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Rederiet ZITON står stærkt med vækst i både omsætning og 

indtjening i 2016 
 

I dag, den 25. april 2017, har rederiet ZITON A/S offentliggjort sin årsrapport 2016 med 

følgende højdepunkter: 

 

• Omsætningen er mere end tredoblet til 29 mio. EUR mod 9,1 mio. EUR i 2015. 

• Resultat af primær drift (EBITDA) var på 16,4 mio. EUR mod et tab på 1,0 mio. EUR i 

2015. 

• Cash flow fra driftsaktivitet var 4,0 mio. EUR mod et underskud på 15,1 mio. EUR i 2015 

 
Resultaterne i 2016 er i overensstemmelse med forventningerne. Den stærke vækst 

kommer på baggrund af et øget aktivitetsniveau, bedre og stigende udnyttelse af 

ZITON’s flåde af specialdesignede jack-up-fartøjer, der servicerer havvindmølleparker. 

 

I marts 2016 indledte ZITONs største fartøj J/U WIND SERVER en treårig serviceaftale 

med Siemens Wind Power og i andet halvår 2016 indgik ZITON aftaler med 

henholdsvis DONG Energy (treårig rammeaftale) samt Vattenfall (3-årig rammeaftale 

for en stor del af deres vindmølleparker). Disse aftaler sker i forlængelse af den 

eksisterende aftale, som ZITON allerede har med MHI Vestas Offshore Wind, der løber 

indtil udgangen af 2017. 
 

CEO fra ZITON, Thorsten Jalk udtaler i forbindelse med fremlæggelse af de gode 

resultater:  

"At vi har kontrakter med fire af de førende aktører indenfor offshore vindindustrien 

viser med al tydelighed, at vores forretningsmodel står stærkt. Vi er dedikeret til at 

servicere havvindmøller, efter de er sat i drift. Vores skibe er bygget til præcis den 

opgave og via rammeaftalerne er skibene tilgængelige for vores kunder, hvilket både 

minimerer nedetid og reducerer omkostningerne.” 
 

Fortsat fremgang 

Der forventes fortsat fremgang i 2017, hvilket er baseret på ZITONs stærke 

kontraktportefølje.  

Resultat af primær drift (EBITDA) forventes at ligge i intervallet 23-26 mio. EUR, hvilket 

skyldes højere indtægter og øget flådeudnyttelse.  

Cash flow fra driften forventes at blive 12-15 mio. EUR. 

 

"Offshore vindindustrien vokser hurtigt lige nu og industriens fokus er meget rettet på 

reduktion af omkostninger.  

I og med vi tilbyder vores kunder både rammeaftaler og turn-key løsninger, giver vi et 

effektivt indspark til en udvikling i den rigtige økonomiske retning for havvind.  ZITON 

arbejder målrettet på at reducere risici for vores kunder og ved at etablere ZITON 

Contractors er vi blevet en endnu mere ressourcestærk samarbejdspartner. Vi tilbyder 

simpelthen en one-stop shop,” slår Thorsten Jalk fast. 

 

 

 



ZITON og ZITON Contractors 

ZITON blev grundlagt i 2008 og er markedsledende serviceudbyder inden for offshore 

O&M. ZITON’s primære forretning er at levere jack-up-skibe til større 

komponentudskiftninger, herunder gearkasser, generatorer, vinger, transformatorer, 

hovedlejer, hovedaksler mv.  

ZITON har gennemført mere end 530 serviceinterventioner på mere end 40 

vindmølleparker.  

 

ZITON har 100 ansatte, ejer og driver tre jack-up-skibe. Ejerforholdene i ZITON er 

fordelt mellem BWB Partners, grundlæggeren af DBB-koncernen, Oy Finans og ZITON-

ledelsen. 

 

ZITON Contractors blev etableret i 2017 for at imødekomme behovet for mere 

effektive offshore vind løsninger og tilbyder teknisk ekspertise, projektplanlægning og 

gennemførelse. 

 

Sammen tilbyder ZITON A/S og ZITON Contractors offshore-turn-key løsninger, 

hvilket betyder, at man nu er i stand til at optimere arbejdet offshore og reducere 

omkostningerne til kunderne; 

 

- Projektledelse 

- Planlægning 

- Manpower 

- Fartøjer 

- Værktøj og løfteudstyr. 

 

Download hele 2016 årsrapporten her 

Foto 1: J/U WIND SERVER – ZITON´s første jack-up fartøjs bygget til at servicere 

havvindmølleparker. 

Foto 2: CEO Thorsten Jalk 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt; CEO Thorsten Jalk, tlf. +45 8744 4400 

 

 

 

 

 


