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Skýrsla stjórnarmanns í Ístex 

 

Á aðalfundi Ístex í janúar 2013 tók ég sæti í stjórn Ístex fyrir hönd LS, en á undan mér gegndi 

Sigurður Eyþórsson framkvæmdastjóri LS því embætti. Aðrir stjórnarmenn voru Ari Teitsson, sem var 

stjórnarformaður, Viktor Guðbjörnsson, Jón Haraldsson og Gunnar Sæmundsson. Á miðju ári sagði 

Gunnar Sæmundsson af sér og við sæti hans tók Gunnar Þórarinsson. Framkvæmdastjóri Ístex er 

Guðjón Kristinsson. Stjórnin fundaði fjórum sinnum á árinu.  

Hluthafar eru rúmlega átján hundruð. Fimm hluthafar eiga meira en 10% eða samtals 61,2% af 

hlutafé. Fyrirtækið rekur verksmiðju í Mosfellsbæ og þvottastöð á Blönduósi. Starfsmenn fyrirtækisins 

eru um 50. Rekstrarár félagsins er frá 1. nóv.-31. okt. 

Rekstarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði var um 102 milljónir króna á rekstarárinu eða um 13 

milljónum  meiri en árið áður. Hagnaður eftir skatta var hins vegar 46,2 milljónir í stað 77,3 milljóna 

árið áður.  

Tekjur félagsins jukust milli ára eða um 95 milljónir en á móti hækkuðu rekstrargjöld um 82 

milljónir. Tekjuaukning stafar einkum af auknum útflutningi unninnar vöru og aukinni sölu innanlands. 

Ástæða þess að hagnaður ársins er þó minni en árið á undan, er fyrst og fremst lækkandi ullarverð á 

erlendu mörkuðunum.  

Afskriftir námu 33 milljónum, reiknaður fjármagnskostnaður nam 12,4 milljónum og skuldir og 

skuldbindingar hækkuðu um 8 milljónir. Eiginfjárhlutfall hækkaði úr 59,9% í 61,5%.  

Eigið fé er nú 410 milljónir og hefur tvöfaldast frá árinu 2009. 

Ákveðið var á aðalfundi í janúar að greiða 20% arð til hluthafa, eins og árið áður, eða um 12 

milljónir króna. Er það fjórða árið í röð sem arður er greiddur af hlutafé, eða í fimmta sinn í rúmlega 

tveggja áratuga sögu félagsins. LS er stærsti einstaki hluthafinn í félaginu og fer með um 15,6% hlut. 

Innra virði hlutafjár fer hækkandi og er nú metið 6,95%, meðal annars vegna góðrar eigin stöðu. 

Eins og sjá má af upptalningunni hér á undan gekk rekstur Ístex vel árið 2013, velta jókst um 

11% en fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti síðast liðin fimm ár. Auk þess að skila hagnaði, náðist 

að bæta húsa- og vélakost nokkuð á árinu, en viðhaldi var orðið ábótavant eftir margra ára þrengingar 

í rekstri félagsins. Mörgu er þó ólokið enn. Til stendur að bæta þvottalínuna á Blönduósi við fyrsta 

tækifæri. Þar er notast við olíukyntan þurrkara sem er úr sér genginn og dýr í reksti. Endurnýjun á 

þeim búnaði getur skilað sér í betri vöru og lægri rekstrarkostnaði.  

Góður gangur Ístex undanfarin ár hefur nýst til að lagfæra það sem aflaga hefur farið allan 

þann tíma sem miður gekk. Ekki er sjálfgefið að afkoma fyrirtækisins verði skínandi um alla framtíð, 

síður en svo. Á góðum degi er mikilvægt að velta fyrir sér hver er megintilgangur fyrirtækisins og fyrir 

hverja það er starfrækt. 

Ístex er hlutafélag og því liggur beint við að álykta að megninhlutverkið hljóti að vera að skila 

arði til hluthafa. Það hlutverk hefur Ístex ekki rækt sérstaklega vel í gegnum tíðina. Sagan sýnir að 

fyrirtækið þarf á þolinmóðu fjármagni að halda og stendur að mínu mati ekki undir neinum væntingum 

um háar arðgreiðslur til langrar framtíðar.  



Ístex er afurðastöð og við bændur hljótum að gera kröfu til að fá ásættanlegt verð fyrir ullina 

okkar. Þegar verst áraði í ullarbransanum var greiðsla fyrir ull til bænda varla nema 

ullarnýtingargreiðslan en undanfarin ár hefur Ístex getað greitt mun hærra afurðastöðvarverð. Nú 

greiðir Ístex fjórðung til þriðjung af heildarullarverðinu, mismunandi eftir flokkum.  

Ullariðnaður á Íslandi byggir að einhverju leyti á opinberum stuðningi í gegnum 

ullarnýtingargreiðslur. Samfélagið gerir ráð fyrir því, meðvitað eða ómeðvitað, að þeir fjármunir komi 

þjóðarbúinu til góða. Síðast liðið ár var velta Ístex 945 milljónir króna, sem hlýtur að skipta þjóðarbúið 

máli og ekki síður það hve vörur úr íslenskri ull eru sterkt merki fyrir land og þjóð. Lopapeysan er til 

dæmis skilgetið afkvæmi íslensks ullariðnaðar og vandséð er hvaða hlutur eða fyrirbæri gæti komið í 

hennar stað.  

Ístex er fimmtíu manna vinnustaður. Atvinna og hagur þessa fólks byggist á rekstri 

fyrirtækisins og fyrirtækið er heldur ekkert án fólksins sem þar vinnur. Starfsmannavelta hefur verið lítil 

hjá ullarverksmiðjunni, margir vinna þar árum og áratugum saman. Undanfarin ár hefur aðstaða 

starfsfólks verði bætt og góður starfsandi virðist ríkja á báðum vinnustöðvum, í Mosfellsbæ og á 

Blönduósi.  

Ekki er mér auðséð hvernig íslenskir sauðfjárbændur kæmu ull sinni í verð ef ekki væri fyrir 

íslenskan ullariðnað. Sú starfsemi þrifist heldur ekki án íslensku ullarinnar eða án samstarfsins við 

bændur. Á stundum virðast hagsmunir bænda og ullarvinnslunnar vera andstæðir, en svo er að 

sjálfsögðu ekki. Það er allra hagur að sem best sé farið með ull og að vinnslan gangi vel og borgi sig.  

Síðast liðið haust gerði Ístex samning við Bændasamtökin um stuðning til söfnunar ullar, eins og árið 

áður. Samkvæmt þeim samningi skuldbindur Ístex sig til að taka við allri vinnsluhæfri ull frá öllum 

framleiðendum sem þess óska og til að vinna band, lopa eða samsvarandi vöru hérlendis úr a.m.k. 

30% allrar móttekinnar ullar. 15% ullarnýtingargreiðslna renna til Ístex til að standa að ullarsöfnuninni.  

Lakari hluti ullarinnar er þveginn og seldur óunninn að öðru leyti á erlenda markaði og fæst 

mjög misgott verð fyrir þá vöru. Undanfarin ár hefur þessi hluti farið stækkandi, er nú yfir 50%. Of mikill 

hluti hvítu ullarinnar fer í 2.flokk, jafnvel ull sem á erindi í 1.flokk og er fullkomlega vinnsluhæf. Þetta er 

vandamál sem þarf að leysa. Í því skyni hefur verið skipaður starfshópur um betri ullarnýtingu á vegum 

Ístex, LS og BÍ. Hann sitja Guðjón Kristinsson, Einar Ófeigur Björnsson og Þórhildur Þorsteinsdóttir. 

Núverandi stjórn Ístex skipa: Ari Teitsson stjórnarformaður, Sigríður Jónsdóttir, Jón 

Haraldsson, Gunnar Þórarinsson og Hulda Hákonardóttir.  

Þetta fyrsta ár mitt í stjórn Ístex hef ég verið ritari stjórnar, kynnst stjórnarmönnum og 

starfsfólki fyrirtækisins og fengið aðeins nasasjón af starfseminni. Einn fundur var haldinn í 

ullarþvottastöðinni á Blönduósi. Þar vinna sauðfjárbændur og aðrir sveitamenn. Verksmiðjan í 

Mosfellsbæ er líka heimilislegur vinnustaður, umgengni öll til fyrirmyndar, bæði úti og inni og þangað 

er gott að koma. Starfsemi Ístex er öll hin áhugaverðasta, ekki síður sjálf ullin en peningarnir.  

Að lokum leyfi ég mér að tilfæra vísdómsorð Kristínar Jónsdóttur, vinkonu minnar á Hlíð, sem 

sagði: Og hvar er þá frekar skjóls að leita en í alklæðnaði sauðkindarinnar sem er okkur samdauna í 

lífi og dauða. 

 

Sigríður Jónsdóttir, Arnarholti. 


