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Skýrsla stjórnarmanns í Ístex 
 

Ég hef setið í stjórn Ístex sem varaformaður frá aðalfundi í janúar 2008.  Formaður 
stjórnar er Ari Teitsson en aðrir í stjórn eru Gunnar Sæmundsson, Viktor Guðbjörnsson 
og Jón Haraldsson. Framkvæmdastjóri er Guðjón Kristinsson. Stjórnin hefur fundað 6 
sinnum á starfsárinu. 
 
Hluthafar í félaginu eru 1.845.  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 93 milljóna hagnaði á árinu 2010 samanborið við 144 
milljóna hagnað árið 2009.  Tekjur af innlendri vörusölu hækkuðu um 18% frá fyrra ári en 
tekjur af útflutningi um 24%.   Tekjuaukningin nam alls tæpum 115 milljónum króna. 
Afskriftir voru svipar og á fyrra ári eða tæpar 28 milljónir og fjármagnsliðir voru jákvæðir 
um rúmar 13 m. kr.. Rekstrarafkoman var því í heild jákvæð um 59.9 milljónir króna 
samanborið við 72.8 milljóna króna tap árið 2009.  Rekstrarkostnaður hækkaði um 40% á 
milli ára, m.a. vegna þess að vinna þurfti mikla yfirvinnu til að anna eftirspurn, auk þess 
sem farið var í ýmis viðhaldsverkefni sem setið hafa á hakanum um árabil.  Skuldir héldu 
áfram að lækka og voru 65 milljónum lægri í ársloka 2010 en árið áður. Eiginfjárhlutfall 
hækkaði um tæp 11% og er nú tæp 46% 
 
Ákveðið var á aðalfundi Ístex í janúar að greiða 20% arð til hluthafa.  Það er aðeins í 
annað skipti sem það er gert í sögu félagsins, en það verður 20 ára á þessu ári.  LS er 
stærsti hluthafinn og fær í sinn hlut tæpar 1.5 milljónir króna að teknu tilliti til 
fjármagnstekjuskatts.  
 
Búast má við vöxtur undanfarinna ára á innanlandsmarkaði hafi náð hámarki og þróunin 
það sem af er ári sýnir að heimamarkaðurinn lætur nú undan síga. Aftur á móti fer hún 
vaxandi erlendis á móti.  Prjónaskapur er háður tískusveiflum og eftir þriggja ára 
uppgang þarf ekki að koma á óvart þó að eitthvað láti undan síga. 
 
Ullarniðurgreiðslur hækkuðu um 2% á milli ára.  Það var ekki í samræmi við verðbólgu á 
árinu 2009 vegna þess verðtrygging sauðfjársamningsins var tekin úr sambandi við 
breytingar á búvörusamningunum 2009.  Samið var um 8.9% hækkun á ullarverði til 
bænda haustið 2010, eða verulega umfram verðbólgu (3.3%). Heildarhækkun á 
bændaverði frá 2007 er 45%.  Á sama tíma hefur ullarinnlegg aukist um 16% eða um 100 
tonn. Þar sem ullarniðurgreiðslan er ekki framleiðslutengd dreifast fjármunirnir nú á 
fleiri kíló.  En Ístex hefur sexfaldað þær greiðslur sem fyrirtækið greiðir sjálft fyrir ullina 
frá árinu 2007. Þær eru núna rúm 18% af verðinu. 
 
Ekki er því fremur en áður gott að fullyrða um hvernig staða mála þróast á næstu 
mánuðum s.s. varðandi verð á markaði heima og erlendis. Vaxtarmöguleikar virðast nú 
fremur vera erlendis eins og á kjötmarkaðnum.. 
 
Sigurður Eyþórsson, varaformaður stjórnar Ístex 


