi að

50 Össur. (28. júlí 2005). Össur hf. kaupir bandaríska stuðningstækja-fyrirtækið Royce Medical Holding, Inc.
51 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 9.
52 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 10.



23

telja þá upp en helst mætti nefna Otto Boch sem telst vera stærsti framleiðandi

gervilima í heiminum í dag. Otto Boch er 90 ára gamalt, þýskt fyrirtæki sem hefur ráðið

markaðinum í langan tíma.53 Hér á töflu 2 má svo sjá hversu mikla markaðshlutdeild

Össur býr yfir í dag á þeim mörkuðum sem fyrirtækið keppir á.54

Áætluð markaðshlutdeild Ameríka EMEA Asía

Stuðningsvörur 10% 12% 2%
Stoðvörur 22% 21% 17%

Vörur fyrir blóðrásarmeðferðir 0% 6%* 0%
*Markaðshlutdeild af franska markaðinum, þessar vörur eru aðeins seldar í Frakklandi

Tafla 1. Markaðshlutdeild Össurar árið 2008

4.4 Markaðsstaðan í dag

Undanfarið ár hafa miklar efnahagslegar

hamfarir átt sér stað í hagkerfum flestra þjóða,

þó sérstaklega hér á Íslandi. Össur starfar á

sviði heilbrigðisþjónustu en sá geiri virðist

standa storminn talsvert betur af sér en margir

aðrir, þó er hann ekki ónæmur.

Á myndinni hér til hliðar sést hvernig Nasdaq

vísitalan yfir heilbrigðisgeirann hefur verið að

breytast.55 Hún er 18,31% lægri en hún var fyrir

ári síðan sem verður að teljast nokkuð gott

þegar litið er á aðra geira sem flest allir féllu um

40-50%. Frá áramótum hefur hækkun vísitölurnar verið 2,32% og 5,11% hækkun síðasta

mánuðinn. Þetta eru vísbendingar um að heilbrigðisgeirinn sé ekki jafn næmur fyrir

miklum efnahaglegum sveiflum. Rekstrarumhverfi Össurar er því nokkuð stöðugt og

53 Össur. (2005). Ossur Annual Report 2005. Bls. 13.
54 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 21.
55 Nasdaq OMX. (e.d.). Health care.

Mynd 5. Hér má sjá hvaða breytingar hafa

orðið á vísitölu heilbrigðisgeirans hjá Nasdaq

OMX Nordic. Tekið 20. apríl 2009.
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hefur ástandið á Íslandi haft lítil áhrif á rekstur félagsins.56 Össur hefur litlar sem engar

tekjur í krónum en útgjöld í þeim gjaldmiðli eru nokkur og getur því orðið til einhver

ávinningur af lækkandi gengi krónunnar.57 Össur gerir áfram ráð fyrir vexti en ekki jafn

hröðum og áður, í nýjustu spám er talað um 3-8% vöxt, mismunandi eftir

framleiðslulínum.58

4.5 Fimm krafta líkan Porters

Styrkur kaupenda er talinn vera takmarkaður, stærsti viðskiptavinur félagsins kaupir um

7% af heildarsölu Össurar og sá næst stærsti nær ekki 2% af sölunni.59 Það þýðir að

viðskiptamanna hópur Össurar sé nokkuð stór og því erfitt fyrir hvern viðskiptavin að

beita félagið miklum þrýstingi.

Styrkur birgja getur verið talsverður. Framleiðsla Össur er háð hráefnum eins og sílikoni,

carboni og ýmsum málmum. Sveiflur eru í framboði þessara efna og getur fyrirtækið

neyðst til að kaupa þau á óhagstæðum kjörum ef svo ber undir.60

Inngönguhindranir eru mjög miklar. Össur starfar í svo kölluðum hátækniiðnaði sem

einkennist af mikilli þróunar- og rannsóknarvinnu. Ef sú vinna skilar einhverjum árangri

sækja fyrirtækin um einkaleyfi fyrir afrakstri hennar. Utanaðkomandi aðili sem vildi

sækja inn á þennan markað yrði því líklega að kaupa upp fyrirtæki sem þar starfa fyrir,

bæði til að komast yfir starfsþekkinguna og einkaleyfin.

Staðkvæmdarvörur eru lítill áhættuþáttur á þessum markaði eins og er. Aukin þróun á

sviði læknavísinda er þó eitthvað sem fylgjast þarf með þar sem aðeins ein ný uppgötvun

gæti dugað til að umturna öllu rekstrarumhverfi Össurar.

Samkeppnisharka innan greinarinnar er mikil. Síðustu ár hefur markaðurinn einkennst af

mörgum litlum fyrirtækjum, hvert með mikla sérhæfingu á sínu sviði. Til að geta boðið

56 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 3.
57 Kaupþing. (13. október 2008).
58 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 10.
59 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 43.
60 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 44.
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viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir eru þessir aðilar nú farnir að sameinast  og er

þróun Össurar síðustu 10 árin gott dæmi um slíka breytingu.61 Allur eignarréttur er

varinn með einkaleyfum og virðist nokkuð vera um að Össur þurfi að verja þann rétt sinn

í dómsölum.

4.6 SWOT greining

Styrkur
Markaðsstaða Össurar er mjög góð, fyrirtækið er annar stærsti framleiðandi gervilima í

heiminum og er meðal fremstu framleiðenda stuðningsvara á Ameríkumarkaði.

Efnahagsreikningur fyrirtækisins er sterkur og hefur langtíma fjármögnun verið tryggð

sem ætti að tryggja stöðugan rekstur í þó nokkurn tíma, jafnvel þó að þeir erfiðleikar

sem nú ríkja á fjármálamörkuðum dragist eitthvað á langinn.62

Innan fyrirtækisins hefur alltaf verið mikil áhersla lögð á þróunarvinnu sem er að skila

Össuri þróaðri lausnum á þeim mörkuðum sem nú þegar er keppt á, einnig hefur

þróunarvinnan skilað sér í myndun nýrra tækifæra á öðrum mörkuðum. Sem dæmi má

nefna vöruþróun fyrirtækisins á sviði sáraumbúða sem var síðan seld til BSN Medical

sem sérhæfir sig á því sviði.63 Þessi mikla vöruþróun sem á sér stað er að skila

fyrirtækinu 8-15 einkaleyfum á ári en í umhverfi þar sem ríki mikil samkeppni og allir

sem þar keppa eru með nokkuð keimlíkar lausnir þá eru einkaleyfin mjög verðmæt

eign.64

Síðustu tíu árin fór Össur í mikinn ytri vöxt og keypti félagið upp mikið af

dreifingaraðilum um allan heim. Með yfirtökum á félögum eins og Royce Medical og

Gibaud Group býr Össur nú yfir öflugu dreifikerfi sem nær heimshorna á milli, lista yfir

allar yfirtökur Össurar má finna í töflu 1.

61 Össur. (2005). Ossur Annual Report 2005. Bls. 13.
62 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 3.
63 Össur. (31. mars 2008).
64 Viðskiptablaðið. (2. Ágúst 2006).
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Össur er hátæknifyrirtæki og er árangur þess að mörgu leiti háður getu starfsfólksins

sem þar starfar. Því eru mikil verðmæti í þeim starfskröftum sem fyrirtækið býr yfir og

hefur Össur lagt ríka áherslu á að halda uppi sterkri mannauðsstefnu sem byggir á að

búa til gott starfsumhverfi og laða að reynt og hæfileikaríkt fólk til fyrirtækisins.65

Veikleikar
Fyrirtækið hefur verið að ganga í gegnum gífurlegt vaxtarskeið síðustu árin með fjöldann

allan af samrunum en samlegðaráhrifin hafa verið skila sér misvel og þótti framlegðin

ekki standa undir væntingum á síðasta ári.66 Stjórn fyrirtækisins hefur líst því yfir að

áhersla verði nú lögð á innri vöxt og betrum bætur á innri ferlum fyrirtækisins til að

reyna að hækka framlegðina og lækka rekstrarkostnaðinn.67

Tækifæri
Össur er öflugt félag sem stendur vel á sínum

mörkuðum, markaðshlutdeildin er há og

fjárhagslega er félagið vel statt, eiginfjárhlutfallið

er um 41% sem verður að teljast ágætt. Nú hrjá

miklir erfiðleikar efnahagskerfi heimsins og líklegt

þykir að einhverjir sem keppa á sömu mörkuðum

og Össur eigi ekki eftir að ráða við þann samdrátt

sem nú gengur yfir. Ef að samkeppnisaðilar

Össurar fara að fara í þrot, þá verður að þykja

líklegt að ný tækifæri myndist í formi stærri

markaðshlutdeildar eða möguleika á inngöngu inn á nýja markaði sem áður þótti

ógerlegt sökum of margra inngönguhindrana. Gefið er í skyn í ársreikning Össurar að

fyrirtækið fylgist vel með breytingum í sínu markaðsumhverfi og það sé tilbúið að grípa

65 Össur. (e.d.). Mannauður.
66 Landsbankinn. (5. febrúar 2008).
67 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 5.

Mynd 6. Sameinuðu þjóðirnar spá því að

hlutfall fólks yfir 60 ára fari hækkandi.
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þau tækifæri sem þar gætu skapast.68 Fyrirtækið spáir því að ýmsar lífsstílsbreytingar

geti átt eftir að hafa jákvæð áhrif á söluna, offita er vaxandi vandamál og í kjölfarið fer

tíðni sykursýki 2 og æðasjúkdóma hækkandi sem eru megin orsök aflimana í heiminum í

dag.69 Einnig sjá menn fram á vöxt á stuðningstækja markaðinum þar sem meðalaldur

fólks fer ört hækkandi í þróaðri ríkjum heimsins og fólk stundar íþróttir meira en

áður.7071

Ógnanir
Ekkert fyrirtæki er ónæmt fyrir þeim samdrætti sem nú herjar á efnahagskerfi heimsins

en það getur verið nokkuð misjafnt eftir atvinnuvegum hversu mikil áhrifin eru. Össur

starfar innan heilbrigðisgeirans sem virðist hafa komið hvað best út úr þessum

hremmingum ef bornar eru saman vísitölur helstu iðngreina í kauphöllinni.72 Engu að

síður verður að teljast líklegt að einhver samdráttur í eftirspurn verði á þeim mörkuðum

sem Össur keppir á, eins og hjá öllum öðrum. Fyrirtækið er ágætlega statt fjárhagslega

og þykir líklegt að það geti setið af sér storminn að því gefnu að hann standi ekki of lengi

yfir.

Nýjar uppgötvanir á sviði lækninga gætu alvarlega skaðað afkomu fyrirtækisins, ef

vísindamönnum tækist til dæmis að rækta nýja útlimi með aðstoð svokallaðra stem

fruma. 73

Aðrar nýungar gætu einnig ógnað rekstri Össurar, mögulegt er að samkeppnisaðili gæti

komið með nýja afgerandi lausn á sviði gervilima eða stuðningstækja sem slægi allt út

sem áður þekktist og rekið Össur út af markaðinum.

Gjaldeyrisáhætta er líka nokkur, Össur gerir upp í bandarískum dollurum en þeir telja til

rúmlega 48% tekna fyrirtækisins, næst kemur evran með 33,3% og síðan aðrir

68 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 3.
69 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 9.
70 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 9.
71 United Nations. (e.d.). Bls. 2.
72 Nasdaq OMX. (e.d.). Health care.
73 Fox News. (5. nóvember 2007).
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gjaldmiðlar með nokkuð lægra hlutfall af heildarsölu.74 því geta sveiflur í gengi haft áhrif

á afkomu Össurar.

5. Verðmat

5.1 Ávöxtunarkrafa eigin fjár(CAPM)

Formúlan og útreikningurinn fyrir ávöxtunarkröfuna var eftirfarandi:

Ávöxtunarkrafa eigin fjár = Rf + (β) * (Rm – Rf) + SCP

13,84% = 3,17% + 1,72(9,07% - 3,17%) + 0,5%

Forsendur fyrir hverju gildi í formúlunni má síðan finna hér fyrir neðan.

Áhættulausir vextir (RF)

Starfsemi Össurar fer fram um mest allan heim, þegar meta á slík fyrirtæki þarf að taka

tillit til þess að tekjurnar koma frá fleiri en einu myntsvæði.75 Sjóðstreymi fyrirtækisins er

deilt niður á öll helstu myntsvæði, síðan er tekið vegið meðaltal af ávöxtun langtíma

verðtryggðra ríkisskuldabréfa í réttu hlutfalli við sölu á hverju svæði.76

Áhættulausir vextir (Rf)

Gjaldmiðlar Heildarsala
Hlutfall af

heildarsölu
Ávöxtun 10 ára

ríkisskuldabréfa
Bandaríkjadalur 168.740 48,21% 3,00%

Evra 116.654 33,33% 3,16%
Pund 24.789 7,08% 3,45%

Kanadískur dalur 15.379 4,39% 3,61%
Sænsk króna 12.151 3,47% 3,18%
Norsk króna 6.602 1,89% 3,81%

Aðrir gjaldmiðlar 5.702 1,63% 5,43%
350.017 100% 3,17% =Rf

Tafla 2. Áhættulausir vextir

74 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 71.
75 Íslandsbanki. (2004). Bls. 3.
76 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 73.



29

Betagildi (β)

Hægt er að nálgast betagildi flestra almenningshlutafélaga á heimasíðum kauphalla á

internetinu eða á heimasíðu Aswath Damodaran þar sem finna má meðalgildi betu hvers

iðnaðar fyrir sig.

Á heimasíðum verðbréfamarkaðanna er betan

gefin upp ógíruð sem þýðir að arðsemi fyrirtækis

sé borin saman við gengi markaðar án þess að

horfa til skuldsetningar. en því miður bera flestar

þessar síður gengi félagsins við gömlu OMX15

vísitöluna sem féll um 94,4% árið 2008.7778 Hjá

kauphöllunum má finna ógíraða betu Össurar á

bilinu 0,2-0,03. Ef notast yrði við slíkt betagildi

yrði WACCið mjög lágt og niðurstaða verðmatsins

nokkuð óraunhæf. Því mun höfundur notast við sína eigin betu sem nær yfir 6 mánaða

tímabil frá 10. febrúar 2009 til 10. ágúst 2009. Uppsetningu á þeim útreikningi má sjá í

viðauka 1 en niðurstaðan er B = 0,8354.

77 Bloomberg. (e.d.).
78 HB Grandi. (2008). Bls. 17.

Mynd 7. Gengi Össurar(svört lína) borið saman

við OMX15(græn lína),
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Mynd 8. Gengi Össurar og Heildarvísitölu aðallista kauphallarinnar yfir 6 mánaða tímabil, frá 10.02.2009

til 10.08.2009.

Útreikningur á gíruðu betagildi:

Βgíruð = βógíruð + [1 + (1 - Skattur) * (Skuldir / Eigið fé)]

1,72 = 0,8354 + [1 + (1- 0,25%) * (354.130.000 / 249.648.000)]

Ávöxtun markaðarins (Rm)

Erfitt er að miða við ávöxtun íslenska markaðarins sökum þess hversu ungur og smár

hann er. Því verður notast við ávöxtun Bandaríska hlutabréfamarkaðarins síðustu 30

árin. Meðal ávöxtun yfir það tímabil var 9,07%.80

80 Damodaran. A. (2009). Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 - Current.
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Smæðarálag

Algengt er að smæðarálagi sé beitt á íslensk félög, enda er raunin sú að í stærri

kauphöllum heimsins væru flest félög í kauphöll Íslands skráð sem smá fyrirtæki.81

Ágæt viðmið má finna í töflunni hér fyrir neðan.82

Tegund
fyrirtækis

Markaðsvirði í
miljörðum kr. Smæðarálag

Stór fyrirtæki Yfir 50 0,5%
Meðalstór fyrirtæki 25 - 50 0,5% - 1%

Smá fyrirtæki 25 - 10 1% - 1,5%
Örfyrirtæki Undir 10 1,5% - 2%

Tafla 3. Smæðarálag

Þessi viðmið koma úr kennsluefni frá Háskóla Reykjavíkur kennt af Sigurði Erlingssyni

sem var þáverandi forstöðumanður alþjóðasviðs Landsbankans, hann tekur þessa töflu

beint frá greiningardeild bankans. 0,5% smæðarálag verður notað í þessu verðmati.

5.2 WACC

Til að geta reiknað frjálst fjárflæði félags og eilífðarvöxt þess þarf fyrst að finna hver

veginn fjármagnskostnaður þess er. Í kauphöllinni er gengi hlutabréfa Össurar gefið upp í

íslenskum krónum, því er markaðsvirði félags fyrst fundið í krónum en síðan er breytt

yfir í Bandaríska dollara því það er sá gjaldmiðill sem Össur gerir upp í.

Æskilegra hefði verið notast við markaðsvirði skulda en erfitt getur verið að nálgast

nauðsynlegar upplýsingar til að reikna það út þar sem langtímaskuldir félagsins eru í

formi banklána, því verður notast við bókfært virði skulda. Munurinn á markaðsvirði og

bókfærðu virði skulda er oftast lítill hjá fyrirtækjum í stöðugum rekstri og ætti það því

ekki að hafa mikil áhrif á verðmatið.83

81 Íslandsbanki. (2004). Bls. 6-7.
82 Sigurður Erlingsson. (2007). Bls. 31.
83 Bnet. (e.d.).
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Ávöxtunarkrafan er tekin úr CAPM módelinu. Skattahlutfallið er gefið upp í ársreikning

fyrirtækisins fjaalla betur um það,,, þú hefur skiptingu tekna eftir löndum , sýndu í sér

útreikningi hver reiknaður skattur yrði einfaldlega miðað við þá skiptingu, nota tsk

hlutfall lögaðila í hverjum landi fyrir sig.og er búist við að skattaálagningin munu vera

svipuð næstu ár.84 Meðalvextir lána sýna það nákvæmlega eru fengnir úr ársreikningi

Össurar.

Hér er má sjá formúluna fyrir vegin fjármagnskostnað:

WACC= Skuldir * Vextir(1 - Skattur) + Eigið fé * Ávöxtunarkrafa
Skuldir + Eigið fé Skuldir + Eigið fé

9,31%= 354.130.000 * 5,95% (1 - 25%) + 309.812.181 * 13,84%
354.130.000 + 309.812.181 354.130.000 + 309.812.181

5.3 Forsendur fyrir vexti

Síðustu fimm árin hefur meðalvöxtur sölu verið um 30% en fyrirtækið hefur staðið í

miklum ytri vexti sem teljast verða megin ástæðan fyrir þeim mikla vexti. Össur hefur

tekið upp nýja stefnu þar sem lögð verður meiri áhersla á innri vöxt og þróun núverandi

starfsferla. Áhrif þeirrar stefnubreytingar eru strax farin að segja til sín en milli áranna

2007 og 2008 óx sala aðeins um 4% sem verður að teljast talsvert minna en verið hefur

undanfarin ár. Aftur á móti jókst framlegð fyrirtækisins og ýmsir kostnaðarliðir tengdir

rekstri fara lækkandi. Frost & Sullivan telur

að á staðaldri sé raunvöxtur markaðarins um 3-4% á ári hverju en markaðurinn hefur

almennt verið að vaxa á þeim hraða undanfarin ár. Sökum þeirra erfiðleika sem nú hrjá

efnahagskerfi heimsins búast menn ekki við miklum vexti árið 2009.85 Niðurstöður fyrstu

84 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 54.
85 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 9.
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tveggja ársfjórðunga liggur fyrir og hefur sala dregist saman um 3% miðað við sölu árið

2008, því verður gert ráð fyrir neikvæðum vexti tekna í ár.86

Forsendur 2009 2010 2011 2012 2013
Vöxtur tekna -2,0% 1,0% 2,0% 3,0% 3,5%

KSV 41,0% 40,5% 40,5% 40,5% 40,0%
Markaðskostnaður 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5%

Stjórnunarkostnaður 14,0% 13,5% 13,5% 13,0% 13,0%
Afskriftir 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

Tekjuskattur 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Fjármagnskostnaður 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24%

Þróunarkostnaður 6,0% 6% 6% 6% 6%
Tafla 4. Forsendur fyrir vexti

5.4 Framtíðar rekstrarreikningur

Hér má sjá spá um framtíðar rekstrarreikning Össurar fyrir næstu 5 árin. Í töflunni má

finna lið sem heitir aðrar tekjur, þessar tekjur koma í framhaldi af dómsmálum vegna

brota á einkaleyfum og sölu á rekstrarliðum sem féllu ekki inn í starfsemi félagsins. Ekki

verður gert ráð fyrir áframhaldandi tekjum vegna slíkra gjörninga í framtíðinni.87

86 Össur. (28. júlí 2009) Second quarter 2009 financial highlights.
87 Össur. (2008). Ossur Annual Report 2008. Bls. 54.
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Forsendur verðmats
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rekstrartekjur 335.609 350.017 346.517 349.982 356.982 367.691 380.560

% breyting milli ára 25,49% 4,12% -1,01% 0,99% 1,96% 2,91% 3,38%

Aðrar rekstartekjur 12.033 9.433

EBITDA 64.393 79.440 71.140 75.559 77.486 82.273 87.783

EBITDA % af tekjum 18,52% 22,10% 20,53% 21,59% 21,71% 22,38% 23,07%

Afskriftir (24.676) (23.482) (24.360) (24.604) (25.096) (25.849) (26.753)

EBIT 39.717 55.958 46.780 50.955 52.390 56.424 61.029

EBIT % af tekjum 11,42% 15,57% 13,50% 14,56% 14,68% 15,35% 16,04%

Skattar (473) (9.745) (11.695) (12.739) (13.098) (14.106) (15.257)

Fjármagnsliðir (31.663) (17.725) (21.623) (21.839) (22.276) (22.944) (23.747)

Hagnaður eftir skatta 7.581 28.488 13.462 16.378 17.017 19.374 22.025

% af tekjum 2,18% 7,93% 3,88% 4,68% 4,77% 5,27% 5,79%

Tafla 5. Rekstrarreikningur

5.5 Núvirðing framtíðartekjustrauma

Hér fyrir neðan má sjá hvernig frjálst sjóðstreymi félags er fundið og núvirt með vegnum

fjármagnskostnaði þess.

Frjálst sjóðstreymi félags
2009 2010 2011 2012 2013

EBIT 46.780 50.955 52.390 56.424 61.029

Skattar (11.695) (12.739) (13.098) (14.106) (15.257)

Afskriftir 24.360 24.604 25.096 25.849 26.753

Brúttó sjóðstreymi 59.445 62.820 64.388 68.167 72.525

Breyting á veltufjármunum (13.930) (14.069) (14.351) (14.781) (15.299)

Fjárfestingar í rekstrarfjármunum (12.917) (13.046) (13.307) (13.706) (14.186)

Brúttó fjárfesting (26.847) (27.115) (27.658) (28.487) (29.484)

Frjálst sjóðstreymi 32.598 35.705 36.731 39.679 43.041

1 2 3 4 5

Núvirt frjálst sjóðstreymi 29.823 29.884 28.126 27.797 27.585

Alls 143.216
Tafla 6. FCFF Össurar
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5.6 Eilífðarvirði

Komið hefur fram að talið er að markaðurinn vaxi um 3-4% á ári hverju, því verður miðað

við 3% vöxt við mat á eilífðarvirði Össurar, enda getur eilífðarvöxtur félags aldrei orðið

meiri en hagvöxtur þess markaðar sem það starfar á.88

Formúla Gordons

Notast er við formúlu Gordons fyrir stöðugan vöxt fyrirtækja til að reikna út eilífðarvirðið

sem síðan er núvirt og lagt saman við núvirt frjálst sjóðstreymi rekstrarreiknings til að

finna heildarvirði sjóðstreymis Össurar.

Formúla Gordons fyrir stöðugan vöxt fyrirtækja (tölur í þúsundum dala):

Eilífðarvirði = (Núvirt FCFF  2013) * (1 + Vöxtur) / (WACC - Vöxtur)

450.622 = 27.585 * (1+3%) / (9,31% - 3%)

Næst er eilífðarvirðið lagt saman við sjóðstreymið úr rekstrareikningnum (tölur í

þúsundum dala):

Heildarvirði fjárflæðis = Eilífðarvirði + Núvirt frjálst sjóðstreymi

593.838 = 450.622 + 143.216

88 Damodaran, A. (2002). Bls. 303.
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5.7 Virði félags

Heildararvirði fjárflæðis er eins og áður hefur komið fram 598.838 en við það þarf að

leggja við sjóð og aðrar órekstrartengdar eignir til að fá út virði félags. Sá liður er settur

saman af eftirtöldum eignum (tölur í þúsundum dala):

Fjárhagslegar eignir 1.359
Inneign hjá skattinum 56.407

Skuldunautar 43.821
Sjóður 30.906

Aðrir skuldunautar 9.828

142.321

Formúlan fyrir virði félags (tölur í þúsundum dala):

Virði félags = Heildarvirði fjárflæðis + sjóður og aðrar eignir óskyldar rekstri

736.159 = 593.838+ 142.321

Næst finnum við virði hlutar:

Virði hlutar(USD) = (Virði félags – Skuldir) / Fjöldi hluta

0,9 USD = (736.159 þúsund dalir – 354.130 þúsund dalir) / 423.000.000

Virði hlutar í krónum = Virði hlutar(USD) * Gengi dollars(10. ágúst 2009)

114,16 = 0,90 * 126,40
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Mynd 9. Skipting verðmats

6. Næmnigreining

Næmi fyrir breytingum á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar(WACC) eru talsverðar,

sérstaklega fyrir lækkunum. Ef fjármagnskostnaðurinn fer niður í 6,81% þá eykst virði

hlutar um 104%, en ef kostnaðurinn fer upp í 11,81% þá fellur virði hlutar um 45%.

Skipting verðmats
Sjóðstreymi til 5 ára

62,80 70,57 79,34 89,32

11,81% 11,31% 10,81% 10,31%

Næmni fyrir breytingum á WACC
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sérstaklega fyrir lækkunum. Ef fjármagnskostnaðurinn fer niður í 6,81% þá eykst virði

hlutar um 104%, en ef kostnaðurinn fer upp í 11,81% þá fellur virði hlutar um 45%.

26%

55%

19%

Skipting verðmats
Sjóðstreymi til 5 ára Eilífðarvirði Eignir

89,32 100,76 114,02 129,57 148,05
170,39

197,91

10,31% 9,81% 9,31% 8,81% 8,31% 7,81% 7,31%

Næmni fyrir breytingum á WACC
Virði hlutar
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Næmi fyrir breytingum á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar(WACC) eru talsverðar,

sérstaklega fyrir lækkunum. Ef fjármagnskostnaðurinn fer niður í 6,81% þá eykst virði

hlutar um 104%, en ef kostnaðurinn fer upp í 11,81% þá fellur virði hlutar um 45%.

170,39
197,91

232,67

7,31% 6,81%
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Næmni fyrir breytingum á framtíðarvexti er nokkuð jöfn á báða bógana. Helmings

hækkun á framtíðarvexti úr 3% í 4,5% eykur virði hlutar um 25%. Jafn mikil lækkun

lækkar virði hvers hlutar um 19%.

Rekstur félagsins er mjög næmur fyrir kostnaðarverði seldra vara og er hlutfallslega eins

hvort sem kostnaðarverðið er hækkað eða lækkað. Við ±25% breytingu í aðra hvor áttina

þá mun virði hvers hlut hækka eða lækka um 80%.

128
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4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50%

Næmi fyrir framtíðarvexti
Virði hlutar

206,7
188,3

169,9
151,6

133,2
114,8

96,4
78,0

59,6
41,2

22,8

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Næmni fyrir breytingum á KSV
Virði hlutar
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Næmni fyrir breytingum á tekjum. Alveg eins og með kostnaðarverð seldra vara þá er

breytingin á virði hvers hlutar  hlutfallslega jafn mikil, hvort sem breytingar á tekjum séu

hækkanir eða lækkanir. Við 25% hækkun á tekjum hækkar virði hlutar um 6%.

Næmnistjarna. Með því að bera liðina saman má sjá að kostnaðarverð seldra hluta og

vegið meðaltal fjármagnskostnaðar eru stærstu áhrifavaldarnir af þeim liðum sem

skoðaðir voru.
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7. Niðurstöður

Virði eins hlut í Össur hf. samkvæmt þessu verðmati er 114,16 krónur eða 0,9 USD

miðað við gengi krónu 10. ágúst 2009. Þessi niðurstaða er nokkuð í takt við það sem að

er að gerast á markaðinum en síðustu vikuna hefur gengi félagsins verið að flakka á milli

111,5 -115 krónur hluturinn.

Farið var mjög hóflega í mat á flestum vaxtarliðum, höfundur gerir ráð fyrir minni

söluvexti en stjórn Össurar gerir í sínum spám enda liggja nú niðurstöður um sölu

tveggja fyrstu ársfjórðunga fyrir og eru vöxturinn neikvæður um 3% það sem liðið er af

árinu.

Niðurstaðan er því sú að höfundur telur Össur hf. vera góðan langtíma fjárfestingarkost.

Félagið er með sterka markaðshlutdeild á stöðugum markaði sem finnur minna fyrir

þeim samdrætti sem nú á sér stað en margir aðrir. Farið var hóflega í matið og samt fór

virði hvers hlutar yfir núverandi markaðsvirði. Félagið er vel rekið, mikil

verðmætasköpun á sér stað og ýmis ný tækifæri standa félaginu til boða, gerir höfundur

því ráð fyrir að sjá virði félagsins hækka rólega á næstu mánuðum.
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Útreikningur á Betagildi Össurar með tilliti til Heildarvísitölu aðallista kauphallarinnar.

Notast var við spredsheet hannað af Aswad Damodaran, það má finna á heimasíðu hans

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/risk.xls.

Útreikningur á Betagildi Gengi Össurar og Heildarvísitölu Aðallista
Number of
periods of
data= 108 10.02.2009 - 10.08.2009

Slope
(Beta)= 0,83545111

Time
period

Index Price(Stock) DPS(Stock)
Split

Factor
Index
Level

Return(Stock) Return(Mkt) (R(jt)-Rj)^2
(R(mt)-
R(m))^2

(R(jt)-R(j))

1 1 96,4 1 525,94
(R(mt)-
R(m))

2 1 97,3 1 520,6 0,93% -1,02% 5,745E-05 7,86996E-05
-6,72405E-

05
3 1 96,6 $0,00 1 512,18 -0,72% -1,62% 8,01162E-05 0,000221762 0,000133292
4 1 95 1 507,81 -1,66% -0,85% 0,00033561 5,25652E-05 0,000132821

5 1 94,5 1 509,22 -0,53% 0,28% 4,92759E-05 1,64722E-05
-2,84901E-

05
6 1 92,8 $0,00 1 506,31 -1,80% -0,57% 0,000389902 1,96484E-05 8,75269E-05

7 1 94,7 1 497,41 2,05% -1,76% 0,000350349 0,000265566
-

0,000305026
8 1 95,5 1 487,66 0,84% -1,96% 4,47723E-05 0,000335606 -0,00012258
9 1 94,9 $0,00 1 485,54 -0,63% -0,43% 6,46295E-05 9,39619E-06 2,46429E-05

10 1 94,6 1 473,63 -0,32% -2,45% 2,41842E-05 0,000540443 0,000114325
11 1 93,5 1 472,99 -1,16% -0,14% 0,000179143 4,80183E-09 9,27477E-07
12 1 93,4 $0,00 1 463,53 -0,11% -2,00% 7,98651E-06 0,00035038 5,28991E-05
13 1 90,9 1 456,55 -2,68% -1,51% 0,000813568 0,000189789 0,000392945
14 1 92 1 474,46 1,21% 3,92% 0,000107013 0,001641139 0,000419073
15 1 91,5 $0,00 1 467,84 -0,54% -1,40% 5,17149E-05 0,000160547 9,11191E-05
16 1 89,4 1 461,03 -2,30% -1,46% 0,000610453 0,000176207 0,000327972
17 1 88,3 1 459,3 -1,23% -0,38% 0,000197705 6,10335E-06 3,47371E-05

18 1 86,5 $0,00 1 462,89 -2,04% 0,78% 0,000490249 8,27775E-05
-

0,000201449
19 1 85,2 1 451,23 -1,50% -2,52% 0,00028175 0,000571573 0,000401299
20 1 84,4 1 431,18 -0,94% -4,44% 0,000124238 0,001862106 0,000480982
21 1 74,1 $0,00 1 392,2 -12,20% -9,04% 0,015325063 0,007942572 0,011032698

22 1 73,7 1 391,89 -0,54% -0,08% 5,11888E-05 2,41629E-07
-3,51691E-

06

23 1 74,5 1 390,2 1,09% -0,43% 8,2779E-05 9,18371E-06
-2,75721E-

05
24 1 72,7 $0,00 1 380,04 -2,42% -2,60% 0,000671722 0,000612857 0,000641615
25 1 75 1 384,32 3,16% 1,13% 0,000892835 0,000157351 0,000374817

26 1 73 1 385,01 -2,67% 0,18% 0,000807878 9,47008E-06
-8,74681E-

05

27 1 73,5 $0,00 1 382,99 0,68% -0,52% 2,59365E-05 1,57184E-05
-2,01911E-

05
28 1 85 1 399,49 15,65% 4,31% 0,023933966 0,001968168 0,006863385
29 1 95 1 414,72 11,76% 3,81% 0,013430616 0,0015528 0,004566734

30 1 97 $0,00 1 388,28 2,11% -6,38% 0,00037234 0,003902737
-

0,001205464
31 1 94 1 387,4 -3,09% -0,23% 0,001068267 9,69113E-07 3,21756E-05
32 1 89 1 386,24 -5,32% -0,30% 0,003019284 2,93214E-06 9,40903E-05
33 1 88,4 $0,00 1 385,44 -0,67% -0,21% 7,22176E-05 6,22964E-07 6,70738E-06
34 1 88 1 383,7 -0,45% -0,45% 3,94561E-05 1,04481E-05 2,03037E-05
35 1 87,2 1 383,13 -0,91% -0,15% 0,000117667 4,14387E-08 2,20816E-06
36 1 89 $0,00 1 386,31 2,06% 0,83% 0,000356669 9,18152E-05 0,000180963
37 1 89 1 382,9 0,00% -0,88% 3,08537E-06 5,69291E-05 1,32532E-05

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/risk.xls
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38 1 91,6 1 380,47 2,92% -0,63% 0,000753885 2,56475E-05
-

0,000139051
39 1 91,6 $0,00 1 380,35 0,00% -0,03% 3,08537E-06 9,3426E-07 -1,6978E-06

40 1 90,1 1 381,51 -1,64% 0,30% 0,000328772 1,87644E-05
-7,85444E-

05

41 1 90,1 1 383,66 0,00% 0,56% 3,08537E-06 4,78514E-05
-1,21507E-

05
42 1 90,7 $0,00 1 395,67 0,67% 3,13% 2,40369E-05 0,00106183 0,00015976
43 1 91,7 1 397,22 1,10% 0,39% 8,59113E-05 2,70335E-05 4,81922E-05

44 1 92,6 1 396,06 0,98% -0,29% 6,49328E-05 2,68411E-06
-1,32018E-

05

45 1 91,7 $0,00 1 400,73 -0,97% 1,18% 0,000131693 0,000170906
-

0,000150024
46 1 91,6 1 393,54 -0,11% -1,79% 8,10561E-06 0,000277565 4,74324E-05
47 1 91,4 1 392,94 -0,22% -0,15% 1,5523E-05 5,88801E-08 9,56032E-07

48 1 90,8 $0,00 1 395,53 -0,66% 0,66% 6,92403E-05 6,1989E-05
-6,55144E-

05
49 1 91 1 390,81 0,22% -1,19% 1,99024E-07 0,000113452 -4,7518E-06
50 1 88,2 1 386,52 -3,08% -1,10% 0,001057925 9,39975E-05 0,000315345

51 1 91,5 1 384,76 3,74% -0,46% 0,001271525 1,07026E-05
-

0,000116656
52 1 93,2 1 391,56 1,86% 1,77% 0,000283004 0,000359304 0,00031888
53 1 93,4 1 393,2 0,21% 0,42% 1,51633E-07 2,99247E-05 2,13015E-06
54 1 94,5 1 387,58 1,18% -1,43% 0,000100416 0,000169286 -0,00013038
55 1 95 1 387,14 0,53% -0,11% 1,24926E-05 2,15271E-08 5,18583E-07

56 1 95 1 403,73 0,00% 4,29% 3,08537E-06 0,00194787
-7,75236E-

05
57 1 97,3 1 411,53 2,42% 1,93% 0,000504182 0,000424435 0,000462593
58 1 100 1 423,08 2,77% 2,81% 0,000675621 0,000861303 0,000762833
59 1 101 1 427,01 1,00% 0,93% 6,79549E-05 0,000111746 8,71417E-05

60 1 101 1 435,32 0,00% 1,95% 3,08537E-06 0,000430267
-3,64353E-

05

61 1 102 1 430,94 0,99% -1,01% 6,63324E-05 7,70813E-05
-7,15051E-

05
62 1 103,5 1 431,22 1,47% 0,06% 0,000167686 3,73151E-06 2,50144E-05

63 1 103,5 1 433,29 0,00% 0,48% 3,08537E-06 3,69944E-05
-1,06837E-

05

64 1 101 1 436 -2,42% 0,63% 0,000671386 5,6798E-05
-

0,000195278
65 1 103 1 437,06 1,98% 0,24% 0,000325639 1,37876E-05 6,70057E-05
66 1 103,5 1 444,15 0,49% 1,62% 9,59665E-06 0,00030639 5,42247E-05
67 1 104 1 445,26 0,48% 0,25% 9,45191E-06 1,42969E-05 1,16247E-05

68 1 103 1 448,85 -0,96% 0,81% 0,00012932 8,7323E-05
-

0,000106267

69 1 104 1 445,72 0,97% -0,70% 6,32377E-05 3,23921E-05
-4,52593E-

05

70 1 102,5 1 445,42 -1,44% -0,07% 0,000261779 3,70762E-07
-9,85179E-

06
71 1 106,5 1 462,71 3,90% 3,88% 0,001388894 0,001607951 0,001494414
72 1 106,5 1 460,4 0,00% -0,50% 3,08537E-06 1,37668E-05 6,51733E-06
73 1 106,5 1 448,3 0,00% -2,63% 3,08537E-06 0,000624976 4,39122E-05

74 1 106,5 1 453,79 0,00% 1,22% 3,08537E-06 0,000183013
-2,37626E-

05

75 1 106,5 1 456,97 0,00% 0,70% 3,08537E-06 6,87178E-05
-1,45609E-

05
76 1 107 1 457,42 0,47% 0,10% 8,63368E-06 5,13801E-06 6,66033E-06
77 1 109 1 460,8 1,87% 0,74% 0,000286796 7,51904E-05 0,000146848

78 1 112 1 459,73 2,75% -0,23% 0,000663908 1,08176E-06
-2,67991E-

05
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79 1 111 1 451,31 -0,89% -1,83% 0,000114171 0,000290127 0,000182001
80 1 112 1 453,35 0,90% 0,45% 5,25986E-05 3,36649E-05 4,208E-05
81 1 113,5 1 455,15 1,34% 0,40% 0,000135404 2,75878E-05 6,11188E-05

82 1 111 1 454,89 -2,20% -0,06% 0,000565629 5,05138E-07
-1,69033E-

05

83 1 110,5 1 456,73 -0,45% 0,40% 3,92005E-05 2,83759E-05
-3,33519E-

05
84 1 110 1 450,92 -0,45% -1,27% 3,94561E-05 0,000130848 7,18524E-05

85 1 111 1 449,47 0,91% -0,32% 5,37932E-05 3,73911E-06
-1,41823E-

05
86 1 111 1 448,83 0,00% -0,14% 3,08537E-06 2,01438E-08 2,49301E-07

87 1 111 1 449,68 0,00% 0,19% 3,08537E-06 1,00856E-05
-5,57834E-

06
88 1 111,5 1 449,4 0,45% -0,06% 7,5514E-06 4,34684E-07 1,81176E-06
89 1 115,5 1 456,06 3,59% 1,48% 0,001164032 0,000259266 0,000549357
90 1 114 1 453,74 -1,30% -0,51% 0,000217372 1,44786E-05 5,61003E-05

91 1 114 1 454,67 0,00% 0,20% 3,08537E-06 1,10996E-05
-5,85203E-

06
92 1 115 1 455,17 0,88% 0,11% 4,92159E-05 5,67235E-06 1,67084E-05
93 1 114 1 451,89 -0,87% -0,72% 0,000109248 3,50953E-05 6,192E-05

94 1 114 1 454,1 0,00% 0,49% 3,08537E-06 3,81003E-05
-1,08422E-

05
95 1 113,5 1 451,53 -0,44% -0,57% 3,77302E-05 1,91632E-05 2,68892E-05
96 1 113,5 1 452,73 0,00% 0,27% 3,08537E-06 1,55205E-05 -6,92E-06
97 1 113 1 450,5 -0,44% -0,49% 3,79679E-05 1,32766E-05 2,24518E-05

98 1 113 1 454,72 0,00% 0,94% 3,08537E-06 0,000113408
-1,87058E-

05

99 1 113 1 454,3 0,00% -0,09% 3,08537E-06 1,28397E-07
-6,29406E-

07
100 1 112,5 1 449,43 -0,44% -1,07% 3,82085E-05 8,90724E-05 5,8338E-05
101 1 114 1 451,05 1,33% 0,36% 0,000134023 2,38782E-05 5,65705E-05
102 1 113,5 1 450,29 -0,44% -0,17% 3,77302E-05 1,62398E-07 2,47534E-06

103 1 111,5 1 450,46 -1,76% 0,04% 0,000375494 2,75396E-06
-3,21573E-

05
104 1 113 1 448,36 1,35% -0,47% 0,000136806 1,14239E-05 -3,9533E-05

105 1 112,5 1 451,62 -0,44% 0,73% 3,82085E-05 7,31523E-05
-5,28681E-

05
106 1 112,5 1 449,34 0,00% -0,50% 3,08537E-06 1,41867E-05 6,61598E-06
107 1 112,5 1 448,69 0,00% -0,14% 3,08537E-06 2,70917E-08 2,89116E-07
108 1 112 1 450,7 -0,44% 0,45% 3,8452E-05 3,31969E-05 -3,5728E-05
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Viðauki 2.

Upplýsingar úr 2009 ársreikningi Össurar
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