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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 1.842.  Fimm stærstu hluthafarnir eiga samtals 61.2% 
hlutafjár.  Stöðugildi eru rúmlega 50.  Fyrirtækið rekur verksmiðju í Mosfellsbæ og 
þvottastöð á Blönduósi. 
 
Regluleg starfsemi Ístex h.f. skilaði 144 milljóna hagnaði á árinu 2008 samanborið 
við 38 milljóna hagnað árið á undan.  105 milljóna bati varð því í rekstrinum. Tekjur 
af innlendri vörusölu hækkuðu um 165% en tekjur af útflutningi voru nánast óbreyttar 
milli ára.   Tekjuaukningin nam alls rúmum 216 milljónum króna. Afskriftir voru 
svipar og á fyrra ári eða um 30 milljónir en fjármagnskostnaður lækkaði um 50 
milljónir á milli ára. Rekstrarafkoman var því í heild jákvæð um 72.8 milljónir króna 
samanborið við 55.8 milljóna króna tap árið 2008.  Heildarviðsnúningur er því 128 
milljónir króna.   Rekstrarkostnaður hækkaði um 37% á milli ára, m.a. vegna þess að 
vinna þurfti meiri yfirvinnu til að anna eftirspurn.  Skuldastaða félagsins breyttist 
verulega til hins betra á árinu því skuldir lækkuðu um 64 milljónir. 
 
Ákveðið var á aðalfundi Ístex 2010 að greiða ekki út arð en nota hagnaðinn til að 
greiða niður skuldir sem eru verulegar eftir magran rekstur fyrri ára. 
 
Ástæður þessara breytinga má fyrst og fremst rekja til stóraukinnar eftirspurnar eftir 
lopa og handprjónabandi innanlands. Prjónaskapur er hátíska hérlendis um þessar 
mundir og verksmiðjan annar ekki lengur eftirspurn.  Hún hefur haldið áfram að 
aukast á yfirstandandi ári og slegið var nýtt sölumet nú í mars þegar sölutekjur eins 
mánaðar fóru í 80 milljónir 
 
Ullarniðurgreiðslur hækkuðu um 6% á milli ára.  Það var ekki í samræmi við 
verðbólgu á árinu 2009 vegna þess verðtrygging sauðfjársamningsins var ekki í gildi.  
Samið var um 8% hækkun á ullarverði til bænda haustið 2009.  Það var í minna lagi 
miðað við fréttir af góðri afkomu Ístex og væntingar.  Skýringin er fyrst og fremst sú 
að ullarinnlegg hefur aukist verulega. Aukning á innlagðri haustull nemur rúmum 
13% á milli áranna 2007 og 2009.  Þar sem ullarniðurgreiðslan er ekki 
framleiðslutengd dreifast fjármunirnir nú á fleiri kíló.  En Ístex fjórfaldaði þær 
greiðslur sem fyrirtækið greiðir sjálft fyrir ullina.  
 
Ekki er því gott að fullyrða um hvernig staða mála þróast á næstu mánuðum þ.m.t. 
varðandi verð á markaði heima og erlendis. Það mun fara eftir því hvernig gengur að 
koma efnahag landsins á réttan kjöl á ný, en fátt hefur skýrst í þeim málum frá fyrra 
ári.  En góðu fréttirnar eru þær að salan gengur vel, bæði hér heima og erlendis – og 
þar er ekkert lát á. 
 
Sigurður Eyþórsson, varaformaður stjórnar Ístex 


