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Påtegninger 
Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1, 
januar 2018 - 31. december 2018 for Billund lufthavn A/S. 

Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. 

Arsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 
for 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. 

Arsrapporten indstilles fil generalforsamlingens godkendelse. 

Billund, den 4. marts 2019 

Dir ktion 

an Hessellund 
Adm. direktør 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Billund Lufthavn A/S 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis (regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-

sionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i over-

ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 

og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnå-

et ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsent-

lig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-

ten: at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere sel-

skabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå hej grad af sikkerhed for om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

an uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en korklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation. når sådan findes Fejlinformationer kan opstå som følge af besvi-

gelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis el-

ler samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen Herudover 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl 

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op 

når revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget at fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger der er passende efter omstændighederre, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af selskabets interne kort--ol 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt at ledelsen, er passende. samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af reqnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende. saret om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed tom-

bundet med begivenheder eller forhold der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsæt-

te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 

opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige nu) 

dificere vores konklusion Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem tiL da-

toen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 

ikke længere kan fortsætte driften 

• Tager vi stilling til den samlece præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde. 

at der gives et retvisende bidede heraf. 

Vi kommunikerer med deri øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place, 

ring at revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 

intern kan tro, som vi identificerer under revisionen. 

Trekantområdet. den 4. marts P019 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 

Selskab 

Billund Lufthavn AIS 

Passagerterminalen 10 

7190 Billund 

Hjemstedskommune: Billund 

Bestyrelse 

Direktør Clas Nylandsted Andersen, formand 

Direktør Jens Wittrup Willumsen, næstformand 

Viceborgmester Søren Peschardt 

Byrådsmedlem Torben Elsig-Pedersen 

Medarbejderrepræsentant Grete Schmidt 

Medarbejderrepræsentant Susanne Meiling Hansen 

Direktion 
Administrerende direktør Jan Hessellund 

Advokat 
Advokat Lars Lauge NieLsen 

Hulgaard Advokater P/S 

Birkemose Alle 41 

6000 Kolding 

Revision 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Herredsvej 32 

7100 Vejle 

Bank 

Danske Bank A/5 

Havneparken 3 

7100 Vejle 

Billund Airport 

Borgmester Jørn Pedersen 

Borgmester Peter Sørensen 

Borgmester Jacob Bjerregaard 

Borgmester Ib Kristensen 

Medarbejderrepræsentant Henrik Puggaard Kristensen 

Medarbejderrepræsentant Robert Mortensen 



Hoved- og nøgletal 

Set over en 5-årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal: 

Hovedtal. i DKK 1.000 2018 201.7 2016 2015 2014 

 

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

Nettoomsætning 828.701 772.922 714.088 649.219 621.072 

Resultat før afskrivninger og renter 

      

128.971 127.905 133.764 117.647 94.108 
(EBITDA) 

     

Resultat før finansielle poster 

      

83.137 79.317 76,507 62.903 42.118 
(EBIT) 

     

Resultat af finansielle poster - 22.014 - 16.037 - 17.805 - 19.299 - 20,641 

Årets resultat 61.123 63.280 58.702 43.604 21.477 

Balancesum 1.221.745 1.188.048 1.003.948 974.562 959.759 

Egenkapital 663,694 594.442 519.090 452.801 395.869 

Cash flow fra driftsaktivitet 132.881 122.748 110.506 93.221 88.668 

Cash flow fra investeringsaktivitet - 181.566 - 160.454 - 70.282 - 32.453 -38.134 

Cash flow fra finansieringsaktivitet - 45.951 91.434 - 39.037 - 39.243 - 38.186 

Netto cash flow for året - 94.636 53.728 1.187 21.525 12.348 

Gæld til realkredit- og 

     

pengeinstitutter m.v. 
375.530 389.654 298.220 337.257 376,500 

Nettoinvestering i anlægsaktiver 132,281 58.979 46.848 33.376 39.435 

Af- og nedskrivninger på materielle 

     

anlægsaktiver 
45.834 48.588 57.257 54.744 51.963 

Gennemsnitligt antal 

     

fuldtidsbeskæftigede medarb. 
788 745 702 695 698 

Passagerer (i tusind) 3.506 3.375 3.092 2.909 2.852 

Fragt (i tusind tons) 73 72 67 63 63 

Nøgletal i 70 

     

Overskudsgrad 10,0 10,3 10,7 9.7 6,8 

Afkastningsgrad (p.a.) 6.8 6,7 7.6 6.5 4.4 

Soliditetsgrad 54.3 50.0 51.7 46.5 41.3 

Forrentning af egenkapitalen (p.a,) 9.7 11.4 12.1 10.3 5,5 
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Beretning 

H ovedaktivitet 

Billund Lufthavns hovedformål er at eje og drive lufthavn samt drive 

anden virksomhed, der naturligt knytter sig til lufthavnsdriften. 

Billund Lufthavns formål er at sikre direkte og nem adgang fra det 

vestdanske område til og fra verden. Det gælder for forretningsrej-

sende, ferierejsende og for luftfragt. Effektiv adgang til markeder og 

kunder er af afgørende betydning for de mange internationale virk-

somheder, der findes i området. God international tilgængelighed bi-

drager til virksomhedernes indtjeningsmuligheder såvel som deres 

produktivitet. 

Økonomiske resultater 

Arets nettoomsætning blev på DKK 828,7 mio., hvilket er en stigning 

på DKK 55,8 mio. i forhold til året før. Det endelige resultat blev såle-

des et overskud på DKK 61,1 mio., hvilket er DKK 2,2 mio, mindre end i 

2017. 

Årets resultat er på niveau med det forventede. Fremgangen i pas-

sagertallet på 3,9 % har ikke samlet set skabt en resultatforbedring, 

men denne vækst skal også ses i sammenhæng med de udfordringer, 

som Primera Airs konkurs skabte i fjerde kvartal. På denne baggrund 

må årets resultat betegnes som tilfredsstillende, 

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet forhold, som på-

virker årsrapporten for 2018. 

Redegørelse for udvikling i aktiviteter 

Trafikudviklingen 
3,506.209 passagerer gik gennem lufthavnen i 2018, hvilket er en 

stigning på 131.000 eller 3,9 °k i forhold til 2017. Med godt 3,5 millio-

ner passagerer satte lufthavnen endnu engang en ny rekord. 

Det er igen udenrigsflyruterne, der skaber væksten. Over 2,5 millio-

ner udenrigsrutepassagerer gik gennem lufthavnen, hvilket svarer til 

en vækst på 6,8 °k i forhold til 2017. Væksten skabes af flyselskaber-

ne. Widerøe, Wizz Air, Ryanair og LOT har åbnet en række nye ruter, og 

samtidig har alle ruteflyselskaber fastholdt en historisk høj belæg-

ning på flyene fra Billund. 

112.000 passagerer benyttede indenrigsruterne til København og 

Bornholm, hvilket er et mindre fald på 3,6 %. Indenrigstrafikken ud-

gjorde cirka 3 % af trafikken i BilLund i 2018. 
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Antal Passagerer Billund Airport 1964-2018 
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Fra Billund Lufthavn kan man flyve til 10 hubs i Europa, f.eks. Frank-

furt, Paris, Riga, København og Istanbul og herfra videre til. over 540 

destinationer verden over. I 2018 steg trafikken til hubdestinationer-

ne med knap 6 %. Indenfor dette segment var der i 2018 stor vækst 

hos bl.a. LOT, KLM og Turkish Airlines. 

Billund Lufthavn har også en lang række regionale ruter, som pri-

mært benyttes af forretningsrejsende til f.eks. Stockholm, London 

City eller Diisseldorf, eller når familie, venner og herboende østeuro-

pæere skal besøge relationer og derfor benytter ruter til f.eks. Vilni-

us, Poznan og Bukarest. Væksten blandt de regionale ruter var i 2018 

på 10 °k og i høj grad påvirket af stærk vækst hos Ryanair og Vilizz Air. 

Der var 875.000 passagerer, der benyttede charterflyene fra Billund 

i 2018, hvilket er et fald på 25.000 passagerer. Den historisk varme 

sommer og Primera Airs konkurs har tilsammen betydet, at 3 % færre 

feriegæster har benyttet lufthavnen til at flyve direkte til solrige de-

stinationer som f.eks. Spanien. Grækenland og Thailand eller på skife-

rie i Østrig og Frankrig. 
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Beretning 

BLL's aktuelle destinationskort: 
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Eksport 

• Import 

Beretning 

Også Cargo Center Billund oplevede en lille fremgang i 2018 og kom 

for første gang over 73.000 tons gods, hvilket understreger betyd-

ningen af Lufthavnens nærhed til mange virksomheder i området. To 

ugentlige fragtfly i rute fra Turkish Airlines og tre daglige flyvninger 

med kurerfly understreger, at der både er gode frekvenser og god ka-

pacitet, hvilket giver virksomhederne i området endnu bedre mulighe-

der for at levere varer til hele verden med ganske kort varsel. 

Luftfragt i tusind tons 

Security 

I 2018 har der været arbejdet videre med at skabe forbedrede for-

hold ved Security. De udvidelser, der blev gennemført i 2017, har sam-

men med indførelsen af automatiske e-gates og et separat fast track-

spor skabt større kapacitet og bidraget til en væsentligt bedre kun-

deoplevelse end tidligere. 

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabs-

lovens § 99 a 

Forretningsmodellen 

Billund Lufthavns formål er at sikre direkte og nem adgang fra det 

vestdanske område til og fra verden. Det gælder for forretningsrej-

sende, ferierejsende og for luftfragt. Effektiv adgang til markeder og 

kunder er af afgørende betydning for de mange internationale virk-

somheder, der findes i området. 

God international tilgængelighed bidrager til virksomhedernes ind-

tjeningsmuligheder såvel som deres produktivitet. For de ferierejsen-

de bidrager de mange muligheder til at kunne vælge en rejse, der pas-
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Beretning 

ser til den enkelte familie, og endelig er det for turismen i Danmark 

væsentligt, at der er gode flyforbindelser, således at udenlandske tu-

rister har en nem adgang. 

Billund Lufthavn er samtidig en virksomhed, der skal skabe vækst og 

udvikling gennem en sund økonomi og virksomhedsdrift. Billund Luft-

havn er ejet af otte kommuner i området men modtager ingen støtte 

fra ejerkommuner, hverken i form af driftstilskud, anlægstilskud eller 

særlige garantier. Billund Lufthavn drives således på helt almindeli-

ge markedsvilkår, hvor gode økonomiske resultater er forudsætningen 

for at kunne udvikle og drive en konkurrencedygtig lufthavn i fremti-

den, Der tjenes penge for at kunne drive lufthavn. 

Lufthavnens hovedformål er at bidrage til den regionaløkonomiske 

udvikling frem for at skabe udbytte til ejerkommunerne. Flere flyaf-

gange, flere destinationer, flere turister og mere luftfragt bidrager 

hver på sin måde til at skabe vækst i lufthavnens optageornråder, der 

omfatter Region Midtjylland og Region Syddanmark. Anvendelsen af 

de årlige overskud går derfor til at skabe attraktive betingelser for 

såvel eksisterende som nye flyselskaber, der har interesse i Billund 

Lufthavn. Der er især tre elementer, der er vigtige for flyselskaber, 

når de skal vurdere etablering og fastholdelse af ruter: 

1) Konkurrencedygtige lufthavnsafgifter 

2) Et solidt marked for forretnings- og ferierejsende samt luft-

fragt 

3) Teknisk udstyr og procedurer, der sikrer en sikker og stabil 

afvikling af flytrafikken uanset vejrforhold 

Lufthavnsafgifterne har været holdt i ro gennem mange år, og der er 

dermed reelt tale om en relativt faldende omkostning for flyselska-

berne, da der ikke sker reguleringer, der følger den almindelige pris-

udvikling. 

Lufthavnenes indtjening baseres i højere grad på, at flere passage-

rer giver flere trafikindtægter, stigning fra de såkaldt ikke-aeronau-

tiske aktiviteter, dvs, butikker, café og restaurant, reklamer, parkering 

mm. Det er lufthavnens strategi, at denne udvikling skal fortsætte, 

således at det fremadrettet fortsat vil være økonomisk attraktivt for 

flyselskaberne at etablere sig i BLL. 

Risikovur dering 
Risikovurderingen indgår som en integreret del af beskrivelsen af po-

litik samt indsats og resultater på enkelte fokusområder. 
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Beretning 

Politik for medarbejdere og sikkerhed 
Medarbejderne er afgørende for virksomhedens succes, og det er Bil-

lund Lufthavns mål at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbej-

dere, Det er Billund Lufthavns ambition, at medarbejderne 

skal kunne møde på arbejdet, udføre deres opgaver i et sundt og sik-

kert miljø og forlade arbejdspladsen igen som hele mennesker. 

Indsats og resultater for medarbejdere og sikker-
hed 

Billund Lufthavn ønsker at være en sikker og sund arbejdsplads, hvor 

medarbejderne kan møde og udføre deres opgaver sikkert, og som de 

kan forlade igen som hele mennesker. 

Der har gennem 2018 været et særligt fokus på sikkerhed i Billund 

Lufthavn. Sikkerhed er en helt naturlig del af hverdagens opgaver 

med betjeningen af passagerer, fly, kufferter og gods. Og derfor er 

det også naturligt at fokusere på medarbejdernes sikkerhed. 

I 2018 var der i alt 788 fuldtidsbeskæftigede i Billund Lufthavn. Det 

totale antal ansatte udgør mere end 1.000, da der er mange deltids-

ansatte og ansatte, der især arbejder om sommeren, hvor der er flest 

rejsende. Stigningen på 43 fuldtidsstillinger i forhold til 2017 skyldes 

beslutningen om et højere serviceniveau samt det stigende passager-

tal. 

Billund Lufthavn er en arbejdsplads med mange forskellige funktio-

ner, der udføres på alle tider af døgnet og funktioner, der kræver an-

vendelse af materiel til Løft og transport, og dermed er der øget risi-

ko for utilsigtede hændelser i form af uheld eller ulykker. Siden 2014 

har der været gennemført kampagner, uddannelse og opmærksom-

hedsskabende aktiviteter, der tilsammen har bidraget til store forbed-

ringer i medarbejdersikkerheden. Siden 2014 er det lykkedes at ned-

bringe både antallet af hændelser med fravær og det antal fraværs-

dage, hændelserne medførte. Så samlet set er der tale om en forbed-

ring af sikkerheden på virksomheden. Efter flere år med fald i hæn-

delser med fravær samt mængden af fravær er der i 2018 konstate-

ret en stigning i forhold til 2017. Dette har ledelsens bevågenhed ind 

i 2019. 

Politik for miljø og klima 

Det er Billund Lufthavns målsætning at være blandt de førende luft-

havne, når det gælder miljømæssige løsninger, og der arbejdes løben-

de med forbedringer på miljøområdet. Lufthavnens væsentligste mil-

jøpåvirkninger er støj og overfladevand. Derudover har der de sene-

ste år været fokus på reduktion i lufthavnens energiforbrug og deraf 

mindre klimapåvirkning. 
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Beretning 

Indsats og resultater for miljø og klima 
Billund Lufthavn har i løbet af de senere år arbejdet med en ændret 

startprocedure, som giver visse flytyper mulighed for at starte ud for 

rullevej MIKE, hvormed deres starter optimeres på tid og brændstof-

forbrug og dermed nedsætter den lokale miljøbelastning. Det er sam-

tidig sikret, at den samlede støjbelastning overholder gældende kom-

muneplan. Godkendelsen til den ændrede startprocedure er opnået i 

2019. 

Billund Lufthavn opgør årligt den samlede støjbelastning, som luft-

havnen påfører sine omgivelser og vurderer disse i forhold til gæl-

dende vilkår for støjbelastningen fra flyoperationer på lufthav-

nen. Den samlede støjbelastning opgjort som TDENL-total (Total Day 

Evening Night Level, en sum af støj på året far de faktiske operatio-

ner) har de senere år ligget stabilt, selvom antallet af operationer 

kan svinge lidt. Støjbelastningen af Billund By er påvirket af vejrfor-

hold og kan derfor variere uafhængigt af den samlede støjbelastning. 

Behovet for at aflede overfladevand fra lufthavnens arealer er sti-

gende og der er arbejdet med at fremtidssikre afvanding fra den 

nordlige del af lufthavnen; en løsning, som sikrer kapacitet til nært 

forestående udvidelser og hvor vandet nedsives på lufthavnens are-

aler fremfor at afledes til Billund Bæk. Der er etableret en nedsiv-

ningsgroft på arealerne vest for Båstlundvej med god kapacitet til 

nedsivning. Dertil føres en supplerende rørledning - implementerin-

gen heraf pågår i 2019. Undersøgelser for at fremtidssikre afvanding 

fra den sydlige del af lufthavnen igangsættes. 

Fokus på reduktion i lufthavnens energiforbrug har medført yder-

ligere tiltag i form af udskiftning af ældre dieseldrevne strømforsy-
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ninger til fly og transportbånd med mere miljøvenlige eldrevne. Des-

uden er op mod 40 % af lufthavnens dieselforbrug i 2018 sket med 

partikelreduceret diesel fremstillet af naturgas. Fra januar 2019 vil 

det være 100 °k. Derudover er to benzindrevne rengøringsbiler ud-

skiftet med el-biler. 

På belysningsområdet pågår udskiftningen af traditionelle lyskilder 

med LED-lyskilder med mindre elforbrug og en længere levetid. Ud-

over at mange af de nye tiltag er miljø- og klimavenlige, har de ofte 

også økonomiske fordele set i et livscyklusperspektiv. 

I forbindelse med nybyggerier og anlæg tænkes miljø og klima ind i 

projekterne. Senest i forbindelse med projektering af multihuset er 

der anvendt energirigtige komponenter og motorer til ventilationsan-

lægget, huset bliver tilkoblet grundvandskøleanlægget og der etab-

leres 100 % solafskærmning for at minimere behovet for afkøling af 

bygningen i sommerperioderne. Belysningen er LED og flere steder 

med bevægelsessensorer til regulering. Funktioner i huset resulterer 

i mindre kørsel i fremtiden for varetransport og -oplag til butikkerne 

samt for flyrengøring. 

Andre fokusområder som resultat af Billund Lufthavns miljøafrap-

portering er vandforbrug, forbrugsvarer til kontor og rengøring, af-

faldssortering og spildevand, 

Billund Lufthavn har i 2018 gennemført en første kortlægning af 

virksomhedens arbejdsaktiviteter i relation til FN's 1? verdensmål for 

bæredygtig udvikling. 

Politik for menneskerettigheder 

Billund Lufthavn støtter og respekterer beskyttelsen af internatio-

nalt erklærede menneskerettigheder. Billund lufthavn sikrer, at virk-

somheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. 

Billund Lufthavn stræber efter en fair behandling og gode, sikre ar-

bejdsforhold for alle medarbejdere. Medarbejderne har frihed til at 

oprette og være medlem af fagforeninger eller andre foreninger ef-

ter eget valg. Medarbejderne er sikret deres løn og arbejdsforhold 

efter den til enhver tid gældende overenskomst. 

Begrundelse for manglende politik for korruption 

og bestikkelse 

Billund Lufthavn har med udgangspunkt i sin forretningsmodel og det 

faktum, at virksomheden opererer i et velreguleret marked, ikke vur-

deret, at risikoen for væsentlig eksponering mod korruption og be-

stikkelse er til stede. Lufthavnen har et stort fokus på interne kon-
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troller og procedurer, som skal sikre, at den følger gældende lov og 

praksis i relation til sine egne processer. Som et resultat heraf er 

der ikke udarbejdet selvstændige politikker på området. 

KPI'er og due diligence systemer 

Bll benytter ikke faste KPI'er eller due diligence systemer i CSR-ar-

 

bejdet. 

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning 

af ledelsen, jf. Årsregnskabslovens § 99 b 

Bestyrelsen for Billund Lufthavn er virksomhedens øverste ledelses-

organ og sammensættes af kommunalt udpegede repræsentanter for 

de enkelte ejerkommuner, i alt seks bestyrelsesmedlemmer. Dertil 

vælges to bestyrelsesmedlemmer uafhængigt på den årlige general-

forsamling. Endelig indgår fire medarbejdervalgte medlemmer i den 

samlede bestyrelse. De politisk udpegede samt de medarbejdervalgte 

repræsentanter indgår ikke i den samlede beregning af kønsfordelin-

gen i bestyrelsen. Blandt de uafhængige generalforsamlingsvaLgte be-

styrelsesmedlemmer er der jf. Erhvervsstyrelsens seneste vejledning 

på området opnået en Ligelig kønsfordeling. 

På øvrige ledelseslag i Billund Lufthavn tilstræbes, at selskabet har 

en ligelig kønsfordeling. Konkret er Billund Lufthavn i 2018 fortsat 

med at sikre både mandlige og kvindelige kandidater ved besættel-

se af lederstillinger, ligesom efteruddannelse og karriereplanlægning 

foretages for både mandlige og kvindelige ansatte. Endelig er det 

igen i 2018 i dialogen med uddannelsesinstitutioner og samfund til-

stræbt, at Billund lufthavn fremstår som en virksomhed, der lægger 

vægt på at være en attraktiv arbejdsplads for begge køn. Konkret var 

kønsfordelingen på øverste ledelseslag i Billund Lufthavn 89 % mænd 

og 11 % kvinder i 2018, hvilket er på niveau med året før. 

Operationelle risici 

Blandt Billund Lufthavns væsentlige risici er evnen til fortsat at kun-

ne tiltrække og fastholde flyselskabskunder. En af grundforudsætnin-

gerne for dette er et velfungerende lufthavnsanlæg. 

Billund Lufthavn har et moderne og godt vedligeholdt lufthavnsan-

læg. Driftssikkerheden er derfor meget høj. Et moderne anlæg bety-

der også anvendelse af mange teknologisk avancerede systemer. Det 

gælder f.eks. check-in systemer, securitykontrolsystemer, bagagesor-

teringsanteeg og anflyvningssystemer. Billund Lufthavn arbejder mål-

rettet på at implementere kendt teknologi, der kan understøtte, at 

passagererne kan betjene sig selv. Det være sig ved aflevering af ba-
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gage, adgang til security samt ved boarding. Et særligt fokus i 2019 

vil være at implementere selvbetjeningsløsning for EU-borgere ved 

paskontrollen. 

Billund Lufthavn har de hjælperedskaber, der skal til, for at fjerne 

sne og is, både fra banen og flyene. Derfor vil dårligt vejr kun i eks-

treme situationer have en kortvarig negativ betydning for driftsaf-

viklingen. 

For at flyselskaber skal kunne levere gode kundeoplevelser og ef-

fektiv afvikling af operationerne i Billund Lufthavn, er det afgøren-

de, at der kan leveres effektiv og konkurrencedygtig ground handling, 

Billund Lufthavn leverer selv ground handling og er samtidig åben 

for tredjeparts handlere og egenhandlere, så flyselskaberne selv kan 

vælge den løsning, som passer bedst til deres forretning. 

Faciliteterne er bygget til fremtidens vækst, så anlægget med hjælp 

fra løbende, mindre tiltag har kapacitet til mange år frem. 

Billund lufthavns solide kapitalstruktur er med til at muliggøre for-

satte investeringer i nødvendigt udstyr og teknologiske fremskridt, 

som skal sikre bedre effektivitet og flow, hvilket er af afgørende be-

tydning for lufthavnens kunder og den fortsatte vækst. 

Rente- og valutarisici 

Virksomheden har afdækket sine finansieringsrisici ved at optage re-

alkreditgæld med tilhørende renteswaps, med fast rente i lånenes lø-

betid. 

De kommende år 

Passagervækst er en grundlæggende forudsætning for vækst i resul-

taterne, da Billund Lufthavns indtægter i stigende grad vil komme fra 

passagererne. For at understøtte denne udvikling arbejdes der bl.a, 

med at segmentere cargoforretningen. Formålet hermed er at dyr-

ke de synergier, der kan opnås ved, at et passagerfly også medbringer 

luftfragt. En kombination, der kan gøre det endnu mere attraktivt for 

flyselskaberne at flyve ruteflyvning til og fra Billund. 

Billund Lufthavn forventer i 2019 et passagertal, som er højere end i 

2018. Billund lufthavn har truffet aftaler med flere flyselskaber, som 

dels skal skabe ny vækst, og dels udfylde det hul, som Primera Airs 

konkurs har skabt. Det betyder, at Billund Lufthavn forventer at fast-

holde omsætningsniveauet. Resultatet for 2019 vil være påvirket af 

omkostninger til udvikling af trafikken og være på et Lavere niveau 

end 2018. 

Forventningerne til den fremtidige vækst frem mod mio. passage-

rer betyder, at Billund lufthavn forventer, at resultatet fremover vil 

stige og nå samme niveau som i 2018 i løbet af få år. 
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Årsregnskab 

Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Arsrapporten for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabs-

klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Rapporten for 2018 er aflagt i DKK 1,000. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostpris-

princip. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtje-

nes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og 

forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-

ninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger ag hensatte forpligtel-

ser 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 frem-

tidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Ef-

terfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 

enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kost-

pris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbeti-

den. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fra-

drag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede 

amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, 

der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller af-

kræfter forhold, der eksisterede på balancedagen, 

Leasing 

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og forde-

le forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i ba-

lancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af 

Leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens inter-
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ne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. 

Finansielt Leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som 

fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som 

en gældsforpligtelse og leasingydelsens rentedel omkostningsføres 

Løbende i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. 

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes Lineært i re-

sultatopgørelsen over Leasingperioden. 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen 

til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negati-

ve dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som 

"Andre tilgodehavender" henholdsvis "Afdækningsforretning vedrø-

rende gæld". 

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassifice-

ret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremti-

dige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført over-

skud for så vidt angår den effektive del af afdækningen. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transakti-

onsdagens kurs. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valu-

ta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens 

valutakurs. 

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i 

resultatopgørelsen under finansielle poster. 

Segmentoplysninger 

Omsætningen oplyses på forretningssegmenter og er baseret på sel-

skabets afkast og risici samt den interne økonomirapportering. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Serviceydelser indregnes i takt med udførelsen, og ved salg af varer 

indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte 

varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og 

det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet. 

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eks-

klusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
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Vareforbrug 

Vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, 

der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til drift og 

vedligeholdelse samt omkostninger til lokaler, salg og distribution 

samt kontorhold mv. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønaf-

 

hængige omkostninger. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af ma-

 

terielle anlægsaktiver. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle 

omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede valu-

takursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering 

af realkreditlån. 

Skat af årets resultat 

Selskabet er skattefrit. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumule-

rede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte til-

knyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen 

direkte og indirekte omkostninger tit lønforbrug, materialer, kompo-

nenter og underleverandører. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af frem-

stilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over frem-

stillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen. 
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Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med 

eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede 

brugstid, der udgør: 

Bygninger 20 - 80 år 

Startbaner, platforme, rulleveje m.v. 15 - 80 år 

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr 

og lysanlæg 5 - 15 år 

Rullende materiel og inventar 5 - 15 år 

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug. 

Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskri-

ves ikke på grunde. 

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne 

for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som eje-

de 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. Genind-

vindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af netto-

salgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsæt-

te genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskriv-

ningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at 

opgøre genindvindingsværdien. 

For ejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgø-

re 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 materielle anlægsaktiver omkostningsføres under 

samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller netto-

realisationsværdi, hvis denne er lavere. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det be-

løb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med 

fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisations-

værdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 

udvikling i forventet salgspris. 
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Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfat-

ter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sæd-

vanligvis 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 tilgode-

havender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på sel-

skabets erfaringer fra tidligere år. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter afholdte 

forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, abonnementer og 

renter. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnote-

rede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balanceda-

gen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgs-

kurs. 

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelses-

tidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til 

amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved 

over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på op-

tagelsestidspunktet. 

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 regn-

skabsår. 
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Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året op-

delt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes 

disse pengestrømme har påvirket årets Likvider. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat regule-

ret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som 

af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen om-

fatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser 

eksklusive de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra 

køb og salg af materielle anlægsaktiver og værdipapirer. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra 

optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt 

ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. 

Likvider 

Likvide midler består af "Likvide beholdninger' og "Kassekreditter". 

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte 

regnskabsmateriale. 

Hoved- og nøgletalsoversigt 

Hovedtallet "Gæld til realkredit- og pengeinstitutter." fremkommer 

ved at sammenlægge langfristede gældsforpligtigelser, kortfristet 

gæld til pengeinstitutter og leasinggæld. 

øvrige hovedtal er taget direkte fra årsrapporten. 

Overskudsgrad 

Afkastningsgrad 

Soliditetsg rad 

Forrentning af egenkapital = 

Billund Airport 

Resultat før finansielle poster x 100 

Nettoomsætning 

Resultat før finansielle poster x 100 

Samlede aktiver 

Egenkapital ultimo x 100 

Samlede aktiver 

Årets resultat x 100 

Gennemsnitlig egenkapital 
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Resultatopgørelse for Billund Lufthavn A/S 

1. januar - 31. december 

Note 

 

2018 2017 

 

DKK 1.000 DKK 1.000 

1 Nettoomsaetning 828.701 772.922 

 

Vareforbrug - 158.661 145.014 

2 Andre eksterne omkostninger 156,533 148,542 

3 Personaleomkostninger - 384.536 351.461 

 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 128.971 127.905 

 

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver --45.834 48.588 

 

Resultat før finansielle poster 83.137 79.317 

 

Finansielle indtægter — 5,250 3.869 

 

Finansielle udgifter . 27.264 19.906 

 

Arets resultat 61.123 63.280 

 

Resultatdisponering 

   

Overført resultat 61.123 63.280 

 

Overført resultat 61.123 63280 
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Balance 31. december for Billund Lufthavn A/S 

Aktiver 

Note 

 

2018 2017 

 

DKK 1.000 DKK 1.000 

 

Grunde og bygninger 523.048 534.224 

 

Startbaner, platforme og rulleveje m,v. 127.973 127.486 

 

Tekniske anlæg, handlingsmateriel. teknisk 

   

udstyr og lysanlæg 61.787 46.235 

 

Rullende materiel og inventar 70.631 65.645 

 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 102.482 25.581 

4 Materielle antægsaktiver 885.921 799.171 

 

Anlægsaktiver 885.921 799.171 

5 Varebeholdninger 27.396 25.505 

 

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 67.253 74.135 

 

Andre tilgodehavender 8.322 7.143 

 

Periodeafgrænsningsposter 4.469 3,654 

 

Tilgodehavender 80.044 84.932 

 

Værdipapirer 220.404 175.824 

 

Likvide beholdninger 7.980 102.616 

 

Omsætningsaktiver 335.824 388.877 

 

Aktiver i alt 1.221.745 1.188.048 
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Balance 31. december for Billund Lufthavn A/S 

Passiver 
Note 

 

2018 2017 

 

Selskabskapital 

Overkurs ved emission 

Vedtægtsmæssige reserver 

Overført resultat 

DKK 1.000 

100.000 

287.672 

45.575 

230.447 

DKK 1000 

100.000 

287.672 

45.575 

161.195 

6 Egenkapital 663.694 594.442 

 

leasinggætd 6.882 7.927 

 

Gæld til realkreditinstitutter 290.838 335.768 

 

Periodeafgrænsningsposter 3.069 3.518 

7 Langfristede gældsforpligtelser 300.789 347.213 

 

Leasinggæld 1.045 1.000 

 

Gæld til realkreditinstitutter 44.938 44.959 

 

Gæld til pengeinstitutter 31.827 0 

 

Leverandører af vare- og tjenesteydelser 32.102 46.882 

8 Anden gæld 108.698 106.763 

9 Afdækningsforretninger vedrørende gæld 36.362 44.491 

 

Periodeafgrænsningsposter 2.290 2.298 

 

Kortfristede gældsforpligtelser 257.262 246393 

 

Gældsforpligtelser 558.051 593.606 

 

Passiver i alt 1.221.745 1.188.048 

10 Pengestrømsopgørelse - Reguleringer 

  

11 Pengestrømsopgørelse - Ændring i driftskapital 

  

12 Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser 

  

13 Nærtstående parter og ejerforhold 

  

14 Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter 

regnskabsårets afslutning. 
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Egenkapitalopgørelse for Billund Lufthavn A/S 

1. januar - 31. december 

Vedtægts-

 

Selskabs- Overkurs mæssige Overført 

kapital ved emission reserver resultat I alt  

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

Egenkapital, 1. januar 100.000 287.672 45.575 161.195 594.442 

Regulering af sikringsinstru-

menter til dagsværdi primo 

   

44.491 44.491 

Regulering af sikringsinstru-

menter til dagsværdi ultimo 

   

-36.362 -36.362 

Arets resultat 

   

61.123 61.123 

Egenkapital, 31. december 100.000 287.672 45.575 230.447 663.694 
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Pengestrømsopgørelse for Billund Lufthavn A/S 

1. januar - 31. december 
Note 

Årets resultat 

2018 2017 

 

DKK 1.000 

61.123 

DKK 1.000 

63.280 

10 Reguleringer 67.545 63.956 

 

Cashflow fra drift før ændringer i driftskapital 128.668 127.236 

11 Ændring i driftskapital 21.522 15.077 

 

Cashflow fra drift før finansielle poster 150.190 142.313 

 

Renteindbetalinger og lignende 261 341 

 

Renteudbetalinger og lignende -17.570 -19.906 

 

Cashflow fra driftsaktivitet 132.881 122.748 

 

Køb af materielle anlægsaktiver -132.584 -60.233 

 

Salg af materielle anlægsaktiver 303 1.254 

 

Køb af værdipapirer -87,610 -277.641 

 

Salg af værdipapirer 33.336 174.813 

 

Udbytte og renter fra værdipapirer 4.989 1.353 

 

Cashflow fra investeringsaktivitet -181.566 -160.454 

 

Tilbagebetaling til reatkreditinstitutter -44.951 -43.946 

 

Tilbagebetaling til leasingselskaber -1.000 -957 

 

Refinansiering 0 -2,373 

 

Kursgevinst RD lån Multihus 0 -1.455 

 

Optagelse RD lån Multihus 0 140.165 

 

Cashflow fra finansieringsaktivitet -45.951 91.434 

 

Cashflow for året -94.636 53.728 

 

Likvider 1. januar 102.616 48.888 

 

Likvider 31. december 7.980 102.616 

 

Specificeres således: 

   

Kassebeholdning 14 29 

 

Træk på kassekredit -31.826 0 

 

Bankindestående 39.792 102.587 

 

I alt 31. december 7.980 102.616 

 

Likvide værdipapirer 220.404 175.824 

 

Likvid kapitalberedskab 31. december 228.384 278.440 
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Noter til årsrapporten for Billund Lufthavn A/S 

1 Nettoomsætning 

2018 2017 

DKK 1.000 DKK 1.000 

 

Aeronautiske aktiviteter 224.780 215.236 

 

Ikke auronautiske aktiviter 603.921 557.686 

  

828.701 772.922 

2 Honorar til generelforsamlingsvalgt revisor 

   

Revisionshonorar til den generalforsamlingsvalgte 

   

revisor fra PricewaterhouseCoopers 225 225 

 

Andre erklæringer med sikkerhed 6 13 

 

Andre ydelser 760 1.680 

  

991 1.918 

3 Personaleomkostninger 

   

Gager og lønninger 342.248 313.167 

 

Pensioner 27.286 24.307 

 

Andre udgifter til social sikring 5.092 4.441 

 

Øvrige personaleudgifter 11.645 10.981 

  

386.271 352.896 

 

Aktiveret som anlægsaktiver -1.735 -1.435 

  

384.536 351.461 

 

Heraf udgør vederlag til direktionen og bestyrelsen: 

   

Direktion 4.954 2.770 

 

Bestyrelse 1.122 1.025 

  

6.076 3.795 

 

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 788 745 
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Noter til årsrapporten for Billund lufthavn AIS 

4 Materielle anlægaktiver 

Tekn. anlæg Materielle 

Startbaner, handl. materiel Rullende anlægsak-

 

Grunde og platforme og tekn. udstyr materiel tiver under 

bygninger rulleveje m.v. og lysanlæg og inventar udførelse I alt 

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 

Kostpris 1. januar 835.465 324.539 275.262 335.645 25581 1.796.492 

Arets tilgang 564 5.227 14.050 17.805 94938 132.584 

Arets afgang 0 0 3.358 1,850 0 5.208 

Overførsler 1.687 304 9,107 6.939 -18.037 0 

Anskaffelsespris 

      

31. december 837.716 330.070 295.061 358.539 102.482 1.923.868 

Nedskrivninger 1. Januar 73.025 12.770 9.754 3.725 0 99.274 

Tilbageførte nedskrivninger 

på årets afgang 0 0 0 0 

 

0 

Nedskrivninger 

      

31. december 73.025 12.770 9.754 3.725 0 99.274 

Afskrivninger 1. januar 228.216 184.283 219.273 266.275 0 898.047 

Arets afskrivninger 13.427 5.044 7.605 19.758 

 

45.834 

Tilbageførte afskrivninger 

på årets afgang 0 0 3.358 1.850 

 

5.208 

31. december 241.643 189.327 223.520 284.183 0 938.673 

Regnskabsmæssig værdi 

      

3L december 523.048 127.973 61.787 70.631 102.482 885.921 

Heraf finansielle 

leasingaktiver 0 0 0 7.558 0 7.558 

I den regnskabsmæssige værdi på Materielle anlægsaktiver er indeholdt finansieringsomkostninger 

fremstillingsperioden med ialt t.DKK 24.258. Beløbet er fordelt med 

t.DKK 19.855 på Grunde og bygninger og t,DKK 4.402 på Startbaner mv. 
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Noter til. årsrapporten for Billund Lufthavn A/S 
2018 2017 

DKK 1.000 DKK 1.000 

5 Varebeholdninger 

   

Beholdning af hjælpematerialer 

Handelsvarer til videresalg 

2.239 2.345 

25.157 23.160 

    

27.396 25.505 

6 Egenkapital 

Selskabskapitalen er kr. 100.000.000,- fordelt i aktier å 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-aktier kr. 1.000.000 

H-aktier kr. 100.000 

7 Langfristede gældsforpligtigelser 

Afdrag. der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. 

øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. 

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: 

   

2018 2017 

Gæld til realkreditinstitutter DKK 1,000 DKK L000 

Efter 5 år 110.645 155.656 

Mellem 1 og 5 år 180.193 180.112 

Langfristet det 290.838 335.768 

Indenfor 1 år 44.938 44.959 

 

335.776 380.727 

Leasingforpligtelser 

  

Efter 5 år 2.502 3.460 

Mellem 1 og 5 år 4.380 4.467 

Langfristet del 6.882 7.927 

Indenfor 1 år 1.045 1.000 

 

7.927 8.927 
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Noter til årsrapporten for Billund Lufthavn A/S 

7 Langfristede gældsforpligtigelser - fortsat 

Gæld til Realkreditinstitutter på DKK 336 mio. forventes afviklet som annuitetslån 

til udgangen af 2024 og 2037. De ovenfor anførte tal er udtryk for den aktuelle afviklingsprofil 

på lånene, der er optaget på balancedagen. 

 

Periodeafgransningsposter 

2018 2017 

DKK 1000 DKK 1,000 

 

Efter 5 år 1272 1722 

 

Mellem 1 og 5 år 1797 1797 

 

langfristet del 3069 3519 

 

Indenfor 1 år 2.290 2.298 

  

5359 5817 

8 Anden gæld 

   

Feriepengeforpligtelse 47.884 46.669 

 

Diverse gæld 60.814 60,094 

  

108.698 106.763 

9 Finansielle instrumenter 

  

Regnskabsposten afdækningsforretninger vedrørende gæld består af negativ dagsværdi af renteswap med DKK 36 mio. 
Renteswappene er indgået til sikring af fast rente på virksomhedens variabelt forrentede kreditforeningslån. 
Renteswappene sikrer en fast rente i intervallet 1,24%-5,25% i restløbetiden på lånet 
Forskelsrenten afregnes månedsvis. Modparten er virksomhedens hovedbankforbindelse. 
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Noter til årsrapporten for Billund lufthavn A/S 

10 Reguleringer 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 

2018 2017 

DKK 1.000 DKK 1.000 

 

inklusive avance og tab ved salg af anlægsaktiver 45.531 47.919 

 

Finansielle indtægter -5.250 -3.869 

 

Finansielle udgifter 27.264 19.906 

  

67.545 63.956 

11 Ændring i driftskapital 

   

Dagsværdireguleringer ført over egenkapitalen 8.129 12.072 

 

Ændring i varebeholdninger -1.891 -2.225 

 

Ændring i tilgodehavender 4.888 -12.084 

 

Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser, 

anden gæld og periodeafgrænsningsposter 10.396 17.314 

  

21.522 15.077 

12 Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser 

Sikkerhedsstillelser 

Via kreditinstitut er der stillet en betalingsgaranti på TDKK 200. 

Til sikkerhed for lån i realkreditinstitut er der deponeret: 

Realkreditpantebreve. DKK 540 mio. med pant i grunde og bygninger til en bogført værdi af DKK 523 

mio. for en bogført restgæld på DKK 336 mio. 

2018 

DKK 1.000 

Leje- og leasingkontrakter 

Selskabet har indgået leasingaftaler, der løber mellem 

år 2018-2019 509 

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig 

husleje på TDKK 1.088. Huslejekontrakten løber indtil 2032 

med mulighed for opsigelse i 2021. 

Andre eventualforpligtelser 

Der er indgået kontraktlige forpligtelser til en værdi af 75.072 
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Noter til årsrapporten for Billund Lufthavn A/S 

13 Nærtstående parter og ejerforhold 

Transaktioner 

Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er er foretaget på 

normale markedsvilkår efter årsregnskabslovens § 98 c stk. 7. 

Der har i regnskabsåret ikke været sådanne transaktioner. 

Ejerforhold 

Ejerforhold pr. 31. december 2018 

 

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% 

14 
Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt 

vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. 
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