
Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 64 selskaper og 40 produksjonsanlegg fordelt på alle 
kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2017 en total omsetning 

på NOK 16,4 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. 
Hovedkontoret ligger i Sandefjord. 

 

 

 

 

Kvartalsoppdatering – fjerde kvartal 2018 

Solid salgs- og resultatvekst  
 
I forkant av publiseringen av resultatet for 2018, den 11. februar, og årsrapporten for 2018 den 15. mars, 
rapporterer Jotun følgende utvikling i fjerde kvartal 2018: 

 
✓ Solid salgsvekst i fjerde kvartal, drevet av fortsatt god utvikling i Decorative Paints, bedret salg i 

Protective Coatings og økte salgspriser 

✓ Stabilisering av råvarepriser og bruttomargin 

✓ Markant bedring av driftsresultatet i kvartalet 

 

Salg 
Den positive salgsutviklingen fortsatte i fjerde kvartal. Mens rapportert salgsvekst var på åtte prosent 
etter tredje kvartal, økte dette til ni prosent etter fjerde kvartal. Justert for valutaeffekter var salgsveksten 
i fjerde kvartal på 12 prosent.  
 
Veksten er drevet av fortsatt god utvikling i Decorative Paints, bedret salg i Protective Coatings og økte 
salgspriser. Salget i Marine Coatings er fremdeles påvirket av den sykliske lavkonjunkturen i 
skipsindustrien, men det har begynt å ta seg opp i siste kvartal, særlig i Nordøst-Asia.  
 
Resultat 
Driftsresultatet i fjerde kvartal er vesentlig bedre sammenlignet med samme kvartal i 2017, drevet av økt 
salg og høyere oppnådde salgspriser. Driftsresultatet er fortsatt påvirket av økte råvarekostnader, men 
den kraftige økningen i råvarepriser i 2017 og i begynnelsen av 2018 har flatet ut. Kombinert med økte 
utsalgspriser har dette stabilisert bruttomarginen i siste kvartal. 
 
Fremtidsutsikter 
Etter et sterkt fjerde kvartal er det forventet at driftsresultatet for 2018 vil ende omtrent på nivå med 
fjoråret.  

 
Jotun forventer fortsatt salgsvekst, i hovedsak drevet av Decorative Paints og Protective Coatings. Marine 
Coatings er fortsatt preget av lav nybyggaktivitet i skipsindustrien, men aktiviteten i dette markedet er 
forventet å øke mot slutten av 2019. Det er allerede tegn til bedring, blant annet gjennom god salgsvekst i 
fjerde kvartal 2018. 
 
Fremover forventes en gradvis forbedring av bruttomarginen. Råvareprisene er forventet å forbli stabile i 
kommende periode, samtidig som høyere salgspriser vil gi en positiv effekt. Kombinert med fortsatt fokus 
på kostnadskontroll, er det forventet en gradvis bedring av lønnsomheten.   
 
      Okt-Des   Okt-Des 
Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)   2018  2017  Endring 
Driftsinntekter      4,337   3,965   9.4% 
Driftsresultat           85      -31   n.a. 
 
 

For ytterligere informasjon: 
Morten Fon, konsernsjef, mobil (+47) 909 19 822 
Christian Espolin Johnson, kommunikasjonsdirektør, mobil (+47) 976 45 494 


