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På te g n in g e r
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2008 for Billund Lufthavn A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede
præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Billund, den 9. marts 2009
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D e n u a f h æ n g i g e r ev i s o r s p å t e g n i n g
Til a k t i o n æ r e r n e i B i l l u n d Lu f t h av n A / S
Vi har revideret årsrapporten for Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske årsregnskabslov.

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

Rev i s o r s a n s va r o g d e n u d fø r t e r ev i s i o n
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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D e n u a f h æ n g i g e r ev i s o r s p å t e g n i n g
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov.

Vejle, den 9. marts 2009
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Nørgaard Sørensen

Karsten Andersen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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L e d e l s e s b e r et n i n g
Selskabsoplysning e r
Selska b
Billund Lufthavn A/S
Passagerterminalen 10
Postboks 10
7190 Billund
Hjemstedskommune: Billund

B e sty r e l s e
Skibsreder Bjarne Hansen, formand

Borgmester Per Bødker Andersen

Adm. dir. Clas Nylandsted Andersen, næstformand

Borgmester Jan Trøjborg

Borgmester Leif Skov

Borgmester Uffe Steiner Jensen

Viceborgmester Kristian Thulesen Dahl

Byrådsmedlem Preben Jensen

Medarbejderrepræsentant Grete Schmidt

Medarbejderrepræsentant Lars Thomsen

Medarbejderrepræsentant Claus Nymann

Medarbejderrepræsentant Johnny Hauge

Direktion
Administrerende direktør Jørgen Krab Jørgensen

Ad voka t
Advokat Peter Tærø Nielsen
Hulgaard Advokater,
Birkemose Allé 31, 1
6000 Kolding

Revision
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Enghavevej 20
7100 Vejle

Bank
Danske Bank A/S
Havneparken 3
7100 Vejle
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Se lskab s o p lys n i n g e r - for tsat
I vedtægterne for Billund Lufthavn A/S er fastsat, at formålet med virksomheden er:
at eje og drive lufthavn samt drive anden virksomhed, der naturligt knytter sig til lufthavnsdriften.
Den samlede forretning består af
Lufthavnsdriften, hvor de væsentligste indtægter er passagerafgifter og en særlig securityafgift, der opkræves for hver afrejsende passager, samt startafgifter, der opkræves i forhold til den vægt, et startende
fly maksimalt må veje. De væsentligste udgifter er udgifter til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget,
herunder passagerterminal (inkl. bagagesorteringsanlæg), startbane, taxiveje og forplads samt en række forskellige servicebygninger, materiel m.v. Hertil kommer udgifter til security, marshaltjeneste og en lang række services, såsom brand- og redningstjeneste, snerydning, miljøovervågning, rengøring, vejrtjeneste og briefing af flybesætninger.
Handling, der består af check-in af passagerer og bagage, lastning og losning af fly, rengøring af fly, samt en
række tilhørende services, såsom efterlysning og eftersendelse af bortkommet bagage.
Flyselskaberne betaler særskilt for handlingydelserne.
Café og Restaurant, der på almindelige markedsvilkår står for drift af lufthavnens serveringssteder i form
af barer, caféer og lounges samt lufthavnens møde- og konferencecenter (Meetings). Herudover står funktionen for driften af lufthavnens personalekantine. Den café/kantine, der servicerer personalet i lufthavnens
Cargo Center og håndværkere, der har deres arbejdsplads i og ved den tidligere passagerterminal, drives af
Eurest efter indhentning af tilbud fra et antal leverandører.
Shopping, der står for driften af lufthavnens taxfree-butikker og gavebutikker.
Cargo Center Billund (CCB), der er den fysiske ramme for håndtering af lufthavnens betydelige godsmængder. CCB er samtidig handlingselskab, der både udfører fysisk håndtering af godset og udfører papirarbejdet
for væsentlige dele. Udover CCB er Spirit Aircargo handlingselskab for luftfragt i Billund.
Parkeringen i Billund Lufthavn forestås af EuroPark A/S. Selskabet, der i lufthavnen drives under navnet
LufthavnsParkering, fik overdraget opgaven efter gennemførelsen af et EU-udbud. Kontrakten indebærer, at
LufthavnsParkering har opført og finansieret anlægget. Selskabet skal stå for driften i 30 år, hvorefter det
overdrages vederlagsfrit til Billund Lufthavn A/S. Den økonomiske aftale indebærer, at nettoindtægterne fra
parkering deles mellem LufthavnsParkering og Billund Lufthavn i et aftalt forhold.
De regnskabsmæssige resultater for de enkelte segmenter vil af konkurrencemæssige grunde ikke blive offentliggjort.
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Bestyrelsen har vedtaget følgende mission og vision for Billund Lufthavn:

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

Vision
Verden direkte

Markedsposition
• Vi vil være vestdanskernes og charterarrangørernes foretrukne lufthavn
• Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner for flyselskaberne
• Vi vil have direkte forbindelser til de vigtigste forretningsknudepunkter i Europa
• Vi ønsker daglig forbindelse til alle større lufthavne i verden og regio nale lufthavne i Europa med maks. ét
flyskift
• Vi ønsker ruteforbindelse til udvalgte oversøiske lufthavne
• Vi værner om vores navn og omdømme og er kendt for troværdighed og fleksibilitet

Effe kt ive o g d y n a m i s ke forretn i ngsp r o c e sse r
• Billund Airport er blandt de mest effektive lufthavne i Europa målt på økonomi, tekniske standarder, services og processer
• Vi er fokuserede på at skabe værdi for vore kunder
• Lufthavnen varetager kun funktioner, som ikke med fordel kan varetages af eksterne samarbejdspartnere
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Mission og vision - fortsat
En sund økonomi
• Vi har overblik over, hvad vores aktiviteter koster, og hvordan de bidra ger til indtjeningen
• Lufthavnens økonomi skal muliggøre investeringer i den løbende udvik ling af lufthavnen
• Vi vurderer løbende ændringer i markedet og tilpasser virksomhedens drift
Engagerede medarbejdere
• Medarbejdere i Billund Airport har forståelse for, hvordan deres hand linger påvirker helheden og lufthavnens økonomiske resultat
• Vi udvikler medarbejderne og giver dem mulighed for at yde deres bed ste
• Vi har velfungerende og engagerende ledelsesprocesser og -principper
• Vi er kendetegnede ved, at vi gør det, vi aftaler
• Medarbejdere deler viden, er nytænkende og skaber løbende forbedrin ger
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Re sum é a f Å r s ra p p o r t en fo r 2008
Highlights
Passagertallet i BLL steg med 12,7 % til det højeste nogensinde, i alt 2.546.856 imod 2.262.125 i 2007.
Omsætningen steg med 11,6 % til i alt DKK 498,5 mio. imod DKK 446,5 mio. i 2007.
Resultatet er et underskud på DKK 6,0 mio. mod et overskud på DKK 0,3 mio. i 2007.
Der er netto investeret DKK 37,8 mio. imod DKK 11,6 mio. i 2007.
Der er gennemført en omfattende banerenovering og samtidig etableret en ny taxiway Mike.
Banerenoveringen blev gennemført i et enestående logistisk og teknisk samarbejde med NCC Roads i en så
koncentreret arbejdsproces, at BLL kunne nøjes med at lukke banen to nætter i tidsrummet kl. 23.00 til kl.
06.00.
Der er indført nyt check-in system (CUTE) og anskaffet 12 nye check-in automater (CUSS).
På det internationale analysebureau Skytrax’ årlige liste over verdens bedste lufthavne har Billund Lufthavn
opnået en placering som den næstbedste i verden blandt lufthavne med færre end 10 mio. årlige passagerer.
Bedste blev Adelaide i Australien.
BLL’s største kunde, Sterling Airlines, gik konkurs den 29. oktober 2008. Dette betød et direkte tab for BLL på
DKK 8,0 mio. og et efterfølgende tab på grund af nedgang i trafikken i tiden efter konkursen. Dette tab kan
ikke opgøres præcist, men kan skønsmæssigt for november og december måneder opgøres til et beløb i størrelsesordenen DKK 1-2 mio.
Luftfartsindustrien blev i slutningen af 2008 ramt af virkningerne af den internationale finanskrise og den
begyndende internationale og danske recession.
Forventningerne til 2009
Luftfartsselskaberne står aktuelt over for store udfordringer, hvilket forventes at ville påvirke trafikken
globalt og derfor også i BLL.
Der kan derfor forventes et udfordrende 2009.
BLL forventer en mindre nedgang i trafikken i forhold til 2008.
Der forventes et bedre resultat i 2009 end i 2008.
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H ove d - o g n ø g leta l
Set over en 5-årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal:

Hovedtal i DKK 1.000

2008

2007

.

2006

.

2005

.

2004

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

498.494

446.537

378.327

377.582

348.074

Resultatet før finansielle poster

24.430

28.469

5.408

25.135

16.825

Årets resultat

(6.019)

253

(24.817)

(4.752)

(16.768)

Balancesum

906.915

927.355

947.386

1.002.540

1.035.946

Egenkapital

279.494

309.445

314.835

340.520

352.460

(1.615)

8.235

(14.183)

16.668

(4.341)

525.306

551.981

577.091

605.848

638.096

Nettoinvestering i anlægsaktiver

37.812

11.576

8.224

13.600

(3.364)

Af- og nedskrivninger på materielle
anlægsaktiver

52.024

51.166

54.928

55.923

56.378

Gennemsnitligt antal
fuldtidsbeskæftigede medarbejdere

725

659

640

626

600

2.547

2.262

1.882

1.980

1.850

56

59

56

52

48

Overskudsgrad

4,9

6,4

1,4

6,7

4,8

Afkastningsgrad (p.a.)

2,7

3,1

0,6

2,5

1,6

Soliditetsgrad

30,8

34,7

33,2

34,0

34,0

Forrentning af egenkapitalen (p.a.)

(2,0)

0,1

(7,6)

(1,4)

(4,6)

Nettoomsætning

Forskydning i likvider
Gæld til realkredit- og pengeinstitutter

Passagerer (i tusind)
Fragt (i tusind tons)

.

DKK 1.000 DKK 1.000

Nøgletal i %
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B e r et n i n g

Re su lta tet
Årsrapporten for 2008 viser et underskud på DKK 6,0 mio. efter afskrivninger på DKK 52,0 mio. og efter nettorenteudgifter på DKK 30,4
mio.
Nettoomsætningen i 2008 blev DKK 498,5 mio. mod DKK 446,5 mio. i
2007.
De eksterne udgifter var i 2008 DKK 163,0 mio. mod DKK 128,4 mio. i
2007. En stigning på DKK 34,6 mio.
Lufthavnens personaleudgifter var i 2008 DKK 259,0 mio. mod DKK
238,5 mio. i 2007. En stigning på DKK 20,5 mio.
Pengestrømsopgørelsen (årets resultat tillagt reguleringer) viser,
at lufthavnen i 2008 har været i stand til at generere et cashflow på
DKK 93,3 mio. fra driften før finansielle poster. Det tilsvarende beløb
i 2007 var DKK 73,1 mio.
Et cashflow på DKK 93,3 mio. betyder, at virksomheden igen i 2008
har været i stand til at servicere sine gældsforpligtelser uden at
trække på kassekreditten eller andre lån. Når pengestrømme fra investerings- og finansieringsaktivitet medregnes, har der i 2008 været
et likviditetstræk på DKK 1,6 mio., mens der i 2007 var et bidrag til likviditeten på DKK 8,2 mio.
I årsrapporten for 2007 var ledelsens forventning til 2008 formuleret som følger:
”For 2008 forventes et resultat af den ordinære drift, der er bedre end resultatet for 2007. Men lufthavnen kan have vanskeligt ved at
forudse, hvilken virkning på trafikken en mulig kommende opbremsning i den danske økonomi vil have for rejseaktiviteterne og dermed
også for Billund Lufthavn.
Den store udfordring bliver at tilpasse omkostninger i nedadgående
retning, når og hvis der bliver en langsommere stigningstakt i trafikudviklingen.”
På trods af forudsigelserne er resultatet for 2008 DKK 5,7 mio. ringere end resultatet i 2007.
Årsagen til det ringere resultat er Sterling Airlines’ konkurs den 29.
oktober 2008. Ved konkursen havde Billund Lufthavn A/S et tilgodehavende hos Sterling Airlines på DKK 8,4 mio. kr. Efter fradrag af bankgaranti er der et tilgodehavende på DKK 8,0 mio. Dette beløb er i årsrapporten bogført som tab. Der er også et indirekte tab i forbindelse
med Sterling Airlines’ konkurs, idet flyselskabets ophør har betydet
en umiddelbar tilbagegang i antallet af betjente ruter og dermed passagerer i november og december måneder. Dette afledte tab kan være
svært at opgøre, men det udgør i de to sidste måneder af 2008 skønsmæssigt DKK 1-2 mio.
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B e r et n i n g
Når der ses bort fra tabet på DKK 8 mio. på en stor debitor, er resultatet tilfredsstillende.
Det økonomiske resultat er ikke tilfredsstillende, når henses til ønsket om en fornuftig forrentning af egenkapitalen.
Der er forsat behov for fastholdelse af fokus på omkostningseffektivitet. Resultatet bekræfter og ikke mindst virkningen af Sterling
Airlines’ ophør understreger, at der fortsat skal arbejdes målbevidst
på at tiltrække nye operatører og bistå eksisterende operatører med
udvikling af trafikken i Billund.

Af- og nedskrivning e r
De samlede afskrivninger er opgjort til DKK 52,0 mio. mod DKK 51,2
mio. i 2007.

Re nteudgifter
Virksomhedens nettorenteudgifter var i 2008 DKK 30,4 mio. mod DKK
28,2 mio. i 2007.
Stigningen er sammensat af modsatrettede forhold:
1. Den samlede låneportefølje er nedbragt.
2. En terminsforretning, som løb hen over årsskiftet 2006/2007, har
medført en éngangsrenteindtægt i 2007 på DKK 0,8 mio.
3. Uroen på valuta- og finansmarkeder i slutningen af 2008 har betydet, at virksomheden har været mere forsigtig med sin låneporteføljepleje end tidligere. Resultatet er lavere nettogevinster i
2008 i forhold til 2007.

Eg enka pital
Billund Lufthavn A/S har ved udgangen af 2008 en egenkapital på DKK
279,5 mio. mod DKK 309,4 i 2007, svarende til en soliditetsgrad på
30,8. Reduktionen skyldes i det væsentligste regulering til dagsværdi
af sikringsinstrumentet (se note 11, side 41).

Balance
Aktive r
Billund Lufthavns materielle aktiver udgør pr. 31. december 2008 DKK
834,0 mio., hvilket efter nyinvesteringer og efter afskrivninger er
13,1 mio. mindre end pr. 31. december 2007.
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B e r et n i n g
Årets nyinvesteringer omfatter:
Renovering af startbanen

DKK

17,0 mio.

Etablering af ny rullevej, Mike

DKK

6,2 mio.

Læssemaskiner

DKK

2,3 mio.

Øvrigt materiel

DKK

1,9 mio.

Check-in system

DKK

7,8 mio.

Check-in automater

DKK

1,9 mio.

Øvrigt edb-software og inventar

DKK

1,1 mio.

I alt

DKK

38,2 mio.

Pa ssive r
Virksomhedens langfristede gæld til kreditinstitutioner m.v. udgør
pr. 31. december 2008 DKK 497,8 mio. mod DKK 525,0 pr. 31. december
2007. Nedgangen skyldes gennemførte afdrag på den langfristede
gæld i årets løb.
Den kortfristede gæld udgør pr. 31. december 2008 DKK 129,6 mio.
mod DKK 92,9 mio. pr. 31. december 2007. Det bemærkes, at afdækningsforretninger vedrørende gæld på statustidspunktet er forøget
med ca. DKK 23,9 mio. Endvidere bemærkes det, at feriepengeforpligtelsen er forøget med ca. DKK 8,4 mio.
Lufthavnens samlede gældsforpligtigelser er pr. 31. december 2008
DKK 627,4 mio. mod DKK 617,9 året før.

Pe n g e st r ø m m e n e
Driftsaktiviteten har genereret et cashflow på DKK 62,9 mio. efter
renter. Det fremgår endvidere, at der er investeret DKK 38,2 mio. i anlægsaktiver og solgt aktiver for DKK 0,4 mio. Bankgælden er reduceret med DKK 26,7 mio. De likvide beholdninger ved årets udgang andrager DKK 17,3 mio. mod DKK 18,9 mio. året før.

E f t e r fø l g e n d e b e g i ve n h e d e r
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, som påvirker årsrapporten for 2008.
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Trafikke n i 2008
Udenrigsruter
BLL’s aktuelle rutekort:

Reykjavik*

Færøerne

Bergen

Oslo

Stavanger

Helsinki
Stockholm

Edinburgh
Riga
Dublin

København
Bornholm*

Manchester

Birmingham
London

Amsterdam

Bruxelles
Paris

Düsseldorf
Frankfurt
München

Milano BGY
Nice

Pisa*

Barcelona GRO
Rom

*) Sæson rute

Alicante
Malaga

Der var i 2008 i alt ca. 1.428.000 udenrigsrutepassagerer, svarende til
en fremgang på 29,2 %.
Udenrigsrutepassagererne udgjorde i 2008 56,1 % af det samlede
passagertal. Den tilsvarende andel var i 2007 49,3 %.
Billunds top 10 på udenrigsrutenettet i 2008 var:
1.

Amsterdam

2.

London

3.

Oslo

4.

Frankfurt

5.

Alicante

6.

Paris
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7.

Milano/Bergamo

8.

München

9.

Barcelona/Girona

10. Dublin
Amsterdam er Billunds største destination med godt 240.000 passagerer.
Der har været stor vækst på London og Frankfurt.
Nye på listen er Alicante, Barcelona/Girona og Milano/Bergamo.
En summarisk gennemgang af udviklingen i 2008 for de flyselskaber,
der flyver på udenrigsruterne fra Billund (nævnt i alfabetisk rækkefølge):
airBaltic åbnede den 1. maj en ny rute mellem Billund og Riga med to
ugentlige afgange. Med virkning fra 1. november 2008 betjener airBaltic ruten med tre ugentlige afgange.
Cimber Air har øget antallet af flyvninger til München og Bergen og
åbnet en ny rute mellem Billund og Stavanger med fire ugentlige afgange. Med virkning fra november har selskabet betjent London Gatwick med daglige flyvninger. Selskabet har fra april måned indstillet
sin rute mellem Billund og Berlin.
Iceland Express øgede i 2008 kapaciteten på ruten mellem Billund
og Reykjavik/Keflavik fra to til tre ugentlige afgange i højsæsonen.
KLM har igen i 2008 udvidet kapaciteten i Billund. Der har det meste
af året været fire daglige afgange på ruten. Kapaciteten er først og
fremmest øget ved, at der er sat større fly ind på flere af afgangene. Antallet af passagerer på ruten er vokset fra 220.000 i 2007 til
240.000 i 2008.
Lufthansa overtog pr. 30. marts selv beflyvningen af ruten mellem
Billund og Frankfurt. Idet der blev indsat større fly på alle afgange,
blev kapaciteten øget med ca. 40 %. Antallet af passagerer i perioden
30. marts til 31. december 2008 steg med ca. 50 %.
Ryanair har i løbet af 2008 udvidet med et par nye destinationer. Med
virkning fra den 17. juni blev udvidet med en rute med tre ugentlige
afgange mellem Billund og Birmingham. Fra den 24. september åbnede
selskabet endnu en rute – denne gang til Edinburgh. Også denne rute
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har tre ugentlige afgange. Med virkning fra den 1. november 2008
indstillede selskabet betjeningen af ruterne mellem Billund og henholdsvis Madrid og Valencia.
Sterling Airlines åbnede i sommersæsonen nye ruter til Prag og Olbia (Sardinien) med henholdsvis to og en ugentlig afgang. Samtidig
udvidede selskabet kapaciteten på ruten til Oslo, idet der blev tilføjet
en morgenafgang i begge retninger på denne rute fra den 30. marts.
Herudover var der kapacitetsudvidelser med flere afgange til Rom
og større fly på ruterne til London, Paris, Oslo, Malaga og Alicante.
Sterling Airlines blev erklæret konkurs den 29. oktober, og dermed
forsvandt en betydelig kapacitet på ruterne til Malaga, London, Paris
og Oslo.
Indenrigsruter
Cimber Air har i 2008 haft seks daglige afgange mellem Billund og København. Selskabet har herudover i sommersæson og omkring højtiderne haft op til tre ugentlige afgange mellem Billund og Bornholm.
Passagertallet var i 2008 132.000 mod 117.000 i 2007, svarende til
en stigning på 12,8 %.
Indenrigstrafikken udgjorde i 2008 5,2 % af det samlede passagertal. Denne andel er uændret i forhold til 2007.
Charter
Chartertrafikken har i 2008 haft en mindre tilbagegang. Der var i alt
968.000 passagerer, svarende til en tilbagegang på 5,2 %.
Charterpassagererne udgjorde i 2008 38,0 % af Billunds samlede
passagertal mod 45,5 % året før.
Billund har charterafgange til hovedparten af de destinationer, der
betjenes fra Danmark.
De 10 lufthavne, der modtog flest chartergæster fra Billund i 2008,
var:
1.

Antalya, Tyrkiet

2.

Las Palmas, Gran Canaria

3.

Palma de Mallorca

4.

Chania, Kreta

5.

Tenerife

6.

Rhodos

7.

Hurghada, Egypten

8.

Bourgas, Bulgarien

9.

Dalaman, Tyrkiet

10. Larnaca, Cypern
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Cargo Center Billund – CCB
Cargo Center Billund har i 2008 håndteret 56.000 tons luftfragtgods
mod 59.000 tons i 2007. Tilbagegangen begyndte i slutningen af året
og skyldes den økonomiske krise.
Billund er konkurrencedygtig og omkostningsbevidst
Billund vil være blandt de mest effektive lufthavne i Europa målt på
økonomi, tekniske standarder og services.
Der findes ikke tilgængeligt materiale, der viser Billunds aktuelle placering på listen over de mest effektive. Det må erkendes, at det
kan være vanskeligt at sammenligne effektiviteten i forskellige lufthavne, specielt når der er tale om lufthavne, der er meget forskellige
i størrelse og kundesammensætning.
Billund har fastholdt lufthavnsafgifter og passagerafgifter uændrede siden 1999. Billund har i 2005 indført 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 er pr. 1. april 2009 indført en såkaldt PRM-afgift på DKK 3,00 pr.
afgående passager. PRM står for Passagerer med Reduceret Mobilitet.
Billund er uden for enhver tvivl konkurrencedygtig, når det gælder
flyselskabernes udgifter ved beflyvning af lufthavnene i Danmark.
Billund er kendt for god service i et lufthavnsanlæg af høj
international klasse
Det internationale analysebureau Skytrax gennemfører hvert år en
måling af passagerernes bedømmelse af kvaliteten i verdens lufthavne. Billund lufthavn har gennem flere år indgået i denne undersøgelse
og har altid opnået tilfredsstillende placeringer.
Igen i 2008 opnåede Billund et flot resultat med en placering som
verdens næstbedste lufthavn blandt lufthavne med færre end 10 millioner passagerer årligt. Verdens bedste indenfor denne gruppe blev
australske Adelaide, hvilket betyder, at Billund Lufthavn i 2008 blev
Europas bedste indenfor kategorien. Blandt alle 163 vurderede lufthavne opnåede Billund en placering som nr. 31.
Øget fokus på check-in via web og automater
Flere og flere flyselskaber satser på automatisering af check-in funktionen.
Billund Lufthavns handlingselskab har installeret i alt 12 check-in
automater.
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Der er samtidig investeret betydelige beløb i et nyt check-in system.
Den brede sammensætning af netværksflyselskaber, lavprisselskaber og charterselskaber betyder, at der er behov for mange forskellige check-in løsninger.

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 rejsehjemmel som boardingkort i lufthavnen.
Der er tale om en teknologi, der giver bedre service for en række
passagerer, der ønsker at benytte nye teknologiske muligheder. Samtidig giver disse værktøjer et bidrag til fortsat effektivisering i lufthavnen.
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Øget kapacitet i securitykontrollen
Billund øgede i både 2007 og 2008 kapaciteten i securitykontrollen,
dels med et ekstra spor, dels med opstilling af skoscannere.
Øgede securitykrav fra EU og nationale myndigheder har sammen
med kapacitetsforøgelsen betydet, at der er ansat flere securitymedarbejdere end nogensinde tidligere. Men lufthavnen har samtidig sikret et markant bedre flow i kontrollen end tidligere. Ventetider over
10 minutter bør være og har været absolutte undtagelser.

Ændring e r i trafikke n i 2009, som de ke ndes
p r. 1 . m a r t s 2 0 0 9
Udenrigsruter (selskaberne nævnt i alfabetisk rækkefølge)
airBaltic åbnede den 1. maj 2008 en ny rute mellem Billund og Riga
med to ugentlige afgange. I 2009 vil der være tre ugentlige afgange.
Cimber Sterling har i februar og marts åbnet ruter til Malaga, Rom
og Nice. Selskabet øger ligeledes betjeningen af London Gatwick, så
der fra marts måned vil være to daglige afgange. Ruterne var tidligere betjent af Sterling Airlines.
SUN-AIR of Scandinavia/BA åbnede den 19. januar en rute til London City med to daglige afgange.
Ryanair har varslet, at selskabet i 2009 vil øge trafikken i Billund.
Der er tale om fordobling af trafikken til London Stansted, der herefter har to daglige forbindelser med Billund. Der vil komme flere nye
destinationer, men de er ikke kendte i skrivende stund.
Charter
Der foreligger endnu ikke en fuldstændig opgørelse over sommerens
charterafgange, men de aktuelle udmeldinger fra charterselskaberne
indikerer, at udsigterne for chartertrafikken fra Billund i 2009 er fornuftige, om end der vil være en mindre tilbagegang i forhold til 2008.

Lu f tf ra g t
Der forventes en drastisk tilbagegang i godsmængderne, parallelt
med udviklingen i godsmængder i hele verden. Den internationale økonomiske krise sætter afgørende negative spor i samhandelen mellem
landene.
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Forventet resultatet for 2009
For 2009 forventes et resultat af den ordinære drift, der er bedre
end resultatet for 2008, uagtet at lufthavnen kan have vanskeligt ved
at forudse hvilken virkning, opbremsningen i den globale økonomi vil
have for rejseaktiviteterne og dermed også for Billund Lufthavn.
Den store udfordring bliver at tilpasse omkostninger, når og hvis tilbagegangen i trafikken bliver større, end de aktuelle tillysninger indikerer.

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

U d d ra g a f B i l l u n d Lu f t h av n s ove r o r d n e d e for s i kringspolitik
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.
Billund Lufthavn A/S 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.

Risiko for ulykke r eller terrorhandling er
BLL har i sin daglige drift altid fokus på safety og security.
Der bruges året rundt mange ressourcer på denne indsats. Sandsynligheden for en hændelse er meget lille. I kølvandet på de voldsomme
begivenheder i september 2001 har BLL valgt at udvide lufthavnsansvarsforsikringen, så der også er dækning for skader som følge af
terror.

Operationelle risici
BLL har et helt moderne, fuldt vedligeholdt lufthavnsanlæg. Driftsikkerheden er derfor meget høj. Et moderne anlæg betyder også anven-
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delse 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 det er vurderingen (og erfaringen), at sådanne forstyrrelser
relativt hurtigt kan afhjælpes.

Ve jrlig
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.

Konjunktur- og markedsrisici
Billund er, som andre lufthavne, der drives på markedsvilkår, afhængig
af, at der genereres en vis mængde trafik. Lufthavnen er derfor følsom over for væsentlig negativ udvikling i passagertallet.
Bl.a. følgende faktorer i samfundsudviklingen er afgørende for udviklingen i flytrafikken:
Den generelle konjunkturudvikling.
Den internationale kredit- og finanskrise, der brød ud i 2008, har
meget hurtigt udviklet sig til en international recession.
Heraf følger - alt andet lige – en generel nedgang i efterspørgslen
efter både forretnings- og fritidsrejser.
Den vanskelige økonomiske situation for en række luftfartsselskaber vil reducere udbuddet af flysæder.
Chartertrafikken er specielt følsom over for negative politiske og
økonomiske udviklingstræk. Og chartertrafikken fylder fortsat relativt meget i Billund, selv om andelen er faldet i de seneste to år.
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.

Re nte- og va lutarisici
Det er virksomhedens vurdering, at den øjeblikkelige sammensætning
af gælden er fornuftig, når henses til anlægsaktivernes levetid, renteniveauet på kort henholdsvis lang gæld, og renteniveauet på lån i
danske kroner henholdsvis euro. Der er dog tale om en forholdsvis
konservativ lånepolitik.
Der foretages løbende porteføljepleje.
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K r e d i t r i s i ko
Det registrerede tab i 2008 i forbindelse med Sterling Airlines’ konkurs har understreget behovet for forsigtighed i forbindelse med
kreditgivning. Virksomheden har i 2008 også måttet konstatere mindre tab (DKK 0,2 mio.) i forbindelse med et par udenlandske flyselskabers konkurs.
Kreditrisikoen søges konstant minimeret ved overvågning og opfølgning af debitorernes betalingsoverholdelse og evt. sikkerhedsstillelse.
BLL’s risiko er relativt stor, fordi lufthavnen udover opkrævning af
trafikafgifter også står for handlingen af flyselskaberne.

Miljø
Billund Lufthavns påvirkning af det eksterne miljø har ikke ændret
sig i væsentligt omfang i 2008. BLL’s påvirkning af miljøet vurderes at
være af så begrænset omfang, at de kommende års udvikling og vækst
kan ske uden konflikter med virksomhedens miljøgodkendelse og med
det omliggende samfunds forventninger.
De væsentligste påvirkninger er flystøj og afvanding. Lufthavnen har
i 2007 fået fornyet miljøgodkendelsen for flystøj. Den rapport, lufthavnen afleverer hvert år som del af vilkårene i godkendelsen, registrerer for 2008 en reduktion af støjtallet (TDENL) til trods for, at
der i perioden har været en mindre stigning i antallet af operationer.
Den resterende del af miljøgodkendelsens revurdering vedrører afvanding af overfladevand, grundvandsbelastning, luft- og partikelforurening, affaldshåndtering og øvrige forhold.

C
B i l l u n d Luf t h av n A / S
MILJØRED EG ØREL SE 2006-2007

Lufthavnen forventer, at der foreligger en teknisk afklaring af overflade- og grundvandsforholdene før afisningssæsonen ultimo 2009.
I tilknytning til virksomhedens engagement i Miljønetværk Syd har
lufthavnen afleveret miljøredegørelse og modtaget diplom og flag
for redegørelsen for femte gang. Miljøredegørelsen er tilgængelig på
lufthavnens hjemmeside www.bll.dk.
Lufthavnens forbrug af energi til varme og el bliver regelmæssigt

Billund
August 2008

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.
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Ca r go C e nt e r B i l l und s ( C C B ’s) f r e m t i d
CCB drives i dag som et selvstændigt resultatcenter, men som integreret del af Billund Lufthavn.
Det blev i efteråret 2007 besluttet, at der skulle iværksættes en undersøgelse/vurdering af mulighederne for at outsource eller sælge
alle eller dele af Billunds cargoaktiviteter.
Baggrunden for denne beslutning var en konstatering af, at et salg
eller en outsourcing eventuelt ville kunne forbedre mulighederne for
en stærk udvikling af Billunds fragtmængder.
Fortsat vækst i CCB kan forventes at øge investeringsbehovet i cargocenteret. Investeringer som Billund Lufthavn kan have vanskeligt
ved at finansiere, fordi lufthavnens fokus er og bør være på udviklingen inden for passagertrafikken.
Outsourcing/salg forventes samtidig at øge cargocenterets synlighed over for internationale transportører. Med den rigtige partner vil
fragtafdelingen naturligt kunne indgå i et internationalt netværk.
Det vurderes, at den foreslåede proces kan resultere i en virksomhedsoverdragelse, der vil være omfattet af Lov om Virksomhedsoverdragelse. Men undersøgelsen foretages i stor forståelse med CCB’s
medarbejdere.
Den internationale økonomiske krise og den deraf følgende kraftige
nedgang i transporterede godsmængder har betydet, at forhandlingerne om et eventuelt salg er sat på stand by indtil videre. Men projektet forventes genoptaget, når der er fundet en ny stabilitet i markedet.
I januar og februar er i CCB konstateret nedgange i størrelsesordenen 25-30 %. CCB er godt på vej med tilpasning af omkostningerne til
den nye situation.

B e s kæ f t i g e l s e n i B i l l u n d Lu f t h av n A / S
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i 2008 har været 725
mod 659 i 2007, svarende til en stigning på 10 %.
Den reelle stigning i personaleforbrug er væsentligt mindre. Målt på
antallet af aflønnede timer er der en stigning på 3,9 % fra 2007 til
2008.
Forskellen i de to opgørelsesmetoder skyldes en betydelig nedgang i
antallet af mertimer til deltidsansatte.
Personalestigningen skyldes den øgede aktivitet, der er kommet i
forbindelse med den store stigning i passagertallet.
Den regnskabsmæssige opsplitning af virksomheden i resultatcentre
betyder, at de enkelte afdelingers økonomiske resultater spiller en
afgørende rolle ved styringen af personaleforbruget i disse afdelin-
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ger. 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.

Øg et ka pacitet i luft havnsparke ring en
Antallet af parkeringspladser blev i den absolutte højsæson øget med
ca. 500 pladser, idet et areal ved indkørslen til BLL midlertidigt blev
taget i brug til parkering. I slutningen af 2007 var kapaciteten i indendørs parkering blevet øget med ca. 600 pladser, idet det nye p-hus
blev taget i brug i november/december.

Til g æ n g e l i g 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.
Desværre er forbedringen ikke ført igennem helt til Billund.
Strækningen fra Karlskov til Billund er blevet statsvej. Strækningen
trænger meget stærkt til at blive opgraderet.
Regeringen bekræftede i november 2005 i sin redegørelse ”Dansk
Luftfart 2015”, at der vil ske yderligere forbedringer af vejforbindelserne til Billund i de kommende år. Dette har kun kunnet tolkes som
en tilkendegivelse af, at Staten var klar til at færdiggøre de vejprojekter, der blev sat i gang af Vejle Amt. Desværre er der med det seneste transportpolitiske forlig skabt tvivl om tempoet for færdiggørelsen af de planlagte og delvist påbegyndte vejanlæg mellem Billund
og motorvejen syd for Vejle. Anlæggelsen af den såkaldte Borgmestervej fra Ødsted til motorvejen syd for Vejle er ikke omtalt i transportforliget. Men strækningen er fortsat afgørende for at sikre den
varslede forbedring.
Billund Lufthavn arbejder målbevidst med forbedring af den kollektive trafikbetjening af Billund. BLL har sat særlige lufthavnsbusser ind
til betjening af Århus, Skanderborg og Horsens.
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 ferie- eller fridage i Vestdanmark.
Billund Lufthavn forventer, at de offentlige trafikselskaber i Jylland
og på Fyn vil nå til den erkendelse, at det er en vigtig opgave at betjene byerne i Vestdanmark med kollektive trafikforbindelser til områdets internationale lufthavn i Billund. En sådan betjening er en væsentlig forudsætning for, at turisterhvervene i Vestdanmark kan få
fuldt udbytte af de mange direkte flyruter mellem Billund og udenlandske destinationer.
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Aktierne i Billund Lufthavn A/S ejes af følgende kommuner:
Vejle Kommune

34,3 %

Kolding Kommune

25,9 %

Billund Kommune

15,0 %

Horsens Kommune

10,7 %

Fredericia Kommune

6,9 %

Hedensted Kommune

6,1 %

Ikast-Brande Kommune

1,0 %

Skanderborg Kommune
I alt

0,1 %
100,0 %
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Nivellering

Forberedende arbejde

28. februar - banerenovering starter

21. april

25. april

25. april

25. april

3. maj - rullevej Mike

5. maj

5. maj

6. maj

6. maj

8. maj - rullevej Mike

8. maj - banerenoveringen afsluttes

30. maj - rullevej Mike tages i brug

Re g n skabsprak sis

Å r s r e g n s ka b
Re g n skabsprak sis
Re g n s ka b s g ru n d l a g
Årsrapporten for 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens klasse C.
Rapporten er aflagt i danske kroner.

Æ n d r i n g i a nve n d t r e g n s ka b s p ra k s i s
Selskabet har, som følge af, at det har anmodet om at blive skattepligtig, ændret regnskabspraksis således, at der indregnes skat i årsrapporten. Den beløbsmæssige indvirkning på egenkapitalen pr. 1. januar 2008 og indvirkningen på årets resultat i forhold til resultatet
opgjort efter den tidligere praksis er ikke indarbejdet i årsrapporten,
da forhandlingerne med skattemyndighederne endnu ikke er afsluttet,
og den skattemæssige position ved regnskabsårets indgang derved
ikke kan opgøres nøjagtigt.
Det forventes, at selskabet undgår skattebetaling i en årrække, da
der kan fremføres negativ skattepligtig indkomst fra tidligere år.

Korrektion til eg enka pitalen 1 . januar
Som følge af forbedringer i selskabets administrative systemer er det
nu muligt at opgøre forpligtelsen vedrørende feriepenge, fleksibel
arbejdstid og afspadsering overfor medarbejderne nøjagtigt. Størrelsen af forpligtelsen udgør DKK 12,2 mio., og beløbet er korrigeret
over egenkapitalen 1. januar 2008, da forpligtelsen er opbygget over
en årrække.
Den anvendte regnskabspraksis er bortset fra ovenstående uændret
i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,
herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles
pålideligt.
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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 gnskab sm æ ssi g afd æ k ni ng
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført overskud for så vidt angår den effektive del af afdækningen.

O m r e g n i n g a f f r e m m e d va l u t a
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.

Re sultatopgørelsen
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.
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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 år

Startbaner, platforme, rulleveje m.v.

20 år

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr
og lysanlæg

5 - 15 år

Rullende materiel og inventar

4 - 15 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.
Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 25.000 omkostningsføres
fuldt ud i anskaffelsesåret.
Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne
for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede
aktiver.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover
det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at
opgøre genindvindingsværdien.
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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.
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til
amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved
over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for
stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret
kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt
for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den
nominelle værdi.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes
disse pengestrømme har påvirket årets likvider.
Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og –udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.
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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
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

=

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

=

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital

=

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Re sult a to p g ø r el s e fo r Bil l u n d Lu ft h av n A/S
1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r

Note

1

2
3

4

5
6

2008
DKK 1.000
Trafikindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

160.133
288.848
9.275
40.238

140.867
257.144
8.358
40.168

Nettoomsætning

498.494

446.537

Eksterne udgifter
Personaleudgifter

163.017
259.023

128.371
238.531

Resultat før afskrivninger og finansielle poster

76.454

79.635

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

52.024

51.166

Resultat før finansielle poster

24.430

28.469

1.829
32.278

1.726
29.942

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat før skat

7

2007
DKK 1.000

Skat af årets resultat
Årets resultat

(6.019)

253

0

0

(6.019)

253

Resultatdisponering
Overført resultat primo
Dagsværdireguleringer
Årets resultat

(123.802)
(23.932)
(6.019)

(118.412)
6.600
253

(153.753)

(111.559)
(12.243)

(153.753)

(123.802)

Afspadsering/feriehensættelse
Overført resultat ultimo
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Aktive r

Note

2008

2007

DKK 1.000

DKK 1.000

Grunde og bygninger

531.273

547.054

Startbaner, platforme og rulleveje m.v.

178.178

168.279

udstyr og lysanlæg

76.281

83.509

Rullende materiel og inventar

47.210

42.704

1.039

5.586

Materielle anlægsaktiver

833.981

847.132

Anlægsaktiver

833.981

847.132

Varebeholdninger

9.145

7.779

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

29.752

33.636

Andre tilgodehavender

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk

Materielle anlægsaktiver under udførelse
4

8

9

13.694

18.924

Udskudt skatteaktiv

0

0

Selskabsskat

0

0

3.058

984

Tilgodehavender

46.504

53.544

Likvide beholdninger

17.285

18.900

Omsætningsaktiver

72.934

80.223

906.915

927.355

Periodeafgrænsningsposter

10

Aktiver i alt
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Pa ssive r

Note

2008

2007

DKK 1.000

DKK 1.000

Selskabskapital

100.000

100.000

333.247

333.247

Overført resultat

(153.753)

(123.802)

Egenkapital

279.494

309.445

Overkursfond

11

Gæld til pengeinstitutter

79.905

107.080

417.901

417.901

497.806

524.981

27.500

27.000

0

0

9.431

10.379

Anden gæld

52.018

42.198

Afdækningsforretninger vedrørende gæld

36.290

11.315

4.376

2.037

Kortfristet gældsforpligtelser

129.615

92.929

Gældsforpligtelser

627.421

617.910

Passiver i alt

906.915

927.355

Gæld til realkreditinstitutter
12

Langfristet gældsforpligtelser
Kortfristet gæld til pengeinstitutter
Driftskredit, pengeinstitut
Leverandører af vare- og tjenesteydelser

13
11, 14

Periodeafgrænsningsposter

Økonomiske forpligtelser
Der er indgået kontrakter om levering af materiel i 2009 til en værdi af
af ca. DKK 1,0 mio.
Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser
Ingen
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Pe n g e st r ø m s o p g ø r e l s e fo r B i l l u n d Lu f t h av n A / S
1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r

Note

Periodens resultat før afskrivninger
1

253

81.411

78.716

75.392

78.969

17.928

(5.832)

93.320

73.137

Renteindbetalinger og lignende

1.829

1.726

Renteudbetalinger og lignende

32.278

29.942

Reguleringer

Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Pengestrømme fra driftsaktivitet

62.871

44.921

Køb af materielle anlægsaktiver

(38.178)

(14.376)

Andre reguleringer af anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Udbetaling fra realkreditinstitutter
Træk på driftskredit
Tilbagebetaling til pengeinstitutter
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
3

2007
DKK 1.000

(6.019)

Pengestrømme fra drift før ændringer i driftskapital
2

2008
DKK 1.000

0

1.200

366

1.600

(37.812)

(11.576)

0

0

0

0

(26.674)

(25.110)

(26.674)

(25.110)

(1.615)

8.235

Likvider 1. januar

18.900

10.665

Likvider 31. december

17.285

18.900
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1

2

2008

2007

DKK 1.000

DKK 1.000

Trafikindtægter
Rutetrafik

98.376

76.357

Chartertrafik

58.042

60.934

Fragt

1.197

1.321

Øvrige

2.518

2.255

160.133

140.867

Vareforbrug og hjælpematerialer

74.402

66.889

Drift og vedligeholdelse

46.975

42.313

Øvrige omkostninger

41.640

19.169

163.017

128.371

318

250

409

16

727

266

232.462

212.416

Pensioner

15.253

13.446

Andre udgifter til social sikring

4.003

4.072

Øvrige personaleudgifter

8.982

8.707

260.700

238.641

(1.677)

(110)

259.023

238.531

Eksterne udgifter

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

3

Personaleudgifter
Gager og lønninger

Aktiveret som anlægsaktiver
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2008
DKK 1.000
3

2007
DKK 1.000

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

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4

1.432
900

1.337
697

2.332

2.034

725

659

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

Grunde og
bygninger
DKK 1.000
Kostpris 1. januar
Periodens tilgang
Periodens afgang
Overførsler

Tekn. anlæg
handl. materiel
tekn. udstyr
og lysanlæg
DKK 1.000

Rullende
materiel
og inventar
DKK 1.000

Materielle
anlægsaktiver under
udførelse
DKK 1.000

0

212.377
3.791
292
1.205

173.604
9.995
255
3.623

(5.745)

1.392.301
38.178
547
0

727.949

296.896

217.081

186.967

1.039

1.429.932

68.346
0

12.770
0

11.546
0

3.966
0

0
0

96.628
0

0

0

0

0

0

0

68.346

12.770

11.546

3.966

0

96.628

Afskrivninger 1. januar
Periodens afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger
på periodens afgang

112.549
15.781

91.736
14.212

117.322
12.146

126.934
9.112

0
0

448.541
51.251

0

0

214

255

0

469

31. december

128.330

105.948

129.254

135.791

0

499.323

Regnskabsmæssig værdi
31. december

531.273

178.178

76.281

47.210

1.039

833.981

Nedskrivninger 1. Januar
Periodens nedskrivninger
Tilbageførte afskrivninger
på periodens afgang
Nedskrivninger
31. december

5.586
1.198

I alt
DKK 1.000

272.785
23.194
0
917

Anskaffelsespris
31. december

727.949
0

Startbaner,
platforme og
rulleveje m.v.
DKK 1.000
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2008
DKK 1.000
4

2007
DKK 1.000

Materielle anlægaktiver (fortsat)
I materielle anlægsaktiver er indeholdt finansieringsomkostninger i
fremstillingsperioden med i alt t.DKK 43.822. Beløbet er fordelt med
t.DKK 27.854 på grunde og bygninger. t. DKK 10.335 på startbaner m.v. og
t.DKK 5.633 på tekniske anlæg m.v.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver med tillæg
af udgiftsførte nyanskaffelser med en værdi under
DKK 25.000 samt avance/tab ved salg udgør:
Afskrivninger
Tab/(avance) ved salg
Avance ved salg af aktiver u. 25.000
Nyanskaffelser under DKK 25.000

51.251
(289)
(76)
1.138

50.989
(546)
0
723

52.024

51.166

1.533
296
0

1.252
474
0

1.829

1.726

23.889
8.119
270

20.950
8.625
367

32.278

29.942

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
Bankrenter
Øvrige finansielle udgifter
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7

2008

2007

DKK 1.000

DKK 1.000

Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat

0

0

Årets udskudte skat

0

0

0

0

Da forhandlingerne med skattemyndighederne endnu ikke er afsluttet,
og den skattemæssige position ved regnskabsårets indgang derved
ikke kan opgøres nøjagtigt er der ikke indregnet beløb for aktuel og
udskudt skat. Årets skat forventes at blive DKK 0, da tidligere års
underskud kan fremføres til modregning i kommende års overskud.

8

9

2008

2007

DKK 1.000

DKK 1.000

Varebeholdninger

Beholdning af hjælpematerialer

1.018

978

Handelsvarer til videresalg

8.127

6.801

9.145

7.779

Materielle anlægsaktiver

0

0

Varebeholdninger

0

0

Tilgodehavender

0

0

Gældsforpligtelser

0

0

Skattemæssigt underskud til fremførsel

0

0

0

0

Udskudt skatteaktiv

Da forhandlingerne med skattemyndighederne endnu ikke er afsluttet,
og den skattemæssige position ved regnskabsårets indgang derved
ikke kan opgøres nøjagtigt er der ikke indregnet beløb for udskudt skat.

40

N ot e r ti l å r s ra p p o r t en fo r Bil l u n d Lu ft h av n A/ S

10

2008

2007

DKK 1.000

DKK 1.000

Likvide beholdninger

Kassebeholdning
Bankindeståender

11

60

60

17.225

18.840

17.285

18.900

Egenkapital

Egenkapital, 1. januar

Selskabs-

Overkurs

Overført

kapital

ved emission

resultat

I alt

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

100.000

333.247

(111.559)

321.688

(12.243)

(12.243)

Regulering af værdi af afspadserings- og feriesaldo primo
Effekt af ændret regnskabspraksis
Reguleret egenkapital 1. januar

0
100.000

333.247

0

(123.802)

309.445

11.316

11.316

(35.248)

(35.248)

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi primo
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi ultimo
Skat af dagsværdiregulering

0

Periodens resultat
Egenkapital, 31. december

100.000

333.247

(6.019)

(6.019)

(153.753)

279.494

Aktiekapitalen fordeler sig således:
1.000.000 stk. á DKK 100
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12

2008

2007

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

0

0

417.901

417.901

417.901

417.901

Feriepengeforpligtelse

30.111

21.699

Diverse gæld

21.907

20.499

52.018

42.198

Realkreditinstitutter

Gæld til Realkreditinstitutter er tinglyst i grunde og bygninger der indgår i
balancen med DKK 531 mio.
Gælden til pengeinstitutter er optaget i Euro.

13

Anden gæld
Anden gæld specificeres således:

14

Finansielle instrumenter
Der er foretaget rentesikring og valutasikring vedrørende en del af selskabets
langfristede gæld.
Værdien af de finansielle instrumenter er reguleret over egenkapitalen.
Renteafdækningsforretningen løber delvist til år 2012 og år 2023.
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15

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse

Grundlag

Vejle Kommune

Hovedaktionær

Kolding Kommune

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Ingen

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

Ejerforhold
Ejerforhold pr. 31. december 2008
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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Noter til pengestrømsopgørelse for Billund Lufthavn A/S

2008
DKK 1.000
1

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

2

50.962
1.829
32.278

50.500
1.726
29.942

81.411

78.716

(23932)
(1366)
7040

6600
1094
(11752)

36186

(1774)

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

3

2007
DKK 1.000

17.928

-5.832

60
18.840

51
10.614

18.900

10.665

Likvider 1. januar
Kassebeholdning
Bankindeståender
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