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BILLUND LUFTHAVN SKABER GLOBAL TILGÆNGELIGHED MED DIREKTE FLYVNINGER  

TIL OVER 100 DESTINATIONER OG TIL OVER 540 DESTINATIONER MED KUN ÉT STOP.  

DANMARKS NÆSTSTØRSTE LUFTHAVN HAVDE I 2019 3,7 MIO. PASSAGERER  

OG FRAGTEDE 74.000 TONS LUFTFRAGT UD OG IND AF LUFTHAVNEN.

 

VI ARBEJDER HVER DAG PÅ AT SKABE DE BEDSTE RAMMER FOR PASSAGERER,  

SAMARBEJDSPARTNERE OG ANDRE INTERESSENTER. DET SIKRER VI BLANDT ANDET  

VED, AT FLYSELSKABERNE, CHARTEROPERATØRERNE OG GODSTRANSPORTØRERNE 

FÅR OPTIMALE BETINGELSER, NÅR DE SKAL FLYVE TIL OG FRA:

 

BILLUND LUFTHAVN – VERDEN. DIREKTE

Ledelsesberetning
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Billund Lufthavn skal sikre let adgang 

til og fra verden for borgere, turister 

og erhvervsliv. Vi kan stolte se 

tilbage på 2019, når det kommer til 

at leve op til det mål. Årets resultat 

bekræfter os i, at vi hele tiden kom-

mer tættere på. Et mål som hele tiden 

udvikler sig og udfordrer os, fordi 

det kræver såvel investeringer som 

hårdt arbejde. Flyselskaberne, fragt-

kunderne, vores passagerer, vores 

ejere, medarbejderne, ledelse og det 

omgivne samfund løfter barren for, 

hvad der skal til for, at vi kan leve op 

til vores mission: Verden direkte. 

3,7 mio. passagerer igennem lufthav-

nen på et år er ny rekord og en stig-

ning på 6,1% i forhold til 2018. Cargo 

Center Billund har håndteret 74.000 

tons cargo, en vækst på 1,2%, hvilket 

også er en ny rekord. Flyselskaberne 

har tildelt os anerkendelse som både 

verdensmester og europamester i 

ruteudvikling. Den får vi for vores 

solide arbejde med at tiltrække nye 

flyselskaber og derefter udvikle 

ruterne. I 2019 gav det sig udslag i  

16 rutenyheder. 

Vi har nu over 100 direkte ruter og 

adgang til mere end 540 rejsemål 

med kun ét stop. Vi skaber vækst og 

arbejdspladser, som giver en effekt 

på 19,5 mia. i varig BNP, fordi vi er 

den internationale adgang for det 

innovative Produktionsdanmark.  

Vi har alt i alt styrket vores position 

som Danmarks næststørste lufthavn 

i 2019. 

Skal vi fortsætte den positive udvik-

ling kræver det, at Billund Lufthavn 

som trafikknudepunkt bliver koblet 

på det nationale motorvejs- og 

jernbanenet. 

International tilgængelighed skaber 

vækst, og det forudsætter høj natio-

nal tilgængelighed for, at udviklingen 

af Danmarks forbindelser til og fra 

udlandet kan fortsætte. Det har vi

arbejdet for bliver besluttet som

en del af den kommende infrastruk-

turaftale.

LEDER

Succesfuld vækst  
og ekstraordinære  
investeringer



JAN HESSELLUND

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

   7

ÅRSR APPORT 2019

Vi skal være arbejdsomme, samar-

bejde tæt med vores kunder, inter- 

essenter og ikke mindst investere 

fornuftigt i en fremtid, der vil kræve  

endnu mere af os i forhold til service, 

ruter, bæredygtighed og faciliteter. 

Vi gør os klar til øget vækst og byg-

ger til den fremtid, der venter lige 

rundt om hjørnet. Inden for få år  

vil vi runde 4 mio. passagerer og skal 

kunne håndtere 1.800 passagerer i 

timen igennem vores terminal. Det  

er en vækst på 50% i forhold til 

det nuværende niveau. Vores ejere 

ønsker at investere i den udvikling.

Vi har derfor i løbet af 2019 udvidet 

vores lounge King Amlet med 50% 

og vores nye multihus, som er en 

udvidelse af terminalen med 6.500 

kvadratmeter. Udvidelsen blev indviet 

i marts 2020 og giver plads til at 

håndtere flere passagerer med udvi-

delse af bagagebånd og flere pladser 

i restauranterne. Tilbygningen giver 

derved mere plads i terminalen og 

sikrer os mod flaskehalse i fremtiden. 

Det koster naturligvis at investere 

i fremtidens lufthavn. Vi har samlet 

investeret DKK 152 mio. På trods 

af et højt investeringsniveau er 

soliditetsgraden 57,6 ved udgangen 

af 2019 mod 54,3 ved udgangen af 

2018. Årets nettoomsætning blev på 

DKK 877,9 mio., hvilket er en stigning  

på 5,9% i forhold 2018. Årets endeli-

ge resultat giver et overskud  

på DKK 52,6 mio., hvilket er DKK  

8,5 mio. mindre end i 2018. Set i 

lyset af den positive passager-

udvikling, ruteudvikling og vores 

investeringer anser vi resultatet 

som tilfredsstillende. 

Selskabet bliver negativt påvirket 

som følge af Covid-19 udbruddet 

og de tiltag, som regeringerne i det 

meste af verden har foretaget for 

at afbøde virkningerne af udbruddet, 

jf. også omtalen af begivenheder 

efter balancedagen i note 14. Der er 

i begyndelsen af marts måned 2020 

oplevet et betydeligt fald i starter 

og landinger, og det er på nuværende 

tidspunkt ikke muligt at forudse, 

hvornår der vil være normal aktivitet 

i lufthavnen igen. Det vil naturligvis 

påvirke både selskabets omsætning 

og resultat negativt afhængig af, 

hvor længe grænserne skal være 

lukkede, og før der vil være normal 

aktivitet i lufthavnen igen. Det er 

derfor på nuværende tidspunkt ikke 

muligt at udtrykke en forventning 

til selskabets omsætning og resultat 

i 2020.

Vi har i 2019 desuden set behovet 

for at afhjælpe de klimaudfordringer 

og krav, vi bliver mødt af. I Luftfar-

tens klimapartnerskab har vi i bran-

chen anvist veje til at få produceret 

klimavenligt brændstof og andre 

tiltag, der skal sikre en bæredygtig 

fremtid for luftfarten. Vi har som 

lufthavn i 2019 selv søsat en række 

tiltag, der sikrer, at vi er klimaneu-

trale med udgangen af 2020. Det CO2
 

vi udleder med udgangen af 2020, vil 

vi kompensere for med skovrejsning.

At gøre lufthavnen klar til 3. parts 

handling har være en af årets opga-

ver. 2019 blev det år, hvor der var 

interesse for at byde ind på ground 

handling i lufthavnen fra eksterne 

aktører. Det tydeliggjorde, at den 

proces, vi havde sat i gang med at få 

skilt lufthavnsdrift og Ground Hand-

ling Billund Airport ad, var udtryk 

for rettidig omhu.

I 2020 kommer vi til at udvide 

parkeringskapaciteten med 1.200 

parkeringspladser i parkeringshuset.  

Vi kommer desuden til at arbejde 

med at sikre afledning af de øgede 

vandmængder samt forbedre flowet 

igennem lufthavnen vha. smart 

security. Vi udvider kapaciteten i 

security, så vi kan håndtere 1.800 

passagerer i timen, og derved får  

vi løst endnu nogle flaskehalse.

Jan Hessellund

Administrerende direktør

Billund Lufthavn A/S
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NETTOOMSÆTNING

NETTOINVESTERING I ANLÆGSAKTIVER

SOLIDITETSGRAD

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER
(EBITDA)
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DIREKTØR 

JENS WITTRUP 

WILLUMSEN 

NÆSTFORMAND 

HENRIK PUGGAARD 

KRISTENSEN

LOADMASTER 

JACOB BJERREGAARD

BORGMESTER,

FREDERICIA  

SUSANNE MEILING 

HANSEN

VAGTHAVENDE 

JØRN PEDERSEN 

BORGMESTER,

KOLDING

ROBERT MORTENSEN

TEKNIKER

PETER SØRENSEN 

BORGMESTER,

HORSENS 

GRETE SCHMIDT

VAGTHAVENDE

TORBEN ELSIG-PEDERSEN 

BYRÅDSMEDLEM,

VEJLE

DIREKTØR

 CLAS NYLANDSTED 

ANDERSEN 

FORMAND

IB KRISTENSEN 

BORGMESTER,

BILLUND 

SØREN PESCHARDT

VICEBORGMESTER,

VEJLE

Bestyrelse
Bestyrelsen er sammensat af 

repræsentanter fra de store 

ejerkommuner samt fire medar-

bejdervalgte bestyrelsesmed-

lemmer. Herudover to professi- 

onelle erhvervspersoner,  

som udgør formandskabet.

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER
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Ledelse
Ledelsen repræsenterer, udover 

den adm. direktør, et bredt udsnit 

af lufthavnens kerneaktiviteter 

samt øvrige forretningsområder.

ANDERS NIELSEN 

PROJEKT- & UDVIKLINGSCHEF

ANI@BLL .DK

JAN DITLEVSEN

LUFTFRAGTCHEF/

VICE PRESIDENT AIRFREIGHT

JDI@BLL .DK

LENE SØGAARD

HR-CHEF/CHRO

LES@BLL .DK

CLAUS JUUL 

CHRISTIANSEN

KOMMERCIEL  CHEF/CCO

CCR@BLL .DK

JAN HESSELLUND

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

JHE@BLL .DK

RENÉ HØGH JENSEN

DIRECTOR/

COO GROUND HANDLING

RHN@BLL .DK

IVAN COMMEROU

DRIFTSDIREKTØR/COO

ICO@BLL .DK

JESPER KLAUSHOLM

MARKETINGCHEF/CMO

JKM@BLL .DK

RONNY LILIENVALD

ØKONOMICHEF/CFO

RLI@BLL .DK
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Den 9. marts 2020 lancerede vi 

vores nye vækststrategi, der skal 

hjælpe os godt på vej mod målet om 

7 mio. passagerer og til at håndtere 

160.000 tons luftfragt i 2040. På 

dagen deltog blandt andre Transport-

minister Benny Engelbrecht, vores 

ejere, en lang række politikere og 

flere virksomheder, der ser Billund 

Lufthavn som vital infrastruktur med 

global tilgængelighed. Vi er porten til 

og fra verden for turismeindustrien 

og erhvervslivet. Vi er en katalysator 

for vækst i det innovative Produkti-

onsdanmark, som i dag leverer 40% 

af Danmarks samlede bruttonational-

produkt (BNP), og vi er derfor en es-

sentiel livsnerve for dansk samfunds-

økonomi. Vækststrategien 2040 skal 

lægge grundstenene for den rejse.

Billund Lufthavn er som strukturel og 

international lufthavn en ansvarlig og 

betydningsfuld drivkraft, der bidrager 

til et Danmark i balance. Lufthavnen 

skal være det stærke centrum, der 

understøtter nationale og regionale 

partnerskaber, som sikrer den fort-

satte udvikling i hele Danmark. 

Verden.Direkte er vores eksistens-

berettigelse, og det vi arbejder for 

hver dag. At sikre god international 

tilgængelighed for virksomheder og 

borgere. Det forudsætter, at Billund 

Lufthavn blandt andet bliver tænkt 

ind som et trafikknudepunkt for den 

fremtidige infrastruktur i Danmark 

frem mod 2040. 

Det betyder konkret, at Billund Luft-

havn skal være en station på linje-

føringen mellem Vejle og Holstebro. 

Direkte til Odense, Fredericia, Vejle, 

Holstebro og Herning. Men også med 

direkte forbindelse til det østjyske 

vækstbånd for byerne Horsens, 

Skanderborg og Århus. I Region Syd-

danmark og Region Midtjylland har 

mere end 30% af familierne ikke bil. 

Alle disse husstande benytter toget 

som deres primære transportmiddel 

imellem byer og trafikknudepunkter. 

De har i dag ikke god adgang til at 

besøge en af attraktionerne i områ-

det eller komme ud og rejse. For de 

grupper vil det åbne nye, nemmere 

muligheder med toget, og det vil 

åbne et større marked for Billund 

Lufthavn og de flyselskaber, der har 

ruter her, med øget tilgængelighed til 

flere destinationer og flere frekven-

ser til nuværende destinationer.

Billund på det nationale jernbanenet 

vil ud fra beregningerne i VVM-under-

søgelsen betyde 1 million passagerer 

på banen, når den åbner i 2025. Det 

tal vil stige til 1.6 million passagerer 

i 2040. Derved er jernbanen altså et 

aktiv i den grønne omstilling, da de 

Billund 
Lufthavn 
for hele

 Danmark

VÆKSTSTRATEGI 2040

Den 9. marts 2020 lancerede vi vores nye 

vækststrategi, der skal hjælpe os godt på  

vej mod målet om 7 mio. passagerer og at kunne 

håndtere 160.000 tons luftfragt i 2040. 
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D K K

L U F T H A V N E N S  Å R L I G E
B N P - A F T R Y K

19,5 MIA
K I L D E :  D A M V A D  A N A L Y T I C S  2 0 1 9

passagerer ikke skal fragte sig med 

bil. Banen til Billund er vigtig for 

Billund Lufthavn, regionen, Danmark 

og vores miljø. Den er med til at un-

derstøtte vækst og grøn omstilling. 

Vi skal naturligvis ikke kun bygge 

jernbane til de danske rejsende. I dag 

ankommer 1,1 mio. udenlandske rej-

sende til lufthavnen hvert år for at 

nyde Danmark som turistland eller 

lave forretningsaftaler. Billund Luft-

havn og attraktionerne i områdets 

fremtidige vækst kommer fra det 

store globale marked. Det er blandt 

andet for at tilbyde de besøgende 

et stærkt alternativ til at leje en bil 

eller alternativt helt vælge Danmark 

fra, at forbindelsen til jernbanenet-

tet er vital. Vi forventer, at antallet 

af udenlandske rejsende vil stige til 

cirka 3 mio. gæster i 2040.

Billund Lufthavn har udover 

baneprojektet fokus på en række 

infrastrukturprojekter, vi betrag-

ter som særligt vigtige, hvis vi skal 

sikre vækstmålene frem mod 2040. 

Udvidelserne af E45 og E20 er helt 

afgørende for at sikre en forudsigelig 

køretid til og fra lufthavnen. Den 

Midtjyske motorvej fra Sønderup/

Hobro til syd for Kolding vil sikre, 

at det er lettere at komme frem og 

samtidig vil en parallel motorvej 

FACTS AND FIGURES

S K A B E S  I  O G  O M K R I N G  
L U F T H A V N E N  I  D A G

9.900J O B S

160.000T O N S

L U F T F R A G T  H Å N D -
T E R I N G S M Å L  I  2 0 4 0 :

F R A  D A N S K E  V I R K S O M H E D E R 
U D G Å R  F R A  L U F T H A V N E N

E K S P O R T  P Å21 MIA DKK

P A S S A G E R E R  I  2 0 4 0  
(3,7 mio. passagerer i 2019)

7 MIO M Å L
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Billund 
Lufthavn 
for hele
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ned igennem Jylland betyde øget 

mobilitet af arbejdskraft og rejsende. 

Specielt vil kortere rejsetid fra Viborg 

og Silkeborg understøtte vækst for 

turisme og erhvervslivet i disse byer.

Vi ved fra undersøgelser gennemført 

af Visit Denmark, at kendskabsgra-

den til Danmark og vores geografi 

er meget begrænset, når vi bevæger 

os uden for Skandinavien og den 

nordligste del af Tyskland. Både for 

forretningsrejsende og turister er 

forestillingerne om afstande fra luft-

havne til deres foretrukne destinati-

on i Danmark meget vage, og derfor 

er der brug for at skabe størst muligt 

overblik og gennemsigtighed. Den 

almindelige branding af Danmark i ud-

landet, som Visit Denmark står for, er 

en del af arbejdet med at øge kend-

skabsgraden. Og selv om der mange, 

der kender til København, er der brug 

for at gøre mere - især i forhold til at 

forbedre brandingen og destinations-

udviklingen af de fantastiske tilbud 

byer og områder som Aarhus, Billund, 

Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding, 

Odense, Herning, Silkeborg, Lillebælt 

og Skanderborg har at byde på.

Vi skal ikke kun arbejde for at støtte 

turismeudviklingen i Danmark men 

støtte en generel tiltrækning af nye 

og eksisterende erhverv, talenter og 

investeringer ved at indgå tættere 

samarbejder på tværs af kommuner, 

virksomheder og organisationer. 

DAMVAD har værdisat lufthavnens 

nuværende betydning i den forbin-

delse til at give et varigt aftryk på 

BNP på DKK 19,5 mia. om året. Det tal 

forventer vi vil stige til DKK 40 mia. 

om året i 2040. 

Det innovative Produktionsdanmark 

er vores nærmarked. Det står for 

40% af det samlede danske BNP. 

Lave transportomkostninger gør 

det attraktivt at eksportere via 

Billund Lufthavn, det betyder, at der 

i dag eksporteres for DKK 21 mia. 

fra lufthavnen. I dag skaber vi som 

virksomhed 9.900 jobs blandt andet 

ved lufthavnens drift, flyselskaber, 

luftfartsmyndigheder, flymekanikere 

og biludlejningsselskaber og deres 

afledte effekt.

Skal vi fortsætte udviklingen og 

styrke vores betydning for Danmark 

økonomisk og beskæftigelsesmæs-

sigt, skal vi fortsat arbejde med 

vores passagerterminal som en 

portal til Danmark og dermed skabe 

et attraktivt ankomstpunkt for alle 

typer af rejsende. Vi skal udvikle 

cargoområdet med endnu bedre 

faciliteter og gøre det til et attrak-

tivt erhvervsområde og desuden 

arbejde for at tiltrække flere – både 

nationale og internationale virksom-

heder. Vi skal med andre ord arbejde 

for at styrke udviklingen af Billund 

Lufthavn som en stærk Airport City, 

der styrker vækstpotentialet og 

balancen i Danmark.1 

AIRPORT CITY SOM BEGREB ER EN  

FORRETNINGSMODEL FOR LUFTHAVNE, 

HVOR EJENDOMSUDVIKLINGEN PÅ  

LUFTHAVNSAREALER ELLER I  NÆRHEDEN 

AF LUFTHAVNEN ER MED TIL  AT ØGE 

IKKE-LUFTFARTS INDTÆGTER OG  

UNDERTIDEN UDVIKLE LUFTHAVNEN  

SOM EN DESTINATION I  SIG SELV. 

[1 ]  Bedre adgang t i l  v iden og teknolog i  i  udlandet  er  med t i l  at  t i l trække kval i f iceret 
udenlandsk arbejdskraft .  G lobal iser ing og konkurrencepres  fra  udlandet  g iver  danske 
virksomheder tilskyndelse til at effektivisere og specialisere sig. DAMVAD Analytics 2019.



Til glæde 
for hele
Danmark

Aerotropolis  
og Airport City

Udvikling på  
flere niveauer

Udvikling på flere niveauer

Verden
Direkte

Danmark
Direkte

Billund
Direkte

Billund 
Lufthavn 
for hele
Danmark
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Aarhus

Viborg Randers

Horsens

Vejle

Fredericia

Kolding

Haderslev

Aabenraa

Ribe

Esbjerg

Skjern

Holstebro

Herning

Brande

Silkeborg

Odense

Skanderborg

Vestdanmark
Det innovative Produktionsdanmark

BNP 39% (Kilde: Damvad)

Østdanmark
Det kreative Vidensdanmark

BNP 42% (Kilde: Damvad)

vs.



18 

ÅRSRAPPORT 2019

God international tilgængelighed 

bidrager til virksomhedernes ind-

tjeningsmuligheder såvel som deres 

produktivitet. For de ferierejsende 

bidrager de mange muligheder til at 

kunne vælge en rejse, der passer til 

den enkelte familie, og endelig er 

det for turismen i Danmark væsent-

ligt, at der er gode flyforbindelser, 

således at udenlandske turister har 

nem adgang.

Billund Lufthavn er samtidig en 

virksomhed, der skaber vækst og 

udvikling gennem en sund økonomi 

og virksomhedsdrift. Billund Lufthavn 

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 almindelige 

markedsvilkår, hvor gode økonomiske 

resultater er forudsætningen for at 

kunne udvikle og drive en konkurren-

cedygtig lufthavn i fremtiden. Der 

tjenes penge for at kunne drive og 

investere i lufthavnen. 

Lufthavnens hovedformål er at 

bidrage til den regionaløkonomiske 

udvikling frem for at skabe udbytte 

til ejerkommunerne. Flere flyafgange, 

flere destinationer, flere turister og 

mere luftfragt bidrager hver på sin 

måde til at skabe vækst i lufthavnens 

optageområde, der omfatter Region 

Midtjylland og Region Syddanmark. 

Anvendelsen af de årlige overskud 

går derfor til at skabe attraktive be-

tingelser for såvel eksisterende som 

nye flyselskaber, der har interesse i 

Billund Lufthavn. Der er især tre ele-

Forretnings- 
modellen
Billund Lufthavns formål er at sikre  

direkte og nem adgang til og fra verden. 

Det gælder for forretningsrejsende, ferie-

rejsende og for luftfragt. Effektiv adgang 

til markeder og kunder er af afgørende 

betydning for de mange internationale 

virksomheder, der findes i området.

menter, der er vigtige for flyselska-

ber, når de skal vurdere etablering  

og fastholdelse af ruter:

1. Konkurrencedygtige lufthavns-

afgifter

2. Et solidt marked for forretnings- 

og ferierejsende samt luftfragt

3. Teknisk udstyr og procedurer, der 

sikrer en sikker og stabil afvikling 

af flytrafikken uanset vejrforhold

Lufthavnsafgifterne har været 

holdt i ro siden 2001, og der er  

reelt tale om en relativt faldende 

omkostning for flyselskaberne, 

da der ikke sker reguleringer, som 

følger den almindelige prisudvikling.

Lufthavnenes indtjening baseres i  

højere grad på, at flere passagerer 

giver flere trafikindtægter, stigning 

fra de såkaldt ikke-aeronautiske 

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 flysel-

skaberne at etablere sig i Billund 

Lufthavn.

Operationelle risici

Blandt Billund Lufthavns væsentlige 

risici er evnen til fortsat at kunne 

tiltrække og fastholde flyselskabs-

kunder. En af grundforudsætninger-

ne for dette er et velfungerende 

lufthavnsanlæg.

Billund Lufthavn har et moderne 

og godt vedligeholdt lufthavnsanlæg. 

Driftssikkerheden er derfor meget 

høj. Et moderne anlæg betyder også 

anvendelse af mange teknologisk 

avancerede systemer. Det gælder 

f.eks. check-in systemer, security- 

kontrolsystemer, bagagesorterings- 

anlæg og anflyvningssystemer. 

Billund Lufthavn arbejder målrettet  

på at implementere kendt teknologi, 

der kan understøtte, at passagererne 

kan betjene sig selv. Det være sig 

ved aflevering af bagage, adgang 

til security samt ved boarding og 

paskontrol.



C H E C K  I N

R E S T A U R A N T E R 
O G  C A F È E R

D I G I T A L I S E R I N G H A N G A R T E R M I N A L U D V I D E L S E

U D L E J N I N G S H O P P I N G P A R K E R I N G

S E C U R I T Y P A S S E N G E R 
H A N D L I N G

R A M P  H A N D L I N G F R A G TB A G A G E 
S E R V I C E

   19

AERONAUTISK FORRETNINGSOMRÅDE

IKKE-AERONAUTISK FORRETNINGSOMRÅDE

FORRETNINGSMODEL

INVESTERING OG UDBYGNING

O M S Æ T N I N G  2 3 7  M I O .  K R .  I  2 0 1 9

O M S Æ T N I N G  6 4 1  M I O .  K R .  I  2 0 1 9

U D S T Y R

Billund Lufthavn har de hjælpered-

skaber, 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.

 

Faciliteterne er bygget til fremtidens 

vækst så anlægget med hjælp fra 

løbende, mindre tiltag har kapacitet 

til mange år frem.

Billund Lufthavns solide kapital-

struktur er med til at muliggøre 

forsatte investeringer i nødvendigt 

udstyr og teknologiske fremskridt, 

som skal sikre bedre effektivitet og 

flow, hvilket er af afgørende betyd-

ning for lufthavnens kunder og den 

fortsatte vækst.

Rente- og valutarisici

Virksomheden har afdækket sine 

finansieringsrisici ved at optage 

realkreditgæld med tilhørende  

renteswaps med fast rente i  

lånenes løbetid.
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100 direkte ruter og 540 rejsemål 

med kun et stop er status for Billund 

Lufthavn i 2019. Et år der har budt 

på 16 rutenyheder til klassiske ferie-

rejsemål, hubs og på den regionale 

trafik. Det har dermed været et af 

de bedste år for Billund Lufthavn i 

forhold til at tiltrække nye ruter. 

Selskaberne Norwegian, Ryanair og 

Wizzair har samlet set stået for 12  

af nyhederne. 

Norwegian åbnede i april 2019 med 

fire ugentlige afgange til Malaga, 

i maj med to ugentlige afgange til 

Mallorca, en ugentlig afgang til Faro, 

en ugentlig afgang til Azorerne og 

endeligt ugentlig afgang til Gran 

Canaria fra november.

Ryanair har fulgt trop med fire 

rutenyheder: Tre ugentlige afgange 

til Prag, fire ugentlige afgange til 

Manchester, to ugentlige afgange til 

Edinburgh og to ugentlige afgange til 

Dublin fra oktober.

Ungarske Wizzair har i den grad også 

fået blod på tanden i forhold til det 

danske marked med to ugentlige 

afgange til henholdsvis Kiev, Krakow 

og Timisoara. 

Derudover har Lauda åbnet to 

ugentlige afgange til Wien og sup-

plerer derved Wizzairs to ugentlige 

afgange til den østrigske hovedstad, 

DAT åbnede en sommerrute til Stord, 

Airbaltic har øget frekvensen til Riga 

til to daglige flyvninger og Lufthansa 

udvidede i marts 2019 med den fem-

te daglige afgang til Frankfurt.

Billund Lufthavn sikrer ikke kun 

global sammenhængskraft med 

vores 11 hubforbindelser til blandt 

andet Frankfurt og Istanbul. Vi har 

også i løbet af 2019 og årene før 

etableret mange nye regionale ruter, 

der giver forretningsrejsende og 

andre rejsende bedre muligheder for 

at rejse direkte til de europæiske re-

gioner i både øst, vest, nord og syd.  

Suppleret med charterbureauernes 

tro på fremtiden, og til dels lavpris-

selskabernes fokus på at servicere 

traditionelle ferierejsemål, er status 

på 2019, at vi er dækket godt ind i 

forhold til alle rejsetyper og har en 

god spredning på vores ruteudbud. 

Vi skal ikke hvile på laurbærrene, 

men fortsætte med at tiltrække nye 

ruter. Ambitionen er 20 nye ruter 

fordelt på tre forskellige selskaber 

og mindst en oversøisk rute.

Finmasket 
net af ruter 

fra Danmarks 
næststørste 

lufthavn

16 RUTENYHEDER I  2019



   21

FACTS AND FIGURES
VERDEN.DIREKTE

HUB

100 DIREKTE RUTER

16 RUTENYHEDER

540+ RUTER MED ET STOP

A

A B

B

C

FERIE

+1,8% 
(34% af trafikken)

”Ferie” dækker over passagerer,  

der benytter fly, hvor størstedelen 

af passagererne rejser for at 

holde ferie.

+3,1% 

(35,6 af trafikken)

”Hub” er trafikken til/fra vores 11 trafikknudepunkter – på 

disse flyvninger flyver størstedelen af passagererne videre 

til globale destinationer – årsagen er primært forretning, 

men en betydelig andel rejser også af private årsager.

+15,7% 

(30,4 af trafikken)

”Regional” passagerer der rejser til destinationer, 

hvor størstedelen af passagererne flyver for at 

besøge venner og familie eller flyver til regionale 

forretningssteder fx DUS eller MAN

REGIONAL



6,1% V Æ K S T  P Å

3,7 MIO P A S S A G E R E R

Vi har igen i år slået vores passager-

rekord. Med et passagertal på 3,7 

mio. har vi haft en vækst på 6,1%.  

For 10. år i træk har vi skabt passa-

gervækst. Det skyldes en jævn og 

stabil positiv udvikling ud over hele 

det område vores lufthavn dækker. 

Vi dækker blandt andet ti af de 

største byer inden for en afstand 

af halvanden time. Esbjerg i vest, 

Odense i øst, Haderslev i syd og 

Aarhus i nord. Vi er verdensmestre i 

ruteudvikling og markedsføring over 

for flyselskaberne. Det vil vi også 

være i service over for passagerne. 

Vi har derfor i 2019 for første gang 

ansat en Head of Passenger Experi-

ence, som bl.a. skal drive et hold af 

dedikerede værter, der skal hjælpe 

og byde velkommen til passagerne, 

når de kommer til lufthavnen og 

Passagervækst 
10. år i træk

samtidig understøtte, at vi får endnu 

mere fokus på passagernes oplevelse 

af lufthavnen i den tid, de er gæster 

hos os.  

KPMG har i 2019 kåret os til at være 

Danmarks tredjebedste virksomhed 

til kundeoplevelser (KPMG har kort-

lagt mere end 1.000 brands, talt med 

mere end 2.500 danske forbrugere 

og spurgt til deres kundeoplevelser).
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VÆRTSTEAMET  I  BILLUND LUFTHAVN



VERDENSMESTER I RUTEUDVIKLING

JESPER KLAUSHOLM OG JAN HESSELLUND
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Vores hårde arbejde med ruteud-

vikling og markedsføring over for 

flyselskaberne har kontant givet 

pote i forhold til de 16 rutenyheder, 

vi har kunnet præsentere i 2019.  

Men flyselskaberne har derudover 

ved to lejligheder valgt at anerken-

de vores store arbejde i form af 

fornemme priser. Vi blev i 2019 kåret 

som såvel europamester – for andet 

Verdensmester
og dobbelte 
Europamestre

år i træk – og som verdensmester  

i ruteudvikling og markedsføring  

i kategorien af lufthavne med op  

til 4 mio. passagerer årligt.  

Det bekræfter os i, at vi er lykkedes  

med vores store arbejde med at 

byg ge tætte og langvarige rela- 

 tion er til vores kunder. De for- 

står vores position som Danmarks 

næststørste lufthavn.
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Lounge med  
plads til det hele
King Amlet Loungen bliver hver dag brugt af hundredvis af gæster, 

der rejser igennem Billund Lufthavn. Den havde efterhånden en del 

år på bagen. Den blev bygget i 2002 og trængte til en opgradering, 

så den passede til den stil og de behov, gæsterne har i dag.
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Tidligere var det primært forret-

ningsrejsende, der brugte den. Men 

med tiden er flere familier og større 

grupper begyndt at få øjnene op for 

King Amlet. Det har skabt et behov 

for en bedre indretning, der kan 

varetage alle de forskellige typer af 

gæsters behov. Derfor startede vi i 

januar 2019 med ombygningen.

Den nye lounge er indrettet med 

danske designmøbler fra blandt andre 

Verner Panton, Børge Mogensen, Hans 

J. Wegner og står klar med et nyt, 

smukt udtryk i en nordisk stil med 

lette og lyse materialer, der er brugt 

på minimalistisk vis. Kapaciteten er 

nu øget fra 200 til 300 pladser i den 

gennemrestaurerede lounge, og den 

er nu fremtidssikret til den fortsatte 

vækst i Billund Lufthavn. 

 

Som noget helt nyt er der skabt en 

balkon hele vejen gennem den nye 

lounge. Fra stort set alle siddeplad-

ser i loungen er der nu udsigt direk-

te til flytrafikken på landingsbanen, 

og netop denne udsigt har været én 

af prioriteterne i vores ombygning.

Loungen er nu zone-opdelt således, 

at vi kan placere vores gæster 

bedst muligt, så vi rammer deres 

individuelle behov og ønsker. Den 

første zone, som ligger lige overfor 

den store, åbne buffet, er ’Dining 

zone’ med masser af lys, luft og mu-

lighed for at sidde under de store, 

grønne træer. Her er man hurtigt 

ude og inde af loungen, hvis tiden er 

knap. Næste zone, man rammer, er 

’Family zone’, hvor der er plads til 

familier med børn og indrettet med 

bordplader, der er udformet, så der 

kan spilles skak, mølle og dam. Her 

er der også opstillet telefonbokse 

til private samtaler. Den tredje 

zone er ’Lounge zone’, hvor der er 

gode, behagelige siddepladser med 

mulighed for at sidde for sig selv 

eller sammen i mindre grupper. De 

sidste to zoner er hhv. ’Quiet zone´ 

og ’Business zone’. I ’Quiet zone´ er 

der opstillet en boks til at lave små 

meditations- og yogaøvelser, som 

kan give afspænding eller afhjælpe 

decideret flyskræk. Den sidste zone 

er ’Business zone’, hvor der er ro og 

plads til afslapning eller mulighed for 

at sidde ved afskærmede arbejds-

pladser og arbejde. 

Den gennemgribende opgradering  

af King Amlet Loungen stod færdig  

i september 2019. 

•  DINING ZONE MED BUFFET

• FAMILY ZONE

• QUIET ZONE

• LOUNGE ZONE

• BUSINESS ZONE

• DER ER PLADS TIL  300 GÆSTER

• OPGRADERINGEN HAR KOSTET DKK 20 MIO.

•  STOD FÆRDIG I  SEPTEMBER 2019

Den nye lounge vil blive opdelt i fem zoner, der 

tager hensyn til gæsternes forskellige behov:
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FAKTA



140 MIOB Y G G E R I E T S  P R I S

6.500
KVM

B Y G G E R I E T S  S T Ø R R E L S E

MARTSI N D V I E T  I  2 0 2 0
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Udvider til vækst
NYT MULTIHUS
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Officielt indviede vi huset med 

åbningen af ankomstområdet den 

9. marts 2020. Det nye multihus på 

6.500 kvm. ligger i forlængelse af den 

nuværende terminalbygning. Det nye 

multihus er i fire etager ligesom den 

nuværende terminalbygning, og der 

er direkte adgang mellem de to byg-

ninger. Foruden passagerfaciliteter, 

der blandt andet giver flere sidde-

pladser i restauranten, rummer huset 

interne funktioner som kontorer, 

motionsrum for medarbejderne samt 

medarbejderkantine med tagterrasse. 

En kantine der blandt andet kan huse 

større arrangementer og forsam-

linger. Generelt skaber huset et 

bedre arbejdsmiljø for en lang række 

medarbejdergrupper, og det har givet 

os muligheden for at samle lagerfa-

ciliteter ét sted og på den måde få 

et bedre overblik over vores lager 

blandt andet hjulpet på vej af robot-

teknologi. Derudover har huset givet  

os mulighed for at udvide vores anlæg 

for ankommende bagage. 

Prisen for multihuset ligger på ca. 

140 mio. kroner. Med multihuset vil 

lufthavnen kunne øge gennemstrømnin-

gen af passagerer med hele 50 procent 

fra de nuværende 1.200 passagerer i 

timen til 1.800 passagerer i timen. 



SECURITY BILLEDE MANGLER
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Vi har haft et godt år i Airport 

Operations. Den nye organisation 

er kommet godt og konstruktivt 

fra start i 2019. Der har især været 

fokus på opdelingen mellem Billund 

Lufthavn og Ground Handling Billund 

Airport. Den opdeling har nu taget 

form. Det betyder blandt andet, at 

Airport Operations har fået udar-

bejdet godt og dækkende materiale 

for ”Terms of use” og ”Terms of 

conditions” for vores egne ground 

handlere i Ground Handling Billund 

Airport og 3. parts handlere. Det vil 

sige de vilkår, ground handlerne skal 

operere under i forhold til os som 

Billund Lufthavn. Vilkår som skal leve 

op til kravene om at være relevante, 

objektive, transparente og ikke-dis-

kriminerende således, at vilkårene 

for egne og eksterne handlere er 

Ny organisering 
i lufthavnen

AIRPORT OPERATIONS

tydelige og ikke skaber grobund  

for ulige forhold. Det er vi lykkedes 

med i 2019. Vi har naturligvis i den 

proces fortsat fokus på at fastholde  

niveauet af synergier efter, at 

Billund Lufthavn og Ground Handling 

Billund Airport (GHBA) er skilt ad. 

Den nye organisering har desuden  

betydet, at Security som en luft- 

havnsopgave er blevet flyttet 

ind under Airport Operations, og 

Cleaning er blevet flyttet over til 

Ground Handling Billund Airport.  

Det er foregået nemt og smertefrit 

for såvel medarbejdere som kunder 

og passagerer. Vi har i 2019 haft  

et godt flow i Security, hvor vi  

har fået sat flere ressourcer på  

opgaven og åbnet et nyt security- 

spor. 
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Det har øget vores kapacitet med 

20%. I 2020/2021 vil vi indføre 

smart security: det vil sige flere 

tydelige og fleksible udpakningssta-

tioner for passagererne, automatisk 

returbakkesystem, mere struktu-

reret recheck-positioner og i det 

hele taget et varmere look and feel 

for passagerer og medarbejdere i 

security-området.

I 2019 har vi især været udfordret  

af etablering af et nyt bagageanlæg 

for ankommende bagage. Her har vi 

budt såvel medarbejdere som pas-

sagerer vilkår, som ikke har været 

tilfredsstillende. Vi forventer, at  

projektet står endeligt færdigt i 

marts måned 2020. Vores nye pro-

jektafdeling, som blev etableret i  

januar 2020 skal blandt andet 

hjælpe til med, at det ikke sker 

fremover. 

Projekter skal planlægges godt,  

og interessenter inddrages i nød-

vendigt omfang både i planlægnin-

gen og i gennemførelsesfasen.

Vi er i 2019 blevet bevidste om  

behovet for at forbedre faciliteterne 

for paskontrollen, når man kommer 

hjem som EU-borger fra et non EU-

land, særligt ved indrejse til Danmark. 

Vi forventer sammen med politiet at 

få styr på det med bedre faciliteter 

i 2020.

Vi har arbejdet med påvirkningen af 

de fire verdensmål, Billund Lufthavn 

primært skal fokusere på. 

Vi er desuden nået i mål med udskift-

ningen af indflyvningslyset – det 

såkaldte approach lys til bane 09, 

som er udskiftet til LED-lys. 

Vi skal være et område, som service-

rer lufthavnen, så teknikken virker. 

Det vil sige kapacitet, funktionalitet 

og pålidelighed i bredeste forstand 

og være med til at sikre, at nye tiltag 

implementeres effektivt. Airport 

Operations har kontrol over alle  

operationelle lufthavnsprocesser  

som gateway for alle handlere i 

operationelle spørgsmål. Det vil  

vi arbejde stenhårdt for i 2020  

og fremover.

FAKTA

. . . A F  V O R E  A F R E J S E N D E  G Æ S T E R 
H A R  B R U G T  M I N D R E  E N D  1 0  M I N .  

I  S E C U R I T Y  K O N T R O L L E N 

76%S E C U R I T Y K O N T R O L 
I  2 0 1 9
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Hele omorganiseringen af ground 

handling har fyldt meget i lufthav-

nen i 2019. Vi har valgt at skille 

Ground Handling Billund Airport ud 

som en selvstændig forretningsen-

hed, og enheden har i den forbindelse 

fået Cleaning ind under sit forret-

ningsområde. Security har vi omvendt 

flyttet til Airport Operations (AO). 

Det er alt sammen konsekvensen af 

de mange års vækst, vi har ople-

vet i lufthavnen med rekord efter 

rekord senest med 3,7 millioner 

passager i 2019. Det er med væksten 

blevet mere og mere interessant 

for 3. parts handlere at byde på den 

opgave, som vi løser. Vi har derfor 

i 2019 lagt en plan og gjort Ground 

Handling Billund Airport klar til den 

eksterne konkurrence. Der var i 

2019 konkret interesse fra 3. parts 

handlere, der bankede på døren til 

Klar til  
konkurrence

GROUND HANDLING BILLUND AIRPORT

lufthavnen for at se på mulighederne 

og evt. byde på opgaverne. Rigtig 

mange processer har vi derfor skulle 

definere, beslutte og kvantificere. 

Opgaver der tidligere blev løst, der 

hvor de gav bedst mening, er nu 

skarpt opdelt mellem lufthavnsop-

gaver og handlingopgaver. Det er 

også baggrunden for, at Security blev 

flyttet. Det er naturligt en lufthavns-

opgave under AO, ligesom Cleaning 

hører ind under handling. Vi har 

desuden lavet en omfattende kort-

lægning af omkostningsstrukturen, 

hvilket også har været en forudsæt-

ning for, at Ground Handling Billund 

Airport kunne blive en selvstændig 

forretningsenhed under Billund 

Lufthavn A/S. 

Flyselskaberne og passagerne vil 

huske året for Ground Handling 

Billund Airport´s fokus på sikkerhed, 

præcision og service: ”Vi håndterer 

fly sikkert til tiden med tilfredse 

kunder og gæster”. Det er blandt 

andet kommet til udtryk i hand-

lingselskabets On Time Performance 

(OTP) – fly til tiden på 94%. Ground 

Handling Billund Airport har et mål 

som hedder 96%, så vi er tæt på. 

Ground Handling Billund Airport har  

i 2019 været udfordret af de tekniske 

problemer, der har været med at få 

bygget det nye anlæg for ankommen-

de bagage. Det har påvirket afvikling 

af trafikken og passagerernes ople-

velse i lufthavnen. Det er beklageligt. 

Vi kommer i 2020 til at arbejde endnu 

mere med ”customer intimacy”. Det 

betyder, at vi vil opnå et endnu tæt-

tere samarbejde med flyselskaberne, 

så handlingselskabet fastholder dem 
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FAKTA

GROUND HANDLING BILLUND AIRPORT:
CLEANING SAMT GROUND HANDLING SUPPORT

som kunder. De skal se enheden som 

en værdiskaber i deres forretning i 

højere grad end en driftsomkostning. 

Vi skal være de bedste til at levere 

sikkerhed, præcision og service i 

Billund Lufthavn. 

Ground Handling Billund Airport vil 

i 2020 og årene fremover i endnu 

højere grad blive målt på, hvor 

konkurrencedygtige de er. Vi skal 

endnu tættere på hinanden i de for-

skellige enheder, så vi kan udnytte 

vores tværgående synergier og blive 

ved med at arbejde med vores kon-

kurrencedygtighed. Vi vil arbejde for, 

at Ground Handling Billund Airport 

fortsat er flyselskabernes foretrukne 

handlingselskab i Billund Lufthavn.

”  VI  SKAL VÆRE  

DE BEDSTE TIL  

AT LEVERE  

SIKKERHED,  

PRÆCISION OG 

SERVICE I  

BILLUND  

LUFTHAVN.” 

S-P-S (SIKKERHED – PRÆCISION – SERVICE) 
” V i  h å n d t e r e r  f l y  s i k k e r t  t i l  t i d e n  
m e d  t i l f r e d s e  k u n d e r  o g  g æ s t e r ”

C A .  4 0 %  A F  L U F T H A V N E N S  A N S A T T E  U D G Ø R E S  A F  G H B A

F L E S T  O P E R A T I O N E R  P Å  É N  D A G  I  2 0 1 9  
( A n t a l  a n k o m s t e r  o g  a f g a n g e )  v a r  1 3 0  o p e r a t i o n e r 
( F r e d a g  v e d  s k o l e f e r i e n s  s t a r t  d e n  2 8 .  j u n i )

5 9  F O R S K E L L I G E  F L Y S E L S K A B E R  P Å  E T  Å R 
–  B å d e  c h a r t e r  o g  r u t e f l y

S T Ø R S T E  R E J S E D A G  E R  S Æ D V A N L I G V I S  F R E D A G  I 
F O R B I N D E L S E  M E D  E F T E R Å R S F E R I E N .  I  2 0 1 9  V A R 
D E T  D E N  1 2 .  O K T O B E R  M E D  1 6 . 7 6 2  G Æ S T E R

9 4 %  O N  T I M E  P E R F O R M A N C E  ( O T P ) .  ( M å l s æ t n i n g  e r  9 6 % )
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Bedre end 
det globale 

cargomarked

CARGO CENTER BILLUND LUFTHAVN

V Æ K S T  P Å1,2%

På trods af et ualmindeligt svært 

år for det globale cargomarked har 

Cargo i Billund Lufthavn oplevet en 

fremgang på 1,2 % for 2019. Det 

er markant bedre end markedet. 

Især eksporten har trukket læsset 

og drevet fremgangen. Eksporten 

er steget med godt 3.000 tons, 

hvorimod importen er faldet med 

godt 2.000 tons. Cargo dækker over 

de to handlingselskaber i Billund: 

Cargo Center Billund og Spirit, der 

samlet har 50 fragtflyvninger på 

en uge. Året så ellers ikke for godt 

ud, da efteråret satte ind, men en 

dedikeret indsats fra alle medarbej-

dere i de sidste tre måneder af året 

gjorde, at 2019 og især eksporten 

ikke bare landede på benene, men 

blev et rekordår.

Billund Lufthavn ligger midt i Dan-

marks fabrik, og vi har nydt godt 

af eksportsuccessen i de danske 

produktionsvirksomheder. Desuden 

har Cargo Center Billund særligt 

haft succes med at tiltrække friske 

varer, herunder laks fra Norge og 

Færøerne til især USA og Kina. Det 

er et segment, vi forventer vil ud-

vikle sig i fremtiden, da en betydelig 

del af de norske laks i fremtiden vil 

blive landet i Hirtshals direkte fra 

de norske havbrug, hvilket gør, at 

laksene er op til to døgn friskere end 

de laks, der traditionelt flyves ud 

af Oslo. 

Nu skal lastbilerne køre en kortere 

tur til Billund, og fiskenes vej til 

de oversøiske markeder er blevet 

afkortet med mange timer. Cargo 

Center Billund forventer, at lakse-

eksporten i 2020 fortsat vokser.

Det er kun muligt, fordi Cargo  

Center Billund i 2019 har en tæt  

og god dialog med såvel nuværende 

som potentielle kunder, der kender til 

cargocenterets høje kvalitets-  

og serviceniveau.F R A G T F L Y V N I N G E R 
50O M  U G E N
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T O N S

R E K O R D  P Å

74.064

L A K S E F R A G T  P Å

4.000-5.000T O N S  O M  Å R E T

Cargo Center Billund er opsat på at 

levere kundetilpassede løsninger 

inden for lagerhåndtering, så vi 

tilfører yderligere værdi, som giver 

kunderne en højere kvalitet.

Det er desuden lykkedes at fast-

holde de to ugentlige fragtflyv-

ninger mellem Istanbul og Billund 

fra Turkish Airlines på trods af 

nedgangen i importen. Og 2019 

har været et udfordrende år, fordi 

cargomarkedet i høj grad er et spejl 

af de samfundsmæssige konjunktu-

rer. Cargoproduktet er præget af 

stor prisfølsomhed på et marked af 

prispres og overkapacitet. Der har 

Cargo Center Billunds fleksibilitet 

og kvalitetsstandard været stærke 

konkurrenceparametre.

I 2020 vil Cargo Center Billund 

fortsat arbejde med at komme 

endnu tættere på kunderne og få 

flyttet mere af de 70% af godset, 

der bliver fragtet på lastbiler over 

på fly. Lufthavnen forventer i 2020 

at bygge nye faciliteter, der vil give 

øget kapacitet i forhold til letfor-

dærvelige fødevarer og farma.

O G  R Å D E R  O V E R  1 9 . 0 0 0  K V M .  T E R M I N A L E R

I  C A R G O  C E N T E R  B I L L U N D  S T Å R  
D E  1 3 0  M E D A R B E J D E R E  K L A R

24/7/365 
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Billund Lufthavn er naturligvis  

optaget af at indfri FN’s verdensmål, 

da de er en integreret del af vores 

CSR-politik (se side 40), og det 

ansvar vi i øvrigt føler som en 

ansvarlig virksomhed. Ledelsen og 

bestyrelsen har gennemarbejdet alle 

169 delmål og har nøje udvalgt fire i 

2019, som vi vil arbejde videre med 

i 2020. Vi har identificeret, at de har 

særlig betydning for den forretning, 

vi driver. Det drejer sig om mål 4, 

mål 7, mål 9 og mål 12. Særligt her 

kan vi gøre en forskel som en stor 

arbejdsplads med en vital betyd-

ning for infrastrukturen i Danmark i 

forhold til at skubbe til en bære-

dygtig økonomisk udvikling og grøn 

omstilling.

Vi har oversat de fire mål til  

vores virkelighed og vil helt konkret 

arbejde med et delmål under hver  

af de fire verdensmål, som har særlig 

relevans for os.

Verdensmål 4

Under verdensmål fire vil Billund 

Lufthavn i 2020 understøtte delmål 

4.4: Inden 2030 skal antallet af 

unge og voksne, der har relevante 

færdigheder, herunder tekniske og 

erhvervsrettede færdigheder og 

kompetencer, for beskæftigelse, 

gode job og iværksætteri, øges 

væsentligt. 

Vi vil for at understøtte det mål 

arbejde med at få flere lærlinge og 

elever end i 2019, hvor vi havde 10 

elever og lærlinge.

Verdensmål 7

Under verdensmål syv vil vi under-

støtte delmål: 7.2. Inden 2030 skal 

andelen af vedvarende energi i det 

globale energimix øges væsentligt. 

Vi vil arbejde for, at andelen af 

vedvarende energi i vores samlede 

energiforbrug øges som en del af, at 

vi bliver CO2
-neutrale med udgangen 

af 2020. Lufthavnens største ener-

gikilder er forbrug af el og varme. 

Vi vil fokusere på at øge andelen af 

strøm fra vindproduktion og sikre 

os, at en større del af den modtagne 

fjernvarme produceres med CO
2
 

neutrale energikilder. Indkøb af 

brændstof og egne rejseaktiviteter 

vil blive klimakompenseret.

Verdensmål 9

I forhold til verdensmål 9 vil vi pri-

mært understøtte delmål 9.4: Inden 

2030 skal infrastrukturen opgrade-

res og industrier retrofittes for at 

gøre dem bæredygtige med mere 

effektiv udnyttelse af ressourcer 

og øget brug af rene og miljøven-

lige teknologier og industrielle 

processer. Alle lande skal handle  

ud fra deres respektive kapacitet.

Konkret vil vi i lufthavnen kortlægge 

og reducere CO
2
-udledningen under 

Airport Carbon Accreditation-pro-

grammet. Et CO
2
-styringsprogram  

for lufthavne, der uafhængigt vur- 

derer og anerkender en lufthavns 

bestræbelser på at styre og re- 

ducere deres CO
2
-emissioner. Vi er 

allerede i gang med konkrete tiltag. 

Vi har blandt andet påbegyndt 

udskiftning af vores banelys ud fra 

en fastlagt plan, udskiftet et større 

antal lyskilder i fragthaller, i termi-

nalen og i parkeringshuset til mere 

energirigtig LED-belysning. Nyanskaf-

fede køretøjer og materiel vil være 

eldrevne medmindre tekniske grunde 

forhindrer det. 

Verdensmål 12

Billund Lufthavn understøtter delmål 

12.5: Inden 2030 skal affaldsgenere-

ringen væsentligt reduceres gennem 

FN’s Verdensmål
EN INTEGRERET DEL AF VORES CSR-POLITIK

38 
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VERDENSMÅL 4
SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL  

KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME 

ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG 

LÆRING

VERDENSMÅL 7 SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL  

PÅLIDELIG,  BÆREDYGTIG OG MODERNE 

ENERGI TIL  EN OVERKOMMELIG PRIS

VERDENSMÅL 12 SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG  

OG PRODUKTIONSFORMER

VERDENSMÅL 9
BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, 

FREMME INKLUSIV OG BÆREDYGTIG 

INDUSTRIALISERING OG UNDER-

STØTTE INNOVATION

forebyggelse, reduktion, genvinding 

og genbrug.

Vi vil i lufthavnen konkret nedbringe 

mængden af affald. Vi arbejder på 

en højere grad af fraktionering af 

affald fra passagerer. Vi fortsætter 

med optimering af fraktioner for 

eget affald. Vi er i dialog med større 

leverandører om nedbringelse af 

emballagemængden. 

NØGLETAL

EL- OG BRÆNDSTOFFORBRUG 

PR.  PASSAGER I  2018:  

3,4 KWH

2 0 1 9 :  3 , 1  K W H .

2 0 1 9 :  8 6  K W H .

FJERNVARME,  NATURGAS 

OG OLIEFORBRUG/M2  

BYGNINGSAREAL I  2018:  

97 KWH
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Billund Lufthavn ønsker at have et 

positivt omdømme i alle aspekter 

af virksomheden. Billund Lufthavn 

driver virksomhed med integritet, 

respekt for loven, kulturen, værdig-

hed og enkeltpersoners rettigheder. 

Overholdelse af nationale, regionale 

og internationale regler, love og 

konventioner er obligatoriske. 

Vi stræber efter at drive vores 

forretning på en måde, der gør 

medarbejdere stolte af at arbejde 

for Billund Lufthavn. Vi vil yderligere 

bygge vores samfundsansvar på FN’s 

17 verdensmål. Vores CSR-politik 

hænger tæt sammen med vores 

forretningsmodel, som du kan læse 

om på side 18.

Overordnet  
CSR-politik

Vores medarbejdere 

Billund Lufthavn stræber efter en  

fair behandling, gode og sikre arbejds- 

forhold for alle medarbejdere. Vores 

medarbejdere har frihed til at være 

medlem af fagforeninger eller andre 

foreninger efter eget valg. Vores 

medarbejdere er sikret deres løn og 

arbejdsforhold efter den til enhver 

tid gældende overenskomst. 

Vores arbejdsmiljø 

Billund Lufthavn ønsker at være en 

sikker og sund arbejdsplads, hvor vi 

kan møde og udføre vores opgaver 

sikkert, og som vi kan forlade igen 

som hele mennesker. Vi har en  

arbejdsmiljøpolitik og procedurer, 

som skal overholdes. 

POLITIK FOR MENNESKERETTIGHEDER OG 

BØRNEARBEJDE

Billund Lufthavn har med udgangspunkt i sin forretnings- 

model og det faktum, at virksomheden opererer i et vel-

reguleret marked, ikke vurderet, at risikoen for væsentligt 

eksponering mod overtrædelse af menneskerettighederne. 

Lufthavnen har et stort fokus på interne kontroller og pro-

cedurer, som skal sikre, at den følger gældende lov og prak-

sis i relation til sine egne processer. Som et resultat heraf 

er der ikke udarbejdet selvstændige politikker på området. 

Billund Lufthavn deltager ikke i eller drager fordel af børnear-

bejde, og modsætter sig alle former for tvangsarbejde. Vi er 

2019 ikke blevet bekendt med nogle forhold, der relaterer  

sig til børne- og tvangsarbejde.

ARBEJDSMILJØPOLITIK

POLITIK FOR ANTI-KORRUPTION OG BESTIKKELSE

 

Billund Lufthavn har med udgangspunkt i sin forretnings model 

og det faktum, at virksomheden opererer i et velreguleret 

marked, ikke vurderet, at risikoen for væsentligt ekspone-

ring mod korruption og bestikkelse er til stede. Lufthavnen 

har et stort fokus på interne kontroller 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.
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I 2018 besluttede Billund Lufthavn, 

at vi fra 2018 og i fremtiden vil 

gennemføre en måling af den sociale 

kapital på virksomheden. Målingen 

gennemføres i fremtiden i 4. kvartal. 

Hvad er social kapital

Den sociale kapital er den usynlige 

værdi i stærke samarbejdsrelationer. 

Den sociale kapital omregnes ikke til 

økonomisk værdi. Men der er en klar 

forbindelse mellem et højt niveau af 

social kapital og blandt andet:

• Højere kvalitet og produktivitet.

• Mere innovation og videndeling.

•  Bedre resultater i forhold til 

arbejdsopgaven.

•  Øget trivsel og tilfredshed med 

jobbet.

Det gælder både samarbejdsrelati-

onerne mellem ledelse og medar-

bejdere - og mellem medarbejdere 

indbyrdes. I jo højere grad disse 

relationer er båret af:

• Tillid

• Retfærdighed

• Samarbejdsevne

– des højere er den sociale kapital  

på arbejdspladsen. 

Når en afdeling eller gruppe har en 

høj social kapital, har de evnen til at 

håndtere, tale om og finde en løsning 

på de udfordringer, der er – fx 

forhold i afdelingen, vilkår i jobbet, 

fordeling af frihed osv.

Hvorfor er den sociale kapital 

vigtig?

Når der arbejdes med at opbygge 

og vedligeholde den sociale kapital, 

vil forudsætninger for et godt 

teamsamarbejde og dermed bedre 

resultater være til stede. En høj 

social kapital skaber forudsætningen 

for at komme i mål med arbejds- 

opgaverne.

Forskning viser, at der er nogle  

særlige karakteristika ved teams,  

der evner høj social kapital:

•  Alle i teamet bidrager nogen- 

lunde lige meget.

•  Man er god til at udforske hinan-

dens synspunkter og gør mindre 

ud af at argumentere, og der er 

flere positive og konstruktive 

bemærkninger end negative  

og kritiske.

Hvornår har en virksomhed  

en høj social kapital

Forskningen viser også, at virksom-

heder der har en social kapital på 65 

eller derover, på en skala fra 0-100, 

evner socialt kapital. Resultat af 

målingerne var i 2018: 71,8 og  

2019: 72,2.

Måling af 
social kapital
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Målsætning

Billund Lufthavn vil fortsat være 

kendt som en god arbejdsplads med 

kompetente og engagerede medar-

bejdere, og forudsætningerne herfor 

skabes gennem en åben og ærlig dialog. 

Rekruttering

Vi ansætter og fastholder de med-

arbejdere, der er bedst kvalificerede 

til de enkelte job. Rekrutteringen 

gennemføres på en sådan måde, at 

alle ansøgere oplever en professio-

nel behandling af deres ansøgning.

Medarbejdersammensætning

Billund Lufthavn sammensætter med-

arbejdere efter, hvilke kompetencer 

jobbet kræver. 

Ved alle stillingsopslag søger vi 

aktivt ansøgere af begge køn.

M Æ N D 511 
50,15%

508K V I N D E R

49,85%

P R .  3 1 / 1 2 - 2 0 1 9  V A R 
V I  1 . 0 1 9  A N S A T T E :

Redegørelse for den kønsmæssige 

sammensætning af Ledelsen, jf. 

Årsregnskabslovens §99 b

Bestyrelsen for Billund Lufthavn er 

virksomhedens øverste ledelsesor-

gan og sammensættes af kommunalt 

udpegede repræsentanter for de 

enkelte ejerkommuner, i alt seks be-

styrelsesmedlemmer. Dertil vælges 

to bestyrelsesmedlemmer uafhæn-

gigt på den årlige generalforsamling. 

Endelig indgår fire medarbejdervalg-

te medlemmer i den samlede besty-

relse. De politisk udpegede samt de 

medarbejdervalgte repræsentanter 

indgår ikke i den samlede beregning 

af kønsfordelingen i bestyrelsen. Da 

der blot er to uafhængige general-

forsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer, 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 2019 fortsat med 

at sikre både mandlige og kvinde- 

lige kandidater ved besættelse af  

lederstillinger, ligesom efteruddan-

nelse og karriereplanlægning foreta-

ges for både mandlige og kvindelige 

ansatte. Endelig er det igen i 2019  

i dialogen med uddannelsesinsti- 

tutioner og samfund tilstræbt, at 

Billund Lufthavn fremstår som en 

virksomhed, der lægger vægt på  

at være en attraktiv arbejdsplads 

for begge køn.

 

I 2019 var kønsfordelingen på 

ledelsesniveauerne, områdechef, 

afdelingschef og driftsledere:

Kvinder = 25 (32,89 %)

Mænd = 51 (67,11 %)
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Hændelser og 
sygefravær
Risici i forhold til CSR

Risikovurderingen indgår som en 

integreret del af beskrivelsen af 

politik samt indsats og resultater på 

de enkelte fokusområder.

Indsats og resultater for  

medarbejdere

I 2019 har Billlund Lufthavn haft 

805 fuldtidsbeskæftigede (FTE). Det 

totale antal ansatte har været 1.028  

i gennemsnit over året.

Billund Lufthavn er en arbejdsplads 

med mange forskellige funktioner, 

der udføres på alle tider af døgnet. 

Der er funktioner, som kræver an-

vendelse af materiel til løft og trans-

port, og dermed er der øget risiko 

for utilsigtede hændelser i form af 

uheld eller ulykker. Siden 2014 har 

der været gennemført kampagner, 

uddannelse og opmærksomhedsska-

bende aktiviteter, der tilsammen har 

bidraget til forbedringer i medarbej–

dersikkerheden. Efter en stigning 

i 2018 er det lykkedes at sænke 

antallet af fraværsdage i 2019.

Vores vision for miljø  

og klima 

Billund Lufthavn vil være blandt de 

mest miljø- og klimavenlige lufthavne 

i Danmark.

ULYKKESFREKVENS ANTAL HÆNDELSER GNS. FRAVÆRSTIMER  
PR. HÆNDELSE

22,3 24

78

24,3 28

66
28,7 34

115

28,6 35

82

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

KORT TID LANG TID (>14 DG) TOTAL

2,39%
2,59%

4,98%

2,30% 2,26%

4,56%

2,79%

1,96%

4,75%

2,35%
1,71%

4,06%

HÆNDELSER

SYGEFRAVÆR
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VI VIL  SIKRE ANSVARLIG 

HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND OG 

SPILDEVAND FRA BILLUND LUFTHAVN

AFVANDING2
VI VIL VIDEREUDVIKLE CIRKULÆRT OG  

ANSVARLIGT RESSOURCEFORBRUG I  DEN DAGLIGE  

DRIFT OG UDVIKLING AF BILLUND LUFTHAVN OG  

BESKYTTE VORES LOKALE NATUR

RESSOURCER

3
VI VIL SIKRE KLIMANEUTRAL  

DRIFT AF BILLUND LUFTHAVN FRA 2020 

KOMPENSERET VED SKOVREJSNING.

ENERGI4

VI VIL KONTINUERLIGT ARBEJDE FOR AT MINIMERE 

STØJFORURENING FRA BILLUND LUFTHAVN

STØJ1
teknologier på relevante områder i 

lufthavnen.

Vores overordnede målsætninger 

med miljø- og klimapolitikken 

Hensyn til miljøet og klimaet er natur-

lige aspekter i alle vores beslutninger, 

hvor temaerne er gældende. Vi ønsker 

en miljøbevidst medarbejderkultur, 

som understøtter vores visioner og 

mål på miljø- og klimaområdet. 

Vores arbejde med miljø og klima skal 

være synligt kommunikeret og kendt 

af alle medarbejdere i Billund Lufthavn 

og af vores vigtigste eksterne inte-

ressenter. Vores lejere, samarbejds-

partnere og 3. partsvirksomheder på 

lufthavnen skal kende og følge Billund 

Lufthavns politik 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 brænd-

stofforbrug og dermed nedsætter den 

lokale klimabelastning. Det er samtidig 

sikret, at den samlede støjbelastning 

Vores holdning til miljø og klima 

I Billund Lufthavn anerkender vi den 

globale miljø- og klimadagsorden, 

og at lufthavnene har et medansvar 

for at sikre en bæredygtig fremtid 

for samfundet. Derfor er miljø- og 

klimahensyn naturlige aspekter af 

en bæredygtig udvikling og en sund 

forretning i Billund Lufthavn. 

Vi vil tænke hensyn til miljøet og kli-

maet ind i vores aktiviteter på tværs 

af Billund Lufthavn og udnytte vores 

viden og erfaring til at opnå de mest 

ansvarlige resultater for lufthavnen, 

for vores kunder og for samfundet. 

Vores påvirkninger af miljøet og 

klimaet handler dels om den daglige 

drift af lufthavnen, vores ressour-

ceforbrug og alle medarbejderes 

handlinger, og dels om de indirekte 

påvirkninger, som sker i kraft af de 

produkter og serviceydelser, som 

vores samarbejdspartnere leverer. 

Vi vil ud fra et forsigtighedsprincip 

målrettet arbejde på at minimere 

negative miljø- og klimabelastninger, 

og vi vil proaktivt fremme miljø-

mæssig ansvarlighed og bæredygtige 

MILJØ- OG KLIMAPOLITIKKENS 
4 HOVEDOMRÅDER:



overholder gældende miljøgodken-

delse. 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 gælden-

de vilkår for støjbelastningen fra 

flyoperationer på lufthavnen. Den 

samlede støjbelastning opgjort som 

TDENL-total (Total Day Evening Night 

Level, en sum af støj på året for de 

faktiske operationer) har de senere 

år ligget stabilt, selvom antallet af 

operationer kan svinge lidt. Støjbe-

lastningen af Billund by er påvirket 

af vejrforhold og kan derfor variere 

uafhængigt af den samlede støjbe-

lastning.

Hyppigere og større regnmængder 

øger behovet for at aflede overfla-

devand fra lufthavnens arealer. Der 

er arbejdet med at fremtidssikre 

afvanding fra den nordlige del af 

lufthavnen; en løsning, som sikrer 

kapacitet til nært forestående 

udvidelser, hvor vandet nedsives på 

tilstødende arealer til supplering 

af afledning til Billund Bæk. Der er 

etableret en nedsivningsgrøft på 

arealerne vest for Båstlundvej med 

god kapacitet til nedsivning. Dertil 

føres en supplerende rørledning - 

implementeringen er foregået i 2019 

og fortsætter i 2020. Undersøgelser 

for fortsat at fremtidssikre afvan-

ding fra både den nordlige og den 

sydlige del af lufthavnen pågår.

Fokus på reduktion i lufthavnens 

energiforbrug har medført yderligere 

tiltag i form af udskiftning af ældre 

dieseldrevne strømforsyninger til fly 

og transportbånd med mere miljøven-

lige eldrevne. Desuden er op mod 

100% af lufthavnens dieselforbrug i 

2019 sket med partikelreduceret die-

sel fremstillet af naturgas. Derudover 

er flere benzindrevne biler udskiftet 

med el-biler.

På belysningsområdet har vi udskiftet 

traditionelle lyskilder med LED-Lyskil-

der med mindre elforbrug og en læn-

gere levetid. Udover at mange af de 

nye tiltag er miljø- og klimavenlige, 

har de ofte også økonomiske fordele 

set i et livscyklusperspektiv.
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I forbindelse med nybyggerier og 

anlæg tænkes miljø og klima ind i 

projekterne. Senest i forbindelse med 

multihuset, som stod færdigt i marts 

2020, er der anvendt energirigtige 

komponenter og motorer til ventilati-

onsanlægget. Huset er blevet tilkoblet 

grundvandskøleanlægget, og der er 

etableret udvendig solafskærmning 

for at minimere behovet for afkøling 

af bygningen i sommerperioderne.

Belysningen er LED og flere steder 

med bevægelsessensorer til regule-

ring. Funktioner i huset resulterer  

i mindre kørsel i fremtiden for  

varetransport og vareoplag til  

butikkerne samt for flyrengøring.

Andre fokusområder, som resultat  

af Billund Lufthavns miljøafrapporte-

ring, er vandforbrug, forbrugsvarer 

til kontor og rengøring, affaldssor-

tering og spildevand.
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Påtegninger

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 

regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019 for Billund Lufthavn A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser 

den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæs-

sige skøn for forsvarlige. 

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets akti-

ver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af 

selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegø-

relse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets væsentlig-

ste risici og usikkerhedsfaktorer. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Billund, den 16. marts 2020

LEDELSESPÅTEGNING

DIREKTION

BESTYRELSE

Jan Hessellund 

Administrerende direktør

Clas Nylandsted Andersen 

Formand

Jørn Pedersen

Søren Peschardt

Torben Elsig-Pedersen

Grete Schmidt

Susanne Meiling Hansen

Jens Wittrup Willumsen

Næstformand

Peter Sørensen

Jacob Bjerregaard

Ib Kristensen

Henrik Puggaard Kristensen

Robert Mortensen
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Til kapitalejerne i Billund Lufthavn A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, 

pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis (”regnskabet”). 

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale stan-

darder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 

ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-

tegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uaf-

hængige af selskabet i overensstemmelse 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 revisionsbe-

vis 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 konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse 

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 

er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved re-

visionen 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 ledelsesberetnin-

gen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i over-

ensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-

dig 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 selska-

bets evne til at fortsætte driften; 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 

alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING
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uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 

og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed 

er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 

udføres i overensstemmelse 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 

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 

kan forventes, at de enkeltvis eller 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 stan-

darder 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 skyldes besvigelser eller fejl, udformer og 

udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revi-

sionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsa-

get af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 

af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen 

for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-

dighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivite-

ten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, 

er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysnin-

ger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag 

af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på 

grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

selskabets evne til at fortsætte 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, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores re-

visionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, 

at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af 

regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler 

de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der 

gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte 

omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisi-

onsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Trekantområdet, den 16. marts 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Møller Langvad Carsten Dahl 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

mne21328  mne28674
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2019 2018 2017 2016 2015

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000

Nettoomsætning 877.946 828.701 772.922 714.088 649.219

Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) 109.398 128.971 127.905 133.764 117.647

Resultat før finansielle poster (EBIT) 58.745 83.137 79.317 76.507 62.903

Resultat af finansielle poster -6.146 - 22.014 - 16.037 - 17.805 - 19.299

Årets resultat       52.599      61.123      63.280      58.702      43.604

Balancesum 1.242.121 1.221.745 1.188.048 1.003.948 974.562

Egenkapital 715.473 663.694 594.442 519.090 452.801

Cash flow fra driftsaktivitet 95.176 132.881 122.748 110.506 93.221

Cash flow fra investeringsaktivitet -52.612 -181.566 -160.454 -70.282 -32.453

Cash flow fra finansieringsaktivitet -46.115 -45.951 91.434 -39.037 -39.243

Netto cash flow for året -3.551 -94.636        53.728         1.187       21.525

HOVED- OG NØGLETAL 
Set over en 5-årig periode kan virksomhedens 
udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal: 
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2019 2018 2017 2016 2015

DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000

Gæld til realkredit- og 
pengeinstitutter m.v.

Nettoinvestering i anlægsaktiver

300.308

152.330

375.530

132.281

389.654

58.979

298.220

46.848

337.257

33.376

Af- og nedskrivninger på materielle  
anlægsaktiver 50.653 45.834 48.588 57.257 54.744

Gennemsnitligt antal 
fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 805 788 745 702 695

Passagerer (i tusind) 3.719 3.506 3.375 3.092 2.909

Fragt (i tusind tons) 74 73 72 67 63

Nøgletal i %

Overskudsgrad            6,7           10,0          10,3          10,7            9,7

Afkastningsgrad (p.a.)            4,7            6,8            6,7            7,6            6,5

Soliditetsgrad          57,6          54,3          50,0          51,7          46,5

Forrentning af egenkapitalen (p.a.)            7,6          9,7          11,4          12,1          10,3
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REGNSKABSGRUNDLAG

Regnskabspraksis

Årsrapporten for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med  

årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Rapporten for 2019 er aflagt i DKK 1.000.
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Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, her-

under indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I 

resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskriv-

ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 

følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomi-

ske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles 

pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 

regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvor-

ved 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.

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

fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter for-

hold, der eksisterede på balancedagen.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele 

forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til 

det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelser-

ne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne 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 resultatopgørelsen 

over leasingperioden.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris 

og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af 

afledte finansielle instrumenter klassificeres som ”Andre tilgodehavender” 

henholdsvis ”Afdækningsforretning vedrørende gæld”.

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsda-

gens kurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke 

er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i resultatop-

gørelsen under finansielle poster.

Segmentoplysninger

Omsætningen oplyses på forretningssegmenter og er baseret på selskabets 

afkast og risici samt den interne økonomirapportering.
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RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

regnes 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. Nettoomsætnin-

gen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med 

fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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 vedligehol-

delse samt omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige 

omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle 

anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkost-

ninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede valutakursregulerin-

ger, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Skat af årets resultat

Selskabet er skattefrit. 
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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 om-

kostninger 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:  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 afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for  

finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt 

for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som 

udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskriv-

ning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet 

opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Så-

fremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte 

aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor 

det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

For ejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen 

kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, 

vurderes nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil  

de kan henføres. 

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme 

regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisati-

onsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som 

forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs-   

og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under 

hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter  

købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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 fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter afholdte forud-

betalte omkostninger vedrørende forsikringer, abonnementer og renter.

BALANCEN



60 

ÅRSRAPPORT 2019

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede 

obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsvær-

dien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestids-

punktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret 

kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid 

ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse 

af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket 

for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede 

gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, udgøres af modtagne 

betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på 

drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse penge-

strømme har påvirket årets likvider.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for 

ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og ned-

skrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætnings-

aktiver 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 op-

tagelse 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 regn-

skabsmateriale.

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.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

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

Årets resultat x 100 

Gennemsnitlig egenkapital
=
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 1 NETTOOMSÆTNING 877.946 828.701

Vareforbrug 169.254 158.661

Note 2 Andre eksterne omkostninger 185.243 156.533

Note 3 Personaleomkostninger 414.051 384.536

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER 109.398 128.971

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 50.653 45.834

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 58.745 83.137

Finansielle indtægter 8.369 5.250

Finansielle udgifter 14.515 27.264

ÅRETS RESULTAT 52.599 61.123

RESULTATDISPONERING

Overført resultat 52.599 61.123

OVERFØRT RESULTAT 52.599 61.123

RESULTATOPGØRELSE
1. januar - 31. december
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Grunde og bygninger 521.415 523.048

Startbaner, platforme og rulleveje m.v. 125.885 127.973

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr og lysanlæg 72.759 61.787

Rullende materiel og inventar 61.391 70.631

Materielle anlægsaktiver under udførelse 206.804 102.482

Note  4 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 988.254 885.921

ANLÆGSAKTIVER 988.254 885.921

Note  5 VAREBEHOLDNINGER 32.011 27.396

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 75.254 67.253

Andre tilgodehavender 7.155 8.322

Periodeafgrænsningsposter 6.063 4.469

TILGODEHAVENDER 88.472 80.044

VÆRDIPAPIRER 128.955 220.404

LIKVIDE BEHOLDNINGER 4.429 7.980

OMSÆTNINGSAKTIVER 253.867 335.824

AKTIVER I ALT 1.242.121 1.221.745

AKTIVER
Balance 31. december
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Selskabskapital 100.000 100.000

Overkurs ved emission 287.672 287.672

Vedtægtsmæssige reserver 45.575 45.575

Overført resultat 282.226 230.447

Note 6 EGENKAPITAL 715.473 663.694

Note 7 Leasinggæld 5.792 6.882

Note 7 Gæld til realkreditinstitutter 245.640 290.838

Note 7 Periodeafgrænsningsposter 2.620 3.069

Note 8 Anden gæld 13.870 0

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 267.922 300.789

Leasinggæld 1.091 1.045

Gæld til realkreditinstitutter 45.111 44.938

Gæld til pengeinstitutter 2.674 31.827

Leverandører af vare- og tjenesteydelser 31.151 32.102

Anden gæld 138.990 108.698

Note 9 Afdækningsforretninger vedrørende gæld 37.136 36.362

Periodeafgrænsningsposter 2.573 2.290

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 258.726 257.262

GÆLDSFORPLIGTELSER 526.648 558.051

PASSIVER I ALT 1.242.121 1.221.745

Note 10 PENGESTRØMSOPGØRELSE - REGULERINGER

Note 11 PENGESTRØMSOPGØRELSE - ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

Note 12 EVENTUALPOSTER OG ANDRE ØKONOMISKE FORPLIGTELSER

Note 13 NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD

Note 14 OMTALE AF BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER, SOM ER INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

PASSIVER
Balance 31. december
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EGENKAPITALOPGØRELSE
1. januar - 31. december

SELSKABSKAPITAL

DKK 1.000

OVERKURS 
VED EMISSION

DKK 1.000

VEDTÆGTSMÆSSIGE 
RESERVER

DKK 1.000

OVERFØRT 
RESULTAT

DKK 1.000

I ALT

DKK 1.000

Egenkapital, 1. januar 100.000 287.672 45.575 230.447 663.694

Regulering af sikringsinstrumenter  

til dagsværdi primo

36.362 36.362

Regulering af sikringsinstrumenter  

til dagsværdi ultimo

-37.136 -37.136

Køb af egne kapitalandele -46 -46

Årets resultat 52.599 52.599

EGENKAPITAL, 31. DECEMBER 100.000 287.672 45.575 282.226 715.473

ÅRSREGNSKAB 2019
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
1. januar - 31. december

2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Årets resultat 52.599 61.123

Note 10 Reguleringer 56.143 67.545

CASHFLOW FRA DRIFT FØR ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITAL 108.742 128.668

Note 11 Ændring i driftskapital 849 21.522

CASHFLOW FRA DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER 109.591 150.190

Renteindbetalinger og lignende 100 261

Renteudbetalinger og lignende -14.515 -17.570

CASHFLOW FRA DRIFTSAKTIVITET 95.176 132.881

Køb af materielle anlægsaktiver -153.000 -132.584

Salg af materielle anlægsaktiver 670 303

Køb af værdipapirer -7.339 -87.610

Salg af værdipapirer 104.750 33.336

Udbytte og renter fra værdipapirer 2.307 4.989

CASHFLOW FRA INVESTERINGSAKTIVITET -52.612 -181.566

ÅRSREGNSKAB 2019
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PENGESTRØMSOPGØRELSE (fortsat)

1. januar - 31. december

2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Tilbagebetaling til realkreditinstitutter -45.025 -44.951

Tilbagebetaling til leasingselskaber -1.044 -1.000

Køb af egne kapitalandele -46 0

CASHFLOW FRA FINANSIERINGSAKTIVITET -46.115 -45.951

CASHFLOW FOR ÅRET -3.551 -94.636

Likvider 1. januar 7.980 102.616

LIKVIDER 31. DECEMBER 4.429 7.980

Specificeres således:

Kassebeholdning 24 14

Træk på kassekredit -2.674 -31.826

Bankindestående 7.079 39.792

I ALT 31. DECEMBER 4.429 7.980

Likvide værdipapirer 128.955 220.404

LIKVID KAPITALBEREDSKAB 31. DECEMBER 133.384 228.384

ÅRSREGNSKAB 2019
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NOTER TIL ÅRSRAPPORT

2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 1 NETTOOMSÆTNING

Aeronautiske aktiviteter 236.605 224.780

Ikke aeronautiske aktiviter 641.341 603.921

877.946 828.701

Note 2 HONORAR TIL GENERELFORSAMLINGSVALGT REVISOR

Revisionshonorar til den generalforsamlingsvalgte 

revisor fra PricewaterhouseCoopers 225 225

Andre erklæringer med sikkerhed 25 6

Andre ydelser 786 760

1.036 991
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 3 PERSONALEOMKOSTNINGER

Gager og lønninger 365.336 342.248

Pensioner 31.638 27.286

Andre udgifter til social sikring 6.143 5.092

Øvrige personaleudgifter 11.970 11.645

415.087 386.271

Aktiveret som anlægsaktiver -1.036 -1.735

414.051 384.536

Heraf udgør vederlag til direktionen og bestyrelsen:

Direktion 2.513 4.954

Bestyrelse 1.068 1.122

3.581 6.076

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 805 788
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Note 4 MATERIELLE ANLÆGAKTIVER

Grunde og 
bygninger

Startbaner, 
platforme og 
rulleveje m.v.

Tekn. anlæg 
handl. ma-

teriel tekn. 
udstyr og 
lysanlæg

Rullende 
materiel og 

inventar

Materielle 
anlægsak-

tiver under 
udførelse I alt

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

Anskaffelsespris 1. januar 837.716 330.070 295.061 358.539 102.482 1.923.868

Årets tilgang 1.166 3.064 20.127 8.015 120.628 153.000

Årets afgang 0 0 4.548 5.933 0 10.481

Overførsler 11.069 279 1.431 3.527 -16.306 0

Anskaffelsespris 31. december 849.951 333.413 312.071 364.148 206.804 2.066.387

Nedskrivninger 1. januar 73.025 12.770 9.754 3.725 0 99.274

Tilbageførte nedskrivninger på årets afgang 0 0 625 100 0 725

Nedskrivninger 31. december 73.025 12.770 9.129 3.625 0 98.549

Afskrivninger 1. januar 241.643 189.327 223.520 284.183 0 938.673

Årets afskrivninger 13.868 5.431 10.572 20.782 0 50.653

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 3.909 5.833 0 9.742

Afskrivninger 31. december 255.511 194.758 230.183 299.132 0 979.584

Regnskabsmæssig værdi 31. december 521.415 125.885 72.759 61.391 206.804 988.254

Heraf finansielle leasingaktiver 0 0 0 6.530 0 6.530

I den regnskabsmæssige værdi på Materielle anlægsaktiver er indeholdt finansieringsomkostninger 
i fremstillingsperioden med ialt t.DKK 23.853. Beløbet er fordelt med t.DKK 19.514 på Grunde og 
bygninger og t.DKK 4.339 på Startbaner mv.

ÅRSRAPPORT 2019
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 5 VAREBEHOLDNINGER

Beholdning af hjælpematerialer 2.302 2.239

Handelsvarer til videresalg 29.709 25.157

32.011 27.396

Note 6 EGENKAPITAL

Selskabskapitalen er kr. 100.000.000,- fordelt i aktier á kr. 100,- 

og multipla heraf.

Selskabskapitalen er nominelt opdelt således:

A-aktier  kr. 34.300.000

B-aktier  kr. 25.900.000

C-aktier  kr. 15.000.000

D-aktier  kr. 10.700.000

E-aktier  kr. 6.900.000

F-aktier  kr. 6.100.000

G-aktier kr. 1.000.000

H-aktier kr. 100.000

Virksomheden har 1.000 egne H-aktier a nominelt DKK 100.000. 

Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør 0,1 % af den nominelle  

aktiekapital svarende til nominelt t.DKK 46.

Dette hidrører fra køb af egne aktier fra en tidligere ejer. Den tidligere  

ejer ønskede at afhænde H-aktierne. Købesum udgør t.DKK 46.
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 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:

GÆLD TIL REALKREDITINSTITUTTER

Efter 5 år 84.258 110.645

Mellem 1 og 5 år 161.382 180.193

Langfristet del 245.640 290.838

Indenfor 1 år 45.111 44.938

290.751 335.776

LEASINGFORPLIGTIGELSER

Efter 5 år 0 2.502

Mellem 1 og 5 år 5.792 4.380

Langfristet del 5.792 6.882

Indenfor 1 år 1.091 1.045

6.883 7.927

Gæld til Realkreditinstitutter på  DKK 291 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.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Efter 5 år  823  1.272 

Mellem 1 og 5 år  1.797  1.797 

Langfristet del  2.620  3.069 

Indenfor 1 år  2.573  2.290 

 5.193  5.359 
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Note 8 ANDEN GÆLD

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

Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. 

Afdrag der forfalder efter 5 år udgør DKK 0.

Note 9 FINANSIELLE INSTRUMENTER

Regnskabsposten afdækningsforretninger vedrørende gæld består af negativ dagsværdi af renteswap med DKK 37 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.

2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 10 REGULERINGER

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

inklusive avance og tab ved salg af anlægsaktiver 49.997 45.531

Finansielle indtægter -8.369 -5.250

Finansielle udgifter 14.515 27.264

56.143 67.545
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2019 2018

DKK 1.000 DKK 1.000

Note 11 ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

Dagsværdireguleringer ført over egenkapitalen -774 8.129

Ændring i varebeholdninger -4.615 -1.891

Ændring i tilgodehavender -8.428 4.888

Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser,

anden gæld og periodeafgrænsningsposter 14.666 10.396

849 21.522

Note 12 EVENTUALPOSTER OG ANDRE ØKONOMISKE FORPLIGTELSER

SIKKERHEDSSTILLELSER

Via kreditinstitut er der stillet en betalingsgaranti på t.DKK 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 521 mio. for en bogført restgæld på DKK 291 mio.   

LEJE- OG LEASINGKONTRAKTER

Selskabet har indgået leasingaftaler, der løber mellem år 2019-2021 600 509

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig husleje på t.DKK 1.110.

Huslejekontrakten løber indtil 2032 med mulighed for opsigelse i 2021.

ANDRE EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er indgået kontraktlige forpligtelser til en værdi af 23.943 75.072
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Note 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 2019

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%

Billund Lufthavn A/S 0,1%

100,0%

Note 14 OMTALE AF BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER, SOM ER 

INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget 

beslutning om at ”lukke landene ned”, får stor betydning for verdensøkonomien. 

Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået 

efter balancedagen (31. december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende 

begivenhed for virksomheden.  

Der er i begyndelsen af marts måned 2020 oplevet et betydeligt fald i starter 

og landinger og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, hvornår 

der vil være normal aktivitet i lufthavnen igen. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtrykke en forventning til sel-

skabets omsætning og resultat i 2020. 

Årsrapporten er herudover ikke påvirket af begivenheder efter statusdagen.
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Billund Lufthavns årsrapport 2019
Billund Lufthavn A/S – Passagerterminalen 10 – 7190 Billund
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