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Skýrsla stjórnarmanns í Ístex 
 

Ég hef setið í stjórn Ístex sem varaformaður frá aðalfundi í janúar 2008 en lét af því starfi 
á aðalfundi í janúar 2013.  Nýr fulltrúi LS í stjórninni er Sigríður Jónsdóttir í Arnarholti.  
Formaður stjórnar var Ari Teitsson en aðrir stjórnarmenn Gunnar Sæmundsson, Viktor 
Guðbjörnsson og Jón Haraldsson. Framkvæmdastjóri er Guðjón Kristinsson. Stjórnin 
fundaði 6 sinnum á starfsárinu. 
 
Hluthafar í félaginu eru 1.829.  Fimm stærstu hluthafarnir eiga samtals 61.2% hlutafjár.  
Stöðugildi eru um 45.  Fyrirtækið rekur verksmiðju í Mosfellsbæ og þvottastöð á 
Blönduósi. Rekstrarár félagsins er frá 1. nóv. – 31. okt. 
 
Regluleg starfsemi Ístex h.f. skilaði 89 milljóna hagnaði á árinu 2012 samanborið við 114 
milljóna hagnað árið 2011.  Hagnaður eftir afskriftir, fjármagnsliði og skatta varð 77,3 
milljónir samanborið við 60,4 m. kr. árið 2011. Tekjur af innlendri vörusölu hækkuðu um 
tæp 5% frá fyrra ári en tekjur af útflutningi um nær 18%.   Tekjuaukningin nam alls 
rúmum 82 milljónum króna (+10,7%). Afskriftir voru 32 milljónir og fjármagnstekjur 
umfram fjármagnsgjöld tæpar 40 m. kr. (þar af 29 m. kr. vegna leiðréttingar lána). 
Rekstrarkostnaður hækkaði um 107 m kr. (16%) á milli ára, aðallega vegna hærri 
greiðslna fyrir ull og hækkaðs orkukostnaðar.  Skuldir lækkuðu um 75 milljónir króna á 
árinu sem skýrist bæði af leiðréttingu lána og uppgreiðslum.  Eiginfjárhlutfall hækkaði úr 
48,7% í 59,9% 
 
Ákveðið var á aðalfundi Ístex í janúar að greiða 20% arð til hluthafa.  Það er í fjórða skipti 
sem það er gert í 20 ára sögu félagsins og þriðja árið í röð.  LS er stærsti einstaki 
hluthafinn og fær í sinn hlut tæpar 1.5 milljónir króna að teknu tilliti til 
fjármagnstekjuskatts, en arðgreiðslan í heild fyrir skatt er 11,8 milljónir króna.  Á árinu 
keyptu LS hlut Bændasamtakanna í  félaginu, en hann var 0,06%.  Heildareign LS er nú að 
nafnverði kr. 9.237.984 eða 15,57% 
 
Ullarniðurgreiðslur hækkuðu um 5% á milli ára.  Það var ekki í samræmi við verðbólgu 
fremur en síðustu ár vegna þess verðtrygging sauðfjársamningsins var tekin úr sambandi 
við breytingar á búvörusamningunum 2009.  Haustið 2012 var svo samið um að 
verðbætur kæmu aftur inn frá og með þessu ári, þó með öðrum hætti enn fyrr, eins og 
rakið hefur verið annarsstaðar.  Vegið meðalverð á ull til bænda árið 2012 var 608 kr/kg 
og hækkaði um 4.2% frá 2011, sem er samræmi við almenna verðlagsþróun.  
Ullarinnlegg 2012 var 761 tonn (miðað við hreina ull) og dróst saman um 19 tonn milli 
ára, eftir 140 tonna framleiðsluaukningu frá 2008.  Ístex greiddi 24,3% af bændaverðinu 
sjálft sem er svipað og árið 2011 en afgangurinn var ullarnýtingargreiðslur skv. 
sauðfjársamningi. 
 
Eins og kynnt hefur verið þá hafa ullarnýtingargreiðslur nú verið teknar út úr ullarverðinu 
og var því ekki gerður samningur BÍ, LS og Ístex um ullarverð sl. haust eins og á liðnum 
árum.  Verðskrá og greiðsluskilmálar Ístex er nú ákvörðuð einhliða af félaginu sjálfu á 
sama hátt og kjötverðskrár sláturleyfishafa. Ullarnýtingargreiðslurnar berast 
innleggjendum frá Bændasamtökunum í umboði MAST eins og aðrar greiðslur skv. 
samningnum.  Samtals eru bændur að fá nær 10% meira fyrir ullina en árið áður en á 



móti kemur að greiðslunum seinkar.  Ekki varð þó undan því vikist að fara þessa leið 
vegna samkeppnissjónarmiða, því fleiri ullarkaupendur óskuðu eftir að komast inn á 
markaðinn, en um árabil var enginn annar kaupandi að ull en Ístex.   Félagið fær enn 
hluta af ullarnýtingargreiðslunum til að standa undir söfnunarkostnaði en kaupendur 
sem skuldbinda sig til að kaupa ull af öllu landinu og kaupa alla ull sem til fellur af sínum 
innleggjendum eiga kost á því.  Eftir er að koma í ljós hvernig þetta nýja fyrirkomulag 
reynist.  Sem framkvæmdastjóra LS þótti mér hinsvegar ekki rétt að sitja áfram í stjórn 
Ístex í ljósi þess að samtökin geta ekki lengur samið um verðið beint við Ístex eða aðra 
kaupendur eftir atvikum.  Betra er að þar sitji einhver sem er ekki beinlínis í því hlutverki 
að fylgja eftir ákvörðunum stjórnar samtakanna, þó að þau hljóti auðvitað að eiga 
fulltrúa í stjórn eftir sem áður í krafti þess að vera stærsti hluthafi félagsins. 
 
Ég þakka að lokum samstarfið við aðra  stjórnar- og starfsmenn Ístex og óska félaginu 
velfarnaðar.  
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