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generalforsamling den

/

2007

Dirigent

Denne rapport kan i sin fulde udstrækning læses på www.bll.dk

Fo r o r d
Billund Lufthavn blev indviet den 1. november 1964, efter at Billund Lufthavn a.m.b.a. den 24. september samme år havde underskrevet en kontrakt
med SAS om fast ruteflyvning mellem Billund og København.
Med virkning fra 1. januar 1997 blev Billund Lufthavn a.m.b.a. omdannet til
Billund Lufthavn A/S.
Derfor gælder denne Årsrapport for 2006 det 10. regnskabsår.
I hele virksomhedens 42-årige levetid har Vejle Amt været en særdeles aktiv medejer.
Med amtmand A.M. Wamberg (1964-1973) og siden amtsborgmester Erling
Tiedemann (1974-1993) og sidst, men ikke mindst, amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen (1994-2005) som bestyrelsesformænd blev den regionale
alliance om lufthavnen meget stærk.
Vejle Amt eksisterer ikke mere efter kommunalreformen. Derfor er 2006
afslutningen på en historisk epoke for Billund Lufthavn. Men amtet og de
af amtet udpegede bestyrelsesmedlemmer har også i denne sag ageret med
tanke på fremtiden. Amtets aktier er blevet fordelt i kommunerne, så de
afspejler Vejle Amts hidtidige position. Det nye ejerskab giver en fortsat
stærk regional fundering for lufthavnen.
Der er grund til at udtrykke en meget stor tak for den indsats, de tidligere formænd og amtslige bestyrelsesmedlemmer har gjort for Billund Lufthavn i de forløbne år.

Februar 2007
Bjarne Hansen

Jørgen Krab Jørgensen
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På te gning er
Le d e l s e s p å te g n in g
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2006 for Billund Lufthavn A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede
præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Billund, den 21. februar 2007

D ir e k t io n

Jørgen Krab Jørgensen
Adm. direktør

B e sty r e l se

Bjarne Hansen

Clas Nylandsted Andersen

formand

næstformand

Leif Skov

Kristian Thulesen Dahl

Per Bødker Andersen

Jan Trøjborg

Uffe Steiner Jensen

Preben Jensen

Grete Schmidt

Lars Thomsen

Claus Nymann

Johnny Hauge
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D en uafhængig e r evisor s påtegning
Til a k tio n æ r e rn e i B il l u n d Lu f t h av n A / S
Vi har revideret årsrapporten for Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse
og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske årsregnskabslov.

Le d e l s e n s a n s va r fo r å r s ra p p o r te n
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der
giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige
efter omstændighederne.

Rev is or s a n s va r o g d e n u d fø r te r ev is io n
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse
med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder
væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de
beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens
udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede
præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Ko n k l u s io n
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov.

Vejle, den 21. februar 2007
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Nørgaard Sørensen
statsautoriseret revisor

Lise Kaae Løvbjerg
statsautoriseret revisor
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Le d e lsesber etning
Se l s ka b s op lys n in g e r
Selskab
Billund Lufthavn A/S
Passagerterminalen 10
Postboks 10
7190 Billund
Hjemstedskommune: Billund

Bestyr else
Skibsreder Bjarne Hansen, formand

Borgmester Per Bødker Andersen

Adm. dir. Clas Nylandsted Andersen, næstformand

Borgmester Jan Trøjborg

Borgmester Leif Skov

Borgmester Uffe Steiner Jensen

Viceborgmester Kristian Thulesen Dahl

Byrådsmedlem Preben Jensen

Medarbejderrepræsentant Grete Schmidt

Medarbejderrepræsentant Lars Thomsen

Medarbejderrepræsentant Claus Nymann

Medarbejderrepræsentant Johnny Hauge

Dir ektion
Administrerende direktør Jørgen Krab Jørgensen

Advokat
Advokat Peter Tærø Nielsen
Tærø Nielsen & Hulgaard
Birkemose Allé 31, 1
6000 Kolding

Revision
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Enghavevej 20
7100 Vejle

Bank
Danske Bank A/S
Kirkegade 21
7100 Vejle
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Se l s ka b s op lys n in g e r - for tsat
I vedtægterne for Billund Lufthavn A/S er fastsat, at formålet med virksomheden er:
at eje og drive lufthavn samt drive anden virksomhed, der naturligt knytter sig til lufthavnsdriften.
Den samlede forretning består af
Lufthavnsdriften, hvor de væsentligste indtægter er passagerafgifter og en særlig securityafgift, der opkræves for hver afrejsende passager samt startafgifter, der opkræves i forhold til den vægt, et startende fly
maksimalt må veje. De væsentligste udgifter er udgifter til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget,
herunder passagerterminal (inkl. bagagesorteringsanlæg), startbane, taxiveje og forplads samt en række forskellige servicebygninger, materiel m.v. Hertil kommer udgifter til security, marshaltjeneste og en lang række services, såsom brand- og redningstjeneste, snerydning, miljøovervågning, rengøring, vejrtjeneste og briefing af flybesætninger.
Handling, der består af check-in af passagerer og bagage, lastning og losning af fly, rengøring af fly samt en
række tilhørende services, såsom efterlysning og eftersendelse af bortkommet bagage.
Flyselskaberne betaler særskilt for handlingydelserne.
Café & Restaurant, der på almindelige markedsvilkår står for drift af lufthavnens serveringssteder i form af
barer, caféer og lounges samt lufthavnens møde- og konferencecenter (Meetings). Herudover står funktionen
for driften af lufthavnens personalekantine. Den café/kantine, der servicerer personalet i lufthavnens Cargo
Center og håndværkere, der har deres arbejdsplads i og ved den tidligere passagerterminal, drives af Eurest
efter indhentning af tilbud fra et antal leverandører.
Shopping, der står for driften af lufthavnens taxfree-butikker og gavebutikker.
Cargo Center Billund (CCB), der er den fysiske ramme for håndtering af lufthavnens betydelige godsmængder. CCB er samtidig handlingselskab, der både udfører fysisk håndtering af godset og udfører papirarbejdet
for væsentlige dele. Udover CCB er SAS Cargo handlingselskab for luftfragt i Billund.
Parkeringen i Billund Lufthavn forestås af Europark A/S. Selskabet, der i lufthavnen drives under navnet
LufthavnsParkering, fik overdraget opgaven efter gennemførelsen af et EU-udbud. Kontrakten indebærer, at
LufthavnsParkering har opført og finansieret anlægget. Selskabet skal stå for driften i 30 år, hvorefter det
overdrages vederlagsfrit til Billund Lufthavn A/S. Den økonomiske aftale indebærer, at nettoindtægterne fra
parkering deles mellem LufthavnsParkering og Billund Lufthavn i et aftalt forhold.
De regnskabsmæssige resultater for de enkelte segmenter vil af konkurrencemæssige grunde ikke blive offentliggjort.
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Bestyrelsen har vedtaget følgende mission og vision for Billund Lufthavn:

Mis s io n o g v is i on
Mission
Vestdanmarks internationale lufthavn
Vi er den primære lufthavn for Jyllands og Fyns flypassagerer
• Vestdanmarks udvikling
– Vi skaber let adgang til verden
– Vi bidrager med vigtig infrastruktur til områdets konkurrenceevne og muligheder for vækst
• Muligheder for flyselskaber og charterarrangører
– Vi tilbyder faciliteter til en sikker og effektiv håndtering af fly og passagerer
– Vi udvikler og tilbyder fleksible serviceydelser og produkter i samarbejde med kunderne
• En sund og bæredygtig virksomhed
– Vi skal opnå økonomiske resultater, der sikrer lufthavnens langsigtede udvikling
– Vi har enkle forretningsprocesser
– Vi er en ansvarlig og miljøbevidst virksomhed
• Lufthavnens aktiver
– Vi er kendt for et lufthavnsanlæg med en høj international standard
– Vi er anerkendte for troværdighed og pålidelighed
– Vi har kompetente og engagerede medarbejdere
• De gode oplevelser i Billund Airport
– Vi skaber gode kundeoplevelser
– Vi lægger vægt på tilgængelighed og overskuelighed
– Vi giver passagererne attraktive tilbud i behagelige omgivelser
– Vi lytter til passagererne og giver personlig service

Vision 200 9
Verden direkte
Markedsposition
• Vi vil være vestdanskernes og charterarrangørernes foretrukne lufthavn
• Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner for flyselskaberne
• Vi vil have direkte forbindelser til de vigtigste forretningsknudepunkter i Europa
• Vi ønsker daglig forbindelse til alle større lufthavne i verden og regionale lufthavne i Europa med maks. ét
flyskift
• Vi ønsker ruteforbindelse til udvalgte oversøiske lufthavne
• Vi værner om vores navn og omdømme og er kendt for troværdighed og fleksibilitet
Effektive og dynamiske forretningsprocesser
• Billund Airport er blandt de mest effektive lufthavne i Europa målt på økonomi, tekniske standarder, services og processer
• Vi er fokuserede på at skabe værdi for vore kunder
• Lufthavnen varetager kun funktioner, som ikke med fordel kan varetages af eksterne samarbejdspartnere
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Mis s io n o g v is i on
En sund økonomi
• Vi har overblik over, hvad vores aktiviteter koster, og hvordan de bidrager til indtjeningen
• Lufthavnens økonomi skal muliggøre investeringer i den løbende udvikling af lufthavnen
• Vi vurderer løbende ændringer i markedet og tilpasser virksomhedens drift
Engagerede medarbejdere
• Medarbejdere i Billund Airport har forståelse for, hvordan deres handlinger påvirker helheden og lufthavnens økonomiske resultat
• Vi udvikler medarbejderne og giver dem mulighed for at yde deres bedste
• Vi har velfungerende og engagerende ledelsesprocesser og -principper
• Vi er kendetegnede ved, at vi gør det, vi aftaler
• Medarbejdere deler viden, er nytænkende og skaber løbende forbedringer
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H ove d - o g n ø g l eta l
Set over en 5-årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal:

Hovedtal i DKK 1.000

2006

2005

2004

2003

2002

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

378.327

377.582

348.074

308.704

297.970

5.408

25.135

16.825

(8.917)

(91.344)

Årets resultat

(24.817)

(4.752)

(16.768)

(44.013)

(107.835)

Balancesum

947.386

1.002.540

1.035.946

1.085.231

1.170.998

Egenkapital

314.835

340.520

352.460

379.087

423.100

Forskydning i likvider

(14.183)

16.668

(4.341)

(28.834)

35.344

Gæld til realkredit- og
pengeinstitutter

577.091

605.848

638.096

653.178

666.248

8.224

13.600

(3.364)

7.600

233.682

Af- og nedskrivninger på materielle
anlægsaktiver

54.928

55.923

56.378

55.161

144.929

Gennemsnitligt antal
fuldtidsbeskæftigede medarbejdere

640

626

600

604

602

1.882

1.980

1.850

1.605

1.644

56

52

48

40

42

Overskudsgrad

1,4

6,7

4,8

(2,9)

(30,7)

Afkastningsgrad (p.a.)

0,6

2,5

1,6

(0,8)

(7,8)

Soliditetsgrad

33,2

34,0

34,0

34,9

36,1

Forrentning af egenkapitalen (p.a.)

(7,6)

(1,4)

(4,6)

(10,7)

(22,6)

Nettoomsætning
Resultatet før finansielle poster

Nettoinvestering i anlægsaktiver

Passagerer (i tusind)
Fragt (i tusind tons)
Nøgletal i %
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B er etning
Resultatet
Årsrapporten for 2006 viser et underskud på DKK 24,8 mio. efter afskrivninger på DKK 54,9 mio. og efter nettorenteudgifter på DKK 30,2
mio.
Nettoomsætningen i 2006 blev DKK 378,3 mio. mod DKK 377,6 mio. i
2005.
De eksterne omkostninger var i 2006 DKK 108,2 mio. mod DKK 101,0
mio. i 2005. En stigning på DKK 7,2 mio.
Lufthavnens personaleomkostninger var i 2006 DKK 210,0 mio. mod
DKK 195,5 mio. i 2005. En stigning på DKK 14,5 mio.
Pengestrømsopgørelsen (årets resultat tillagt reguleringer) viser,
at lufthavnen i 2006 har været i stand til at generere et cashflow på
DKK 53,0 mio. fra driften før finansielle poster. Det tilsvarende beløb
i 2004 var DKK 92,4 mio.
Et cashflow på DKK 53 mio. betyder, at virksomheden igen i dette
år har været i stand til at servicere sine gældsforpligtelser uden at
trække på kassekreditten eller andre lån. Der er trukket DKK 14,2 mio.
i 2006 på likviditeten, mens der i 2006 var et bidrag på DKK 16,7 mio.
I årsrapporten for 2005 var ledelsens forventning til 2006 formuleret som følger:
”For 2006 forventes et resultat af den ordinære drift, der er på niveau med resultatet for 2005. Men usikkerheden omkring udviklingen
i luftfartsbranchen, chartermarkedets påvirkning af politiske spændinger m.v., Sterling Airlines’ tilbagetrækning fra en del af de tidligere Maersk Air–ruter sammenholdt med effekten af KLM’s egen og
Lufthansas øgede tilstedeværelse i Billund gør det på nuværende tidspunkt vanskeligt at fremkomme med en præcis prognose.”
Resultatet ligger under forventningerne, hvilket understreger, at
den forsigtige linie var særdeles relevant, fordi der i 2006 skete meget store ændringer i Billunds kundesammensætning.
Resultatet for 2006 er ikke tilfredsstillende, og det understreger, at
der forsat er behov for fastholdelse af fokus på omkostningseffektivitet. Resultatet bekræfter også, at der fortsat skal arbejdes målbevidst på at tiltrække nye operatører og fastholde og bistå eksisterende operatører med udvikling af trafikken i Billund.
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B er etning
A f - og n e d s k r iv n in g e r
De samlede afskrivninger er opgjort til DKK 54,9 mio. mod DKK 55,9
mio. i 2005.
Der er i årets løb frasolgt et mindre jordareal til opførelse af et hotel. Salget har ikke påvirket årsresultatet.

Re n te u d g if te r
Virksomhedens renteudgifter var i 2006 DKK 31,5 mio. mod DKK 30,8
mio. i 2005.
Stigningen skyldes dels, at en større del af lånene er omlagt til fast
rente. Derudover er kursværdien af en terminsforretning, som løber
hen over statustidspunktet negativ. Det betyder, at der under renteudgifter har skullet optages en udgift på ca. DKK 0,8 mio. Da terminsforretningen i januar måned er afsluttet med et samlet positivt resultat, er der alene tale om en midlertidig udgift, der modsvares af en
større indtægt i 2007.

E g e n ka p ita l
Billund Lufthavn A/S har ved udgangen af 2006 en egenkapital på DKK
314,8 mio. mod DKK 340,5 mio. i 2005, svarende til en soliditetsgrad
på 33,2.

Balance
A k t ive r
Billund Lufthavns materielle aktiver udgør pr. 31. december 2006 DKK
886,1 mio., hvilket efter afskrivninger er DKK 46,1 mio. mindre end pr.
31. december 2005.
Årets nyinvesteringer omfatter:
Baneanlæg og lys

DKK

1,9 mio.

P-anlæg

DKK

0,7 mio.

Materiel og køretøjer

DKK

2,7 mio.

Security

DKK

1,4 mio.

APV-udstyr

DKK

0,3 mio.

Diverse inventar m.m.

DKK

2,5 mio.

DKK

9,5 mio.
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B er etning
Pas s i ve r
Virksomhedens langfristede gæld til kreditinstitutioner m.v. udgør pr.
31. december 2006 DKK 551,3 mio. mod DKK 582,1 mio. pr. 31. december 2005. Nedgangen skyldes gennemførte afdrag på den langfristede
gæld i årets løb.
Den kortfristede gæld udgør pr. 31. december 2006 DKK 81,3 mio.
mod DKK 79,9 mio. pr. 31. december 2005.
Lufthavnens samlede gældsforpligtigelser er pr. 31. december 2006
DKK 632,6 mio. mod DKK 662,0 mio. året før.

Pe n g e st r ø m m e n e
Det fremgår af pengestrømsopgørelsen, at driftsaktiviteten har genereret et cashflow på DKK 22,8 mio. Det fremgår endvidere, at der er
investeret DKK 9,5 mio. i anlægsaktiver, solgt aktiver for DKK 1,3 mio.,
og at bankgælden er reduceret med DKK 28,8 mio. De likvide beholdninger ved årets udgang andrager DKK 10,7 mio.

E f te r fø l g e n d e b e g ive n h e d e r
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, som påvirker årsrapporten for 2006.

Trafikken i 2006
Udenrigsruter
I 2006 havde Billund følgende udenrigsruter:

Reykjavik

Færøerne

Bergen

Helsinki

Oslo

Stavanger

Stockholm
Gøteborg

Dublin

Manchester

København
Bornholm

Birmingham

London/Gatwick

Amsterdam

Düsseldorf
Bruxelles
Frankfurt
Prag
Paris
Frankfurt Hahn

München

Nice Pisa

Madrid

Alicante
Mallorca

Malaga

Rom

Palanga
Kaunas

Flyselskab

Destination Ugentlige afgange

Atlantic Airways

Vagar

British Airways/SUN-AIR

Birmingham

British Airways/SUN-AIR

Bruxelles

16

British Airways/SUN-AIR

Düsseldorf

10

British Airways/SUN-AIR

Edinburgh

2

British Airways/SUN-AIR/Finnair

Göteborg

5

British Airways/SUN-AIR/Finnair

Helsinki

British Airways/SUN-AIR

Manchester

British Airways/SUN-AIR

Oslo

16

British Airways/SUN-AIR

Paris

10

British Airways/SUN-AIR

Prag

2

Cimber Air/SAS

Bergen

4

Cimber Air/SAS

Oslo

17

Cimber Air/SAS

Stockholm

11

4-8
5

*

6
11
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B er etning
Cimber Air/Lufthansa

München

12

Cirrus Airlines/Lufthansa

Frankfurt

21

DOT (Danu Oro Transportas)

Kaunas

3

DOT (Danu Oro Transportas)

Palanga

4

DAT (Danish Air Transport)

Stavanger

11

KLM/Air France

Amsterdam

27

Ryanair

Frankfurt Hahn

3

Ryanair

Madrid

4

Ryanair

Pisa

4

Sterling

Athen

2

*

Sterling

Alicante

2

*

Sterling

London/Gatwick

Sterling

Malaga

3

Sterling

Mallorca

2

*

Sterling

Nice

2

*

Sterling

Paris/CDG

6

Sterling

Rom

2

11

*

* = charter-, sommer- eller vinterrute
Udviklingen på udenrigsruterne har været påvirket af Maersk Airs
sammenlægning med Sterling og videreførelse under navnet Sterling
Airlines og i sammenhæng hermed af de nedskæringer, der er foretaget ved Sterling Airlines’ lowcost-strategi.
Sterling er med virkning fra foråret 2006 trådt ud af Maersk Airs
tidligere netværkssamarbejde med en række internationale luftfartsselskaber. Ophør af Maersk Air/Sterling-samarbejdet med specielt
KLM, Air France og Lufthansa har været en speciel stor udfordring,
fordi det drejede sig om en meget betydelig del af den trafik, der fra
Billund er gået til et meget stort antal internationale lufthavne i hele
verden med ét skift.
Cirrus Airlines/Lufthansa har overtaget trafikken mellem Billund
og Frankfurt, mens KLM har indsat egne fly på ruten Billund-Amsterdam. På begge ruter har kapaciteten i 2006 været reduceret betydeligt. Sterling flyver selv fortsat mellem Billund og Paris, men nu med
én daglig frekvens mod tidligere tre. SUN-AIR har i efteråret 2006
indledt morgen- og aftenflyvninger til Paris med egne fly. Men samlet
set er der tale om en markant nedgang i sædekapaciteten.
Ryanair er fra november 2006 begyndt at operere på ruter til Pisa,
Madrid og Dublin.
Der er alt i alt sket meget væsentlige justeringer af udbuddet af
udenrigsruteflyvninger fra Billund. Året har på grund af den reducerede kapacitet været vanskeligt for lufthavnen. Men Billund Lufthavn
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har samtidig opnået en meget større spredning mellem sine mange
kunder. Maersk Air/Sterling havde i 2005 en andel på 67,5 % af udenrigstrafikken, målt på antallet af passagerer.
Denne andel var i 2006 faldet til 38,8 %. I januar 2007 var Sterlings
andel reduceret til 19,1 %.
Billund har i 2006 haft 839.000 passagerer på udenrigsruterne mod
870.000 i 2005. En tilbagegang på 3,6 %. Udenrigsrutepassagererne
udgjorde i 2006 44,5 % af det samlede passagertal.
Indenrigsruter
Cimber Air har i 2006 haft seks daglige afgange mellem Billund og København. Desuden har selskabet i sommersæsonen samt omkring jul/
nytår to til tre ugentlige afgange mellem Billund og Bornholm. I perioden januar til udgangen af marts måned fløj Maersk Air/Sterling
to gange ugentlig på den daværende, nu nedlagte, feederrute mellem
Aalborg og Billund.
Tilsammen har indenrigsruterne i 2006 haft 117.500 passagerer mod
167.500 i 2005. En tilbagegang på 30 %. Indenrigspassagererne udgjorde i 2006 6,2 % af Billunds samlede passagertal.
Charter
Chartertrafikken har været stærkt påvirket af Muhammed-krisen. Tyrkiet, Egypten og Tunesien har tilsammen mistet næsten 70.000 passagerer, men Spanien, Grækenland og Bulgarien har heldigvis kunnet
tage over og øge med samme antal.
2006

2005

Ændring

Spanien

282.356

259.730

+ 22.626

Tyrkiet

195.133

222.498

- 27.365

Grækenland

173.071

135.931

+ 37.140

Bulgarien

62.202

52.274

+ 9.928

Portugal

28.442

27.708

+ 734

Cypern

22.514

23.237

- 723

Egypten

21.255

42.957

- 21.702

Malta

12.645

14.578

- 1.933

Tunesien

11.811

32.259

- 20.448

Frankrig

9.704

8.593

+ 1.111
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Billund har charterafgange til hovedparten af de destinationer, der
betjenes fra Danmark. Det samlede antal charterpassagerer i Billund
var i 2006 906.000 mod 924.000 i 2005. En tilbagegang på 1,9 %.
Charterpassagererne udgjorde i 2006 48,1 % af Billunds samlede
passagertal.
Cargo Center Billund – CCB
Cargo Center Billund har i 2006 håndteret 56.000 tons luftfragtgods
mod 52.000 tons i 2005. En stigning på 7,8 %.
Billund er konkurrencedygtig og omkostningsbevidst
Billund vil være blandt de mest effektive lufthavne i Europa målt på
økonomi, tekniske standarder og services.
Der findes ikke tilgængeligt materiale, der viser Billunds aktuelle
placering. Og det må erkendes, at det kan være vanskeligt at sammenligne effektiviteten i forskellige lufthavne, specielt når der er tale
om lufthavne, der er meget forskellige i størrelse og kundesammensætning.
Billund har fastholdt lufthavnsafgifter og passagerafgifter uændrede siden 1999. Billund har i 2005 – med virkning fra 1. november –
indført en særlig securityafgift som kompensation for merudgifterne
ved de fortsat øgede krav til securityforanstaltninger, der er vedtaget på europæisk plan. Den særlige afgift var i første omgang på DKK
10,20 pr. afgående passager og er pr. 1. januar 2007 hævet til DKK
14,50 pr. afgående passager (jf. side 21-22, hvor baggrunden for denne afgift er nærmere omtalt).
Billund er uden for enhver tvivl konkurrencedygtig, når det gælder
flyselskabernes udgifter ved beflyvning af lufthavnene.
Billund er kendt for god service i et lufthavnsanlæg med høj
international klasse
Det internationale analysebureau Skytrax gennemfører hvert år en
måling af passagerernes bedømmelse af kvaliteten i verdens lufthavne.
Billund har igen i 2006 opnået et fornemt resultat med en placering
som nummer 28 blandt de 135 bedste lufthavne i verden, som Skytrax
har valgt at få vurderet. Det bemærkes i denne sammenhæng, at Billund på grund af sin relativt beskedne størrelse har svært ved at
opnå topkarakterer i nogle af bedømmelseskategorierne. Billund vil
f.eks. af helt naturlige årsager have svært ved at score højt, når det
gælder kategorier som ”udvalget af butikker” og ”udvalget af serveringsteder”, når der sammenlignes med verdens allerstørste lufthavne.
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Udsigterne for 2007
Tra f ik ke n i 2 0 07
Rutetrafik
Maersk Airs ophør medførte i 2006 sammen med nye selskabers entré og etablerede selskabers justeringer ganske betydelige ændringer
i Billunds trafikudbud på især udenrigsruterne. En række selskaber
har arbejdet meget målrettet med at udvide aktiviteterne i Billund, og
dette arbejde forventes at fortsætte i 2007.
Udenrigsruter
KLM udvider fortsat aktiviteterne i Billund. Selskabet beflyver BillundAmsterdam-ruten, som må siges at være Billunds absolutte hovedrute. Med sommerfartplanens ikrafttræden ved udgangen af marts øger
selskabet fra tre til fire daglige returflyvninger mellem Billund og
Amsterdam.
Også SUN-AIR og Cimber har øget aktiviteterne i Billund med nye ruter og flere frekvenser.
Ryanair lukkede i starten af året sin rute til Frankfurt Hahn. Ruten
fik en meget kort levetid. Til gengæld erklærer selskabet sig meget
tilfreds med passagertallene på de tre øvrige ruter – Madrid, Pisa og
Dublin. Selskabets konkrete planer for åbning af nye ruter til Billund i
2007 er ikke offentligt tilgængelige, men der forventes nye ruter senest til efteråret.
Endnu et lavprisselskab har meldt sin ankomst i Billund, idet islandske Iceland Express åbner en rute mellem Billund og Keflavik i sommerperioden 2007.
Atlantic Airways fortsætter sit store udbud af rejser mellem Billund
og Færøerne. I højsæsonen er der tale om daglige afgange.
I sommerprogrammet 2007 lancerer Øster Lindet Rejser et nyt initiativ med flyvning fra Billund til Barcelona, Prag og Rom. Et fly fra det
spanske selskab GIRjet stationeres fast i Billund hele sommeren til at
dække disse flyvninger. Den tekniske arrangør er Øster Lindets datterselskab Europas, og der sælges såvel forlængede weekend-rejser inkl.
overnatning som rene flybilletter. Selskabet giver 200 kr. i brotilskud
til passagerer bosiddende øst for Storebælt, som rejser fra Billund.
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Indenrigsruter
Cimber Air beflyver indenrigsruten mellem Billund og København med
seks daglige afgange.
Cimber påbegyndte i 2006 direkte flyvninger mellem Billund og
Bornholm. Ruten blev forlænget ad flere omgange og forventes at
fortsætte det meste af året i 2007 med et fortsat stigende passagertal.
Feederruten, som Maersk Air i sin tid etablerede mellem Aalborg og
Billund, var tilpasset selskabets mange udenrigsruteafgange fra Billund. Med bortfaldet af disse kunne ruten ikke overleve, selv om den
i en periode i 2006 blev overtaget af SUN-AIR. De kraftige ændringer i udenrigsrutetrafikken i Billund betød en spredning af flyenes afgangstidspunkter, og dermed forsvandt grundlaget for feederruten.
Den forventes ikke genoptaget.
Charter
Der foreligger endnu ikke en fuldstændig opgørelse over sommerens
charterafgange, men de aktuelle udmeldinger fra charterselskaberne indikerer, at udsigterne for chartertrafikken fra Billund i 2007 er
gode.
Stort set alle betydende rejsearrangører udbyder ferierejser fra
Billund. Flere bureauer, først og fremmest Bravo Tours, Øster Lindet
og Star Tour, øger markant i antallet af udbudte rejser. Det samme
gælder Gislev Rejser. Der kommer også operatører, som ikke tidligere
har haft egne fly fra Billund. Det gælder f.eks. Ruby Rejser til Korsika
og i denne vinter Højmark Rejser med skirejser.
I marts måned er bebudet åbning af en helt ny trafik fra Billund til
Teheran – med en ugentlig afgang.

Lu f t f ra g t
Der forventes en mindre stigning i godsmængderne.

Fo rve n tet r e s u l ta tet fo r 2 007
For 2007 forventes et resultat af den ordinære drift, der er bedre
end resultatet for 2006. Men udviklingen for de nye aktører, der er
omtalt foran, giver fortsat en betydelig usikkerhed omkring trafiktallene. Dette sammenholdt med den generelle usikkerhed for luftfartsbranchen, chartermarkedets påvirkning af politiske spændinger, de
økonomiske konjunkturer m.v., gør det på nuværende tidspunkt vanskeligt at fremkomme med en præcis prognose.
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B e s kæf t ig e l s e n i B il l u n d Lu f t h av n A / S
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i 2006 har været 640
mod 626 i 2005.
Stigningen skyldes de nye opgaver, der er indført på securityområdet.
Der er i årets løb foretaget salg/udlicitering af to opgaver:
• Valutaservice blev med virkning fra 1. juli solgt til X-change
• Driften af shuttlebussen mellem p-arealer og passagerterminal er
pr. 1. november overdraget til Svends Busser.
Den regnskabsmæssige opsplitning af virksomheden i resultatcentre betyder, at de enkelte afdelingers økonomiske resultater spiller
en afgørende rolle ved styringen af personaleforbruget i disse afdelinger. Det er ikke noget selvstændigt mål at begrænse personaleforbruget. Hvis ansættelse af nye medarbejdere vurderes at kunne forbedre de økonomiske resultater, bliver sådanne ansættelser gennemført, men også her vil mulighederne for omplacering og/eller udlån
blive vurderet.

Risici
Ko n j u n k t u r- o g m a rke d s r is ic i
Billund er, som andre lufthavne, der drives på markedsvilkår, afhængig
af, at der genereres en vis mængde trafik. Lufthavnen er derfor følsom over for væsentlig negativ udvikling i passagertallet.
Bl.a. følgende faktorer i samfundsudviklingen er afgørende for udviklingen i flytrafikken:
Den generelle konjunkturudvikling – herunder udviklingen i priser
på flybrændstof - er afgørende for udviklingen i flytrafikken. Muhammed-krisen kom i en periode til at påvirke antallet af flypassagerer
først og fremmest på de valgte rejsemål, men også i negativ retning.
Chartertrafikken er specielt følsom over for negative politiske og
økonomiske udviklingstræk. Og chartertrafikken fylder relativt meget
i Billund.
Fremkomsten af eller blot frygten for fugleinfluenza eller andre
farlige sygdomme i nogle af de lande, der er vigtige charterdestinationer, vil kunne påvirke trafikken markant.
Flytning af rejsemål fra lande uden for EU til lande inden for EU har
betydning for Billunds økonomiske resultater, idet omsætningen i taxfree-butikkerne er størst ved rejser uden for EU.
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Ska t te f in a n s ie r et kon ku rr e n c e
Konkurrencen fra de kommunalt underskudsdækkede lufthavne i Esbjerg og Odense påvirker Billunds trafikudvikling i negativ retning.
Yderligere skatteyderfinansieret trafikvækst i de to lufthavne vil således svække Billunds konkurrenceevne og udsætte tidspunktet for
opnåelse af den kritiske masse, der vil give de jysk/fynske passagerer
endnu flere direkte flyvemuligheder fra Billund og dermed endnu bedre adgang til verden.
Billund vil fortsætte sine anstrengelser for at vinde politisk forståelse for, at kommercielle virksomheder i luftfartsbranchen ikke bør
udsættes for den umulige udfordring at skulle konkurrere med offentlige, skatteudskrevne midler.
Billund glæder sig over, at Transportministeren i februar 2007 har
besluttet at igangsætte et tværministerielt analysearbejde med inddragelse af lufthavne og luftfartsselskaber, der skal se på de samlede
konkurrenceforhold i de større danske provinslufthavne - herunder
spørgsmålet om offentlig støtte til de forskellige typer af lufthavne.
Analysearbejdet vil derfor også omfatte problemstillinger i relation
til kommunalfuldmagten og konkurrencelovgivningen.

Pas s a g e r ska t te n e r a f s ka f fet
Billund glæder sig over, at Regering og Folketing har besluttet at afskaffe den danske passagerafgift på 75 kr. pr. passager. Der var kun
halv afgift i 2006, og særskatten er helt væk fra 1. januar 2007. Dette har været et vigtigt skridt i retning af fair vilkår for branchen. Billund har herved parallelt med øvrige danske lufthavne øget sin konkurrencedygtighed, når det gælder tiltrækning af nye udenrigsruter.
Det er bl.a. derfor, at Ryanair med virkning fra november 2006 har
indledt flyvninger til Billund. Foreløbigt med ruter fra Pisa, Madrid og
Dublin.

Re n te - o g va l u ta r is ic i
Pr. 31. december 2006 er ca. 75 % af Billund Lufthavn A/S’ samlede
langfristede gæld fast forrentet, dvs. at renten er lagt fast for mere
end ét år. En del af virksomhedens lån er optaget i euro, og en mindre
del i CHF.
Det er virksomhedens vurdering, at den øjeblikkelige sammensætning af gælden er optimal, når henses til anlægsaktivernes levetid,
renteniveauet på kort henholdsvis lang gæld, og renteniveauet på lån
i danske kroner henholdsvis euro og CHF. Der er dog tale om en forholdsvis konservativ lånepolitik.
Der foretages løbende porteføljepleje.
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K r e d it r is iko
Kreditrisikoen søges konstant minimeret ved overvågning og opfølgning af debitorernes betalingsoverholdelse.

Mil j ø
Billund Lufthavns påvirkning af miljøet vurderes at være af så begrænset omfang, at de kommende års udvikling og vækst kan ske uden
konflikter med virksomhedens miljøgodkendelse og med det omliggende samfunds forventninger.
Siden Ribe Amt i 1999 gav miljøgodkendelsen til lufthavnens udvidelse, er der sket mange ting både i lufthavnens omgivelser, i sammensætningen af flytyper, der benytter lufthavnen, i gennemførelsen af
motorafprøvninger, justeringer af lufthavnens kontrolprogram for
afvanding m.m.
Billund Lufthavn har derfor anmodet Ribe Amt om inden udgangen
af 2006 at foretage en samlet revurdering af hele godkendelsen, så
der sker en ajourføring i forhold til de mange ændringer, der er sket.
Ribe Amt nåede meget langt i sagsbehandlingen inden amtets nedlæggelse. Sagens videre behandling er ved årsskiftet overtaget af Billund
Kommune. Det forventes, at Billund inden længe vil have en opdateret
miljøgodkendelse, der sikrer lufthavnens trafikale udvikling i samspil
med det omgivende samfund i de kommende mange år.

Se c u r it y fo ra n sta l t n in g e r
Kravene til sikkerheden indenfor luftfart skærpes fortsat via både
EU-krav og nationale krav og giver fortsat betydelige udfordringer
for hele branchen. Det gælder også Billund.
Helt siden 1999 har der været krav om 100 % gennemlysning af bagage. Denne foranstaltning betød umiddelbare investeringer på DKK
10 mio. og efterfølgende (2002) opdatering for DKK 2 mio. Allerede i
1999 måtte der ansættes seks ekstra årsværk for at løse opgaven.
Som følge af skærpede myndighedskrav måtte Billund Lufthavn i
2004 og 2005 investere i udstyr for i alt DKK 3,6 mio. kr. Skærpede
krav i 2005 har betydet yderligere investeringer i 2006 på DKK 1,4
mio. og forventning om yderligere DKK 0,9 mio. i 2007.
Hertil kommer, at bl.a. de øgede krav til manuel kontrol af passagerer og personale har betydet en kraftig stigning i mandskabsforbruget. Det drejer sig om otte ekstra årsværk i løbet af 2004 og 2005 og
yderligere 24 ekstra årsværk i 2006 og 2007.
Til dækning af de ekstra udgifter til security blev der pr. 1. november 2005 indført en særlig securityafgift på DKK 10,20 pr. afrejsende passager. Forud herfor gennemførtes forhandlinger med lufthav-

21

B er etning
nens faste brugere, der udtrykte forståelse for afgiften, selv om ingen bryder sig om forøgelse af omkostningerne. Afgiften blev efterfølgende godkendt af Statens Luftfartsvæsen.
Afgiften er siden som forventet blevet forhøjet til DKK 14,50 pr. afgående passager. Det skete med Statens Luftfartsvæsens godkendelse
pr. 1. januar 2007 og ligeledes efter forudgående forhandlinger med
og accept fra lufthavnens faste brugere.

Til g æn g e l ig h e d
Den 15. september 2005 åbnede den sidste del af motortrafikvejen
fra Horsens til Give. Det har reduceret køretiden, men den største effekt af de forbedrede vejforbindelser er, at passagererne undgår at
skulle gennem Vejle, hvor trafikken i perioder giver køproblemer for
bilisterne.
Regeringen har i sin redegørelse ”Dansk Luftfart 2015” bekræftet, at
der vil ske yderligere forbedringer af vejforbindelserne til Billund i
de kommende år. Dette betyder, at Staten er klar til at færdiggøre de
vejprojekter, der blev sat i gang af Vejle Amt.
Billund Lufthavn ser frem til, at også strækningen fra Karlskov til
Billund opgraderes.
Billund Lufthavn arbejder målbevidst med forbedring af den kollektive trafikbetjening af Billund. Der er særlige lufthavnsbusser, der betjener Århus, Skanderborg og Horsens. Hertil kommer offentlige busser, som trafikselskaberne har sat ind i betjeningen af området.
De større byer i Jylland og på Fyn har ubetinget behov for bedre kollektiv trafik til Billund. Det er også af afgørende betydning for
serviceringen af de mange udlændinge, der ankommer til Billund for
at holde nogle ferie- eller fridage i Vestdanmark.
Billund Lufthavn ser frem til et godt samarbejde med de offentlige
trafikselskaber om løsning af denne opgave.

Ko m m u n a l r e fo rm e n s b et y d n in g fo r e j e r fo rh oldene
Den ene af initiativtagerne (sammen med LEGO) til Billund Lufthavn og
hidtidig hovedaktionær, Vejle Amt (50 %) blev nedlagt med udgangen
af 2006.
Indbyggertallene i de daværende 16 kommuner i Vejle Amt blev benyttet som fordelingsnøgle for overdragelsen af Vejle Amts aktiepost
til de nye kommuner.

22

Aktierne i Billund Lufthavn A/S er herefter fordelt som følger:
Vejle Kommune

34,3 %

Kolding Kommune

25,9 %

Billund Kommune

15,0 %

Horsens Kommune

10,7 %

Fredericia Kommune

6,9 %

Hedensted Kommune

6,1 %

Ikast-Brande Kommune

1,0 %

Skanderborg Kommune
I alt

0,1 %
100,0 %
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Regnskabsprak sis
Re g n s ka b s g ru n d l a g
Årsrapporten for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens klasse C.
Rapporten er aflagt i danske kroner.

G e n e r e l t o m in d r e g n in g o g m å l i n g
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,
herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles
pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede
amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Re g n s ka b s m æs s ig a f d æk n in g
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført overskud for så vidt angår den effektive del af afdækningen.

O m r e g n in g a f f r e m m e d va l u ta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er
afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i
resultatopgørelsen under finansielle poster.
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Resultatopgør elsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede
og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at
blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med
eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede
brugstid, der udgør:
Bygninger

40 år

Startbaner, platforme, rulleveje m.v.

20 år

Tekniske anlæg, handlingsmateriel,
teknisk udstyr og lysanlæg

5 - 15 år

Rullende materiel og inventar

4 - 15 år
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Regnskabsprak sis
Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.
Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 25.000 omkostningsføres
fuldt ud i anskaffelsesåret.
Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne
for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede
aktiver.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover
det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at
opgøre genindvindingsværdien.
For ejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre
nogen kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige
pengestrømme, vurderes nedskrivningsbehov sammen med den gruppe
af aktiver, hvortil de kan henføres.
Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til
imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.
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Regnskabsprak sis
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til
amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved
over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for
stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret
kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt
for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den
nominelle værdi.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes
disse pengestrømme har påvirket årets likvider.
Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og –udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme
fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til aktionærerne.
Likvide midler består af posterne ”Likvide beholdninger”.
Hoved- og nøgletalsoversigt
Hovedtallet ”Gæld til realkredit- og pengeinstitutter” fremkommer
ved at sammenlægge langfristede gældsforpligtigelser og kortfristet
gæld til pengeinstitutter.
Øvrige hovedtal er taget direkte fra årsrapporten.
Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Nøgletallene er beregnet således:
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Regnskabsprak sis
Overskudsgrad

=

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

=

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

=

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital

=

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Re s u l ta to p g ø r e l s e fo r Billund Luf t havn A/S
1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r
Note

1

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

Trafikindtægter

114.370

114.642

Salg af varer og tjenesteydelser

228.940

230.108

Lejeindtægter

7.927

8.372

27.090

24.460

Nettoomsætning

378.327

377.582

2

Andre eksterne udgifter

108.193

100.996

3

Personaleudgifter

209.798

195.528

60.336

81.058

54.928

55.923

5.408

25.135

Andre driftsindtægter

Resultat før finansielle poster og afskrivninger
4

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

5

Finansielle indtægter

6

Finansielle udgifter
Årets resultat

1.271

897

31.496

30.784

(24.817)

(4.752)

(92.727)

(80.787)

(868)

(7.188)

Re s u l ta td is p o n e r i n g
Overført resultat primo
Dagsværdireguleringer
Årets resultat

Overført resultat ultimo

(24.817)

(4.752)

(118.412)

(92.727)

(118.412)

(92.727)
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B a l a n c e 31 . d e c e m b e r for Billund Luf t havn A/S
A k ti ve r
Note

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

Grunde og bygninger

564.035

580.951

Startbaner, platforme og rulleveje m.v.

180.589

192.493

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr og lysanlæg

95.788

108.757

Rullende materiel og inventar

42.054

46.462

3.590

3.454

Materielle anlægsaktiver

886.056

932.117

Anlægsaktiver

886.056

932.117

8.873

8.843

Materielle anlægsaktiver under udførelse
4

7

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg

8

30.957

24.179

Andre tilgodehavender

5.583

8.073

Periodeafgrænsningsposter

5.252

4.480

Tilgodehavender

41.792

36.732

Likvide beholdninger

10.665

24.848

Omsætningsaktiver

61.330

70.423

947.386

1.002.540

Aktiver
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B a l a n c e 31 . d e c e m b e r for Billund Luf t havn A/S
Pa s s ive r
Note

Selskabskapital
Overkursfond
Overført resultat
9

10

Egenkapital

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

100.000

100.000

333.247

333.247

(118.412)

(92.727)

314.835

340.520

Pengeinstitutter

133.300

164.152

Realkreditinstitutter

418.000

418.000

Langfristede gældsforpligtigelser

551.300

582.152

25.791

23.696

6.701

9.137

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af vare- og tjenesteydelser
11

Anden gæld

28.410

27.985

9,12

Afdækningsforretninger vedrørende gæld

17.915

17.047

2.434

2.003

81.251

79.868

Gældsforpligtigelser

632.551

662.020

Passiver

947.386

1.002.540

Andre periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtigelser

Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser
Ingen
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Pe n g e st r ø m s o p g ø r e l s e for Billund Luf t havn A/S
1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r
Note

Årets resultat
1

2

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

(24.817)

(4.752)

Reguleringer

83.643

77.131

Pengestrømme fra drift før ændringer i driftskapital

58.826

72.379

Ændring i driftskapital

(5.803)

20.024

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

53.023

92.403

1.271

897

Renteudbetalinger

31.496

30.784

Pengestrømme fra driftsaktivitet

22.798

62.516

Køb af materielle anlægsaktiver

(9.493)

(16.143)

Salg af materielle anlægsaktiver

1.269

2.543

(8.224)

(13.600)

0

0

Nedbringelse af bankgæld

(28.757)

(32.248)

Pengestrømme fra finansieringssaktivitet

(28.757)

(32.248)

Ændring i likvider

(14.183)

16.668

Likvider 1. januar

24.848

8.180

Likvider 31. december

10.665

24.848

Renteindbetalinger og lignende

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Optagelse af gæld hos pengeinstitutter

3

2006

32

N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S

1

2

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

Rutetrafik

58.794

62.340

Chartertrafik

52.441

49.448

Fragt

1.254

1.068

Øvrige

1.881

1.786

114.370

114.642

Trafikindtægter

Andre eksterne udgifter
Vareforbrug og hjælpematerialer

56.543

54.855

Drift og vedligeholdelse

37.683

36.303

Øvrige omkostninger

13.967

9.838

108.193

100.996

315

289

75

35

390

324

187.525

175.983

12.189

11.190

I ovenstående tal er indeholdt:
Revisionshonorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer
fra PricewaterhouseCoopers
Honorar for andre ydelser end revision til PricewaterhouseCoopers
og tilknyttede konsulentvirksomheder

3

Personaleudgifter
Gager og lønninger
Pensioner
Andre udgifter til social sikring

3.913

3.364

Øvrige personaleudgifter

6.513

5.390

210.140

195.927

(342)

(399)

209.798

195.528

Aktiveret som anlægsaktiver
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S
3

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

Direktion

-

2.321

Bestyrelse

-

570

1.787

2.891

640

626

Personaleudgifter (fortsat)
heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4

Materielle anlægaktiver
Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle anlægsaktiver specificeres
således:

Tekn. anlæg
Startbaner,

handl. materiel

Grunde og

platforme og

bygninger

rulleveje m.v.

DKK 1.000

Materielle
Rullende

anlægsak-

tekn. udstyr

materiel

tiver under

og lysanlæg

og inventar

udførelse

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Anskaffelsespris
1. januar

730.254

269.531

211.808

159.702

3.454

Årets tilgang

0

768

2.105

3.260

3.360

Årets afgang

1.105

0

2.198

214

0

0

1.057

0

2.167

(3.224)

729.149

271.356

211.715

164.915

3.590

68.346

12.770

12.200

3.966

0

0

0

0

0

0

0

0

654

0

0

31. december

68.346

12.770

11.546

3.966

0

Afskrivninger 1. januar

80.957

64.268

90.851

109.274

0

Årets afskrivninger

15.811

13.729

14.982

9.835

0

0

0

1.452

214

0

96.768

77.997

104.381

118.895

0

564.035

180.589

95.788

42.054

3.590

Overførsler
Anskaffelsespris
31. december

Nedskrivninger 1. januar
Årets nedskrivninger
Tilbageførte nedskrivninger
på årets afgang
Nedskrivninger

Tilbageførte afskrivninger
på årets afgang
Afskrivninger 31. dec.
Regnskabsmæssig værdi
31. december
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S
4

Materielle anlægaktiver (fortsat)
I Materielle anlægsaktiver er indeholdt finansieringsomkostninger i fremstillingsperioden
med ialt t.DKK 43.822. Beløbet er fordelt med t.DKK 27.854 på Grunde og bygninger,
t.DKK 10.335 på Startbaner mv. og t.DKK 5.633 på Tekniske anlæg mv.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver med tillæg
af udgiftsførte nyanskaffelser med en værdi under
DKK 25.000 samt avance/tab ved salg udgør:

Afskrivninger
Tab/(avance) ved salg
Edb-software, straksafskrevet

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

54.357

55.175

(71)

(743)

0

423

642

1.068

54.928

55.923

1.119

769

152

128

0

0

1.271

897

Renter vedrørende realkredit

18.260

22.007

Øvrige finansielle udgifter

13.236

8.777

31.496

30.784

Nyanskaffelser under DKK 25.000

Det samlede lufthavnsanlæg er ikke genstand for offentlig vurdering.

5

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter specificeres således:
Bankrenter
Kursgevinster
Øvrige finansielle indtægter

6

Finansielle udgifter
Finansielle udgifter specificeres således:
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S

7

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

Varebeholdninger
Varebeholdninger specificeres således:
Beholdning af hjælpematerialer
Handelsvarer til videresalg

8

984

976

7.859

7.867

8.873

8.843

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger specificeres således:
Kassebeholdning
Bankindeståender

9

51

4.576

10.614

20.272

10.665

24.848

Egenkapital
Selskabs-

Overkurs

Overført

kapital

ved emission

resultat

I alt

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

100.000

333.247

(92.727)

340.520

17.047

17.047

menter til dagsværdi ultimo

(17.915)

(17.915)

Årets resultat

(24.817)

(24.817)

(118.412)

314.835

Egenkapital, 1. januar
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo
Regulering af sikringsinstru-

Egenkapital 31. december

100.000

333.247

Aktiekapitalen fordeler sig således:
1.000.000 stk á DKK 100
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S

10

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

Langfristede gældsforpligtigelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtigelser.
Af den langfristede gæld forfalder til betaling senere end 5 år
efter balancedagen:
Pengeinstitutter
Realkreditinstitutter

19.355

64.911

418.000

418.000

437.355

482.911

Gæld til Realkreditinstitutter er tinglyst i grunde og bygninger, der indgår i
balancen med DKK 564 mio.
Gælden til pengeinstitutter er optaget i Euro.

11

Anden gæld
Anden gæld specificeres således:
Feriepengeforpligtelse
Diverse gæld

12

19.621

18.817

8.789

9.168

28.410

27.985

Finansielle instrumenter
Der er foretaget rentesikring og valutasikring vedrørende en del af selskabets
langfristede gæld.
Værdien af de finansielle instrumenter er reguleret over egenkapitalen.
Renteafdækningsforretningen løber delvist til år 2012 og år 2023.
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S
13

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse

Grundlag

Vejle Kommune

Hovedaktionær

Kolding Kommune

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Ingen
Transaktioner
Der har ikke i årets løb udover normalt ledelsesvederlag været gennemført
transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejder, væsentlige
aktionærer eller andre nærtstående parter.

Ejerforhold
Ejerforhold pr. 31. december 2006
Vejle Amt

50,0 %

Kolding Kommune

15,0 %

Vejle Kommune

15,0 %

Billund Kommune

7,5 %

Grindsted Kommune

7,5 %

Give Kommune

5,0 %
100,0 %

Ejerforhold med virkning fra 1. januar 2007
Vejle Kommune

34,3 %

Kolding Kommune

25,9 %

Billund Kommune

15,0 %

Horsens Kommune

10,7 %

Fredericia Kommune

6,9 %

Hedensted Kommune

6,1 %

Ikast-Brande Kommune

1,0 %

Skanderborg Kommune

0,1 %
100,0 %
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N ote r til p e n g e st r ø m s opgør else for Billund Luf t havn A/S

1

2006

2005

DKK 1.000

DKK 1.000

54.286

54.432

868

7.188

Reguleringer
Årets afskrivninger på materielle anlægsaktiver
inklusive avance og tab ved salg af anlægsaktiver
Dagsværdireguleringer ført over egenkapitalen
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

2

1.271

897

31.496

30.784

83.643

77.131

Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender

(31)

(1.315)

(5.060)

10.557

(712)

10.782

(5.803)

20.024

Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser
og anden gæld

3

Likvider 1. januar
Kassebeholdning
Bankindeståender

4.576

3.304

20.272

4.876

24.848

8.180

39

