Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle
kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2018 en total omsetning
på NOK 17,7 milliarder, og har i dag over 10 000 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner.
Hovedkontoret ligger i Sandefjord.
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Kvartalsoppdatering – første kvartal 2020

Fortsatt vekst og økt lønnsomhet på tross av COVID-19
✓ Fortsatt salgsvekst
✓ Økt driftsresultat med 36 prosent
✓ Svakere vekstutsikter og betydelig usikkerhet fremover
Salg
Driftsinntektene fortsatte å øke i første kvartal med en salgsvekst på 11 prosent i forhold til samme
periode i fjor. Justert for positive valutaeffekter grunnet en svakere norsk krone, var den underliggende
salgsveksten for kvartalet 4 prosent.
Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak god vekst i salget av Marine Coatings, drevet av høy aktivitet
i vedlikeholdsmarkedet for skip. Salgsveksten i Decorative Paints, Protective Coatings og Powder Coatings
er moderat.
Topplinjeveksten i alle segmenter påvirkes negativt av koronavirusutbruddet og de relaterte
smittevernrestriksjonene som er innført der Jotun opererer. Dette resulterer i lavere økonomisk aktivitet,
men omfanget varierer sterkt fra land til land. Omfattende restriksjoner har også ført til midlertidig
stengning av produksjonsanlegg i deler av første kvartal, med påfølgende utsettelser av leveranser fra
disse anleggene.
Jotuns produksjon har til nå ikke opplevd betydelige brudd i forsyningskjeden av råvarer eller andre
innsatsfaktorer.
Resultat
Driftsresultatet bedret seg vesentlig i første kvartal og er opp 36 prosent sammenlignet med samme
periode i fjor. Driftsmarginen er på 15.6 % sammenlignet med 12.7 % i fjor. I tillegg til økt salg forklares
resultatoppgangen i hovedsak av en styrket bruttomargin grunnet tidligere implementerte prisøkninger,
samt noe lavere råvarekostnader.
Videre utvikling
Jotun forventer på kort sikt en salgsnedgang på grunn av den pågående pandemien. Omfattende
smittevernrestriksjoner og svakere fremtidsutsikter forventes å dempe den økonomiske aktiviteten i
markedene hvor Jotun opererer.
Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til varigheten og omfanget av pandemien og
smitteverntiltakene, og hvordan disse vil påvirke de økonomiske forholdene i de enkelte landene.

Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)
Driftsinntekter
Driftsresultat

Jan. – Mars
2020
5,082
792

Jan. – Mars
2019
4,563
580

For ytterligere informasjon:
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Endring
11,4%
36,5%

