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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 1. januar 2012
– 31. december 2012 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 vor 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 11. marts 2013

D ir e k t io n

Kjeld Zacho Jørgensen
Adm. direktør

B e sty r e lse

Bjarne Hansen

Clas Nylandsted Andersen	Arne Sigtenbjerggaard

formand

næstformand			

Leif Skov	Bent Bechmann	Kirsten Terkilsen

Kenny Bruun Olsen	Ib Kristensen	Grete Schmidt

Lars Thomsen

Robert Mortensen

Michael Thøgersen
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D e n u a f h æn g ig e r ev is o r s erklæring er
Til kapitalejerne i Billund Lufthavn A/S

Påtegning p å å r s r e g n s ka b et
Vi har revideret årsregnskabet for Selskab Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2012, 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 e g n s ka b 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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Konklusio n
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse o m l e d e l s e s b e r et n 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 11. marts 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Nørgaard Sørensen

Carsten Dahl

Statsautoriseret revisor	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			Byrådsmedlem Bent Bechmann
Direktør Clas Nylandsted Andersen, næstformand		Borgmester Kirsten Terkilsen
Borgmester Arne Sigtenbjerggaard			Borgmester Kenny Bruun Olsen
Viceborgmester Leif Skov					Borgmester Ib Kristensen
Medarbejderrepræsentant Grete Schmidt			Medarbejderrepræsentant Lars Thomsen
Medarbejderrepræsentant Robert Mortensen		Medarbejderrepræsentant Michael Thøgersen
		

Dir ektion
Administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen

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

Revision
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vesterballevej 27
7000 Fredericia

Bank
Danske Bank A/S
Havneparken 3
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, 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 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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Mis s io n o g v isi o n
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 s u m é a f å r s ra p p or te n for 2012
Highlights
Passagertallet i BLL steg med 0,9 % til 2.734.807 mod 2.710.516 i 2011.
Omsætningen faldt med 1,1 % til DKK 553,7 mio. mod DKK 560,0 mio. i 2011.
Resultatet er et overskud før skat på DKK 9,9 mio. mod et overskud før skat på DKK 42,2 mio. i 2011.
Der er netto investeret DKK 78,8 mio. imod DKK 60,0 mio. i 2011.
2012 blev et år med endnu en passagerrekord i BLL – for tredje år i træk. På trods af Cimber Sterlings konkurs den 3. maj 2012 steg passagertallet med 24.291 rejsende. Samlet set betød Cimber Sterlings vanskeligheder i starten af 2012 samt selve konkursen, at Billund Lufthavn mistede 300.000 passagerer. Især indenrigstrafikken blev ramt hårdt, da forbindelsen til København var ubetjent i 3½ måned hen over sommeren. Godsmængderne i Cargo Center Billund faldt med 2,6 %, idet der blev ekspederet 61.666 tons gods i 2012. Dette dækker dels over et fald i eksporten på 1,7 %, svarende til 548 tons gods, dels et fald i importen på 2,6 %,
svarende til 1.112 tons. Det samlede fald i luftfragten afspejler mere tydeligt end det samlede passagertal,
at konjunkturerne også har været vanskelige i 2012.
Der er i løbet af året gennemført betydelige investeringer. For 2011 og 2012 er der tilsammen investeret
mere end DKK 138 mio. i lufthavnen. Det gælder færdiggørelse af butikker og madsalgssteder i terminalen,
etablering af en hangar, indkøb af nye brandbiler 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. De store investeringer samt primært påvirkningerne fra Cimber Sterlings konkurs har haft stor indvirkning på årets
resultat.
Forventningerne til 2013
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. Udenrigsrutetrafikken er fortsat 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.
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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

2012

2011

2010

2009

2008

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

553.707

560.034

538.628

478.749

498.494

28.968

68.175

83.206

34.247

24.430

7.499

31.425

52.182

5.162

(6.019)

Balancesum

963.817

923.616

924.342

890.576

906.915

Egenkapital

342.783

342.203

337.704

281.784

279.494

Cash flow for perioden

(27.817)

(22.522)

37.419

15.938

(1.615)

Gæld til realkredit- og
pengeinstitutter

412.064

417.901

467.571

497.159

525.306

Nettoinvestering i anlægsaktiver

78.754

60.001

16.880

14.769

37.812

Af- og nedskrivninger på materielle
anlægsaktiver

47.465

47.143

40.767

41.030

52.024

724

698

676

682

725

2.735

2.711

2.574

2.300

2.547

62

63

62

45

56

Overskudsgrad

5,2

12,2

15,4

7,1

4,9

Afkastningsgrad (p.a.)

3,0

7,4

9,0

3,9

2,7

35,6

37,1

36,5

31,7

30,8

2,2

9,2

16,8

1,8

(2,0)

Nettoomsætning
Resultatet før finansielle poster
Årets resultat

Gennemsnitligt antal
fuldtidsbeskæftigede medarb.
Passagerer (i tusind)
Fragt (i tusind tons)
Nøgletal i %

Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapitalen (p.a.)
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B er etning
Re s u l ta tet
Årsrapporten for 2012 viser et overskud på DKK 9,9 mio. efter af- og
nedskrivninger på DKK 47,5 mio., nettorenteudgifter på DKK 19,0 mio.
Resultatet efter skat er DKK 7,5 mio., da årets skat udgør DKK 2,4 mio..
I 2011 var resultatet efter skat et overskud på DKK 31.4 mio.
Nettoomsætningen i 2012 blev DKK 553,7 mio. mod DKK 560,0 mio. i
2011.
De eksterne omkostninger var i 2012 DKK 190,8 mio. mod DKK 169,9
mio. i 2011.
Lufthavnens personaleomkostninger var i 2012 DKK 286,5 mio. mod
DKK 274,8 mio. i 2011.
Pengestrømsopgørelsen (årets resultat tillagt reguleringer og ændring i driftskapital) viser, at lufthavnen i 2012 har været i stand til
at generere et cash flow på DKK 75,8 mio. fra driften før finansielle poster. Det tilsvarende beløb i 2011 var DKK 113,2 mio. Når pengestrømme til investerings- og finansieringsaktivitet medregnes, har
der i 2012 været et nettolikviditetsbidrag på DKK -27,8 mio., mens der
i 2011 var et nettolikviditetsbidrag på DKK -22,5 mio.
I årsrapporten for 2011 var ledelsens forventning til 2012 formuleret som følger:
”Luftfartsselskaberne står fortsat over for store udfordringer som
følge af den økonomiske krise, stigende omkostninger til brændstof
samt betydelig konkurrence. Det har i de første to måneder af 2012
betydet, at to store luftfartsselskaber – Spanair og Malev – er gået
konkurs. Dette varsler om særdeles vanskelige forhold for selskaberne.
BLL har et stærkt miks af netværkstrafik, lavpristrafik og chartertrafik. BLL er fortsat konkurrencedygtig i forhold til andre danske
lufthavne. Især er udenrigstrafikken inde i en gunstig udvikling, som
forventes at fortsætte i 2012.
BLL forventer derfor en stigning i trafikken på 3 – 5 %.
Der forventes et bedre resultat i 2012 end i 2011.”
Som det fremgår af årsrapporten, er stigningen i trafikken på 0,9
%, mens det økonomiske resultat før skat på DKK 9,9 mio. er DKK 32,2
mio. mindre end i 2011.
Der er tre hovedårsager til dette.
Trods et lavere økonomisk resultat end forventet er det fortsat et
fornuftigt resultat. Med Cimber Sterlings konkurs blev lufthavnen påført et direkte tab i form af ubetalte udeståender på DKK 5,7 mio.
Cimber Sterlings vanskeligheder forud for konkursen og selve konkursen betød, at BLL mistede ca. 300.000 passagerer fra ét selskab. Derudover betød det, at flere ruter ikke blev betjent, heraf som de væ-
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B er etning
sentligste København, London Gatwick, Stockholm og delvist Oslo. Helt
særligt skal det nævnes, at indenrigsruten til København var ubetjent
i 3½ måneder, med heraf følgende tab af passagerer samt indtægter.
Dette indtægtstab, samt arbejdet med og omkostningerne ved at få
disse destinationer betjent igen, har betydet, at de samlede økonomiske virkninger af konkursen beløber sig til DKK 30 – 40 mio. i 2012.
Herudover har ombygningerne i passagerterminalen betydet vanskelige forhold for såvel passagerer som personale, og dette sammenholdt med, at danskernes generelle forbrug er stagnerende, har betydet, at omsætningen i butikker samt food and beverage har været under pres gennem året.
Endelig skal det nævnes, at personaleomkostningerne afspejler flere
ansatte end i 2011, hvilket var en del af planlægningen til at ekspedere de flere passagerer, som var forventet i 2012. Denne stigning blev
ikke i samme niveau som forventet, men da Cimber Sterlings konkurs
kom i starten af maj måned, var det ikke muligt at reducere i sommerens personalestab i samme omfang som faldet af passagerer. Derfor
er personaleomkostningerne relativt set højere, end passagertallet
tilskriver.
Der er således god grund til at holde fokus på omkostningerne i
lufthavnen, samtidig med, at der fortsat skal arbejdes for at tiltrække nye flyselskaber samt understøtte eksisterende flyselskaber med
at fortsætte udvikling af deres trafik i BLL.

A f - og n e d s k r iv n in g e r
De samlede afskrivninger er opgjort til DKK 47,5 mio. mod DKK 47,1
mio. i 2011.

Re n te u d g if te r
Virksomhedens nettorenteudgifter var i 2012 DKK 19,0 mio. mod DKK
26,0 mio. i 2011, svarende til et fald på DKK 7,0 mio. Dette er en følge
af, at den rentebærende gæld i 2011 er nedbragt med DKK 49,7 mio.
Samtidig har der været en positiv forrentning af den investerede kapital.

Eg e n ka p ita l
Billund Lufthavn A/S har ved udgangen af 2012 en egenkapital på DKK
342,8 mio. mod DKK 342,2 i 2011. Soliditetsgraden er 35,6 mod 37,1 i
2011.
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B er etning
Balance
A k t ive r
Billund Lufthavns materielle aktiver udgør pr. 31. december 2012 DKK
830,2 mio., hvilket efter nyinvesteringer og efter afskrivninger er
DKK 31,6 mio. højere end pr. 31. december 2011.
Årets nyinvesteringer omfatter:
Tilgange på anlæg under udførelse

DKK	

1,7 mio.

Leman bygning inkl. frokoststue

DKK	

3,8 mio.

Renovering rullevej Charlie

DKK

2,3 mio.

Highloader

DKK	

1,8 mio.

Møbler og belysning niv. 3

DKK	

1,6 mio.

EMW løsning implementeret

DKK	

1,1 mio.

IT, BHS opgradering

DKK	

1,0 mio.

Haveanlæg KK hangar

DKK	

0,9 mio.

Traktor

DKK	

0,6 mio.

Altea - handlingssystem

DKK	

0,6 mio.

Pengeoptællingssystem

DKK	

0,5 mio.

Ombygning i Sales og Security

DKK	

57,2 mio.

Øvrige

DKK	

5,7 mio.

I alt

DKK	 79,0 mio.

Pa s s ive r
Virksomhedens kort- og langfristede gæld til kreditinstitutioner m.v.
udgør pr. 31. december 2012 DKK 412,1 mio. mod DKK 417,9 pr. 31. december 2011.
Den kortfristede gæld udgør pr. 31. december 2012 DKK 209,0 mio.
mod DKK 169,2 mio. pr. 31. december 2011.
Lufthavnens samlede gældsforpligtelser er pr. 31. december 2012
DKK 621,0 mio. mod DKK 581,4 mio. året før.

Pe n g e st r ø m m e n e
Driftsaktiviteten har genereret et cash flow på DKK 56,8 mio. efter
renter. Der er netto investeret DKK 78,8 mio. i anlægsaktiver. Realkreditgælden er faldet med DKK 5,8 mio. De likvide beholdninger ved
årets udgang andrager DKK 20,3 mio. mod DKK 48,1 mio. året før.

Ef 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 2012.

13

B er etning
Fo rve n tet r e s u l ta tet fo r 2 013
For 2013 forventes et økonomisk resultat, der er bedre end resultatet for 2012. Forventningerne er baseret på en fremgang i passagertallet på ca. 3 %, baseret på de kendte rute- og charterplaner.

Tra f ik ke n i 2 012
Ethvert regnskabsår byder på helt særlige forhold, der vil afspejle
sig i årsresultatet. Og i den henseende er 2012 ingen undtagelse. Der
er i en lufthavn et væld af både små og store historier og begivenheder, men for 2012 er der dog nogle få, der fortjener at blive fremhævet som helt særlige.
Den 3. maj 2012 om morgenen blev Cimber Sterling begæret konkurs,
hvilket betød, at alle planlagte afgange/ankomster efter dette tidspunkt blev aflyst. Flyene blev stående på platformen, passagererne
fik aflyst deres planlagte rejser og personalet i Cimber Sterling stod
over for store udfordringer. En sådan begivenhed har mange og forskelligartede konsekvenser, men allerstørst er disse dog for de ansatte i flyselskabet. Besætninger og kontorpersonale med udgangspunkt
fra BLL måtte se deres job forsvinde fra det ene øjeblik til det næste.
Passagererne stod med billetter, der ikke kunne bruges til rejsen, og
mange måtte enten aflyse eller udsætte deres rejse. I den følgende
periode blev tusindvis af rejsende ombooket til andre fly, således at
de – om end med forsinkelse – kunne gennemføre deres planlagte aktiviteter.
Personalet i BLL skulle på den ene side sørge for at hjælpe passagerer, der ønskede andre rejsemuligheder, mens de samtidig tænkte
over, hvilke konsekvenser konkursen kunne få for BLL.
Mere end et halvt år efter konkursen kan det konstateres, at meget
er normaliseret for passagererne og for BLL. De fleste ruter er blevet
genetableret, passagererne kan komme ud i verden, således som de
har planlagt det, og dagligdagen er tilbage i lufthavnen.
I marts måned etablerede Ryanair sin første danske base med placeringen af to fly i BLL. En naturlig fortsættelse af den udvikling selskabet har gennemgået i løbet af årene, og i 2012 havde selskabet
ca. 700.000 passagerer, der fløj ud / ind fra BLL. Seks nye destinationer betød, at de vestdanske borgere fik nye og spændende rejsemål,
og passagertallet viser, at de tog godt imod de nye muligheder. I årsskiftet 2012 / 2013 tog Ryanair en ny hangar i brug til servicering og
vedligeholdelse af selskabets fly. En spændende nyetablering i lufthavnen, som i løbet af de kommende år måske kan få følgeskab af flere hangarer til andre kunder.
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Så trods en konkurs hos en af lufthavnens største kunder blev 2012
alligevel et år, hvor BLL fik fremgang i passagertallet til 2.734.000.
Endnu en rekord i lufthavnens historie.

U d e n r ig s ru te r
BLL’s aktuelle rutekort:

Reykjavik*

Færøerne

Bergen

Oslo

Stavanger

Stockholm

Edinburgh*
Riga
København
Manchester
London

Amsterdam

Bruxelles
Paris

Düsseldorf

Krakow

Frankfurt
München

Budapest
Milano BGY*

Venedig*

Carcassonne*

Pisa*

Barcelona GRO
Mallorca*

Faro*

Alicante

Zadar*

Rom*
Istanbul

Alghero*
Korfu*

Malaga
Trapani*
*) Sæsonrute

Malta*

Chania*

Tenerife
Gran Canaria
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Der var i 2012 i alt 1.642.732 udenrigsrutepassagerer, svarende til en
fremgang på 3,3 %.
Udenrigsrutepassagererne udgjorde i 2012 60,1 % af det samlede
passagertal. Det er en stigning på 1,4 procentpoint i forhold til 2011.
BLL’s top 10 på udenrigsrutenettet i 2012 var:
1.

Amsterdam

2.

London (tre 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 har gennem 2012 skabt en god og meget benyttet forbindelse mellem BLL og selskabets hub i Charles de Gaulle-lufthavnen i
Paris. I forhold til tidligere år har der været tale om en fordobling af
passagertallet på denne rute.
Atlantic Airways har i 2012 haft en pæn udvikling på sin rute til Færøerne.
Cimber Sterling startede som tidligere nævnt med at lukke en del af
sine aktiviteter fra BLL. I slutningen af 2011 meddelte selskabet, at
ruterne til Dublin og Prag blev nedlagt, og i starten af 2012 blev det
meddelt, at ruterne til London Gatwick og München ville udgå af programmet. Så fra at være et af BLL’s største flyselskaber var status i
foråret 2012, at Cimber Sterling ville have fire ruter fra BLL, nemlig
til København, Stockholm, Oslo og Bergen. Og som tidligere nævnt ophørte al aktivitet i forbindelse med konkursen den 3. maj 2012.
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Icelandair startede i sommeren 2011 ruteflyvning mellem BLL og selskabets hub i Keflavik på Island. I 2012 udvidede selskabet sine flyvninger til op til fire ugentlige afgange frem til udgangen af oktober.
Iceland Express har i 2012 haft en ugentlig afgang i højsæsonen på
ruten mellem BLL og Keflavik.
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 2012 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 løbet af 2012 ændrede Lufthansa sit set-up, idet selskabet indsatte mindre fly end tidligere på ruten. Det har betydet et mindre fald i
passagertallet på ruten, som dog stadig hører til en af vestdanskerne
foretrukne ruter, når der skal skabes forbindelse videre ud i verden.
Norwegian har i 2012 betjent ruten mellem BLL og Oslo med god succes. I efteråret tilføjede selskabet en ny destination fra Billund, idet
Gran Canaria blev tilføjet rutenettet. I forbindelse med sommerfartplanen for 2013 vil yderligere en destination – Alicante – blive føjet
til selskabet aktiviteter i BLL.
Primera Air har i sommerperioden fløjet ruten Billund-Keflavik med
en ugentlig afgang.
Ryanair har i 2012 udvidet sit rutenetværk fra BLL med seks nye destinationer, hvilket bringer det samlede antal ruter op på 20 i 2012. I
forhold til 2011 blev følgende nye destinationer åbnet i 2012: Venedig, Zadar, Carcassonne, Budapest, Krakow og Korfu. For sommerprogrammet 2013 vil der være tale om 21 destinationer, idet selskabet
tilføjer Chania på Kreta til sit program.
SAS åbnede den 3. september åbnede sin første udenrigsrute fra BLL i
mange år. Seks ugentlige flyvninger til Oslo supplerede de eksisterende flyvninger med SUN-AIR og Norwegian, idet SAS flyver midt på dagen. Dermed er der også skabt gode forbindelser til de norske indenrigsruter.
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SUN-AIR, der flyver sine ruteflyvinger i samarbejde med British Airways, har i 2012 udvidet 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 ud af BLL.
Danish Air Transport betjener ruten mellem BLL og Stavanger.
Turkish Arlines startede flyvninger mellem Billund og Istanbul den
9. 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 videreforbindelser til resten af verden. Turkish Airlines er pt. verden sjettestørste selskab og
har mere end 200 destinationer i sit netværk. Med denne rute tilføjede BLL endnu en væsentlig hub-lufthavn til rutekortet.

I n d e n r ig s ru te n
Indenrigspassagertallet var i 2012 84.544 mod 139.768 i 2011, svarende til et fald på 39,5 %.
Cimber Sterling betjente ruten frem til konkursen i maj måned. Herefter var indenrigsruten ubetjent frem til den 13. august, hvor SAS
begyndte med 30 ugentlige operationer. SAS kom tilbage til BLL med
denne rute, og det lykkedes på ganske kort tid at få en stor del af
passagererne tilbage i flyforbindelsen til/ fra København. Det er forventningen, at ruten igen vil komme på niveau med tidligere og således have 130.000 – 150.000 passagerer om året.
Indenrigstrafikken udgjorde i 2011 3,1 % af det samlede passagertal. Denne andel er faldet fra 5,2 % i 2011. Faldet skyldes som nævnt
ovenfor, at ruten var ubetjent i 3½ måneder.

C h a r te r
Chartertrafikken har igen i 2012 haft fremgang. Der var i alt 990.956
passagerer, svarende til en fremgang på 2,7 %.
Charterpassagererne udgjorde i 2012 36,2 % af BLL’s samlede passagertal. Det er lidt større 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 2012 var:
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1.

Antalya

2.

Gran Canaria

3.

Palma de Mallorca

4.

Chania

5.

Tenerife

6.

Rhodos

7.

Hurghada

8.

Sharm el Sheikh

9.

Bodrum

10. Fuerteventura
I 2012 blev der for alvor sat fokus på oversøiske destinationer fra
Billund. Flere af dem med direkte fly, hvilket er blevet godt modtaget
af vestdanskerne. Phuket i Thailand, Dansk Vestindien i USA, Kap Verde-øerne, Den Dominikanske Republik og Mexico er nogle af disse. I
2013 forventes det, at flere rejsebureauer vil tilbyde direkte, oversøiske destinationer.

U d v ik l in g e n i fly t ra f ik 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”.
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C a r g o C e n te r B il l u n d – C C B
Cargo Center Billund har i 2012 håndteret 61.666 tons luftfragtgods
mod 63.326 tons i 2011. Vanskelige konjunkturforhold og uro i verdensøkonomien har også 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 konsolidere 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 L L e r ko n ku rr e n c e d yg t ig o g o m ko st n in g s b evidst
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 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.

Ø g et fo ku s p å c h e c k- in v ia we b o g a u tom a te r
Flere og flere flyselskaber satser på automatisering af check-in funktionen. BLL’s handlingselskab har installeret i alt 14 check-in automa-
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ter. 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.
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 baggage tag hjemmefra, og således både have boardingkort og
baggage 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 kan muligheden kun tilbydes charterpassagererne, hvilket skyldes tekniske udfordringer. Men på sigt er der ingen tvivl om,
at også denne mulighed vil vinde indpas i mange forskellige sammenhænge.
Idéen er, at passagererne forbereder alle de praktiske forhold i forbindelse med rejsen inden ankomsten til lufthavnen, hvor der så vil
være særlige pulte, hvor baggagen kan afleveres – såkaldte Express
drop pulte. Små 20 % af charterpassagererne har siden lanceringen i
begyndelsen af september benyttet sig af muligheden, og i lufthavnen
følges udviklingen nøje. Med indførelsen af denne nye form for teknologi oplever passagererne bedre service i form af selvbetjening, og
på sigt vil det betyde bedre udnyttelse af lufthavnens personaleressourcer.

Se c u r it y ko n t 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 har været 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 har personalet i security-
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området arbejdet med optimeringer af de nye faciliteter til gavn for
passagerernes oplevelse af flow, service og sikkerhed.
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.

A irl in e O p e ra to r s’ C o m m it te e ( AO C )
Der er i 2011 etableret en AOC i BLL med deltagelse af flyselskaber,
leverandører, lufthavnen og andre interessenter. AOC er et forum,
hvor medlemmerne kan sætte ønskede emner på dagsordenen, f.eks. i
forbindelse med lufthavnens håndtering af flyafgange og -ankomster.
Komiteen har endvidere til formål at udbygge den gode dialog parterne imellem.

Risici
BLL gennemgår mindst én gang om året de risici, der kan afdækkes via
forsikring.

U d d ra g a f B il l u n d Lu f t h av n s ove r or d n e d e fo r sikr in g s p ol it ik :
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 u ly k ke r e l l e r te rr o rh a n d l i n g 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
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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 ra t io n e l l e r is i c i
BLL har et helt moderne, fuldt 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.
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.
Vinteren 2011/2012 var ganske gennemsnitlig med en hård start i
november 2011 men en tidlig afslutning i februar 2012. For at sikre
så optimal en afvikling af flytrafikken som muligt trods dårlige vejrforhold blev der i 2010 investeret i yderligere en deicing-vogn, således at det samlede, moderne beredskab nu er tre vogne. Denne opgradering af udstyret betød, at der kunne foretages de nødvendige foranstaltninger for flyene, således at der kun i mindre grad – og i helt
specielle situationer – opstod større forsinkelser i trafikafviklingen
som følge af vejrsituationen i Billund Lufthavn.
I 2013 forestår 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.

Ko n j u n k tu r- o g m a rke d s r is ic 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 og i 2012, for så vidt angår passagertallet men ikke for luftfragten.
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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 n te - o g va l u ta r is ic i
Det er virksomhedens vurdering, at den øjeblikkelige sammensætning
af gælden er relativt forsigtig, når henses til anlægsaktivernes levetid, 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 i si ko
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 n e r e l l e s it u a tio n fo r ko n ku rr e n c ev il kår ene
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.
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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 2012 var 724 mod
698 i 2011, svarende til en stigning på 3,7 %, hvilket svarer til forventningerne til stigningen i passagertallet fra 2011 til 2012. Som
nævnt ovenfor blev den realiserede stigning på 0,9 %.
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.

Pa rke r in g
Antallet af parkeringspladser blev i 2010 udvidet på P6, hvilket har
betydet, at der i hele sæsonen har været tilstrækkeligt med pladser. I
alt er der i højsæsonen ca. 11.000 p-pladser.

Til g æ n g e l ig h e d
Motortrafikvejen 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 en del af motorvejsstrækningen fra Riis til
Herning, der skete i 2009, betydet bedre adgang for passagerer, der
kommer fra Herning-området.
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 trafikforliget fra 2011 i Folketinget er der afsat anlægsmidler
til etablering af en afkørsel fra motorvej E 45 mellem Vejle S og Skærup rasteplads. Gennemførelse af dette anlæg vil betyde, at den gennemkørende trafik vil blive ledt uden om Vejle by, hvilket vil have 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 Århus, Skanderborg og Horsens. Fra 1. april 2013 vil Midttrafik overtage betjeningen af denne strækning, hvilket vil betyde 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
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for serviceringen af de mange udlændinge, der ankommer til Billund
for at holde nogle feriedage i Vestdanmark.
Endelig skal det igen bemærkes, at der i starten af 2011 blev nedsat
en Hærvejskomité, der skal arbejde for at belyse de positive konsekvenser for det jyske motorvejsnet, såfremt der anlægges en parallel
motorvej til E 45 langs den jyske højderyg. Billund Lufthavns ledelse
er aktivt engageret i dette arbejde.

Re d e g ø r e l s e fo r s a m f u n d s a n s va r
Dele af BLL’s arbejde med samfundsansvar fremgår forskellige steder
i ovenstående afsnit.
I dette afsnit gives en mere sammenhængende redegørelse.

A r b e j d s m il j ø o g fo r e byg g e l s e a f u ly k ke r
BLL har fokus på et arbejdsmiljø, der i positiv retning påvirker medarbejderens helbred, energi og livskvalitet. I samarbejde med Previa Sundhed tilbyder lufthavnen sundhedsklinik og træningscenter til
medarbejdernes frie afbenyttelse.
Sikkerhedsarbejdet i BLL er baseret på følgende strategier og værktøjer:
I BLL er der altid fokus på sikkerhed også i forhold til andre interesser. Sikkerheden skal være i overensstemmelse med relevant lovgivning
og BLL’s politikker. Vi imødegår fysiske og psykiske belastninger i jobbet og skaber trivsel.
Vi udvikler og vedligeholder en høj bevidsthed om sikkerhed på arbejdspladsen og forebygger dermed arbejdsulykker.
Ulykkesanalyse, arbejdsmiljøcheck og arbejdspladsvurderinger (APV)
indgår i en sammenhængende struktur, som udgør vort arbejdsmiljøsystem.
Sundhedsklinikken og træningscenteret gennemfører aktiviteter, som
bidrager til øget sikkerhed, sundhed og trivsel.
I begyndelsen af 2011 blev der iværksat 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. Projektet
forventes at løbe i tre år med sluttidspunkt primo 2014.

26

B er etning
Mil j ø
BLL fik i 2011 en revurderet miljøgodkendelse samt godkendelse af
ansøgte udvidelser og ændringer. I 2012 har lufthavnen fortsat arbejdet 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 2012 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.
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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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. De øvrige
lufthavnes aktiviteter omfatter blandt andet begrænsning af flystøj,
LED banelys, de-icing og glidende indflyvning.
 Fælles for projektdeltagerne sker en løbende opsamling af resultater, ligesom det videre forløb fastsættes. Der er tale om et 3-årigt
projektforløb, der afsluttes i 2013.
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Re g n s ka b s g ru n d l a g
Årsrapporten for 2012 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 2012 er aflagt i DKK 1.000.

G e n e r e l t o m in d r e g n in g o g m å l in g
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.

Re g n s ka b s m æ s s ig a f d æ k n i n 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.
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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.

Se g m e n to p lys n in g e r
Omsætningen oplyses på forretningssegmenter og er baseret på selskabets afkast og risici samt den interne økonomirapportering.

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.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes
i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær
drift og skat af ekstraordinære poster.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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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 - 80 år

Startbaner, platforme, rulleveje m.v.

15 - 80 år

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr
og lysanlæg

10 - 15 år

Rullende materiel og inventar

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,
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.
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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.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabs- og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Der
indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser,
der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-
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tidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Udskudt skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden
for samme juridiske skatteenhed.
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.
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”.
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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

=

		
Afkastningsgrad

=

		

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning
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

34

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

2
3

4

2012
DKK 1.000
Trafikindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

169.221
321.955
6.985
55.546

174.202
327.627
7.150
51.055

Nettoomsætning

553.707

560.034

Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

190.795
286.479

169.948
274.768

Resultat før afskrivninger og finansielle poster

76.433

115.318

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

47.465

47.143

28.968

68.175

3.764
22.799

1.102
27.115

Årets resultat før skat

9.933

42.162

Skat af årets resultat

2.434

10.737

Årets resultat

7.499

31.425

(91.044)
(6.919)
7.499

(95.543)
(26.926)
31.425

(90.464)

(91.044)

Resultat før finansielle poster
5
6

7

2011
DKK 1.000

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

Resultatdisponering
Overført underskud primo
Dagsværdireguleringer
Årets resultat
Overført underskud ultimo
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A k t ive r

Note

2012
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

4

8

9

10

2011
DKK 1.000

524.126
158.260

500.012
161.022

53.389
70.074
24.340

55.645
33.985
47.921

Materielle anlægsaktiver

830.189

798.585

Anlægsaktiver

830.189

798.585

14.002

9.325

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

46.537
6.040
13.490
5.260

48.497
6.169
9.372
3.548

Tilgodehavender

71.327

67.586

Likvide beholdninger

48.299

48.120

Omsætningsaktiver

133.628

125.031

Aktiver i alt

963.817

923.616

Varebeholdninger
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Pa s s iver

Note

11

12

13
11,14

2012
DKK 1.000

2011
DKK 1.000

Selskabskapital
Overkurs ved emission
Vedtægtsmæssige reserver
Overført underskud

100.000
287.672
45.575
(90.464)

100.000
287.672
45.575
(91.044)

Egenkapital

342.783

342.203

Gæld til realkreditinstitutter

412.064

412.187

412.064

412.187

0
27.996
22.667
61.961
90.970
5.376

5.714
0
26.829
49.001
81.744
5.938

Kortfristede gældsforpligtelser

208.970

169.226

Gældsforpligtelser

621.034

581.413

Passiver i alt

963.817

923.616

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

15

Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser

16

Nærtstående parter og ejerforhold
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1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r

Note

17

18

2012
DKK 1.000
Årets resultat
Reguleringer

7.499
68.618

31.425
82.715

Pengestrømme fra drift før ændringer i driftskapital

76.117

114.140

(308)

(978)

75.809

113.162

Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

3.764
22.799

1.102
27.115

Pengestrømme fra driftsaktivitet

56.774

87.149

(79.148)
394

(61.113)
1.112

(78.754)

(60.001)

Tilbagebetaling til realkreditinstitutter
Tilbagebetaling til pengeinstitutter

(5.837)
0

0
(49.670)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

(5.837)

(49.670)

(27.817)

(22.522)

48.120

70.642

20.303

48.120

Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Cash flow for perioden
19

2011
DKK 1.000

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

Specificeres således:
Værdipapirer

40.976

37.488

Kassebeholdning

101

137

Bankindestående

7.222

10.218

(27.996)

277

20.303

48.120

Kassekredit
I alt 31. december 2012
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2012
DKK 1.000
1

Trafikindtægter
Rutetrafik
Chartertrafik
Fragt
Øvrige

2

2011
DKK 1.000

101.752
61.994
2.467
3.008

108.604
60.432
2.304
2.862

169.221

174.202

78.067
52.217
60.511

77.938
49.406
42.604

190.795

169.948

265

279

564

426

829

705

251.883
19.764
4.533
12.357

242.895
18.271
4.269
10.560

288.537

275.995

(2.058)

(1.227)

286.479

274.768

Eksterne omkostninger
Vareforbrug og hjælpematerialer
Drift og vedligeholdelse
Øvrige omkostninger

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

3

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

Aktiveret som anlægsaktiver
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3

2012
DKK 1.000

2011
DKK 1.000

2.094
900

1.812
900

2.994

2.712

724

698

Rullende
materiel
og inventar
DKK 1.000

Materielle
anlægsaktiver under
udførelse
DKK 1.000

I alt
DKK 1.000

Personaleomkostninger (fortsat)
heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere
4

Materielle anlægaktiver
Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle
anlægsaktiver specificeres således:
Tekn. anlæg
handl. materiel
tekn. udstyr
og lysanlæg
DKK 1.000

Grunde og
bygninger
DKK 1.000

Startbaner,
platforme og
rulleveje m.v.
DKK 1.000

Kostpris 1. januar
Korrektion primo
Periodens tilgang
Periodens afgang
Overførsler

728.621
0
27.434
0
6.798

305.519
0
4.741
0
1.536

232.871
(242)
5.992
483
3.643

203.948
(890)
40.854
5.106
12.863

47.921
1.132
127
0
(24.840)

1.518.880
0
79.148
5.589
0

Anskaffelsespris
31. december

762.853

311.796

241.781

251.669

24.340

1.592.439

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

155.584
10.118

131.727
9.039

165.862
11.649

166.049
16.575

0
0

619.222
47.381

0

0

483

4.943

0

5.426

31. december

165.702

140.766

177.028

177.681

0

661.177

Regnskabsmæssig værdi
31. december

524.126

158.260

53.389

70.074

24.340

830.189

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

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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2012
DKK 1.000
4

2011
DKK 1.000

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

47.381
84

47.051
92

47.465

47.143

12
181
3.571

347
239
516

3.764

1.102

21.868
931

26.041
1.074

22.799

27.115

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:
Renter vedrørende realkredit
Øvrige finansielle udgifter
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7

Årets regulering udskudt skat

DKK 1.000

DKK 1.000

(11)

0

2.445

10.737

2.434

10.737

Varebeholdninger
Beholdning af hjælpematerialer
Handelsvarer til videresalg

9

2011

Skat af årets resultat
Regulering udskudt skat tidligere år

8

2012

2.107

2.079

11.895

7.246

14.002

9.325

1.425
(30.025)
34.640

25
(24.207)
30.351

6.040

6169

6.169
2.305
(2.434)
6.040

7.931
8.975
(10.737)
6.169

Udskudt skatteaktiv
Omsætningsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Underskud til fremførsel

Udskudt skat
Udskudt skat primo
Årets regulering egenkapitalpostering
Årets regulering resultatopgørelsen
Udskudt skatteaktiv ultimo

10

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bankindeståender
Værdipapirer

101

137

7.222

10.495

40.976

37488

48.299

48.120
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11

Egenkapital

Selskabs-

Overkurs

Vedtægts-

Overført

kapital
DKK 1.000

ved emission
DKK 1.000

mæssige reserver
DKK 1.000

underskud
DKK 1.000

Egenkapital, 1. januar
Reg. skat af dagsværdi primo
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo
Overført
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi ultimo
Reg. skat af dagsværdi

100.000

287.672

45.575

Periodens resultat
Egenkapital, 31. december

100.000

287.672

45.575

I alt
DKK 1.000

(91.044)
(20.436)

342.203
(20.436)

81.744

81.744
0

(90.969)
22.742

(90.969)
22.742

7.499

7.499

(90.464)

342.783

Aktiekapitalen er kr. 100.000.000,- fordelt i aktier á kr. 100,- og multipla heraf.
Selskabskapitalen er nominelt opdelt således:
A-aktier kr.

34.300.000

B-aktier kr.

25.900.000

C-aktier kr.

15.000.000

D-aktier kr.

10.700.000

E-aktier kr.

6.900.000

F-aktier kr.

6.100.000

G-akter kr.

1.000.000

H-aktier kr.

100.000
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12

2012

2011

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

0

0

248.418

253.117

248.418

253.117

Gæld til Realkreditinstitutter på DKK 412 mio. er optaget som stående lån indtil 31/12 2012
og forventes afviklet som annuitetslån til udgangen af 2022. De ovenfor anførte tal er
udtryk for den aktuelle afviklingsprofil på lånene, der er optaget på balancedagen.
Gæld til Realkreditinstitutter på i alt DKK 412 mio. er tinglyst i grunde og
bygninger, der indgår i balancen med DKK 525 mio.

13

2012

2011

DKK 1.000

DKK 1.000

Anden gæld
Anden gæld specificeres således:

14

Feriepengeforpligtelse

39.599

35.813

Diverse gæld

22.362

13.188

61.961

49.001

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 til år 2023.

44

N ote r ti l å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S
15

Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser
Der er indgået leasingforpligtelser for et samlet beløb på DKK 3,7 mio.

Sikkerhedsstillelser
Som sikkerhed for selskabets bankforbindelser er der pant i værdipapirdepotet, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2012 udgør DKK 41 mio.
16

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 2012
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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2012
DKK 1.000
17

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

18

2.434

10.737

47.149
(3.764)
22.799

45.965
(1.102)
27.115

68.618

82.715

(9.225)
(4.677)
(3.868)

(35.901)
(647)
(8.875)

17.462

44.445

(308)

(978)

137
10.218
277
37.488

68
11.323
59.248
3

48.120

70.642

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

19

2011
DKK 1.000

Likvider 1. januar
Kassebeholdning
Bankindeståender
Kassekredit
Værdipapirer
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