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På te gn in g er
Le d e lses p å teg n in g
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2013
– 31. december 2013 for Billund Lufthavn A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den
omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Billund, den 10. marts 2014

D ir e k t ion

Kjeld Zacho Jørgensen
Adm. direktør

B e st y r e lse

Clas Nylandsted Andersen

Jens Wittrup Willumsen

formand

næstformand			

Arne Sigtenbjerggaard

Søren Peschardt

Jørn Pedersen

Peter Sørensen

Jacob Bjerregaard

Ib Kristensen

Grete Schmidt

Michael Thøgersen

Jan Holm Jeppesen

Jan Skov
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De n uaf h æn g i g e r ev is or s e rkl æ r in g e r
Til kapitalejerne i Billund Lufthavn A/S

Påtegning p å å r s r eg n s ka bet
Vi har revideret årsregnskabet for Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens a n s va r fo r å r s r eg n s kab et
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Revisor s a n s va r
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
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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Konklu sio n
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtal else o m led els e s ber etn in g e n
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Vejle, den 10. marts 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Møller Christensen

Carsten Dahl

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor
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Le d e lsesber etning
Se lskab s o p lysn i n g er
Selskab
Billund Lufthavn A/S
Passagerterminalen 10
Postboks 10
7190 Billund
Hjemstedskommune: Billund

Bestyr el se
Direktør Clas Nylandsted Andersen, formand		

Borgmester Jørn Pedersen

Direktør Jens Wittrup Willumsen, næstformand		

Borgmester Peter Sørensen

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard			

Borgmester Jacob Bjerregaard

Viceborgmester Søren Peschardt					

Borgmester Ib Kristensen

Medarbejderrepræsentant Grete Schmidt			

Medarbejderrepræsentant Jan Holm Jeppesen

Medarbejderrepræsentant Michael Thøgersen		

Medarbejderrepræsentant Jan Skov

		

Dir ektion
Administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen

Advokat
Advokat Lars Lauge Nielsen
Hulgaard Advokater P/S
Birkemose Allé 41
6000 Kolding

Revision
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle

Bank
Danske Bank A/S
Havneparken 3
7100 Vejle
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Se lskab s o p lysn i n g er - 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, antiicing og deicing af fly samt en række tilhørende services, såsom efterlysning og eftersendelse af bortkommet
bagage.
Flyselskaberne betaler særskilt for handlingydelserne.
Food and Beverage, 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.
Shopping, der står for driften af lufthavnens taxfree-butik, specialbutikker og valutaservice i forretningen
exchange*m.
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. CCB er samtidig agent for WFS, som er et bredt internationalt repræsenteret handlingselskab for luftfragt.
Parkeringen i BLL forestås af Apcoa Parking (tidligere 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 BLL i et aftalt forhold.
De regnskabsmæssige resultater for de enkelte segmenter vil af konkurrencemæssige grunde ikke blive offentliggjort.
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Missio n o g v is ion
Bestyrelsen har vedtaget følgende mission og vision for Billund Lufthavn:

Mission
Vi er Vestdanmarks internationale lufthavn og skaber let adgang til og fra verden.

Vision
Billund Lufthavn – verden direkte
• Vi vil skabe gode oplevelser for passagererne
• Vi vil skabe optimale betingelser for flyselskaberne, charteroperatørerne og godstransportørerne
• Vi vil være kendt som en god arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere
• Vi vil sikre en økonomi, der muliggør investeringer til effektivisering og udvikling
• Vi vil være blandt de førende lufthavne, når det gælder miljømæssige løsninger
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Re sum é a f å r s ra p p o r ten fo r 2013
Highlights
Passagertallet i BLL steg med 3,5 % til 2.829.507 mod 2.734.807 i 2012.
Omsætningen steg med 5,1 % til DKK 591,4 mio. mod DKK 562,6 mio. i 2012.
Resultatet er et overskud før skat på DKK 24,2 mio. mod et overskud før skat på DKK 9,9 mio. i 2012.
Der er netto investeret DKK 49,6 mio. imod DKK 78,8 mio. i 2012.
2013 blev et år med endnu en passagerrekord i BLL – for fjerde år i træk. Passagertallet steg med 94.700 rejsende. Især udenrigsruterne har vist stigning i løbet af året. I alt rejste 1.735.762 passagerer med udenrigsflyene, hvilket er en stigning på 93.030 passagerer, svarende til 5,7 %. Også indenrigstrafikken har haft en
stor fremgang – i alt 40,6 % eller 34.358 passagerer. Det skyldes, at ruten var betjent hele året i 2013 i modsætning til i 2012, hvor forbindelsen til København var ubetjent i 3½ måned hen over sommeren. Godsmængderne i Cargo Center Billund steg med 2,8 %, idet der blev ekspederet 63.420 tons gods i 2013. Dette dækker
dels over en stigning i eksporten på 10,0 %, svarende til 3.251 tons gods, dels et fald i importen på 5,1 %, svarende til 1.497 tons.
Der er i løbet af året gennemført investeringer for næsten DKK 50 mio. i lufthavnen. Det gælder færdiggørelse af en hangar, påbegyndelse af yderligere en hangar samt indkøb af snerydningsmateriel for blot at nævne
nogle af de største enkeltinvesteringer. I de kommende år henstår opgaven med at få optimal udnyttelse af
de nye og forbedrede faciliteter samt at fortsætte udvikling og vedligehold af lufthavnens infrastruktur og
materiel.
Forventningerne til 2014
Verdensøkonomien er langsomt i bedring, men den økonomiske udvikling er fortsat skrøbelig. Hvorvidt opsvinget bider sig fast vil have stor betydning for især cargomængderne i CCB. Luftfartsselskaberne har stadig udfordringer med stigende omkostninger til brændstof og stigende konkurrence om kunderne i et marked,
der er under pres. Det danske privatforbrug er langsomt i bedring, hvilket kan få en positiv indvirkning på
såvel antallet af rejsende som deres forbrug på ferien.
BLL har stadig et stærkt miks af netværkstrafik, lavpristrafik og chartertrafik. BLL er fortsat konkurrencedygtig i forhold til andre danske lufthavne. Udenrigsrutetrafikken er fortsat inde i en gunstig udvikling, som
forventes at fortsætte i 2014.
BLL forventer en stigning i trafikken på 2 - 3 %. Og der forventes et resultat i 2014 som vil være på niveau
med resultatet for 2013.
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H ove d - o g n øg l eta l
Set over en 5-årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal:
Hovedtal i DKK 1.000

2013

2012

2011

2010

2009

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

591.364

562.621

560.034

542.245

466.665

Resultatet før finansielle poster

37.174

28.968

68.175

83.206

34.247

Årets resultat

18.118

7.499

31.425

52.182

5.162

Balancesum

963.616

963.817

923.616

924.342

890.576

Egenkapital

387.036

342.783

342.203

337.704

281.784

39.346

- 27.817

- 22.522

37.419

15.938

414.685

412.064

417.901

467.571

497.159

49.589

78.754

60.001

16.880

14.769

49.187

47.465

47.143

40.767

41.030

714

724

698

676

682

2.830

2.735

2.711

2.574

2.300

63

62

63

62

45

Overskudsgrad

6,3

5,1

12,2

15,3

7,3

Afkastningsgrad (p.a.)

3,9

3,0

7,4

9,0

3,8

40,2

35,6

37,1

36,5

31,6

5,0

2,2

9,2

16,8

1,8

Nettoomsætning

Cash flow for perioden
Gæld til realkredit- og
pengeinstitutter m.v.
Nettoinvestering i anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal
fuldtidsbeskæftigede medarb.
Passagerer (i tusind)
Fragt (i tusind tons)
Nøgletal i %

Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapitalen (p.a.)
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B e r etn in g
Re sul tatet
Årsrapporten for 2013 viser et overskud på DKK 24,2 mio. efter af- og
nedskrivninger på DKK 49,2 mio., nettorenteudgifter på DKK 13,0 mio.
Årets resultat efter skat er DKK 18,1 mio. mod DKK 7,5 mio. i 2012.
Nettoomsætningen i 2013 blev DKK 591,4 mio. mod DKK 562,6 mio. i
2012.
De eksterne omkostninger var i 2013 DKK 212,3 mio. mod DKK 199,7
mio. i 2012.
Lufthavnens personaleomkostninger var i 2013 DKK 292,7 mio. mod
DKK 286,5 mio. i 2012.
Pengestrømsopgørelsen (årets resultat tillagt reguleringer og ændring i driftskapital) viser, at lufthavnen i 2013 har været i stand til
at generere et cash flow på DKK 99,3 mio. fra driften før finansielle poster. Det tilsvarende beløb i 2012 var DKK 75,8 mio. Når pengestrømme til investerings- og finansieringsaktivitet medregnes, har
der i 2013 været et nettolikviditetsbidrag på DKK 39,3 mio., mens der i
2012 var et nettolikviditetsbidrag på DKK -27,8 mio.
I årsrapporten for 2012 var ledelsens forventning til 2013 formuleret som følger:
”Verdensøkonomien står fortsat over for betydelige udfordringer, og
det forventes, at dette vil have indvirkning på alle dele af lufthavnens
virke i 2013. Luftfartsselskaberne har stadig udfordringer med stigende omkostninger til brændstof og stigende konkurrence om kunderne i
et marked, der er under pres. Det danske privatforbrug er stagnerende, hvilket har betydning for såvel antallet af rejsende som deres forbrug på ferien.
BLL har stadig et stærkt miks af netværkstrafik, lavpristrafik og chartertrafik. BLL er fortsat konkurrencedygtig i forhold til andre danske
lufthavne. Udenrigstrafikken er inde i en gunstig udvikling, som forventes at fortsætte i 2013.
BLL forventer derfor en stigning i trafikken på ca. 3 %. Og der forventes et bedre resultat i 2013 end i 2012.”
Som det fremgår af årsrapporten, er stigningen i trafikken på 3,5 %,
mens det økonomiske resultat før skat på DKK 24,2 mio. er DKK 14,3
mio. bedre end i 2012.
Resultatet er således som forventet og må betegnes som tilfredsstillende.

Af- o g ne d sk r ivning e r
De samlede afskrivninger er opgjort til DKK 49,2 mio. mod DKK 47,5
mio. i 2012.
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B e r etn in g
Re nte ud gif te r
Virksomhedens nettorenteudgifter var i 2013 DKK 13,0 mio. mod DKK
19,0 mio. i 2012, svarende til et fald på DKK 6,0 mio. Dette er en følge
af kursgevinster i forbindelse med omlægning af realkreditlån samt
en positiv forrentning af den investerede kapital.

Eg e nkap ital
Billund Lufthavn A/S har ved udgangen af 2013 en egenkapital på DKK
387,0 mio. mod DKK 342,8 i 2012. Soliditetsgraden er 40,2 mod 35,6 i
2012.

Balan ce
Ak tive r
Billund Lufthavns materielle aktiver udgør pr. 31. december 2013 DKK
831,3 mio., hvilket efter nyinvesteringer og efter afskrivninger er
DKK 1,1 mio. højere end pr. 31. december 2012.
Årets nyinvesteringer omfatter:
Tilgange på anlæg under udførelse

DKK

19,6 mio.

Færdiggørelse af hangar 1

DKK

2,4 mio.

Hjemmeside og app

DKK

2,1 mio.

Netværk, switche og routere

DKK

0,9 mio.

Hardware/software RCAS

DKK

0,9 mio.

WiFi controllere og underkrydsfelter

DKK

0,5 mio.

Traktorer, 2 stk.

DKK

1,4 mio.

Power stow

DKK

1,6 mio.

Ground Power Unit, 3 stk.

DKK

1,1 mio.

Røntgenanlæg CCB

DKK

1,7 mio.

Snerydningsmateriel

DKK

13,5 mio.

Øvrige

DKK

4,3 mio.

I alt

DKK

50,0 mio.

Pa ssive r
Virksomhedens kort- og langfristede gæld til kreditinstitutioner m.v.
udgør pr. 31. december 2013 DKK 376,5 mio. mod DKK 412,1 pr. 31. december 2012.
Den kortfristede gæld udgør pr. 31. december 2013 DKK 200,1 mio.
mod DKK 209,0 mio. pr. 31. december 2012.
Lufthavnens samlede gældsforpligtelser er pr. 31. december 2013
DKK 576,6 mio. mod DKK 621,0 mio. året før.
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B e r etn in g
Pe ng e st r ø m m e ne
Driftsaktiviteten har genereret et cash flow på DKK 86,3 mio. efter
renter. Der er netto investeret DKK 49,6 mio. i anlægsaktiver. Realkreditgælden er faldet med DKK 9,9 mio. De likvide beholdninger ved
årets udgang andrager DKK 59,6 mio. mod DKK 20,3 mio. året før.

Ef te r fø l g e nd e b e give nhe d e r
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, som påvirker årsrapporten for 2013.

Forve ntet r e sul tat for 2 014
For 2014 forventes et økonomisk resultat, der stort set er på samme niveau som resultatet for 2013. Forventningerne er baseret på en
fremgang i passagertallet på 2 - 3 %, baseret på de kendte rute- og
charterplaner samt omkostninger i forbindelse med fejring af BLL’s 50
års jubilæum.
BLL’s aktuelle destinationskort:
Reykjavik*
Rute
Charter

*

Færøerne

Rute og charter

Bergen

Helsinki

Oslo

Stavanger

Stockholm
Phuket
Thailand
Dubai

Riga

Cancún
Mexico

København

Manchester

Ponta Delgada
Azorerne
London
Puerto Plata
Punta Cana
Den Dominikanske Republik

Amsterdam

Bruxelles

Düsseldorf
Frankfurt

Paris
Sal
Kap Verde

München
Lyon

St. Croix
De Dansk-vestindiske Øer

Salzburg
Innsbruck

Chambéry

Milano BGY*
Carcassonne

Nice

Barcelona GRO*

Faro*
Malaga*

Pisa*
Bastia

Rom
Menorca
Ibiza
Olbia
Mallorca* Alghero*
Alicante
Almeria

Zadar
Split

Djerba

Varna
Burgas

Tivat

Istanbul

Napoli
Korfu
Preveza
Palermo

Enfidha

Budapest

Venedig

Malta*

Samos
Antalya
Alanya
Bodrum
Dalaman
Kos
Thira
Rhodos
Chania*
Larnaca
Heraklion

Zakynthos

Aqaba
Taba

Tenerife*

Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria*

Sharm el Sheikh

Hurghada
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B e r etn in g
Ud e nr igsrute r
Der var i 2013 i alt 1.735.762 udenrigsrutepassagerer, svarende til en
fremgang på 5,7 %.
Udenrigsrutepassagererne udgjorde i 2013 61,3 % af det samlede
passagertal. Det er en stigning på 1,2 procentpoint i forhold til 2012.
BLL’s top 10 på udenrigsrutenettet i 2013 var:
1.

Amsterdam

2.

London (to forskellige lufthavne)

3.

Frankfurt

4.

Oslo

5.

Paris

6.

Malaga

7.

Alicante

8.

Palma de Mallorca

9.

Girona

10. Milano
Herunder følger en summarisk gennemgang af udviklingen for de
flyselskaber, der flyver ruteflyvning fra BLL:
airBaltic har siden sin start i BLL i maj 2008 kontinuerligt øget antallet af ugentlige afgange. Således kom selskabet i sommeren 2012
op på daglige flyvninger mellem BLL og selskabets hub i Riga. airBaltic
har i højere grad sat fokus på netværkspassagerer, og en stigende andel af passagererne fra BLL fortsætter deres rejse med airBaltic fra
Riga til andre øst- og centraleuropæiske destinationer.
Air France ændrede i 2013 betjeningen af ruten Billund–Paris fra tre
daglige afgange med 50-sæders fly til én daglig afgang med 100-sæders fly. Passagertallet faldt således i 2013, men det er stadig en rute
med god belægning på flyene.
Atlantic Airways har i 2013 haft en lille stigning på sin rute til
Færøerne.
Icelandair startede i sommeren 2011 ruteflyvning mellem BLL og selskabets hub i Keflavik på Island. I 2013 udvidede selskabet sine flyvninger og ændrede fartplanen, så der blev endnu bedre forbindelser
til de oversøiske forbindelser fra Keflavik. Derudover indsatte Icelandair frekvenser i juleferien.
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B e r etn in g
KLM betjener den største enkeltrute fra BLL; ruten til Amsterdam,
som betjenes med fire daglige returflyvninger i vinterperioden og
fem daglige i sommerperioden. Det betød, at KLM igen i 2013 oplevede
fremgang i passagertallet. KLM og Air France har et meget nært samarbejde, og Air France’s rute mellem BLL og Paris betød, at flypassagererne i Vestdanmark fik fuldt udbytte af Air France/KLM’s ”dual-hub”samarbejde, hvor man f.eks. kan rejse ud via Amsterdam og hjem via
Paris.
Lufthansa har fire daglige afgange på ruten mellem BLL og Frankfurt.
I forbindelse med vinterfartplanen i 2013 ændrede Lufthansa sit setup, idet selskabet indsatte større fly end tidligere på ruten. Det har
betydet en stigning i passagertallet på ruten, som dermed stadig hører til en af vestdanskernes foretrukne ruter, når der skal skabes forbindelse videre ud i verden.
Norwegian har også i 2013 betjent ruten mellem BLL og Oslo med god
succes. I vinterprogrammet har selskabet Gran Canaria på rutenettet,
mens der i sommerprogrammet for 2013 blev tilføjet en ny destination; Alicante.
Primera Air har i sommerperioden fløjet ruten Billund-Keflavik med
en ugentlig afgang.
Ryanair føjede 2013 Chania på Kreta til sit rutenetværk fra BLL. Det
betyder, at selskabet i 2013 i alt fløj til 21 destinationer fra BLL.
SAS åbnede i august måned endnu en udenrigsrute fra BLL, nemlig
Stockholm Arlanda. Herudover har SAS en rute til Oslo, som i 2014 ændres fra én daglig flyvning til to. I 2014 vil SAS desuden introducere
4 såkaldte sommerruter, der flyves i højsæsonen. Destinationerne er
Split, Antalya, Bergen og Nice.
SUN-AIR, der flyver sine ruteflyvinger i samarbejde med British Airways, udvidede i 2012 sit rutenetværk betydeligt, I forbindelse med
ændringerne og konkursen i Cimber Sterling, tilføjede SUN-AIR Oslo,
Stockholm. Bergen og München til sit program. Ud over de nævnte ruter har selskabet flyvninger til London City, Bruxelles, Düsseldorf og
Manchester fra BLL. Ved årsskiftet 2013/2014 nedlagde SUN-AIR ruten
til Stockholm men introducerer Zürich i løbet af april 2014.
Danish Air Transport betjener ruten mellem BLL og Stavanger.
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Turkish Arlines startede flyvninger mellem Billund og Istanbul i juli
2012. Ruten bliver fløjet tre gange ugentligt med en Airbus 319, der
har plads til 132 passagerer. Ud over at bringe passagerer til Istanbul
giver ruten gode muligheder for videre forbindelser til resten af verden. Turkish Airlines er pt. verden sjettestørste selskab og har mere
end 200 destinationer i sit netværk. Ruten har haft god fremgang i
2013, og fra sommerfartplanen i 2014 vil ruten være betjent fem gange ugentligt.

Ind e nr igsrute n
Indenrigspassagertallet var i 2013 118.902 mod 84.544 i 2012, svarende til en stigning på 40,6 %.
SAS har betjent ruten med 30 ugentlige operationer. Den store
stigning skyldes naturligvis, at ruten var ubetjent i 3 ½ måneder i
sommeren 2012. I 2013 har indenrigsforbindelsen stort set fundet tilbage til tidligere tiders niveau.
Indenrigstrafikken udgjorde i 2013 4,2 % af det samlede passagertal.
Denne andel er steget fra 3,1 % i 2012.

Ch ar te r
Chartertrafikken faldt en smule i 2013. Der var i alt 958.391 passagerer, svarende til et fald på 3,3 %.
Charterpassagererne udgjorde i 2013 33,9 % af BLL’s samlede passagertal. Det er en lidt mindre andel end året før.
BLL har charterafgange til hovedparten af de destinationer, der betjenes fra Danmark.
De 10 lufthavne, der modtog flest chartergæster fra BLL i 2013 var:
1.

Antalya

2.

Las Palmas

3.

Chania

4.

Palma de Mallorca

5.

Tenerife

6.

Rhodos

7.

Hurghada

8.

Bodrum

9.

Dalaman

10. Sharm el Sheikh
2013 var et udfordrende år for charterbranchen. Lærerkonflikt,
skærpet konkurrence samt en solrig dansk sommer betød, at flere
danskere end normalt valgte at holde sommerferien i Danmark. Derud-
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over betød de opblussende uroligheder i Egypten, at antallet af rejsende til egyptiske destinationer stort set gik i nul i andet halvår. Endelig gik Tyrkiet Eksperten konkurs i efteråret 2013, hvilket også betød et fald i antal rejsende.
Trods svære betingelser har der dog også været plads til nyheder
i bureauernes programmer, Således blev Almeria, Menorca, Sivota og
Boa Vista tilføjet et i forvejen ganske stort udbud af charterdestinationer.

Ud vik l ing e n i fly trafik ke n
Hen over de seneste år er der sket en betydelig udvikling i passagertallet i BLL. Med undtagelse af 2009 har der været tale om fremgang i
alle årene siden 2007. Nedenstående graf viser passagersammensætningen og -udviklingen hen over årene, og det ses tydeligt, at chartertrafikken ligger ganske stabilt, at indenrigstrafikken kun udgør en
meget lille del af lufthavnens samlede passagertal, og at væksten i
altovervejende grad er kommet fra udenrigsrutetrafikken. Denne udvikling er helt i overensstemmelse med BLL’s mission: ”Vi er Vestdanmarks internationale lufthavn og skaber let adgang til og fra verden”.

Ca r go C e nte r B il l und – C C B
Cargo Center Billund har i 2013 håndteret rekordhøje 63.420 tons
luftfragtgods mod 61.666 tons i 2012. Godsmængderne i 2013 var en
anelse højere end 2011, der var tidligere rekordår med 63.326 tons.
Alligevel har vanskelige konjunkturforhold og uro i verdensøkonomien i 2013 sat sine spor i luftfragtbranchen. Ser man på udviklingen i
godsmængderne hen over årene, er det tydeligt, at dette område er
særdeles konjunkturfølsomt. Derfor arbejdes der løbende på at kon-
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solidere nuværende kunders aktiviteter i lufthavnen samt på et tiltrække nye selskaber, der kan være med til at understøtte det vestdanske erhvervslivs transport af varer til og fra samarbejdspartnere
og markeder.

Luftfragt i tusind tons

B LL e r ko nkurr e nc e d ygt ig o g om ko stningsb ev idst
BLL arbejder fortsat på at forblive blandt de mest effektive lufthavne
i Europa målt på økonomi, tekniske standarder og services.
BLL forhøjede den 1. november 2010 passagerafgiften med 4 kr. pr.
afgående passager; den første forhøjelse siden 1999. Passagerafgiften udgør således DKK 82,00.
BLL indførte i 2005 en særlig securityafgift som kompensation for
merudgifterne ved de fortsat øgede krav til securityforanstaltninger,
der er vedtaget på europæisk plan. Den særlige afgift er senest hævet pr. januar 2007 og er nu DKK 14,50 pr. afgående passager.
Der blev pr. 1. april 2009 indført en såkaldt PRM-afgift på DKK 3,00
pr. afgående passager. PRM står for Passagerer med Reduceret Mobilitet.
BLL er fortsat konkurrencedygtig, når det gælder flyselskabernes
udgifter ved beflyvning af lufthavnene i Danmark.

Øg et fo kus p å c he c k-in via we b o g auto m ate r
Flere og flere flyselskaber satser på automatisering af check-in funktionen. BLL’s handlingselskab har installeret i alt 18 check-in automater. Der er samtidig investeret betydelige beløb i et nyt check-in system, der kan håndtere de fleste flyselskaber, også når det gælder
web-check-in.
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BLL’s store investeringer i nye løsninger sikrer, at alle de flyselskaber, der betjener lufthavnen, kan få tilbudt de bedste løsninger på en
for hver af dem økonomisk optimal måde.
Der er samtidig anskaffet stregkodelæsere til securitykontrollen og
boardingkontrollen, således at passagerer, der har checket ind hjemmefra via internettet, kan gå direkte til securitykontrollen og benytte deres hjemmefra udskrevne boardingkort som adgangshjemmel.
Udviklingen i antallet af passagerer, der anvender check-in via internet eller lufthavnens automater, er fortsat ganske markant.
Som noget nyt lancerede BLL i 2012 muligheden for at udskrive sin
egen baggagetag hjemmefra, og således både have boardingkort og
bagage klar inden ankomst til lufthavnen. Denne nyhed var faktisk
en verdensnyhed. Ingen anden lufthavn i verden har med succes gennemført denne procedure, og initiativet opnående også betydelig opmærksomhed fra luftfartsbranchen i store dele af verden. I første
omgang blev muligheden tilbudt charterpassagererne, hvilket skyldes tekniske udfordringer. Men på sigt er der ingen tvivl om, at også
denne mulighed vil vinde indpas i mange forskellige sammenhænge.
Dog er initiativet i sommeren 2013 sat i bero, da EU’s toldmyndigheder
ikke kunne godkende det nye format på selve baggagetag’en, trods det
alle informationer er til stede på tag’en. Der arbejdes på at påvirke
de europæiske toldmyndigheder til at modernisere regelsættet, således at de teknologiske muligheder fortsat kan forfølges, til gavn for
passagerer, flyselskaber og lufthavne.

Se c ur ity kont r o l
Arbejdet med securitykontrol har gennem de senere år fået stadig
stigende bevågenhed.
Stigende og nye krav fra myndighederne har betydet indførelse af
nye rutiner og teknologier. Herudover arbejdes der løbende med tiltag, der kan forbedre servicen over for passagererne. I november
2011 blev securitykontrollen flyttet til en ny placering på niveau 1,
og det var hensigten dels at skabe en klar og overskuelig kontrol og
dels mulighed for yderligere udvidelser med ekstra spor i takt med
det stigende passagertal. Gennem 2012 og 2013 har personalet i security-området arbejdet med optimeringer af de nye faciliteter til gavn
for passagerernes oplevelse af flow, service og sikkerhed. Afviklingen af trafikken i forbindelse med sommerferien 2013 viste, at der er
opnået gode forbedringer.
Lufthavnens ledelse er selvfølgelig klar til at leve op til de krav, der
stilles af nationale og EU-myndigheder. Dette gælder også indførelse
af nyt udstyr i form af kropsscannere og lign., såfremt sådant udstyr
måtte blive krævet.
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Skatte m æ ssig e fo rho l d
Selskabet anmodede i 2012 SKAT om at vurdere selskabets skattepligtsforhold. SKAT har i 2013 givet tilladelse til at udtræde af skattepligt med virkning fra indkomståret 2008.
Der er ikke tale om ændring af anvendt regnskabspraksis, hvorfor
konsekvenserne er indregnet fuldt ud i 2013. Udskudt skatteaktiv 1/1
2013 er udgiftsført i resultatopgørelsen med DKK 6,0 mio. Der henvises til note 9 og 15.

For sik r ingsp o l it ik
BLL gennemgår mindst én gang om året de risici, der kan afdækkes via
forsikring.
Uddrag af Billund Lufthavns overordnede forsikringspolitik:
Det er et bærende princip i BLL’s forsikringspolitik, at valg af forsikringsdækning er baseret på konkrete risikovurderinger.
BLL skal til enhver tid have tegnet forsikringer i et sådant omfang, at
opståede skader på BLL’s ejendomme og aktiviteter ikke påvirker selskabets formue og driftsmuligheder i væsentligt omfang.
På samme måde har lufthavnen etableret forsikringsmæssig dækning
i et sådant omfang, at erstatningskrav, som Billund Lufthavn A/S måtte
ifalde, ikke påvirker lufthavnens formue og driftsmuligheder i væsentligt omfang.
BLL prioriterer skadeforebyggelse højt, og forebyggende foranstaltninger gennemføres altid i de tilfælde, hvor de skønnes rentable. Hensynet til medarbejdernes sikkerhed indgår med stor vægt i vurderingen
af, om skadeforebyggelse skal gennemføres.

Ris iko fo r uly k ke r e l l e r te rr o rhand l ing e r
BLL har i sin daglige drift altid fokus på safety og security og har bl.a.
i 2011 anskaffet to nye brandbiler.
Der bruges året rundt mange ressourcer på den samlede sikkerhedsindsats. Selv om sandsynligheden for en hændelse er meget lille, har
BLL valgt at udvide lufthavnsansvarsforsikringen, så der også er dækning for skader som følge af terror. Dette som følge af begivenhederne i bl.a. september 2001.

O p e rati one l l e r isic i
BLL har et moderne og godt vedligeholdt lufthavnsanlæg. Driftsikkerheden er derfor meget høj. Et moderne anlæg betyder også anvendelse af mange teknologisk avancerede systemer. Det gælder f.eks.
check-in systemer, securitykontrolsystemer og bagagesorteringsanlæg. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme driftsforstyrrelser, men sådanne forstyrrelser kan relativt hurtigt afhjælpes.
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BLL har i flere år haft en kontrakt med SAS Recovery Team om hurtig
og nødvendig teknisk bistand, hvis f.eks. et større fly kører af banen i
BLL eller efter anden hændelse spærrer for øvrig trafik.

Ve j rl ig
BLL har de hjælperedskaber, der skal til for at fjerne sne og is både
fra banen og flyene. Derfor vil dårligt vejr kun i ekstreme situationer
have en kortvarig negativ betydning for driftsafviklingen.
I 2013 foretog Billund Lufthavn en større investering i udskiftning
af snerydningsmateriellet, der skal sikre en hurtig og effektiv rydning af sne og is fra landingsbanen og tilhørende adgangsveje for såvel fly som biler. Der blev anskaffet fire runway sweepers samt en
sneslynge. Det betyder, at hele landingsbanen kan ryddes for sne i
fuld bredde på ca. 20 min. Denne opgradering af udstyret betyder, at
der kan foretages de nødvendige foranstaltninger for flyene, således
at der kun i mindre grad opstår større forsinkelser i trafikafviklingen
som følge af vejrsituationen i Billund Lufthavn.

Konj unk tur- o g m arke d sr isic i
BLL er, som andre lufthavne, der drives på markedsvilkår, afhængig af,
at der genereres en vis mængde trafik. Lufthavnen er derfor følsom
over for væsentlige udsving i passagertallet.
Den internationale kredit- og finanskrise, der brød ud i 2008 og
fortsatte i 2009, udviklede sig hurtigt i en periode til en international recession. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at denne udvikling på ganske kort tid vendte i 2010, for så vidt angår lufthavnen. En
tendens, der fortsatte i 2011, 2012 og 2013, for så vidt angår passagertallet men ikke i helt samme grad for luftfragten.
Der er ingen tvivl om, at flyselskaberne fortsat er meget fokuserede på at opnå omkostningsreduktioner i lufthavnene. BLL er hele tiden i dialog med sine kunder om, hvordan effektiviteten kan øges med
fortsat relativt lavere omkostninger for flyselskaberne til følge. Indførelse af check-in på automater og hjemmeprintede baggage tags er
gode eksempler på dette samarbejde.
For den effektive og økonomisk rationelle drift af virksomheden er
det en udfordring, at lufthavnen skal være i stand til at håndtere den
til enhver tid tillyste trafik, samtidig med at samme flyselskaber med
kort varsel kan aflyse trafikken. Derfor er opmærksomhed på personalesammensætningen fortsat et fokuspunkt for ledelsen.

Re nte - o g val utar isic i
Det er virksomhedens vurdering, at den øjeblikkelige sammensætning
af gælden er relativt forsigtig, når henses til anlægsaktivernes leve-
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tid, renteniveauet på kort henholdsvis lang gæld, og renteniveauet på
lån i danske kroner. Dette er resultatet af en forsigtig adfærd på det
tidspunkt, da de finansielle markeder var præget af stor uro.

K r e d itr isiko
Kreditrisikoen søges konstant minimeret ved overvågning og opfølgning af debitorernes betalingsoverholdelse og evt. sikkerhedsstillelse. Dette gælder både for opkrævning af trafikafgifter og omkostninger ved handling af flyene.

D e n g e ne r e l l e sit uat io n fo r ko nkurr e nc evil kår e n e
Blandt lufthavnens allervigtigste opgaver er at tiltrække nye flyselskaber til at oprette nye ruter og bistå eksisterende kunder (flyselskaber) med at etablere nye ruter. Dette arbejde består i at analysere
nye muligheder for flyselskaberne, at synliggøre disse for relevante
selskaber og periodisk ved at understøtte flyselskabernes markedsføring.
De væsentligste faktorer for flyselskabernes beslutning om, hvor de
etablerer sig, er
–

markedets størrelse og sammensætning

–

omkostningsniveauet i lufthavnen

BLL er, som foran nævnt, konkurrencedygtig, når det gælder omkostningsniveauet for flyselskaberne.
BLL’s optageområde kan ikke matche Københavns. Men BLL er den danske lufthavn, der har det næststørste optageområde. Det er samtidig
værd at fastholde, at BLL er Vestdanmarks internationale lufthavn, og
at der skal arbejdes for at fastholde og udbygge denne position.

B e skæf t ig e l se n i B il l und Luf t havn A / S
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i 2013 var 714 mod 724
i 2012, svarende til et fald på 1,4 %. Sammenholdt med en stigning i
passagertallet på 3,5 % og i godsmængderne på 2,8 % er der tale om
en stigende effektivitet.
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.
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Pa rke r ing
Antallet af parkeringspladser blev i 2013 udvidet, hvilket har betydet,
at der i hele sæsonen har været tilstrækkeligt med pladser. I alt er
der i højsæsonen ca. 12.500 p-pladser.

Til g æng e l ighe d
Motorvejen fra Horsens Syd mod Billund har betydet en meget stor
forbedring i adgangsforholdene for passagerer, der kommer fra den
del af Østjylland, der strækker sig fra Horsens mod nord. På samme
måde har åbningen af det meste af motorvejsstrækningen fra/til Herning betydet bedre adgang for passagerer, der kommer fra Herningområdet.
I oktober 2012 blev den nye og forbedrede vejstrækning fra Billund
til Bredsten/Vingsted åbnet. Dette har betydet en betydelig forbedring af tilgængeligheden til lufthavnen, idet den nye vejstrækning
skaber en bedre forudsigelighed og regularitet i trafikafviklingen. I
2013 åbnede en ny afkørsel fra motorvej E 45 mellem Vejle S og Skærup rasteplads. Dette anlæg betyder, at den gennemkørende trafik ledes uden om Vejle by, hvilket har en yderligere positiv betydning for
fremkommelighed og regularitet på strækningen til Billund.
BLL arbejder målbevidst med forbedring af den kollektive trafikbetjening af Billund. BLL har sat særlige lufthavnsbusser ind til betjening af Aarhus, Skanderborg og Horsens. Fra 1. april 2013 overtog
Midttrafik betjeningen af denne strækning, hvilket betyder bedre service, lavere billetpriser samt bedre mulighed for at planlægge hele
rejsen via rejseplanen.dk.
En række 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 feriedage i Vestdanmark.
Endelig skal det bemærkes, at der i forliget om togfonden.dk blev
afsat DKK 750 mio. til etablering af baneforbindelse til Billund. I løbet af foråret 2014 skal det afklares, hvorvidt der skal være tale om
en jernbaneforbindelse eller en letbane. Billund Lufthavn indgår aktivt i dette arbejde. Det forventes, at baneforbindelsen til Billund vil
være etableret i 2020, og der er ingen tvivl om, at det vil betyde et
løft for tilgængeligheden til lufthavnen og dermed kundeunderlaget.

Re d e gø r e l se fo r sam fund sansvar
Dele af BLL’s arbejde med samfundsansvar fremgår forskellige steder i
ovenstående afsnit. I dette afsnit gives en mere sammenhængende redegørelse.
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And e l af d et und e rr e p ræse nte r e d e k ø n
Selskabets nuværende status af kvindelige medlemmer i bestyrelsen
er 1 ud af 12.
Der er i bestyrelsen fastsat en målsætning om, at der tilstræbes 20
% repræsentation af kvindelige medlemmer i bestyrelsen. Dog er det
med et vist forbehold, da bestyrelsessammensætningen bestemmes af
de enkelte ejerkommuner og således er uden for bestyrelsens påvirkning.

Ar b e j d sm il j ø og fo r e bygg e l se af uly k ke r
Uddrag af BLL’s arbejdsmiljøpolitik:
Billund Lufthavn ønsker at være en sikker og sund arbejdsplads, hvor
vi møder og kan udføre vore opgaver uden at komme til skade, og som
vi kan forlade som et helt menneske.
Billund Lufthavn arbejder løbende på at forbedre arbejdsmiljøet til
gavn for medarbejderens sikkerhed og sundhed. Vi ønsker, at ulykkesfrekvensen år for år sænkes, og at antallet af registrerede nærvedhændelser øges hvert år som en del af det forebyggende arbejde.
Analyse af arbejdsulykker og nærved-hændelser, arbejdsmiljøtjek og
arbejdspladsvurdering (APV) benyttes til at kortlægge de væsentligste
arbejdsmiljøproblemer.
I samarbejde med Falck Healthcare tilbyder BLL klinik og motionscenter til forebyggelse og behandling af ergonomiske problemer. Aktiviteterne gennemføres, så de understøtter arbejdet i lufthavnens arbejdsmiljøorganisation. Klinik og motionscenter er til medarbejdernes frie afbenyttelse.
I perioden 2011–2014 gennemføres et større arbejdsmiljøprojekt –
Holdbart Helbred - i rampeafdelingen, der via forbedrede teknologier
samt udvikling af ergonomiske metoder skal sikre de ansatte mod fysisk nedslidning. De foreløbige erfaringer fra projektet er, at de nye
teknologiske hjælpemidler, der er blevet indført, betyder mindre belastning af medarbejdernes bevægeapparat, med et lavere sygefravær
til følge. På lang sigt vil dette arbejde betyde mindre nedslidning som
følge af mindre belastninger for medarbejderne.

Mil j ø
BLL fik i 2011 en revurderet miljøgodkendelse samt godkendelse af
ansøgte udvidelser og ændringer. I 2012 har lufthavnen fortsat arbej-
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det på at implementere de nye vilkår, herunder nyt overvågningsprogram for overfladevand og grundvand.
På støjområdet lod lufthavnen i 2012 en undersøgelse af belastningen fra terminalaktiviteter udføre. Formålet var bl.a. at dokumentere
lufthavnens eksterne støjbelastning fra terminal-aktiviteterne, inkl.
støjbidraget fra Cargo, som hidtil ikke har været medregnet. Undersøgelsen viste, at lufthavnen overholder gældende grænseværdier i
nærområdet.
I 2012 fik BLL en ny tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem. Ændringer og udvidelser af lufthavnens
aktiviteter var baggrunden herfor.
Der er sket en gennemgang af § 3-beskyttede arealer på lufthavnen,
samt en registrering af ny natur, som dermed også er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. I forlængelse heraf arbejder BLL på at tilvejebringe en naturplejeplan, som sikrer bevarelse af de originale naturtyper samt forener bestræbelserne på at minimere risikoen for birdstrikes (kollisioner mellem fugle og fly).
I tilknytning til virksomhedens engagement i Miljønetværk Syd har
BLL afleveret den årlige statusrapport. Rapporten er tilgængelig på
lufthavnens hjemmeside.
Lufthavnens forbrug af energi bliver løbende overvåget med henblik
på at finde yderligere besparelsesmuligheder. Selvom virksomheden
på dette område er kommet langt, er det fortsat muligt at optimere
ressourceforbruget ved påvirkning af adfærd og blik for nye tekniske
løsninger.
BLL har i 2013 fortsat arbejdet med at finde alternative metoder til
glatførebekæmpelse. Formålet er at nedsætte forbruget af kemiske
tømidler. I modsætning til tidligere år anvendes nu også sand og/eller
skifer i udvalgte områder (på apron og taxiveje), ligesom der til stadighed sker optimering af materiel og metoder til mekanisk glatførebekæmpelse. De nyanskaffede runway sweepere har mulighed for bedre fejning af landingsbane, taxiveje m.v., hvilket minimerer forbruget
af kemiske tømidler.
Der er udarbejdet en handlingsplan og fastsat mål for bæredygtige
indkøb af udvalgte produktgrupper (rengøringsmidler, kontorartikler,
papir, o.l.). For rengøringstjenesten er der desuden fastlagt en miljøhandlingsplan, som bygger på kriterierne for svanemærkning af rengøringstjenester.
Det er en grundlæggende værdi for alle ansatte i BLL, at ”vi er miljøbevidste i vores adfærd”.
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B e r etn in g
G SA-p r o j e k tet
BLL deltager i et EU-støttet samarbejde med fem andre mindre regionale lufthavne i Nordsøregionen. Projektet har titlen GSA, der står
for Green Sustainable Airports. Lufthavnene deltager hver for sig
med en række delprojekter, der har til formål at søge mere miljøvenlige måder at drive lufthavn på. Delprojekterne spænder lige fra
energieffektivisering af lufthavnsoperationer til forbedring af den
kollektive transport til/fra lufthavnene. Der arbejdes desuden på at
tilvejebringe fælles værktøjer for monitorering og reducering af CO2.
For BLL’s vedkommende drejer det sig primært om dyrkning af energipil til varmeproduktion, heating og cooling af fly, forbedring af kollektiv trafikbetjening og benchmarking på miljøområdet.
Herudover indeholdt projektet også aktiviteter, hvor levering af
strøm til flyene fra GPU (Ground Power Unit) blev omlagt fra dieseldrevet forsyning til eldrevet forsyning. De øvrige lufthavnes aktiviteter omfatter blandt andet begrænsning af flystøj, LED banelys, deicing og glidende indflyvning.
Fælles for projektdeltagerne sker en løbende opsamling af resultater, ligesom det videre forløb fastsættes.

Energipil
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Re gnskab sg rund l ag
Årsrapporten for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporten for 2013 er aflagt i DKK 1.000.

G e ne r e l t o m ind r e gning o g m ål ing
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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.

Le asing
Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor.
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Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som
fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som
en gældsforpligtelse og leasingydelsens rentedel omkostningsføres
løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing.
Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Re gnskab sm æ ssig afd æk ning
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 gning af fr e m m e d val uta
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.

Se gm e nto p lysning e r
Omsætningen oplyses på forretningssegmenter og er baseret på selskabets afkast og risici samt den interne økonomirapportering.

Resultatop g ør elsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved
salg af materielle anlægsaktiver.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede
og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
Skat af årets resultat
Selskabet er skattefrit.

Balan cen
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 - 80 år

Startbaner, platforme, rulleveje m.v.

15 - 80 år

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr
og lysanlæg
Rullende materiel og inventar

10 - 15 år
15 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.
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 retningslinjer 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,
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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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter afholdte
forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, abonnementer og
renter.
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
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for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den
nominelle værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, udgøres af
modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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:
Overskudsgrad

=

Resultat før finansielle poster x 100

			
Afkastningsgrad

=

Nettoomsætning
Resultat før finansielle poster x 100

			
Soliditetsgrad

=

Samlede aktiver
Egenkapital ultimo x 100

				
Forrentning af egenkapital =

Samlede aktiver

Ordinært resultat efter skat x 100

				

Gennemsnitlig egenkapital
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Re sulta to p g ø r el s e fo r Bil l u n d Lu f t h av n A/ S					
											
1 . j an ua r - 31 . d ec ember

Note

1

2
3

4

5
6

7

2013

2012

DKK 1.000

DKK 1.000

Trafikindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

174.655
356.570
6.731
53.408

169.221
330.869
6.985
55.546

Nettoomsætning

591.364

562.621

Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

212.318
292.685

199.709
286.479

Resultat før afskrivninger og finansielle poster

86.361

76.433

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

49.187

47.465

Resultat før finansielle poster

37.174

28.968

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

11.091
24.107

3.764
22.799

Årets resultat før skat

24.158

9.933

6.040

2.434

18.118

7.499

Overført underskud primo
Dagsværdireguleringer
Årets resultat

-90.464
26.135
18.118

-91.044
-6.919
7.499

Overført underskud ultimo

-46.211

-90.464

Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering
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Ak tive r

Note

4

8

9

10

2013

2012

DKK 1.000

DKK 1.000

Grunde og bygninger
Startbaner, platforme og rulleveje m.v.
Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk
udstyr og lysanlæg
Rullende materiel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse

529.971
150.061

524.126
158.260

54.312
75.885
21.093

53.389
70.074
24.340

Materielle anlægsaktiver

831.322

830.189

Anlægsaktiver

831.322

830.189

Varebeholdninger

13.884

14.002

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

41.068
0
15.723
1.970

46.537
6.040
13.490
5.260

Tilgodehavender

58.761

71.327

Likvide beholdninger

59.649

48.299

Omsætningsaktiver

132.294

133.628

Aktiver i alt

963.616

963.817
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Passiver

Note

2013
DKK 1.000

2012
DKK 1.000

Selskabskapital
Overkurs ved emission
Vedtægtsmæssige reserver
Overført underskud

100.000
287.672
45.575
-46.211

100.000
287.672
45.575
-90.464

Egenkapital

387.036

342.783

Leasinggæld
Gæld til realkreditinstitutter

11.678
364.786

0
412.064

12

Langfristede gældsforpligtelser

376.464

412.064

12

Kortfristet gæld af langfristede gældsforpligtelser
Kortfristet gæld til pengeinstitutter
Leverandører af vare- og tjenesteydelser
Anden gæld
Afdækningsforretninger vedrørende gæld
Periodeafgrænsningsposter

38.221
0
21.045
71.627
64.834
4.389

0
27.996
22.667
61.961
90.970
5.376

Kortfristede gældsforpligtelser

200.116

208.970

Gældsforpligtelser

576.580

621.034

Passiver i alt

963.616

963.817

11

13
11,14

18

Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser

19

Nærtstående parter og ejerforhold
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Pe ng e st r ø ms o p g ør el s e for Bil l u n d Lu f t h av n A/ S 				
					
1 . j an ua r - 31 . d ec ember
Note

2013
DKK
1.000
2013
DKK 1.000
18.118
67.512
18.118

2012
DKK
1.000
2012
DKK 1.000
7.499
68.618
7.499

67.512
85.630

68.618
76.117

Pengestrømme fra drift før ændringer i driftskapital
Ændring i driftskapital

85.630
13.701

76.117
-308

Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

13.701
99.331

-308
75.809

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger
Renteindbetalingerog
oglignende
lignende

99.331
11.091
-24.107
11.091

75.809
3.764
-22.799
3.764

Renteudbetalinger og lignende
Pengestrømme fra driftsaktivitet

-24.107
86.315

-22.799
56.774

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af
af materielle
materielle anlægsaktiver
anlægsaktiver
Køb

86.315
-50.096
507
-50.096

56.774
-79.148
394
-79.148

Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

507
-49.589

394
-78.754

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-49.589

-78.754

Tilbagebetaling til realkreditinstitutter
Provenue
ved låneomlægning
Tilbagebetaling
til realkreditinstitutter
Optagelse
af leasingforpligtelser
Provenue ved
låneomlægning
Nedbringelse
af leasingforpligtelser
Optagelse
af leasingforpligtelser
Tilbagebetaling
pengeinstitutter
Nedbringelse aftil
leasingforpligtelser

0
-9.897
0
12.701
-9.897
-184
12.701
0
-184

-5.837
0
-5.837
0
0
0
0
0
0

Tilbagebetaling til pengeinstitutter
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

0
2.620

0
-5.837

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Cash flow for perioden

2.620
39.346

-5.837
-27.817

Cash flow for perioden
Likvider og værdipapirer 1. januar

39.346
20.303

-27.817
48.120

Likvider og værdipapirer 1. januar
Likvider og værdipapirer 31. december

20.303
59.649

48.120
20.303

Likvider og værdipapirer 31. december

59.649

20.303

Specificeres således:
Værdipapirer således:
Specificeres
Kassebeholdning
Værdipapirer
Bankindestående
Kassebeholdning
Kassekredit
Bankindestående

43.564
20
43.564
14.966
20
1.099
14.966

40.976
101
40.976
7.222
101
-27.996
7.222

Kassekredit
I alt 31. december

1.099
59.649

-27.996
20.303

I alt 31. december

59.649

20.303

Note

15
15

16
16

17
17

Årets resultat
Reguleringer
Årets resultat
Reguleringer
Pengestrømme fra drift før ændringer i driftskapital
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2013
DKK 1.000
1

Trafikindtægter
Rutetrafik
Chartertrafik
Fragt
Øvrige

2

2012
DKK 1.000

108.760
60.225
2.459
3.211

101.752
61.994
2.467
3.008

174.655

169.221

95.457
47.971
68.890

86.981
52.217
60.511

212.318

199.709

255
4
131
199

265
2
321
241

589

829

259.612
20.718
5.068
8.256

255.194
19.764
4.533
9.046

293.654

288.537

-969

-2.058

292.685

286.479

Eksterne omkostninger
Vareforbrug og hjælpematerialer
Drift og vedligeholdelse
Øvrige omkostninger

I ovenstående tal er indeholdt:
Revisionshonorar til den generalforsamlingsvalgte
revisor fra PricewaterhouseCoopers
Andre erklæringer med sikkerhed
Skatterådgivning
Andre ydelser

3

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre udgifter til social sikring
Øvrige personaleudgifter

Aktiveret som anlægsaktiver
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3

Personaleomkostninger (fortsat)

2013

2012

DKK 1.000

DKK 1.000

heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere

4

2.184
908

2.094
900

3.092

2.994

714

724

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

Grunde og
bygninger
DKK 1.000

Tekn. anlæg
Startbaner, handl. materiel
platforme og
tekn. udstyr
rulleveje m.v.
og lysanlæg
DKK 1.000
DKK 1.000

Rullende
materiel
og inventar
DKK 1.000

Materielle
anlægsaktiver under
udførelse
DKK 1.000

I alt
DKK 1.000

Kostpris 1. januar
Periodens tilgang
Periodens afgang
Overførsler

762.853
2.443
0
14.601

311.796
466
0
508

241.781
5.296
4.667
5.961

251.669
22.336
7.663
1.732

24.340
19.555
0
-22.802

1.592.439
50.096
12.330
0

Anskaffelsespris
31. december

779.897

312.770

248.371

268.074

21.093

1.630.205

73.025
0

12.770
0

11.364
0

3.914
0

0
0

101.073
0

0

0

0

0

0

0

73.025

12.770

11.364

3.914

0

101.073

Afskrivninger 1. januar
Periodens afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger
på periodens afgang

165.702
11.199

140.766
9.173

177.028
10.334

177.681
18.257

0

661.177
48.963

0

0

4.667

7.663

31. december

176.901

149.939

182.695

188.275

0

697.810

Regnskabsmæssig værdi
31. december

529.971

150.061

54.312

75.885

21.093

831.322

0

0

0

12.703

0

12.703

Nedskrivninger 1. januar
Årets nedskrivninger
Tilbageførte nedskrivninger
på periodens afgang
Nedskrivninger
31. december

Heraf finansielle
leasingaktiver

12.330

I kostprisen på Materielle anlægsaktiver er indeholdt finansieringsomkostninger i fremstillingsperioden
med ialt t.DKK 44.782. Beløbet er fordelt med t.DKK 27.854 på Grunde og bygninger, t.DKK 10.335 på Startbaner mv.,
t.DKK 5.633 på Tekniske anlæg mv. og t.DKK 900 på Rullende mat. mv.
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4

Materielle anlægaktiver (fortsat)

4

Materielle anlægaktiver
Afskrivninger
på materielle(fortsat)
anlægsaktiver med tillæg
af udgiftsførte nyanskaffelser med en værdi under
Afskrivninger
på materielle
med tillæg
DKK
25.000 samt
avance/tabanlægsaktiver
ved salg udgør:
af udgiftsførte nyanskaffelser med en værdi under
DKK 25.000 samt avance/tab ved salg udgør:
Afskrivninger
Nyanskaffelser under DKK 25.000
Afskrivninger
Nyanskaffelser under DKK 25.000

5

Det samlede lufthavnsanlæg er ikke genstand for
offentlig vurdering.
Det samlede lufthavnsanlæg er ikke genstand for
offentlig vurdering.
Finansielle indtægter

5

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

6

Finansielle udgifter

6

Finansielleudgifter
udgifter
Finansielle
specificeres således:
Finansielle
udgifterrealkredit
specificeres således:
Renter vedrørende
Øvrige finansielle udgifter
Renter vedrørende realkredit
Øvrige finansielle udgifter

48.963
224
48.963
49.187
224

47.381
84
47.381
47.465
84

49.187

47.465

0
0
0
11.091
0
11.091
11.091

0
0
0
3.764
0
3.764
3.764

11.091

3.764

22.953
1.154
22.953
24.107
1.154

21.868
931
21.868
22.799
931

24.107

22.799
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7

2013

2012

DKK 1.000

DKK 1.000

Skat af årets resultat

Regulering
tidligere
N ote
r tiludskudt
å rskat
s ra
p p oårr ten for Bil l u n d Lu f t h av n A/S 6.040
Årets regulering udskudt skat

2013

6.040

DKK 1.000
7
8

Skat af årets resultat
Varebeholdninger
Regulering udskudt skat tidligere år
Årets regulering
udskudt skat
Beholdning
af hjælpematerialer
Handelsvarer til videresalg

9
8

Udskudt skatteaktiv ultimo

10

2.434

DKK 1.000

6.040
0
2.458
11.426
6.040
13.884

-11
2.445
2.107
11.895
2.434
14.002

2.458
11.426

1.425
2.107
-30.025
11.895
34.640

13.884
0

14.002
6.040

6.040
0
-6.040

1.425
6.169
-30.025
2.305
34.640
-2.434

0

6.040

6.040
0
20
-6.040
16.065
43.564
0
59.649

6.169
2.305
101
-2.434
7.222
40.976
6.040
48.299

20
16.065
43.564

101
7.222
40.976

59.649

48.299

skatteaktiv
Udskudt skat
Omsætningsaktiver
Udskudt
skat primo
Materielle
anlægsaktiver
Årets
regulering
egenkapitalpostering
Underskud
til fremførsel
Årets
regulering
resultatopgørelsen

10

2012

Udskudt skatteaktiv
Varebeholdninger
Omsætningsaktiver
Beholdning
af hjælpematerialer
Materielle anlægsaktiver
Handelsvarer
videresalg
Underskud til til
fremførsel

9

-11
2.445

0

Udskudt skat
Likvide beholdninger
Udskudt skat primo
Årets
regulering egenkapitalpostering
Kassebeholdning
Årets
regulering resultatopgørelsen
Bankindeståender
Værdipapirer
Udskudt skatteaktiv ultimo

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bankindeståender
Værdipapirer
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11

Egenkapital

Selskabskapital
DKK 1.000
Egenkapital, 1. januar
Reg. skat af dagsværdi primo
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi ultimo
Reg. skat af dagsværdi
Periodens resultat
Egenkapital, 31. december

Overkurs
ved emission
DKK 1.000

100.000

100.000

287.672

287.672

Vedtægtsmæssige reserver
DKK 1.000
45.575

45.575

Overført
underskud
DKK 1.000

I alt
DKK 1.000

-90.464
-22.742

342.783
-22.742

90.969

90.969

-64.834
22.742
18.118

-64.834
22.742
18.118

-46.211

387.036

Aktiekapitalen er kr. 100.000.000,- fordelt i aktier á kr. 100,- og multipla heraf.
Selskabskapitalen er nominelt opdelt således:
A-aktier kr.
B-aktier kr.
C-aktier kr.
D-aktier kr.
E-aktier kr.
F-aktier kr.
G-akter kr.
H-aktier kr.

34.300.000
25.900.000
15.000.000
10.700.000
6.900.000
6.100.000
1.000.000
100.000
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12

Langfristede gældsforpligtigelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtigelser.
Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
2013
DKK 1.000

2012
DKK 1.000

Gæld til realkreditinstittutter
Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

213.585
151.201

248.418
163.646

Langfristet del
Indenfor 1 år

364.786
37.381

412.064
0

402.167

412.064

7.927
3.751

0
0

11.678
840

0
0

12.518

0

Leasingforpligtelser
Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år
Langfristet del
Indenfor 1 år

Gæld til Realkreditinstitutter på DKK 402 mio. er optaget som afdragsfrit lån indtil 31/12 2013
og forventes afviklet som annuitetslån til udgangen af 2024. De ovenfor anførte tal er
udtryk for den aktuelle afviklingsprofil på lånene, der er optaget på balancedagen.
Gæld til Realkreditinstitutter på i alt DKK 402 mio. er tinglyst i grunde og
bygninger, der indgår i balancen med DKK 530 mio.

2013
DKK 1.000
13

2012
DKK 1.000

Anden gæld
Anden gæld specificeres således:
Feriepengeforpligtelse
Diverse gæld

40.255
31.372

39.599
22.362

71.627

61.961
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14

Finansielle instrumenter

14

Finansielle
instrumenter
Der
er foretaget
rentesikring og valutasikring vedrørende en del af selskabets
langfristede gæld.
Der
er foretaget
rentesikring
og valutasikring
vedrørende
en del af selskabets
Værdien
af de finansielle
instrumenter
er reguleret
over egenkapitalen.
langfristede gæld.
Værdien af de finansielle instrumenter
over egenkapitalen.
Renteafdækningsforretningen
løber til er
år reguleret
2023.
Renteafdækningsforretningen løber til år 2023.

15

Reguleringer

15

Reguleringer
Periodens
skat
Årets afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Periodensavance
skat og tab ved salg af anlægsaktiver
inklusive
Årets
afskrivninger
Finansielle
indtægterpå materielle anlægsaktiver
inklusive
avance
og tab ved salg af anlægsaktiver
Finansielle
udgifter
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

16

Ændring i driftskapital

16

Ændring iegenkapital
driftskapital
Primoreg
Dagsværdireguleringer ført over egenkapitalen
Primoreg
Ændring i egenkapital
varebeholdninger
Dagsværdireguleringer
ført over egenkapitalen
Ændring i tilgodehavender
Ændring
i
varebeholdninger
Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser,
Ændring
i tilgodehavender
anden gæld
og periodeafgrænsningsposter
Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser,
anden gæld og periodeafgrænsningsposter

17

Likvider 1. januar

17

Likvider 1. januar
Kassebeholdning
Bankindeståender
Kassebeholdning
Kassekredit
Bankindeståender
Værdipapirer
Kassekredit
Værdipapirer

2013
DKK 1.000
2013
DKK 1.000

2012
DKK 1.000
2012
DKK 1.000

6.040

2.434

6.040
48.456
-11.091
48.456
24.107
-11.091
24.107
67.512

2.434
47.149
-3.764
47.149
22.799
-3.764
22.799
68.618

67.512

68.618

0

0

0
118
6.526
118
6.526
7.057

0
-4.677
-3.868
-4.677
-3.868
8.237

7.057
13.701

8.237
-308

13.701

-308

101
7.222
101
-27.996
7.222
40.976
-27.996
40.976
20.303

137
10.218
137
277
10.218
37.488
277
37.488
48.120

20.303

48.120
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18

Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser
Der er indgået leasingforpligtelser for et samlet beløb på DKK 2,0 mio. og herudover er der
indgået kontraktlige forpligtigelser på DKK 1,7 mio.
Sikkerhedsstillelser
Ingen sikkerhedsstillelser pr. 31/12 2013.

19

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Ingen

Øvrige nærtstående parter
Ingen

Transaktioner
Der har ikke i årets løb udover normalt ledelsesvederlag været gennemført
transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige
aktionærer eller andre nærtstående parter.
Ejerforhold
Ejerforhold pr. 31. december 2013
Vejle Kommune
Kolding Kommune
Billund Kommune
Horsens kommune
Fredericia Kommune
Hedensted Kommune
Ikast-Brande Kommune
Skanderborg Kommune

34,3%
25,9%
15,0%
10,7%
6,9%
6,1%
1,0%
0,1%
100,0%
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