
 
 

 

PRESSEMEDELELSE, 8 November 2017 

 
Efter stor turnaround: 

Jet Time afslutter året med sorte tal på bundlinjen 
 
Det danske flyselskab Jet Time har offentliggjort sit årsregnskab for 2016/17 (1. september – 31. august). 
Regnskabet viser et overskud på 12,5 millioner kroner før skat mod et tab på 298 millioner kr. i forrige 
regnskabsår. Det positive resultat kommer efter et år, hvor man i Jet Time har gennemført en stor turnaroundplan 
med henblik på at genoprette økonomien i selskabet. 
 
Administrerende direktør for Jet Time Jørgen Holme udtaler: 
 
- ”Vi har i Jet Time det foregående finansår gennemført en stor turnaround, som har resulteret i massive 
forandringer i forretningsområder og organisation. Om end stadig utilfredsstillende, er Jet Times resultat for 
2016/17 markant bedre end 2015/16 resultatet. Det er samtidig et resultat, der viser, at vores genopretningsplan 
virker. Efter at have afviklet vores u-lønsomme forretningsområder, vil vi nu cementere og udbygge vores position 
som Nordens førende uafhængige leverandør af charterkapacitet”.   
 
Jet Time har det seneste år reduceret kompleksiteten i selskabet med 50%. Dette er sket primært ved at udfase de 
to tabsgivende forretningsområder Cargo og ACMI på ATR72-flytypen. Jet Time er gået fra en flyflåde på seks 
flytyper og 28 fly til nu blot to flytyper og otte fly af typen Boeing 737.  
 
Jørgen Holme fortsætter: 
 
”De store ændringer er gået efter planen i tæt samarbejde med vores partnere, og er ikke mindst lykkedes på grund 
af et stort engagement fra Jet Times medarbejdere”.  
 
Det kommende år står i konsolideringens tegn med kontrolleret vækst. Jet Time vil i fremtiden udelukkende 
fokusere på sin oprindelige kerneforretning – fleksible charterløsninger i tæt partnerskab med de nordiske 
turoperatører og ACMI-løsninger, hvor Jet Time flyver på vegne af andre flyselskaber. Jet Time flyver over 400.000 
ferierejsende til sydens sol og varme hvert år og er stadig, på trods af slankekuren, det største rent danskejede 
flyselskab. Omsætningen sidste år var på 1,5 milliarder danske kroner. 
 

 

UDDYBENDE SPØRGSMÅL RETTES TIL: 
 

CEO Business Excellence Director 
Jørgen Holme Birthe Madsen 
Tlf: +45 60 29 40 75 Tlf: +45 20 90 24 27 

 
 

FAKTA OM JET TIME 
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Jet Time sender hvert år mere end 400.000 Skandinaver og 
nordiske rejsende på ferie til sydens sol. Udover at flyve chartergæster på deres ferierejse, flyver Jet Time for andre 
flyselskaber, der har behov for kapacitet. Blandt kunderne er Norwegian, SAS, British Airways, Air Baltic, Finnair og andre 
ledende flyselskaber i Nordeuropa. 
 
> For mere information og pressefoto gå til Jet Times presseside her… 
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