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[edelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt delregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2OL6for Rådgivning, omfattende regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter

Delregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsreglementet. Det er min opfattelse, at
den valgte regnskabspraksis er hensígtsmæssig, at selskabets interne kontroller, der er relevante for
at udarbejde og aflægge delregnskabet er tilstrækkelige, og at delregnskabet for Rådgivning derfor
giver et retvisende billede af delregnskabets aktiver, passiver og finansielle st¡lle pr. 31. december
2016 samt af resultatet af Rådgivnings aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2OL6.

KØbenhavn, den 24. februar 2017

(f,Lt

/r+1

k Olsen

inistrerende direktør
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Den uafhængige revisors erklæring på delregnskab
for Rådgivning for regnskabsåret 2016

Til Metroselskabet l/S og Transport- Bygnings- og Boligministeriet
Konklusion
Vi har revideret delregnskabet for 2O16, der udviser et underskud på 10 t.kr

Det er vores opfattelse, at beskrivelsen af principper og metoder for opstilling af delregnskaber
og for delregnskabet 2016 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets S 4, og at $5 5-6 er overholdt.

Grundlag for konklusion
Som revisor for Metroselskabet l/S skal vi i henhold til S 7, stk.l, i regnskabsreglement for
konkurrenceudsatte aktiviteter i Metroselskabet l/S erklære os om, hvorvidt de til enhver tid
gældende principper og metoder for opstilling af delregnskaber, således som disse fremgår af
den krævede beskrivelse ifølge S 4, stk. 8, overholder de principper og metoder, der er nævnt i S

4,0 stk. 1-7. Erklæringen skal desuden ifØlge regnskabsreglementets 5 7, stk.2, indeholde
erklæring offi, hvorvidt det af Metroselskabet l/S udarbejdede delregnskab er i

overensstemmelse med de gældende principper og metoder, jf. 5 4, stk. 8, og at 55 5-6 er
overholdt.

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

de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifplge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisorerklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
delregnskabet". Vi er uafhængige 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 opñ¡ldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at delregnskabet har som særligt formål at overholde
kravene i regnskabsreglementet om konkurrenceudsatte aktiviteter i Metroselskabet l/S. Som

følge heraf kan delregnskabet være uegnet til andet formå|.

Vores konklusion er ikke modificeret som fØlge af dette forhold.

ledelsens ansvar for delregnskabet
Metroselskabet l/S' ledelse har ansvaret for, at beskrivelsen af principper og metoder for
opstilling af delregnskaber og det aflagte delregnskab er i overensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets S 4, og at der er sket overholdelse af regnskabsreglementets S 5 om, at
krydssubsidiering ikke er tilladt samt S 6 om udarbejdelse af en åbningsbalance.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
kunne udarbejde et delregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.
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Revisors ansvar for revisionen af delregnskabet
Vores mål er at opnå høi Erad af sikkerhed for, hvorvidt beskrivelsen af principper og metoder

for opstilling ad delregnskaber og delregnskabetfor 2OL6 er ioverensstemmelse med kravene i

regnskabsreglementets S 4, og at $$ 5-6 er overholdt, samt at afgive en revisorerklæring 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af delregnskabet.

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

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

. ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i delregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser

er højere end ved væsentlig 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 omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke

en konklusion om effektiviteten 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 oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er

rimelige.
. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af delregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om delregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder i overensstemmelse med regnskabsreglementet for konkurrenceudsatte

aktiviteter i Metroselskabet l/S

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 24.O2.20L7

Deloitte
Statsa utoriseret erselskab

33 56

Eri
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Regnskabspraksis

Delregnskabet for Rådgivning er aflag i overensstemmelse med regnskabspraksis for årsrapporten
for Metroselskabet l/S.

For en nærmere beskrivelse af regnskabspraksis henvises til beskrivelsen i årsrapporten for
Metroselskabet l/S.

Regnskabsperioden er 1. januar - 31. december 2016. Delregnskabet er aflagt i DKK.
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Resu ltatopgørelse
1. januar - 31. december 2Ot6

lndtægter

Andre driftsindtægter

lndtægter i alt

Omkostninger

Personaleomkostninger

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger i alt

Resultat før ned- og afskrivninger

Ned- og afskrivninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Finansielle poster i alt

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Ârets resultat

Note 2016 20L5

L 0

0

0

0

0

0

0

2

3 -10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

00

0

0

0

-1.000-10.000

00

-10.000 -1.000
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Balance
pr. 31. december 2016

AKTIVER

ANI.¡EGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt

AIfiIVER I AtT

Passiver

KAPITATINDESTÅENDE

Primo
Arets tilgang
Foreslået udbytte

Kapitalindestående i alt

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I AtT

Revisions- og rådgivningshonorar

Forslag til resultatdisponering

Note 2016 2015

0

0

0

0

0

0

324.068314.0684

Note

314.068

314.068

20t6

324.068

324.068

20ts

324.068

-10.000

0

325.068
-1.000

0

314.068 324.068

0

0

0

0

324.068314.068
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Noter

Note 1 Andre dr¡ftsindtæster

Andre driftsindtægter består af indtægter fra salg af rådgivningsydelser

Note 2 Personaleomkostnlng€r

2016 2015

Lønninger og honorarer

Pensioner

Udgifter til social sikring

lvrige personaleomkostninger

Personaleomkostninger I alt

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Note 3 Andre eksterne omkostninger

0

0

0

0

0

0

0
0

0

00

2076 2015

Administrationsom kostninger

lndirekte omkostninger

Konsulent- og rådgivningsomkostninger

Andre eksterne omkostninger, I alt

Note4 Tllgodehavender,OmsætnlnSsaktluer

0
0

0
0

1.00010.000

10.000 1.000

Tilgodehavender består af mellemværende med Metroselskabet l/S.

NoteS Revlslons-ogrådgivningshonorar

2076 2015

Deloitte

Revision, I alt

Deloitte
Rådgivnlngshonorar, I alt

Note6 Forslagtilresultatdisponer¡ng

10.000

10.000

10.000

10.000

0
0

0

0

Overført til næste år

Udbytte
Disponlbelt resultat

2016 2015

-10.000 -1.000

00
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